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lovo na úvodS

Pred pätnástimi rokmi to bola len 
myšlienka. Myšlienka položiť zá-
kladný kameň podujatiu, ktoré by 
pripomínalo podiel dlhoročnej spe-
váčky, zberateľky a rozširovateľky 
ľudovej piesne, zakladateľky spe-
váckej skupiny Lipka  Márie Švoli-
kovej na jej uchovávaní  pre budúce 
generácie. S myšlienkou prišiel La-
dislav Mráz, ktorý ako člen výboru 
MO MS predložil námet i  scenár 
podujatia a prvé ročníky aj konfe-
roval. Miestny odbor MS prekonal 
v prvých rokoch neľahké kroky 
vznikajúcej tradície ale postupne sa 
spoločnými silami podarilo vytvoriť 
tradíciu na vysokej úrovni. Z pô-
vodnej súťaže sa stala prehliadka 
a z úzko regionálneho podujatia sa 
stalo nielen celoslovenské, ale do-

konca medzinárodné podujatie, na 
ktoré pravidelne chodia milovníci 
ľudovej piesne zo širokého okolia.

Svoje čaro si uchoval aj jubilejný 
XV. ročník podujatia, ktorý sa konal 
13. septembra. Divákom sa  tento-
raz predstavili  Spevácka skupina 
Lipka, Janka Slížiková s päťročnou 
dcérou Soničkou (Kozárovce), spe-
vácka skupina súboru Piliš z obci 
Mlynky (Maďarsko), Mária Egyudo-
vá (Kozárovce), spevácka skupina 
Limbačka, Janka Tencerová (Nová 
Baňa), Renata Majerová (Zvolen), 
Andrea Harmadyová (Rybník), 
spevácka skupina súboru Prasli-
ca (Kozárovce), Andrea a Martina 
Kanošové z Telgártu, Ivan Slávik 
zo súboru Šafarik Nový Sad (Srb-
sko) a Katarína Királyová z Mlyniek 

Memoriál Márie Švolikovej
Po pätnástich rokoch narástol a skrásnel 
srdcu pre radosť

(Maďarsko). 
Na  záver  divákov potešila svojim 

spevom „ krstná mama  memoriálu“ 
Angela Vargicová. Spevácke vystú-
penia sprevádzala ľudová hudba M. 
Járeka.

Prekrásne nedeľné popoludnie 
uzavrel za organizátorov podujatia 
predseda MO  Matice slovenskej 
Igor Benčať poďakovaním všetkým, 
ktorí pridali pomocnú ruku k prí-
prave podujatia, vzácnym hosťom 
i divákom, ktorým sa zasa podarilo 
nesklamať očakávania a vytvorili 
krásnu atmosféru pre účinkujúcich. 
Zaznel tiež prísľub, že budúci roč-
ník memoriálu bude zasa trochu iný 
a tak sa priaznivci podujatia majú 
na čo tešiť.

(Pokračovanie na 5. str.)

• Domáce speváčky Mária Egyudová, Janka Slížiková s dcérou Soničkou, Renata Majerová, speváčky z Lipky 
a Praslice, ale aj hostia  Janka Tencerová , Andrea Harmadyová, Janka a Martinka Kanošové, Limbačka , Katarína 
Királyová , Levente Galda  so speváčkami súboru Piliš  a Ivan Slávik za rezkej hudby Jaromíra Járeka potešili 
milovníkov ľudovej piesne  na jubilejnom XV. ročníku Memoriálu Márie Švolikovej, ktorý opäť na vysokej úrovni 
pripravil MO MS v Kozárovciach. 

Jesenné dni, ktoré nás pre-
kvapili nástupom mrazivých 
dní a dažďom, šuštia opada-
ným lístím a voňajú práve ob-
ratými jabĺčkami a burčiakom. 
Zo záhrad, viníc a sadov sa 
berie posledná úroda. Čosko-
ro ich rozhryzú až po tmavú 
zem traktory a zem sa uloží 
na zimný spánok.

Blíži sa Sviatok všetkých 
svätých a deň Pamiatky zo-
snulým. Opäť sa po roku 
budeme stretávať na cintorí-
ne. Popri spomienke a tichej 
modlitbe za  všetkých, ktorí 
nás opustili, si budeme po-
dávať ruky a zdraviť sa na-
vzájom. Naši rodáci sa budú 
pýtať ako sa tu mávame, čo 
máme nové. 

Atmosféru posledných 
dvoch mesiacov v našej obci 
zachytávajú v skratke  práve 
vydané Kozárovské noviny. 
Kolektív, ktorý sa podieľal na 
ich vzniku sa snažil dať do ich 
obsahu pestrú paletu udalos-
tí. Ak sa vám bude zdať, že 
sme na niečo zabudli, napíš-
te nám alebo nás na to upo-
zornite osobne, všetko ešte 
môžeme napraviť v posled-
nom tohtoročnom čísle, ktoré 
vyjde v decembri.

V sobotu 14. novembra 
sa budú konať na Slovensku 
voľby do Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja, volebné 
miestnosti budú ako tradične 
v základnej škole. Očakáva 
sa všeobecne nízka účasť, 
ale mali by sme vyjadriť svoj 
názor a podporiť kandidátov, 
ktorí v nás vzbudzujú dôveru. 
Neúčasť bude totiž aj signál 
nezáujmu  o veci verejné a to 
nám Kozárovčanom neprista-
ne.      

Monika Nemčeková
šéfredaktorka

 

Fotogalériu z podujatí 
nájdete na 

www.picasaweb.google.
com/jozef.bedej




 


 



• Divadlo Andreja Bagara z Nitry často hosťuje v Kozárovciach. Vždy sa 
opakuje rovnaký scenár – plneobsadené divadlo, vynikajúpca atmosféra, dl-
hotrvajúci potlesk na záver. Nebolo inak ani 6.októbra, kedy sa  herci DAB 
predstavili hrou Davida Farra Okuliare Eltona Johna.  Predstavenie režíroval 
Peter Mankovecký. Divákom sa predstavili herci Martin Nahálka, Miloslav 
Kráľ, Daniela Kuffelová, Martin Fratrič, Juraj Hrčka a Alena Pajtinková.

Slávnosť na pošteSl

Motto: Ak sa bude vzmáhať 
Nitriansky kraj, aj v Kozárovciach 
vám bude lepšie.

Milí spoluobčania,
v poslednom čase veľa uvažu-

jem nad tým, aké dôležité je ne-
stáť bokom. Ako veľmi treba byť 
súčasťou celku. Väčšieho a ešte 
väčšieho. Zakomponovať sa doň 
a dávať to najlepšie, čo je v nás. 
Lebo vtedy sa dá očakávať, že to, 
čo onen celok získa naskladaním 
aktivít jeho jednotlivých častí, sa 
vráti aj nám.

O tom je kontinuita. Prepojenie 
života. A všimnite si, že o tom sú 
aj kruhy na vode. Hodíte kamie-
nok, a kruhy sa vytvárajú od men-
šieho k väčšiemu. Ak ho nehodí-
te, kruh sa nevytvorí a ani nie je 
šanca, že by ste tvorenie kruhov, 
zázrak prírody, uvideli, a mohli sa 
ním kochať.

Toľko o vyjadrovaní sa v sym-
boloch, ktoré ste, verím, pochopili, 
pretože ste veľmi múdri a skúsení 
ľudia. Teraz sa vyjadrím vecne, 

Posledný augustový víkend  
V Martine patril amatérskemu di-
vadlu a umeleckému prednesu. 
Národné osvetové centrum tu spolu 
s ďalšími organizátormi pripravilo 
najstarší divadelný festival  - 87. 
ročník Scénickej žatvy. Záštitu nad 
týmto podujatím prevzal minis-
ter kultúra SR Marek Maďarič. Na 
prehliadke sa predstavili najúspeš-
nejšie súbory a jednotlivci s celo-
štátnych postupových súťaží ako 
i súbory zo zahraničia.

Každoročne  sa na záver tohto 
podujatia odovzdávajú vysoké oce-
nenia. Medailu Daniela Gabriela 
Licharda tento rok  získal náš ob-
čan ochotnícky divadelník, režisér, 
scenárista a neúnavný oživova-
teľ ochotníckeho divadla Ladislav 
Mráz. Generálny riaditeľ Národné-
ho  osvetového centra PhDr. Ján 
Tazberík, CSc. mu udelil Medailu 
Daniela Gabriela Licharda pri prí-
ležitosti 60. výročia divadelného 
súboru Hron v Kozárovciach za dl-
horočné a mnohostranné obohaco-
vanie divadelníctva na Slovensku 
a v zahraničí.

Zašli sme za Ladislavom Mrá-
zom, aby sa s nami podelil s dojma-
mi z tohto podujatia. Na otázku, čo 
si pomyslel, keď sa dopočul o oce-
není povedal  s úsmevom: „No, do-
slova mi padla sánka od prekvape-
nia. Atmosféra pri odovzdávaní cien 
bola veľmi príjemná. Pani Štefková 
mi pri gratulácii povedala, že by 
dopriala Kozárovčanom, aby si tiež 
zahrali na Scénickej žatve. Možno 
som ju prekvapil odpoveďou, že 
naši ochotníci tu už hrali pred 62 
rokmi. Máme túto skutočnosť zdo-
kladovanú. Bolo to 5.- 6. júna 1948, 
kedy sa naši herci predstavili na 
23. ročníku celoslovenských ochot-

Medaila pre Ladislava Mráza
níckych divadelných 
hrách hrou Urbánka 
Žena.“ Ako to povedal, 
už aj vybral zo svojho 
archívu dôkazy o svo-
jom tvrdení. V očiach 
mu zasvietili iskričky 
radosti, keď vykladal na 
stôl fotografie, výstrižky 
novín a zoznamy odo-
hratých divadiel. Jeho 
archív ochotníckeho 
divadla v Kozárovciach 
je bohatý a tak ho zno-
vu, už hádam po stý 
raz podpichujeme, aby 
v zime začal písať pamäti o boha-
tej činnosti kozárovských ochotní-
kov. Chcel by, ale ešte má v pláne 
nacvičiť jednu zaujímavú „vec“ pre 
domáce divadelné dosky. Možno ho 

v pojmoch.
 Vaša obec, Kozárovce, ktorú 

máte radi a chcete, aby bola stále 
krajšia a aby sa vám v nej stále lep-
šie žilo, nie je sám vojak v poli. Ak 
by sa tak správala, asi aj výsledok 
by bol taký: zostala by mimo diania 
aj mimo možností, ktoré sa okolo 
nás mno-
žia. A vy 
dobre vie-
te, priate-
lia, že Ko-
zárovce nestoja bokom. Vaša obec 
nechce byť sám vojak v poli. Chce 
byť súčasťou spoločenstva, ktoré-
mu dáva to svoje, charakteristické, 
a berie si výsledok svojho snaže-
nia  v rámci celku. V rámci Nitrian-
skeho kraja. To je ten prvý kruh na 
vode. V rámci Slovenska. To je ten 
druhý kruh na vode. A v rámci Eu-
rópskej únie. To je ten tretí kruh, 
ktorý čoraz viac  ovplyvňuje silu 
kruhov predchádzajúcich.

 Ale zostaňme teraz bližšie k vašej 
obci. Tým, kto najviac a najúčinnej-
šie  hovorí do jej vývoja a budúceho 

bohatstva je Nitriansky samospráv-
ny kraj. Tam sa v zastupiteľstve 
rozhoduje o veciach, súvislostiach, 
o vzťahoch a najmä o financiách. 
Tam pramenia možnosti rozvoja 
obcí a miest, a verte mi, viem, čo 
hovorím: Tam sa hrá o šance pre 
vaše Kozárovce, pre celý Tekovský 

r e g i ó n , 
k t o r é h o 
som pred-
sedom.

Preto je 
Nitriansky samosprávny kraj taký 
dôležitý pre náš život, pre každého 
z nás, vo vašej obci aj v celom Te-
kovskom regióne.

 A teraz sa vraciam k úvodnej 
vete. O zvažovaní o tom, ako ne-
stáť bokom. Ako nedať šancu iným, 
aby hovorili za mňa. Pretože ja ch-
cem za seba hovoriť sám. A verím, 
že aj vy uznávate podobnú životnú 
filozofiu. Že chcete a viete hovoriť 
za seba sami. Lebo v tom je ľudská 
sila: poznať svoje možnosti a obhá-
jiť si ich. Povedať si svoj názor s úc-
tou k názoru iného. Ako ľudia, ako 

Voľby do VÚC

blížiaca sa operácia trochu priviaže 
na lôžko, ale potom sa do toho chce 
pustiť s veľkou chuťou. A ak si toto 
predsavzatie splní, veru máme sa 
na čo tešiť.             M. Nemčeková

občania vašej obce. Aby sme jej 
rast podporili, aby sme sami po-
vedali, ako má obec v kraji vyze-
rať, ako sa uberať. Aby sme tým 
zároveň povedali aj to, ako má 
vyzerať a ako má kráčať dopredu 
Nitriansky kraj.

V strede novembra na to bude 
šanca. Lebo kto v rozhodujúcej 
chvíli zmĺkne, potom zbytočne 
bude reptať na veci. 

Ja vám verím: viete a poznáte 
silu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Tak treba hodiť kameň na 
vodu a pozorovať, ako kruhy ras-
tú. A vedieť, že vy ste tá sila, ktorá 
ich rozhýbala. 

V sobotu, 14. novembra, v deň 
konania sa volieb do Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na to bude-
te mať šancu.

Tak urobte to najlepšie, čo mô-
žete pre seba, Kozárovce a Te-
kovský región spraviť. Nezostaňte 
bokom.

 S úctou
Ing. Imrich Králik

Predseda Tekovského 

Pošta a obec Kozárovce pat-
ria nerozlučne k sebe. Preto sme 
s potešením prijali správu, že 27. 
novembra  bude  u nás za účasti 
najvyšších predstaviteľov Minister-
stva dopravy pôšt a telekomunikácií 
SR a Pošty slávnostné odovzdanie 
tisícej automatizovanej pošty na 
Slovensku. Z odovzdávania Vám 
prinesieme  reportáž v budúcom 
čísle Kozárovských novín.        

Voľby do VÚC
Dňa 14. novembra 2009, t.j. 

v sobotu, sa budú konať voľ-
by do Nitrianskeho samospráv-
neho kraja. Volebné miestnosti 
pre I. a II. obvod budú v základ-
nej škole.

Bezdrôtový rozhlas
Nevyhovujúci stav obecného roz-

hlasu bol už dlhšiu dobu notoricky 
známy problém. Svitá na lepšie 
časy, pretože žiadosť obce o po-
skytnutie dotácie v rámci pôsob-
nosti Ministerstva financií SR bola 
vybavená pozitívne. Kozárovce  
získali 13 277,-€ (cca 400 tis. Sk) 
účelovo viazaných na rekonštrukciu 
a modernizáciu obecného rozhlasu, 
použitím bezdrôtovej technológie. 
Spolu s desaťpercentným spolufi-
nancovaním zo strany obce máme 
nateraz vykrytú približne polovicu 
celkového rozpočtu. V najbližších 
dňoch sa začne s inštaláciou celé-
ho systému tak, aby približne po-
lovica obce bola vybavená novým 
rozhlasovým systémom a zostáva-
júca časť, stále bola obsluhovaná 
jestvujúcim „drôtovým“  rozhlasom. 
O dotáciu na zostávajúcu časť obce 
sa budeme uchádzať aj v nasledu-
júcom roku.  

Bezdr




 


 



Spolocenská 
rubrika

Povedali si án o

Narodili sa

ˇ

Opustili nás

Erika Kotorová 
a Martin Vreštiak

Po roku opäť cesta k Starým vi-
niciam ožila viac než inokedy. Dô-
vodom neboli len blížiace sa obe-
račky, ale aj sviatok Povýšenia sv. 
Kríža, ktorý sa už tradične v našej 
farnosti slávi pri kríži postavenom 
pod Starými vinicami. Sem sa ube-
rali kroky viacerých farníkov, ale aj 
veriacich z okolia, aby spoločne vlo-
žili do obety sv. omše všetky svoje 
trápenia a ťažkosti, ale aby zároveň 
aj ďakovali za dar spásy a za mno-
hé milosti, prameniace z tohto „stro-
mu života“, ktorým je Kristov kríž. 
Vdp. dekan Dušan Berta, správca 
farnosti Kozárovce, v homílii po-
vedal, že „.. Ježišov kríž nám síce 
otvoril dvere do neba, ale vkročiť do 
nich, to musí byť aj naša snaha. Aj 
my to musíme chcieť. Božia milosť 
je nekonečná a jeho milosrdenstvo 
tak isto, ale my s ním musíme spo-
lupracovať.“ Ďalej povedal, že „to, 

Sv. omša pri kríži

• Socha Archanjela Michala bola prvá z trojice sôch z dielne P. Meszároša, ktoré  sa  postupne  slávnostne odo-
vzdávali a dnes krášlia našu obec. V parčíku okolo sochy sú lavičky, často sem chodia rodičia s deťmi a trávia 
tú chvíle pokiaľ deti šantia na neďalekom  detskom ihrisku. Na Michala sa pri soche konala svätá omša, ktorú 
celebroval miestny dekan vdp.  D. Berta  a tak sa okolie zaplnilo veriacimi. I keď počasie bolo nepriaznivé, bola 
to pekná príležitosť prežiť pobožnosť pod holým nebom. 

Minulý rok sme si hodovou sláv-
nosťou pripomenuli 80. výročie od 
posviacky prestavaného chrámu 
sv. Filipa a Jakuba, farského kosto-
la v Kozárovciach, a tiež 5. výročie 
od posviacky jeho renovovaného 
interiéru. Tento rok neslávime ne-

čo sa spieva v piesni „Kríž je zna-
kom spásy“ je stopercentná pravda, 
no je tu aj otázka: či robíme všetko, 
čo môžeme pre to, aby Kristova krv 
nebola zbytočne pre nás vyliata?“, 
a dodal: „V dnešných časoch, keď 
všetko funguje automaticky je dob-
re si klásť túto otázku čím častejšie, 

pretože spása automaticky nefun-
guje a nikdy fungovať ani nebude...“ 
Nech teda Ježišov kríž nezostane len 
akousi dekoráciou nášho duchovné-
ho života, ale nech je skutočne „po-
výšený“, najmä v našich srdciach, 
vo svojom význame a obsahu.                                                

D.B.

Hodová slávnosť
jaké okrúhle výročie, ale vždy je to 
príležitosť k uvažovaniu nad význa-
mom chrámu a zmyslu viery v na-
šom živote. V tomto uvažovaní nás 
tento krát sprevádzal hlavný celeb-
rant slávnostnej sv. omše – Vdp. 
Pavol Zahatlan, rektor Kňazského 

seminára sv. Gorazda v Nitre. Spo-
lu s ním boli pri sv. omši prítomní 
Vdp. dekan Dušan Berta, správca 
farnosti, diakon Viliam Zemančík 
a diakon Anton Ďatelinka. Prítom-
nosť rektora Kňazského seminára 
v Nitre nebola symbolická len v po-
stupnom nadväzovaní kontaktov 
v rámci novousporiadanej nitrian-
skej diecézy, ale ladila aj s témou 
Roku kňazov, ktorý začal, podľa 
vyhlásenia Sv. Otca Benedikta 
XVI., 4. augusta 2009 (v deň spo-
mienky Sv. Jána Máriu Vianneya, 
patróna kňazov) a bude trvať do 
toho istého termínu v budúcom 
kalendárnom roku. Sme vďační, 
že Pán Boh nás obdarúva aj ta-
kýmito vzácnymi darmi a veríme, 
že vďaka pravidelným modlitbám, 
ktoré v našom chráme zaznieva-
jú za kňazov a za nové kňazské 
a rehoľné povolania, budeme mať 
vždy dostatok tých, ktorí budú pre 
nás poslami a svedkami náde-
je.                                                       D.B.

Tatiana Tošálová, 
dcéra Lenky a Petra

22.7.
Anna Vajdová 

vo veku 85 rokov

23.7.
Terézia Serdová
vo veku 80 rokov

27.7.
Terézia Švolíková
vo veku 80 rokov

12.8. 
Daniela Mášiková

vo veku 50 rokov

5.9.
Ing. Gregor Valkovič

vo veku 79 rokov

30.9. 
Milan Oravec

vo veku 65 rokov

9.10. 
Bernardína Kabátová

vo veku 91 rokov




 


 



Podzoborské 
vinobranie

Kozárovské dobroty na MyjaveKultúrne leto súborov Matičiar a Konopa

Za úspechom je drina, obetavosť i láska k tradíciám

Folklórne súbory Matičiar a Konopa majú za sebou bohaté leto, aj keď 
na domácej pôde bolo menej príležitostí na vystúpenie, reprezentovali 
Kozárovce a potešili priaznivcov slovenského folklóru nielen na Sloven-
sku. O viacerých podujatiach prinášame aj samostatné informácie a foto-
grafie v Kozárovských novinách.
20.6.  –  21.6.  – MYJAVA Kozárovské dobroty pre návštevníkov festivalu
28.6.  –  Zlaté Moravce – Pijanská omša a  piesne
  1.8.  –   Svodov – Pijanská omša a piesne
15.8.  –   Oroslán (Maďarsko) 
16.8.  –   Tekovské slávnosti – Pijanská omša
 29.8. –   UĽUV Bratislava – Predvádzanie remesiel a piesne
  4.9.  –   Orovnica – 800. výročie obce – Pijanská omša
  6.9.  –   Nitra – Podzoborské Vinobranie – Pijanská omša
10.8.  –   Bešeňová kúpanie
 1.9.  –    Bešeňová kúpanie

M.O.

Aj tento rok Konopu spolu s Vre-
tienkom a Matičiarom pozvali na 
poslednú augustovú sobotu na 
Hviezdoslavovo námestie do Brati-
slavy na Dni majstrov  UĽUVu. 

Vari týždeň pred dňom D som 
tak skoro náhodne zachytil v ran-
nom magazíne predpoveď počasia 
Dr. Iľka. Na sobotu hlásil prechod 
frontu. A bolo po nálade. Počas týž-
dňa našich príprav sa téma počasia 
objavovala hádam v každej druhej 
vete. Všetci sme verili že to mete-
orológom tento krát nevyjde. Ne-
vedeli sme si totiž dobre predstaviť 
čo my tam v tom daždi na námestí 
budeme robiť. Ale Iľkovi to vyšlo na 
stopercent.

Ráno to ešte nebolo také najhor-

V nedeľu 6.septembra sa 
v Mestskom parku na Sihoti pod 
záštitou predsedu NSK Milana 
Belicu a primátora mesta Nitry 
Jozefa Dvonča uskutočnilo Pod-
zoborské vinobranie.

Hlavný program začal sprievo-
dom a požehnaním plodov jesene. 
Pokračoval vystúpením folklór-
nych skupín a speváckych skupín. 
Našu obec zastupovala FSk Ko-
nopa a MSS Matičiar. Keďže celé 
podujatie bolo venované vínu, tak 
ako inak predviedli  PIJANSKÚ 
OMŠU a zaspievali prekrásne 
piesne o víne. Celé podujatie reží-
rovala p. I.Števková.                  M+M

Pre folkloristov sa začalo aj 
v tomto roku   KULTÚRNE LETO už 
v júni  MYJAVOU. 

Ma Myjave, na 50.výročí 
v mestečku MY-A-VY už po tretíkrát 
varili naše ženy. Na čele všetkým 
bola  kuchárka  Milka Skačanová 
a ostatní pomocníci z FS KONOPA 
a MSS MATIČIAR (nedali sa zahan-
biť ani chlapi).

Varila sa sladká fazuľa s údeni-
nou, domáce rezance a šmondrle 
s rôznou posýpkou. Veľký odbyt 
mala maková a tvarohová štrúdľa 
a domáce cukrovo, ktoré napiekli 
naše ženy.

Dni majstrov pod „parazlom“
šie. Spolu s vyžehlenými krojmi, 
taškami plnými voľakedajšieho ná-
radia a vrecom nevylúpanej fazule 
sme sa naložili do autobusu, kto-
rého batožinový priestor doslova 
praskal od všakovakého voľake-
dajšieho dedinského „haraburdia“ 
– kosy, grace, drevený fúrik, nára-
die na spracovanie konope, kroje, 
čižmy, brúsik na nože, demižóny 
s burčákom a ešte kopa podobných 
vecí.

No Bratislava nás už privítala 
vytrvalým dažďom. S rozpakmi 
sme poprenášali všetky naše veci 
do stanu o rozlohe cca10 m², na-
pchali sme sa tam ako sardinky aj 
my a čakali čo ďalej. Po čase sa ku 
dažďu pridal aj vietor a nálada kle-

sala k bodu mrazu, ale všetci sme 
dúfali že snáď sa ešte poobede vy-
časí.

Podobne ako my,  však boli na 
tom aj desiatky majstrov UĽUVu. 
Svoje majstrovstvo predvádzali 
v pršiplášťoch, či pod dáždnikmi 
a igelitmi neveľkému množstvu pri-
zerajúcich sa. Poobede sa naozaj 
postupne začalo trošku vyčasovať 
a námestie zrazu ožilo. Igelity zmiz-
li a mohli sme obdivovať hrnčiarov, 
drotárov, kováčov, remenárov, rez-
bárov, tkáčky,... pri ich práci. Pridali 
sa aj muzikanti a celú atmosféru 
dokonale podfarbili svojim vyhrá-
vaním.

Rýchlo sme sa teda obliekli do 
krojov a dali sa do práce aj my. 
Našou úlohou bolo ukázať život na 
dedine spred mnohých desaťročí. 
Brúsili sme nože, plietli brčká, opra-
vovali hospodárske náradie, deti sa 
hrali s voľakedajšími hračkami. Po-

núkali sme ovocie, cukrovo, štrúdle, 
burčák a hlavne spievali. Zrazu 
bolo okolo nás plno ľudí. Hlásili sa 
k nám často nielen rodáci z Kozáro-
viec, ale aj zo širokého okolia. Niek-
torí si s nami aj zaspievali, ochut-
nali a spomínali. Padala otázka za 
otázkou. Za všetky aspoň niektoré:“ 
A vy ste z Kozároviec? A „Paprika“ 
ešte žije?“ alebo „a jadierka z ore-
chov, tie sa ako vyberajú?“

Aj napriek tomu, že nám v prie-
behu popoludnia ešte zopár krát 
tieklo za goliere a dážď nás prinútil 
vystupovať pod dáždnikmi, dobrá 
nálada nás už neopustila až do  ve-
čera. A vydržali sme tam až pokiaľ 
sa nevypil všetok burčiak, nezjedli 
všetky pagáče a nerozdalo sa za 
krošňu Emilových jabĺk.

A čo na záver? Myslím si, že 
v tom “psom“ počasí sme tam poda-
li jeden doslova „statočný“ výkon.

M. Bánsky

• FSk Konopa 
a Matičiar majú 
vo svojom re-
pertoári Pijanskú 
omšu, ktorá je 
medzi divákmi 
veľmi obľúbená. 
Vystúpili s ňou  
aj na tohtoroč-
ných Tekovských 
slávnostiach, kde 
opäť zožali veľký 
potlesk.

Roboty bolo vyše hlavy. Tu priložiť 
do kotlín, tam vybrať rezance, obie-
liť zemiaky, vyvaľkať cesto. To veru 
dalo zabrať asi najviac. Veď sa mi-
nulo 60 kg múky. Ale nebanujeme. 
Aj napriek upršanému počasiu to 
všetko dopadlo na výbornú. Tešíme 
sa už na budúci rok.                       M.O.




 


 



Tohtoročnú festivalovú sezónu 
zavŕšila FSk Praslica 12. augusta 
vystúpením na folklórnom festivale 
Očovská hruda. Privítalo nás prí-
jemné prostredie dedinky Očová 
obklopenej prekrásnymi horami. 
Všade vládol poriadok a slávnost-
ná nálada domácich i účinkujúcich. 
Počas generálnej skúšky sme sa 
pomaly začleňovali medzi spoluú-
činkujúcich tak rozdielnych krojom 
i tancom, pri ktorom akoby sa ani 
zeme nedotýkali. Je to vlastne ich 
naturel, ich prejav lásky, radosti zo 
života, ich spôsob zachovávania 
a tradície svojich predkov. My sme 
svoje zvyky, piesne, tance a folklór 
nám vlastný prezentovali stretnutím 
na večerných vyšívačkách u domá-
cej Aničky, kde samozrejme nechý-
bali ani ženy so svojimi praslicami 
a zvedavými očami i ušami. Počas 
pradenia si dobre všímali, čo majú 
dievky nové a slovo - dve pridali aj 
ony. Keď sa už dievkam zdalo dlho, 
rýchlo si vymysleli novú zábavku. 
Stačilo, aby jedna zavolala: „Diev-
ky, pome pochovávať Beňa!“ Vtedy 
bolo už viac menej po robote. No 
akoby to bolo bez mládencov. Tí 

veľmi rýchlo zistili, kde sa dievky 
dnes večer stretli a zakrátko bolo 
už počuť ich spev so sprievodom 
harmoniky. A potom už hrám, 
spevu a tancu nebolo konca, po-
kiaľ ich gazdiná nerozohnala. Pre 
tých, ktorí nevedia o zvyku po-
chovávania Beňa podotýkam, že 
je to ľudový rituál ponášajúci sa 
na pochovávanie basy. Za archa-
icky hodnotný ho pokladali aj pra-
covníci  ústavu SAV v Bratislave. 
Renomovaní odborníci ho v Kozá-
rovciach nafilmovali a ar-
chívne spracovali ešte pri 
zrode Praslice v roku 1966. 
Pre vystúpenie v Očovej 
ho scénicky upravila a za-
členila do programu vedú-
ca FSk Mária Ďurovičová. 
Vystúpenie bolo divákmi 
ocenené nielen ďakovným 
potleskom po skončení, 
ale i počas vystúpenia 
pri netradičných tancoch 
a veselých vstupoch jed-
notlivých aktérov. Skrátka 
cítili sme sa vrelo prijatí do-
mácim publikom. Čo však 
ešte veľmi prispelo k našej 

dobrej nálade a najmä nás milo 
prekvapilo bolo, keď nás po na-
šom vystúpení priamo z čestného 
miesta tribúny amfiteátra osobne 
prišiel pozdraviť prezident SR Ivan 
Gašparovič. Každému podal ruku 
a zablahoželal nám k nedávnemu 
oceneniu na celoslovenskej súťaži 
v Liptovskom Mikuláši. 

Vo večerných hodinách sme si 
ešte pozreli vystúpenie VŠ súborov 
Ekonóm z Bratislavy a Váh z Lip-
tovského Mikuláša a verte, boleli 

nás dlane. Po skončení programu 
unesení výkonmi profesionálnych 
folkloristov, plní dobrého pocitu 
z vlastného vystúpenia i dojmov 
z priateľských stretnutí sme na-
stúpili na cestu domov. Myslíte, že 
unavení? Spievalo sa celou cestou. 
Stíchli sme až pri rampách. Bola 
totiž hlboká noc. A tak ďakujeme 
Pánu Bohu za šťastnú cestu, vráti-
li sme sa tíško do našich drahých 
Kozároviec. 

Elena Ballová - Benčatová

(Dokončenie z 1. str.)
Na záver sme oslovili Angelu 

Vargicovú, ktorú predseda MO MS 
nazval „krstnou mamou memo-
riálu“ a spýtali sme na  jej dojmy 
z jubilejného ročníka. Pre čitate-
ľov Kozárovských novín uznávaná 
speváčka ľudovej piesne poveda-
la:“ Celý vývoj tejto súťaže, neskôr 
prehliadky, je veľmi bohatý. Ak na 
začiatku to bolo také skromnučké, 
tak dnes sme mali možnosť vypo-
čuť si naozaj vynikajúcich hostí, 
jednak dve vynikajúce speváčky 
z Telgártu a potom dievčatá z Pi-
lišu, Nového sadu, boli veľkým 
obohatením. Výborné bolo to, 
že sa piesne neopakovali, boli 

Po pätnástich rokoch narástol a skrásnel 
srdcu pre radosť

tu speváčky, ktoré sem chodia 
celých 15 rokov a jedna z nich 
dokonca priniesla  spievať svoju 
dcérku, to je úžasne silný mo-
ment dneška. Je to svedectvo, 
že ľudová pieseň sa tu drží, žije 
a je prísľubom, že bude žiť aj 
naďalej. Nádherné bolo aj to, že 
z javiska znela ľúbozvučná slo-
venčina, aj v nárečiach je krás-
na, navyše speváčky priniesli 
staršie takmer zabudnuté slová, 
čo umocňovalo silný zážitok 
Bolo to nádherné a už dnes sa 
všetci tešme na budúci ročník.“

 M. Nemčeková
                            Foto J. 

Bedej

Praslica v Očovej pochovávala Beňa

• Janka Slížiková  priviedla po prvýkrát 
na prehliadku aj dcéru Soničku. Na  
snímke vľavo  Andrejka a Martinka Ka-
nošové z Telgártu.

• Ľudová hudba Mariána Járeka  a Katarína Királyová z Mlyniek. •  Levente Galda so skupinou speváčiek  súboru Piliš z Mlyniek.




 


 



• „Úsvit môj.....“. To sú úvodné slová piesne, ktorou sa na konci šk. roka 1968/69 pod vedením triednych učitežov  
Magdy Jarkovičovej a Jána Valu lúčilo so školskými lavicami 54 žiakov IX.A a IX.B triedy ZDŠ Kozárovce. Po 40-tich 
rokoch sa stretli. Aby si po slávnosti poďakovania za dožité roky, ktorú pre nich pripravil vdp. D. dekan Berta a po uctení 
si pamiatky štyroch zosnulých spolužiakov, v srdečnej, priatežskej a najmä veselej atmosfére zaspomínali na krásne 
roky a chvíle svojho detstva, školských radovánok a mladosti. Veríme, že sa naplní ich spoločná túžba - znovu sa v 
takomto počte a zdraví stretnúť o 5 rokov.                                                                                                                           F. Betin

Základná škola 
s materskou školou

Spoza školskej brány

Taiwanská reprezentačná kance-
lária v Bratislave v zastúpení vedú-
cim kancelárie  Chiun-Ming Chen 
darovala ZŠ s MŠ Kozárovce vý-
počtovú techniku, a to notebook, in-
teraktívnu tabuľu, dataprojektor a tri 
počítače v hodnote 4 000,- EUR 
za účelom materiálneho vybavenia 
školy a ďalšieho skvalitnenia vý-
chovno-vzdelávacieho procesu.

V piatok, 25. 9. 2009 pán Chiun-

Návšteva taiwanského veľvyslanca v základnej škole
-Ming Chen, taiwanský veľvyslanec 
spolu so svojím asistentom  Lin-
-chiu Hung a  poslancom NR SR, 
Ivanom Štefancom navštívili našu 
školu, aby nám mohli oficiálne odo-
vzdať tento dar do užívania. 

Chlebom a soľou ich privítali 
žiačky 8. ročníka oblečené do na-
šich tradičných krojov, potom nasle-
dovala anglicko-slovenská pieseň 
žiakov 2. a 3. ročníka. Na záver im 

žiačky 9. ročníka poďako-
vali a predviedli darovanú 
výpočtovú techniku pomo-
cou interaktívnej tabule 
v anglickom jazyku. Potom 
si vzal slovo p. veľvyslanec 
a vyslovil presvedčenie, 
že aj takýmto spôsobom 
sa môžu zlepšiť vzájomné 
vzťahy medzi Slovenskom 
a Taiwanom. Prítomným sa 
prihovoril aj poslanec Ing. 
Ivan Štefanec a starosta 
obce Ing. Jozef Majer, ktorí 
sa najviac pričinili o darova-
nie výpočtovej techniky. 

Darovaciu zmluvu pod-
písal za ZŠ s MŠ Mgr. Richard De-
mian a za Taiwanskú reprezentačnú 

kanceláriu veľvyslanec 
Chiun-Ming Chen. V pa-
mätnej knihe obce Ko-
zárovce navždy zosta-
nú podpisy tých, ktorí 
prispeli k zefektívneniu 
vyučovacieho procesu 
v ZŠ s MŠ Kozárovce:  
taiwanského veľvyslan-
ca  Chiun-Ming Chen, 
jeho asistenta Lin-chiu 
Hung, poslanca NR SR 
Ing. Ivana Štefanca 
a riaditeľa šloly Mgr. Ri-
charda Demiana.

ĎAKUJEME!

Poslanec NR Ivan Štefanec pô-
sobí  ako predseda taiwansko-slo-
venského priateľstva v Národnej 
rade SR. Dôverne pozná zaujímavý 
príbeh tejto krajiny, ktorá svoj roz-
voj postavila na  dôslednej podpore 
vzdelania a dnes žne prvé kvalitné 
plody z tejto práce. V tomto smere 
nám môže slúžiť vzorom. Možno aj  
preto sa  pomoc zástupcov Taiwanu 
na území Slovenska,  popri pomo-
ci nemocniciam, orientuje  najmä 
na školstvo. Nie je to len vecné vy-
lepšovanie technického vybavenia 

Na záver návštevy ra sa hosťom z Taiwanu za počítače 
poďakoval aj poslanec NR I. Štefa-
nec. Pre Kozárovské noviny potom 
vysvetlil, že zástupcovia Taiwanu 
chcú pomáhať a zároveň  prezento-
vať a propagovať svoju vlastnú kra-
jinu. Krajinu, ktorá  je dnes známa 
vyspelým elektronickým priemyslom 
a s ním spojeným biznisom. Osobne 
vyjadril radosť, že sa konkrétnu po-
moc podarilo nasmerovať práve do 
Kozároviec. Spolu s darcami verí, 
že sa práve odovzdaný dar výrazne 
podpíše pod ďalšie skvalitnenie vý-
učby a podchytí záujem miestnych 
žiakov o vzdelávanie cez modernú 
techniku.                                       -nem-

-  riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Richard 
Demian

-  zástupkyňa riad. pre ZŠ: Mgr. 
Ivana Šustáková

-  zástupkyňa riad. pre MŠ: p. 
Eva Rybárová

ZŠ bude mať v šk. r. 2009/2010: 9 
tried a 1 oddelenie ŠKD + 1 špe-
ciálnu triedu
1. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr. Má-
ria Hlavová
2. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr. Má-
ria Együdová
3. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr. 
Soňa Hudecová
4. roč. – 18 žiakov, tr. uč.: Mgr. Ka-
rol  Ištók
5. roč. – 14 žiakov, tr. uč.: Mgr. Iva-
na Švoliková, PhD.
6. roč. – 15 žiakov, tr. uč.: Mgr. Beá-
ta Ďurovská
7. roč. – 19 žiakov, tr. uč.: Mgr. Kor-
nélia Kmeťová
8. roč. – 21 žiakov, tr. uč.: Mgr. Jan-
ka  Strelková
9. roč. – 19 žiakov, tr. uč.: Mgr. Jo-
zef  Majer
Špeciálna trieda – 6 žiakov, tr. uč.: 
Mgr. Zlata Kubová
- ŠKD: p. Mária  Švolíková
- vyučujúci, ktorí nie sú triednymi 
učiteľmi: Mgr. Martina  Kollárová - 
SJL, NV, Bc. Irena Gremanová - AJ
- vyučujúci  náboženskej výcho-
vy: Mgr. Martina Kollárová, vdp. 
Mgr. Dušan  Berta
- asistentka učiteľa: p. Martina  
Balážiková
- výchovný poradca: Mgr. Korné-
lia Kmeťová

škôl, ale i vzájomná výme-
na študentov oboch krajín. 
Taiwanský veľvyslanec 

Chiun – Ming  Chen  pre redakciu 
Kozárovských novín  povedal, že sa 
mu na Slovensku veľmi páči, okrem 
Bratislavy navštívil už Nitru a Ban-
skú Štiavnicu. Obe mestá ho očarili. 
Na Slovensku sa stretáva s veľmi 
príjemnými a priateľskými ľuďmi. 
K nim po tomto stretnutí počíta aj  
tých, ktorých stretol v Kozárovciach. 
Páčilo sa mu v našej obci i v škole. 
S veľkým obdivom si prezrel dve 
z našich sôch archanjelov z dielne 
P. Meszároša. Okrem riaditeľa školy 
R. Demiana a starostu obce J. Maje-




 


 



• Počas kozárovských hodov potešil domácich a ich hostí  folklórny sú-
bor Devín z Bratislavy, ktorý  počas svojho temperamentného vystúpe-
nia rozihral žilky všetkým prítomným.

List z Prahy

V piatok, 10. júla boli spozorova-
né kruhy v obilí na Lipníku a 12. júla 
v Kozárovciach. Na Lipníku, v žit-
nom poli, sa nachádzalo 5 kruhov, 
z toho tri boli 10 metrové, jeden 
malý 2,1 metrový a ďalší, najväčší 
kruh, mal priemer 24,8 metra, okolo 
ktorého bol prstenec. 

Piktogram v Kozárovciach sa na-
chádzal v ovsenom poli len 100 met-
rov vedľa cesty do Tlmáč a bol ako 
rozkvitnutý kvet. Obrovský kvet me-
ral na dĺžku 68 metrov a jeho obvod 
bol 275 metrov. Kvet mal 5 lupeňov 
a namiesto očakávaného šiesteho, 
boli 3 zmenšujúce sa kruhy, ktoré 
merali 6,2 metra, 5,3 metra a naj-

Kruhy v obilí

menší meral 3,6 metra. Vedľa kru-
hov bolo 6 zárezov širokých 1 meter. 
Veľmi zaujímavý bol aj stred kruhu, 
v ktorom sa nachádzal jeden 4,6 
metrový kruh. Okolo neho bola 
špirála ktorá bola tvorená z polo-
blúkov, ktoré sa lámali na väčšie 
v tých istých miestach. Špirála mala 
šírku 1,2 metra. Steblá ležali akoby 

Pozdravujem vás, milí moji ro-
dáci! Aj keď ma už mnohí z vás 
nepoznajú, a naopak ja nepoznám 
mnohých z vás, hlavne mladšiu ge-
neráciu, opäť raz sa vám prihová-
ram zo vzdialenej Prahy. 

Tento list píšem hlavne pod vply-
vom dojmov, ktoré som získala pri 
mojej poslednej návšteve Kozáro-
viec koncom septembra. Počasie 
nám vyšlo ako na objednávku, aj 
keď to sucho pre vaše záhrady je 
už neúnosné, ale verte, sucho je 
aj tu, v Prahe. Aj ja mám malú zá-
hradu neďaleko od domu, vo štvrti 
Biela hora, a tá bola po týždni strá-
venom na Slovensku vysušená ako 
Sahara. 

Ale naspäť k zážitkom. Pri noč-
nom príchode do Kozároviec som 
si hneď všimla, že sa čosi deje 
s mojou starou školou, kam som 
chodila po štvrtú triedu. Vynovujete 
sa, staviate, čo nevidieť pribudnú 
nové byty a užitočné služby. A je to 
už aj potrebné, budova stála nevy-
užitá. Preč som už vyše 25 rokov, 
ale ešte vždy stoja na školskom 

Puto s rodnou obcou zostáva pevné
pozemku aj drevené domce, ktoré 
slúžili ako sklady uhlia, ale aj ako 
záchody. Priznám sa, že som si na 
to spomenula a trochu aj zaspomí-
nala, ako to vtedy bolo. V pamäti sa 
mi vybavilo, ako niektorí neposluš-
ní spolužiaci dostali od učiteľky za 
trest malý čierny uhlík na jazyk. 

O automate na mlieko som už 

dosť počula, ale predsa len som 
si zariadenie nevedela predstaviť. 
A chcela som si ho vyskúšať vlast-
nými rukami. Aj predtým som občas 
zašla na „majer“ po čerstvé mlieč-
ko, lenže teraz je zdroj pre väčšinu 
obyvateľov obce predsa len bližšie. 
To je teda vynález! Naozaj praktic-
ké riešenie, prídete, podložíte fľašu, 
vhodíte „európske peniažky“ a na-
čapujete si toľko, koľko mincí vho-
díte do otvoru.

Pri návštevách Kozároviec sa 
neraz dozviem o divadelnom pred-

stavení, ba nedávno aj v podaní 
hercov DAB z Nitry. Trochu vám 
vždy  závidím, lebo v Prahe vidí-
me slovenské predstavenia síce 
často, ale prichádzajú hlavne sú-
bory z Bratislavy a nitrianske di-
vadlo malo vždy vysokú úroveň. 

Počas návštevy rodnej dediny 
sme neobišli ani cukráreň, ktorá 
okrem dobrej „Gašparovičovej“ 
kávy poskytuje aj internetové 
služby. Prehliadli sme si došlú e-
mailovú poštu a manžel – novi-
nár aj trochu popracoval. 

Všimla som si ešte jednu vec, 
milí Kozárovčania. Ešte vždy 
mnohí z vás nekompostujú od-
pad zo záhrady a nezmyselne ho 
pália v záhrade alebo za záhra-

poprepletané na sebe. 
Kraj kvetu bol ako vy-
kružený kružidlom. 

Pri meraní magne-
tického poľa kompas 
doslova „šalel“. Raz sa 
otočil o 180° a o tro-
chu vedľa už smeroval 

správne, v strede kruhu kompas 
sever ukazoval zas o 90° vedľa. 
Jednoznačne bolo magnetické pole 
silne narušené a s kompasom to ro-
bilo doslova „čo chcelo“. 

Už v minulosti sa ľudia stretávali 
s podobnými ničeniami úrody. Tieto 

dou (ak ho len „tak“ nevyveziete na 
pole). Ja, v mojej pražskej záhrad-
ke, ktorú mám v rámci záhradkár-
skej kolónie, si pálenie nemôžem 
dovoliť, preto všetok odpad kom-
postujem. Viem, že niektoré obce 
dokonca dostali dokonca dotácie 
z Európskej únie na vybudovanie 
centrálnych kompostární pre celú 
obec; neviem, či aj Kozárovce také 
niečo majú alebo zamýšľajú. Mys-
lím si, že pokus by sa oplatil. Veď je 
škoda znepríjemňovať dymom život 
susedom, keď sa odpad zo záhrady 
ešte dá využiť. 

Tak a náš pobyt na Slovensku 
sa skončil, a poďme do Prahy. Mi-
mochodom, dopočula som sa, že 
do Prahy prišli za štúdiom ďalšie 
dievčatá z Kozároviec – Veronika 
Šustáková a Dominika Hagarová. 
Teším sa, že sa budeme stretávať 
na našich krajanských akciách.

Pridávam ešte fotografiu z tohto-
ročných osláv Slovenského národ-
ného povstania v Prahe. Pri tejto 
príležitosti sa Slováci už tradične 
stretajú na palube výletnej lode 
plaviacej sa po Vltave. Na fotografii 
som vpravo, po mojej pravici sedí 
ďalšia Kozárovčanka, Ľubica Gon-
dová, za slobodna Švolíková. 

   Vaša Iveta Demianová

javy pripisovali diablovi, 
dnes diabla nahradilo 
UFO. Podla ezoterikov 
kruhy vznikajú zložitým 
pôsobenie geomagne-
tického poľa, kozmické-
ho žiarenia a zemského 
podložia. Ufológovia 
zase veria na posolstvo 
od mimozemšťanov. A 
ďalší to pripisujú  šikov-
ným ľudom s doskami, 
takzvaným „Circlema-
kers“, alebo opitým 
traktoristom, či nafeto-
vaným kengurám. Ale 

uznajte sami, dá sa niečo takéto 
vytvoriť cez noc, pod oknami činžia-
ku? Alebo len 100 metrov od frek-
ventovanej cesty, navyše pri rieke, 
kde sú celú noc rybári, tak aby si to 
nikto nevšimol? Nech už to bol kto-
koľvek, klobúk dole.       Peter Ižold




 


 



Každoročne sa po Agrokomplexe 
v tlači skloňujú Kozárovce a miest-
ne poľnohospodárske družstvo 
v superlatívoch. Kravy chované 
v našom družstve tu získavajú jedno 
ocenenie za druhým. Bolo tomu tak 
i tento rok na 36. ročníku Agrokom-
plexu. V kategórii vysokoteľných 
jalovíc získala naša Barbora prvé 
miesto a navyše bola vyhodnote-
ná ako najkrajšie zviera výstavy. 
V kategórii kráv zasa krava Malina 
získala prvé miesto a zároveň titul 
najlepšie vemeno spo-
medzi všetkých vysta-
vovaných kráv. Získali 
sme tiež  tretie miesto 
za kolekciu  ôsmych 
mladých chovných ja-
lovíc.. Súbežne s Agro-
komplexom sa konala 
4.  Národná súťaž hos-
podárskych zvierat, na 
ktorej naši poľnohospo-
dári tiež brali ocenenia. 
Spolu na oboch súťa-
žiach získali jedenásť 
ocenení.za jedenásť 
vystavených zvierat.

Je to naozaj také 
samozrejmé pozbierať 
toľko ocenení? S touto 
otázkou sme zašli na 
miesto činu. Na pôde 
Poľnohospodárskeho 
družstva v Kozárovciach nám ta-
jomstvo úspechu poodhalil Milan 
Szabo, podpredseda družstva a zo-
otechnik v jednej osobe, ktorý na 
svojom poste pôsobí už dvadsaťje-
den rokov a aj keď nie je Kozárov-
čan,  zapustil na svojom prvom pra-
covnom mieste silné korene. Z jeho 
slov cítiť, že práca je mu doslova 
koníčkom.

„Z roka na rok sa konkurencia 
zvyšuje a  tak obhájiť v Nitre získa-
né  pozície je oveľa ťažšie ako ich  
prvýkrát získať. Dnes sú už na nás 
kladené vyššie nároky. Vďaka patrí 
samozrejme všetkým pracovníkom, 
ktorí sa o to pričinili, vyzdvihol by 
som najmä ošetrovateľa Františka 
Ďuroviča, ktorý toto remeslo veľmi 
dobre ovláda. Dokáže naše zvieratá 
tak perfektne pripraviť, aby zaujali, 

Poľnohospodárske družstvo Kozárovce ovenčené medailami

Družstvo, ktorého meno má cveng doma i v zahraničí
lebo na Agrokomplexe   nevyhráva-
jú len najkrajšie, ale aj najposluš-
nejšie zvieratá. Prísna odborná po-
rota dbá na to, aby zvieratá,  ktoré 
ocení boli poslušné, fotogenické, 
vedeli chodiť, doslova pózovať ako 
missky. Tieto špecifiká je z roka na 
rok ťažšie dodržať, ale nám sa  to 
zatiaľ darí.“

Okrem mlieka 
aj vysokokvalitné mäso

Samozrejme, reč sa zvrtne aj 
na menej radostnú tvár súčasného 

slovenského 
poľnohospo-
dárstva, kto-
ré poznačila 
hospodárska 
kríza. Ako 
p o v e d a l , 
takú si za 
celých dvad-

sať rokov nepamä-
tá, a ani jeho starší 
spolupracovníci . 
Pred dvadsiatimi 
rokmi sa chova-
lo na Slovensku 
500 000 kráv, dnes 
je ich približne 130 
000 ks. Z tohto množstva je ple-
meno slovenské strakaté, chované 

u nás,  zastúpené 
asi 40%.  Je to 
vlastne pôvodom 
simentálsky doby-
tok,  pre ktorý je 
typická veľká bie-
la hlava a sfarbe-
nie do žlta, pôvod  
tohto plemena je 
vo Švajčiarsku. 
V Kozárovciach 
máme šľachtiteľ-
ský chov  s potvr-
dením o pôvode.  
„Sme oprávnení 
produkovať ple-

menných býkov, ktorí sa tu ako 15 
mesační klasifikujú. Odborná komi-
sia  býka buď uzná do inseminácie 
a vykúpi ho inseminačná stanica( 
Nitra, Lužianky) alebo je ohodnote-
ný na predaj,  prípadne sa ponechá 
pre naše účely do prirodzenej ple-
menitby. V poslednej dobe je dosť 
záujem o týchto býkov, lebo mnohí 
chovatelia na základe krízy s mlie-
kom prechádzajú na chovy bez 

trhovej produkcie mlieka Je preto   
našim cieľom zvyšovať tento predaj, 
aby sa aj plemenitba oplatila a keď 
sme spomínali Agrokomplex, tak to 
je tá pozitívna reklama. Po nej sa 
potom  zvieratá dobre predávajú, 
keď máme meno potvrdené na sú-
ťaži., “vysvetlil nám M. Szabo.

Pre kozárovské družstvo je ďal-
ším dôležitým  artiklom  aj  predaj 
vysokoteľných jalovíc. Pri priemer-
nom stave 300 ks kráv do roka 
odchovajú 100 až 120 ks vysoko-
teľných jalovíc a záujmom je 100 
ks si nechať a zvyšok  sa snažia  
predať. V minulých rokoch predali 
približne 20 ks do zahraničia a zvy-
šok slovenským chovateľom. Tak 
isto mladých chovných býkov už 
viac ako desať rokov predávajú do 
Talianska,  kde majú spoľahlivého 
partnera.  Za veľkú výhodu  tohto 

strakatého dobytka považuje pod-
predseda družstva skutočnosť, že 
je prispôsobivý, odolný aj šetreniu 
nevyhnutnému pri terajšej kríze. 
Nie je ako chúlostivejšie holštínske 
plemená, čiernostrakaté  jemné 
kravy, z Ameriky a zo západnej Eu-
rópy, ktoré je citlivé na každú malú 
zmenu. Náš dobytok je odolný, pri-
spôsobivý a je to kombinovaný typ 
dobytka. Okrem toho, že má veľmi 
dobrú mliekovú  úžitkovosť, má aj 
mäsovú úžitkovosť. V niektorých 
krajinách sveta sa považuje simen-
tálske mäso vďaka jeho mramoro-
vitosti  za  jedno z najkvalitnejších 
hovädzích mies vyrábaných  vo 
svete. Mnohé štáty toto plemeno 
ani nedoja, považujú ho viac za mä-
sové. O kvalite tohto mäsa sa mohli 
presvedčiť aj  zákazníci pri predaji 
mäsových balíkoch  z dvora. Záu-
jem o toto mäso je čoraz väčší. 

 Automat na mlieko nonstop
Začiatkom augusta  zaujala  ve-

rejnosť správa o predaji domáceho 
mlieka z nášho družstva priamo 
v strede obce. O predaji z automa-
tu sa písalo a hovorilo vo všetkých 

médiách. Svoje o tomto odvážnom 
kroku vedia poľnohospodári. Vý-
kupné ceny mlieka poklesli tak, 
že nepokryjú ani výrobné náklady. 
Pred rokom, dvomi, keď  bolo vý-
hodnejšie mlieko mnohí chovatelia 
prechádzali čisto na mliečnu výro-
bu, teraz sa im to vypomstilo. Mlieko 
je totiž  teraz najväčší problém. Pri 
terajších výkupných cenách mlieka   
22 centov, ale poľnohospodári zažili 
aj 14 centov,  to pokrýva len tak na 
50% výrobné náklad. Výrobná cena 
mlieka sa u nás, ale aj inde v Eu-
rópe,  pohybuje v rozpätí od 0,33 € 
do 0,46 €.  Takže mnohí chovatelia 
sa ubrali tou ľahšou cestou a zlikvi-
dovali svoje chovy. Preto klesli cho-
vy kráv na 130 000 ks  a ešte  pred 
dvomi  rokmi  to bolo 230 000 kráv. 
Ako nám povedal pán Szabo, aj keď 
je večný optimista, má obavu, že sa 
to ešte nezastavilo. Vedenie druž-
stva hľadalo riešenie a rozhodlo 
sa pre predaj z dvora cez mliečne 
automaty. Takto si chcú zabezpečiť 
normálnu prevádzku, prežiť a tro-
chu i investovať. Farma má  poma-
ly 35 rokov, mnohé veci dožívajú, 
vyžadujú akútne opravy. Niet divu, 
že vedenie družstva prehodnocuje 
ako čo najefektívnejšie vynaložiť 
prostriedky, aby sa družstvu vrátili. 

Prvý automat v centre Kozáro-
viec funguje od 6.augusta. Zaují-
malo nás, či sa naplnili očakávania  
z tohto kroku? Podľa jeho slov sa  
naplnili.  Už predtým mali skúse-
nosti s predajom mlieka  priamo 
na družstve,  bolo to však v obme-
dzenom čase a od ruky.  Teraz sa 
v centre obce dal do prevádzky au-
tomat, ktorý slúži občanom bez pre-
stávky, čo bolo zo strany družstva  
aj  vyjadrenie určitej dôvery a špe-
ciálneho bonusu. To nie je  totiž pri 
týchto automatoch zvykom. Vyža-
duje to navyše viac  námahy a sta-
rostlivosti, ak si  chcú udržať kva-
litu a dobré meno aj v tejto forme. 
Akúkoľvek poruchu riešia opera-
tívne. Zatiaľ sa nič komplikované 
nestalo. Párkrát sa zasekli mince, 
ktoré je potrebné vhadzovať po 
jednej. Je to automat na 400 lit-
rov, sú tam dva sudy a stalo sa že 
automat neprepol po vyprázdnení 
jedného na druhý sud, ale vždy to 
bolo do 30 minút vyriešené. 

„Predaj mlieka sa takouto for-
mou zvýšil päťnásobne. Priemer-
ný predaj na farme bol  denne 
okolo 100 litrov, v sobotu to bolo 
viacej, ale v nedeľu sa nepredá-
valo,  a teraz v automate  je to 
momentálne 450 litrov denne. 
Dokonca k nám prichádzajú aj 
ľudia, ktorí majú bližšie iný auto-
mat, ale naše mlieko je pre nich 
chutnejšie a kvalitnejšie. To bolo 
pre nás veľké vyznamenanie, 

(Pokračovanie na str. 9)

• Vysokoteľná jalovica „Bar-
bora“ vyhlásená za najkrajšie 
zviera celej výstavy AX´2009.

• Ocenenie za najkrajšie vemeno výstavy prebrali 
zootechnici PD Ing. Naďa Majerová a Milan Szabo.

• Predseda PD Kozárovce Ing. 
Jozef Vengrín.




 


 



Z kroniky obce - 

Obdobie druhej svetovej vojny je v Kronike obce Kozárovce zaznamenané 
spätne a len v krátkosti. Chýbajú pritom informácie o viacerých udalostiach. 
Tieto sa dajú doplniť len na základe výskumu v archívoch a výpovede pamät-
níkov. Zaujímavou, aj keď krátkou epizódou v dejinách našej obce boli ukrajin-
skí utečenci. Títo sa na Slovensku objavili v roku 1944. 

Po napadnutí Sovietskeho zväzu v júni 1941 nemecká armáda rýchlo ob-
sadila územie Ukrajiny. Nemci ustanovili na dobytom území Ríšsky komisariát 
Ukrajina, pričom západná Ukrajina sa spolu s východným Poľskom stala sú-
časťou Generálneho gubernátu. Počas okupácie Ukrajiny časť obyvateľstva 
kolaborovala s režimom. Dokonca došlo aj k vytvoreniu 14. haličskej divízie 
SS, ktorá bojovala na strane wehrmachtu. Keď v roku 1944 Červená armáda 
spustila mohutnú ofenzívu na východnom fronte, narástla medzi obyvateľmi 
kolaborujúcimi s Nemcami panika. Ľudia sa obávali perzekúcií zo strany sta-
linistického režimu. V priebehu jari a leta 1944 nastal masívny odchod obyva-
teľstva, ktoré spolupracovalo s Nemcami alebo s ukrajinskými nacionalistami 
a hlásilo sa k myšlienkam samostatnej Ukrajiny. Jedna časť utečencov išla cez 
Maďarsko do Rakúska a druhá časť cez Poľsko do Nemecka a na Sloven-
sko. 

Už koncom júla 1944 začali na Slovensko prichádzať prví ukrajinskí, poľskí 
a ruskí utečenci. Ich príchod opísal aj Jozef Cíger Hronský v knihe Svet na Tra-
sovisku. Slovenská vláda udelila azyl približne 20 000 utečencom. Títo mali byť 
rozmiestnení na celom území vtedajšej Slovenskej republiky. Kozárovce boli 
dôležitým železničným dopravným uzlom, cez ktorý sa v roku 1944 premiest-
ňovali utečenci. Títo mali byť ubytovaní aj v Kozárovciach. Podľa zápisnice z 5. 
augusta 1944, ktorá sa nachádza v Štátnom archíve v Leviciach boli posúdené 
miestnosti v tunajšej rímskokatolíckej škole. Bolo stanovené, že sa tu môže 
uchýliť 100 osôb. V susedných Tekovských Nemciach sa mohlo ubytovať 30 
a Čaradiciach 20 osôb. V ten istý deň Obvodný notársky úrad v Kozárovciach 
nariadil Jozefovi Benčaťovi a vdove Alžbete Kabátovej mať v pohotovosti pár 
koní s rebrinákom a pohoničom pre dovoz slamy a batožiny utečencov. Dňa 
21. augusta 1944 boli upozornení obvodným notárskym úradom starostovia 
obcí Kozárovce, Nemce a Čaradice, že v najbližších dňoch by mali do okresu 
Zlaté Moravce prísť utečenci v počte až 3 000 osôb. Títo mali byť vyložení na 
železničnej stanici v Kozárovciach. Priamo v Kozárovciach sa malo ubytovať 
150 osôb, v Tekovských Nemciach 100 a v Čaradiciach 50 osôb. Obce mali 
zabezpečiť ubytovanie v školách, slamu, kotly, drevo a povozy. Predpokladalo 
sa, že potraviny budú mať utečenci so sebou, alebo im ich pridelí okresný úrad. 
Písomné doklady o príchode utečencov z tohto obdobia sa nezachovali. Títo 
pravdepodobne do obce neprišli, keďže o týždeň vypuklo Slovenské národné 

Utecenci z roku 1944

povstanie. 
Práve vypuknutie povstania zmenilo situáciu. Na území ovládanom po-

vstalcami zostalo viacero utečencov, ktorí boli vystavení represáliám zo strany 
partizánov. Aj to spôsobilo, že sa rozhodlo o presune na územie Tretej ríše. 
Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky oznámilo 15. 9. 1944, že 
utečenci budú prepravení do Nemecka. Na Slovensku mohli zostať len tí, kto-
rí mali tu príbuzných alebo mali status nepostrádateľných pre hospodárstvo. 
Odchod zo Slovenska zabezpečovali miestne úrady, bezpečnostné zložky, ne-
mecká okupačná správa a aj príslušníci 14. haličskej divízie. Táto sa zúčastnila 
potlačenia SNP a medzi utečencami boli aj rodiny jej vojakov. 

O prvých dvoch utečencoch v Kozárovciach sa dozvedáme až 23. septem-
bra 1944, keď sem boli poslaní žandárskou stanicou v Hliníku nad Hronom. 
Namierené mali do Zlatých Moraviec.

Konkrétny záznam o prítomnosti ukrajinských utečencov v našej obci je 
z 25. októbra 1944. Z dvoch potvrdení, ktoré vydal Obvodný notársky úrad 
v Kozárovciach a slúžili ako legitimačný doklad, sa dozvedáme o 20 Ukra-
jincoch, ktorí prišli do obce zo Senohradu (okres Krupina) a cestovali ďalej 
do Zlatých Moraviec. 31. októbra 1944 prešiel cez železničnú stanicu v Ko-
zárovciach transport ukrajinských utečencov, v ktorom bolo 467 osôb nad 10 
rokov a 37 osôb mladších. Okrem toho tu bolo 10 koní, 8 vozov a 21 550 kg 
batožiny. Tento transport smeroval do železničnej stanice Devínska Nová Ves-
-štátna hranica. Sem išiel aj transport, ktorý prechádzal cez železničnú stanicu 
Kozárovce 10. novembra. Bolo v ňom 326 osôb nad 10 rokov, 35 osôb pod 10 
rokov, ďalej 16 koní, 10 vozov, 4 kravy a 15 050 kg batožiny. Menšie transporty 
smerovali do hlavnej stanice v Bratislave. Takýto transport prešiel cez železnič-
nú stanicu 2. novembra a bolo v ňom spolu 59 osôb. Ďalší prišiel do Kozáro-
viec 20. novembra a bolo v ňom 84 osôb, 10 koní a 7 vozov. Posledný prešiel 
dňa 30. novembra a bolo v ňom 12 ľudí a 2 000 kg batožiny. To sa však už 
k našej dedine blížil front. 

Okrem úradne doložených železničných transportov si obyvatelia Kozá-
roviec spomínajú na Ukrajincov, ktorí prešli cez dedinu na vozoch smerom 
na Zlaté Moravce. V dedine sa snažili doplniť zásoby vody a jedla. Dlhoročný 
obecný kronikár a učiteľ na Základnej škole v Kozárovciach Gašpar Švolík si 
konkrétne spomína na skupinu elegantne oblečených ľudí na 20-30 vozoch, 
o ktorých sa dozvedel, že boli umelcami Kyjevskej opery. 

Literatúra a pramene:
MIČKO, P: Ukrajinskí, poľskí, ruskí utečenci na Slovensku na konci druhej 

svetovej vojny. In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 
IV. (Zost. P. Mičko-M. Šmigeľ). Banská Bystrica 2005, s. 400-413.

ŠMIGEĽ, M.: Príchod ukrajinských utečencov na Slovensko v roku 1944, 
ich štruktúra a rozmiestnenie v republike. In: Slovenská republika 1939 – 1945 
očami mladých historikov IV. (Zost. P. Mičko-M. Šmigeľ). Banská Bystrica 
2005, s. 414-428.

Štátny archív Nitra, pobočka Levice, fond Obvodný notársky úrad Kozárov-
ce 1944-1945.                                                                 Peter Ivanič

(Dokončenie zo str. 8.)
vysvedčenie dobrej práce. Priznali 
sa mi tiež viaceré mamičky pri au-
tomate, že ich deti začali piť mlieko 
a chcú mlieko z automatu, radi si ho 
prídu aj s rodičmi napustiť. A to bola 
aj tá hlavná myšlienka bývalého 
ministra Becíka, teda spropagovať 
a prilákať ku konzumácii mlieka deti 
i dospelých. Potvrdzuje to aj kam-
paň  Objav mlieko. Mnohí starší ob-
čania, až so slzami v očiach hovorili, 
že takúto chuť skutočného, živého 
mlieka už 40 rokov necítili. Samo-
zrejme upozorňujeme, že pre star-

ších ľudí a pre deti do troch rokov 
by sa toto mlieko malo prevárať.“   

 Záujem ich potešil a preto sa 
rozhodli v budovaní automatov 
pokračovať. Ďalší automat by 
chceli v blízkej dobe spustiť na 
sídlisku Tlmače-Lipník v bývalom 
stánku pekárenských výrobkov   
pri obchodnom dome Lipa a v Le-
viciach  zasa pri obchodnom 
dome Perec, oba automaty by boli 
už na 600 litrov mlieka. Do konca 
roka by chceli, aby fungovali as-
poň  tieto tri automaty. „Ak by sme  
polovicu  dennej produkcie,  čo je 

Družstvo, ktorého meno má cveng doma i v zahraničí

ˇ

v našom prípade 4500 litrov,  ve-
deli predať cez automaty, v tom 
prípade ekonomika výroby mlieka  
je 1:1  V budúcnosti uvažujeme 
aj  ďalšie miesta pokryť automat-
mi, napr.. bývalý novinový  stánok 
v Leviciach pri obchodnom dome 
Pokrok sme už na tento účel za-
kúpili,“ dodáva M. Szabo.

Pekným darom ku Dňu zdravej 
výživy 16. októbra  bola akcia, 
počas ktorej  znížili cenu mlieka 
z 0,50 € za liter na 0,10 € za  liter. 
Záujem bol veľký, vyčlenili   650 lit-
rov, ktoré sa vypredali za 6 hodín.

O aktivitách Poľnohospodár-
keho družstva Kozárovce by sa 
dalo písať ešte veľmi veľa. Aj keď 
ich zastihla kríza rovnako ako iné 
družstvá, nesedia so založenými 
rukami. Pochvalne sa o nich vy-
jadril aj bývalý minister Stanislav  
Becík, na tlačovke pri otvorení 
tohtoročného Agrokomplexu. Do-
slova dal kolektív na čele s pred-
sedom Ing. Jozefom Vengrínom 
za vzor iným a zaželal im veľa 
úspechov do náročného obdobia, 
ktoré poľnohospodárstvo čaká.     

 Monika Nemčeková

• Budova, v ktorej  sa celé generá-
cie Kozárovčanov učili prvé písme-
ná čoskoro zmení svoju tvár. Roky 
pri pohľade na ňu ožívali spomien-
ky „ bývalých školákov“ a neskôr aj 
spomienky na veselé tanečné zába-
vy v jej priestoroch. Všetko zostane 
už len v spomienkach. V modernej 
budove sa budujú pekné byty a na 
prízemí sa pripravujú priestory  po-
núkajúce služby pre občanov. 
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Sezóna 2009/2010 je v plnom 
prúde. Všetky tri naše futbalové 
mužstvá sa s vervou pustili do sú-
perenia s ostatnými z okresu Le-
vice. Keďže sú za nami dve tretiny 
súťaží, obzrime sa za výsledkami 
jednotlivých mužstiev. Po dobrej 
príprave a vynikajúco zvládnutom 
turnaji, ktorý sa konal na našom 
futbalovom ihrisku, sa hráči A 
mužstva pred-
stavili v prvom 
zápase v Čaj-
kove. Veľké 
o č a k á v a n i e 
a optimizmus 
v y s t r i e d a l o 
sklamanie po 
prehre 0:3. 
V ďalších zá-
pasoch sa 
našim dari-
lo striedavo, 
avšak po je-
dinom domá-
com prehra-
nom zápase 
s Kalinčiako-
vom si naši 
hráči vstúpili do svedomia. V ďal-
ších zápasoch podávali čoraz lep-
šie výkony, ktoré vyvrcholili v prá-
ve poslednom domácom zápase 
s Plášťovcami. Tu podali naozaj 
výborný výkon, ktorý oslovil aj 
prítomných divákov z ostatných 
obcí. Výhra v Žemberovciach na-
štartovala priaznivú sériu, ktorá 
pokračovala znovu výhrou v do-
mácom zápase s Bátovcami, 
uspokojivou remízou v Starom Te-
kove a už spomínaným výborným 
zápasom s Plášťovcami. Verím, 

že túto peknú sériu bez 
prehry naši hráči potiahnu 
čo najdlhšie a budeme sa 
i naďalej tešiť z ich dob-
rých výkonov.

 DORAST
Dorastenecké mužstvo 

čaká veľmi ťažká sezóna. 
Na základe rozhodnutia 
ObFZ Levice sa spojili 

obe skupiny mužstiev. Vznikla 
tak súťaž až s 18 účastníkmi. 
Naši chlapci si však v tejto súťaži 
počínajú veľmi dobre. Vo veľkej 
väčšine zápasov podali uspoko-
jivé výkony, ktoré okorenili veľ-
kým počtom strelených gólov. 
I oni však nezvládli domáci zápas 
s Podlužanmi, ktorý prehrali 0:1. 
Zatiaľ sú v tabuľke na 4. mies-
te z 18, čo je určite veľmi pekné 
umiestnenie. V poslednej tretine 
jesennej súťaže ich však čakajú 
ťažší súperi. Dúfam, že i tieto zá-

13. kolo
Ip. Sokolec - Kozárovce 0:4 (0:2)

Góly: Kukel, Mráz, Rafael, vl.

1. Tlmače 15 14 0 1 66:9   (+21)
2. Podlužany 15 11 2 2 52:12 35 (+11)
3. Kozárovce 14 11 1 2 72:27 34 (+12)
4. H. Turovce 15 11 1 3 66:31 34 (+10)
5. Kalná n/Hronom  14 10 1 3 82:13 31 (+10)
6. H. Vrbica 15 10 1 4 51:27 31 (+10)
7. Lok  15 8 1 6 48:51  25 (+1)
8. Jur nad Hronom   15 7 0 8 39:39  21 (-3)
9. P. Ruskov 14 7 0 7 37:37  21 (+3)
10. V. Ludince 15 6 2 7 49:40  20 (-4)
11. Keť 15 6 1 8 33:36  19 (-5)
12. Kalinčiakovo  14 5 0 9 27:45  15 (-3)
13. Žemberovce  15 3 5 7 35:41  14 (-10)
14. Plášťovce 14 4 1 9 29:56  13 (-8)
15. N. Dedina  15 4 1 10 15:46 13 (-8)
16. Ip. Sokolec 15 2 2 11 23:74 8  (-13)
17. Bátovce  15 1 2 12 25:97 5  (-16)
18. Čajkov 14 1 1 12 14:82 4  (-20)

Žiaci - ObM SZ
11. kolo

Podlužany - Kozárovce 0:5 (0:2)
Góly:  M.Jamrich,  J.Rafael 2, S. 

Chorvát, D. Macák

1. KŠK Levice 11 9 1 1 63:4  28 (+10)
2. H. Kľačany 10 9 1 0 62:5  28 (+16)
3. Rybník 10 8 0 2 44:13  24 (+6)
4. P. Vozokany 10 7 0 3 21:16  21 (+3)
5. H. Kosihy 10 6 1 3 59:21  19 (+4)
6. N. Dedina 10 6 0 4 22:15  18 (0)
7. Tlmače 10 5 0 5 34:24  15 (0)
8. Kozárovce 10 4 1 5 16:26  13 (+1)
9. S. Tekov 10 3 0 7 22:43  9  (-9)
10. Lok 10 2 2 6 33:37  8  (-4)
11. Podlužany 9 2 0 7 14:47  6  (-6)
12. Čaka B 10 1 0 9 9:78  3  (-12)
13. N. Tekov 10 0 0 10 9:79  0  (-12)

Oblastné majstrovstvá 
13. kolo

Podlužany - Kozárovce 3:2 
(2:2)

Góly: Kosmály, Ďurovič

1. H. Turovce        13 8 2 3 28:20 26  (+5)
2. Čajkov 13 8 1 4 37:13 25  (+4)
3. Levice-Dem. B   13 8 1 4 30:16 25  (+4)
4. Kalinčiakovo 13 8 1 4 28:24 25  (+7)
5. Plášťovce 13 8 0 5 37:32 24  (+6)
6. S. Tekov 13 6 4 3 32:25 22  (+1)
7. Podlužany 13 6 4 3 23:16 22  (+1)
8. Kozárovce 13 6 3 4 30:23 21  (+3)
9. Rybník 13 6 0 7 27:36 18  (0)
10. Keť 13 5 2 6 33:25 17  (-4)
11. N. Dedina 13 5 2 6 30:23 17  (-1)
12. H. Kľačany 13 5 2 6 25:26 17  (-1)
13. D. Pial  13 4 0 9 22:31 12  (-6)
14. P. Vozokany   13 3 2 8 23:32 11  (-10)
15. Bátovce 13 2 4 7 25:39 10  (-8)
16. Žemberovce   13 2 0 11 9:58 6  (-15)
 
 

pasy naši dorastenci zvlád-
nu. 

 ŽIACI
Naši najmladší futbalisti 

- žiaci sa po počiatočných 
problémoch s hráčskym 
kádrom futbalovo posúvajú 
neustále vpred. Výsledky, 
najmä zo začiatku sezóny 
síce moje slová nepotvr-
dzujú, musíme si však uve-
domiť vek našich žiakov. 
Máme jeden z najmladších 
kolektívov v okrese a našou 
povinnosťou je vytvoriť im 

dobré podmienky a najmä dopriať 
čas pre ich napredovanie. Myslím 
si, že výsledky u týchto chlap-
cov sú druhoradé, v prvom rade 
u nich ide o vypestovanie vzťahu 
k povinnostiam a láske k tomuto 
krásnemu športu. 

Na záver mi dovoľte popriať na-
šim športovcom veľa síl do finišu 
v jesennej časti. Vás, futbalových 
fanúšikov, by som chcel požiadať 
o podporu a to správne povzbu-
dzovanie našich chlapcov. 

D.M.

Futbalisti úspešne

• Pohľad na tribúnu divákov plnú  Kozárovčanov nás môže pomýliť, že ide o záber zo zápasu  na domácej pôde. 
Opak je však pravdou.  Kozárovskí priaznivci futbalu v takomto počte sprevádzajú našich hráčov na zápasy po 
vidieku a snažia sa ich aj morálne podporiť. Konkrétne táto snímka Jozefa Bedeja  je zo zápasu  v Starom Teko-
ve. Funkcionári a hráči si podporu verných fanúšikov vážia.


