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Slovo na úvod

Vážení čitatelia,
Dostávate do rúk v poradí tretie
číslo Kozárovských novín, ktoré
uzatvára kalendárny rok 2007, teda
rok keď naše periodikum uzrelo
svetlo sveta. Bol jún, krásny letný
čas keď sa vo Vašich schránkach
objavila prvá publicistická lastovička
z dielne miestnych nadšencov. Je
december blížia sa azda najočakávanejšie a najkrajšie sviatky v roku.
Príde Silvester, s ním už tradične
veselá rozlúčka so starým rokom,
nastane čas hodnotenia, čas bilancovania. Teraz teda môžeme hodnotiť prvý necelý rok fungovania.
Určite nájdeme mnohé pozitíva,
ktorých výber nechám na každom
čitateľovi, no neodpustím si vyzdvihnúť aspoň jediné, možno snáď
najväčšie, ktoré spočíva v samotnej
vôli a ochote začať s vydávaním novín. Nemôžem však jedným dychom
neskonštatovať aj negatíva, ktoré
každá i tá najúprimnejšia snaha, či
ochota zákonite v istej časti spektra čitateľov vyvoláva. Objektívne
vzaté, Kozárovské noviny prekonali
menšiu krízu, keď v októbri z časovo – obsahových dôvodov nevyšli,
dnes však držíte v rukách najlepší
dôkaz toho ako naše noviny krízu
prekonali, znovu uzreli svetlo sveta
a dokonca ponúkajú rozšírený obsah s malým prekvapením navyše.
Koniec roka je zaiste časom na
vyjadrenie vďaky a ja preto úprimne
ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o doterajšiu tvorbu a distribúciu
našich novín a súčasne vyjadrujem
hlbokú vďaku všetkým tým, ktorí sa
svojou prácou pričinili o to, že autori
jednotlivých článkov mali o čom písať. Keď niečo končí, iné sa začína.
Pri striedaní roka z rokom je dobrým
zvykom priať všetko dobré, mnoho
úspechov. Ja samozrejme zo srdca prajem všetko dobré a mnoho
úspechov Kozárovským novinám,
ich tvorcom, čitateľom, všetkým ktorý sa pozitívnym spôsobom pričinia
o to, aby ich stránky mohli naďalej
zapĺňať samé dobré správy o našej
obci.
Príjemné čítanie, krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný rok
2008 všetkým občanom a čitateľom
želá
Ing. Jozef Majer
starosta obce

Vinšujem ván vinše,
lebo òevien inšie.
V pitvore son šetko
veïev,
a èil òevien òišt!“
Vinšujem ván zdravia,
šśastia pokoja stáliho,
abi sśe òigdá òimali
buïilára prázòiho!“

Ing. Jozef Majer, starosta obce:

Nesmierne si vážim pomoc občanov

O pár dní uzavrieme rok 2007, skončí sa tak prvý rok od volieb do
obecného zastupiteľstva. V druhom čísle Kozárovských novín sme
priniesli informácie o výsledkoch prvého polroku. S otázkou, čo sa
podarilo doriešiť v našej obci v druhom polroku, sme sa obrátili na
starostu Ing. Jozefa Majera.
* Charakterizujte najdôležitejšie
aktivity v 2. polroku roku 2007.
- V rámci stavebnej činnosti sme v
Základnej škole s materskou školou
dokončili vnútorné opravy štyroch
tried, nalepili novú podlahovú krytinu, položili plávajúcu podlahu, vymenili svietidlá a opravili vodoinštaláciu, pričom k novému školskému
roku boli aj obe dielne kompletne
presťahované do nových priestorov. V pavilóne telocvične a šatní
bolo dokončené zateplenie – siding,
klampiarske práce, urobila sa tiež
kompletná oprava vstupných schodov spojená s výmenou dlažby a na
podnet, aj z iniciatívy nového riaditeľa školy bola zrekonštruovaná
elektrická prípojka s perspektívou
úspor až cca 10 000 Sk mesačne.
V škole samozrejme pracujeme
aj naďalej, momentálne už máme
povolenia k realizácii stavebných
úprav na kaderníctvo, komunitné
centrum a spoločenskú miestnosť s
prvkami ľudových tradícií, takže počas zimných mesiacov budeme pracovať práve na tomto úseku, pričom
dokončíme aj začatú rekonštrukciu
toaliet v materskej škole.

Opravy a údržba neobišli ani našu
ČOV, kde sme okrem iného vymenili
dúchadlá, opravili miešadlá, a nainštalovali nové potrubie.
Na základe výsledkov verejného
obstarávania víťaz súťaže začal so
stavebnými prácami na rekonštrukcii a prístavbe Domu smútku, ako
i nadstavbe bytového domu v areáli
základnej školy.
Osobitne ešte chcem vyzdvihnúť

aktivitu, dobrovoľnícku zanietenosť
občanov pri prácach na úprave
priestranstva pod sochou Sv. Rafaela, ako i pri výkopoch a obnove
jarkov na zadných uliciach. Určite je
namieste poďakovať všetkým, ktorí
sa zapojili a dokázali, že kde je vôľa,
tam sú čoskoro aj krásne výsledky.
Len zdupľujem, že skutočnú dobrovoľnícku prácu si nesmierne vážim
a som naozaj všetkým jej vykonávateľom úprimne vďačný.
* Základným predpokladom pre
výraznejší rozvoj obce sú samozrejme zodpovedajúce ﬁnančné
prostriedky. Máme ich?
(Pokračovanie na 2. str.)

 
Pokoj, zdravie, pohodu
ˇ vianocných
pocas
sviatkov
ˇ
a úspešný rok 2008
Vám praje

Ing. Jozef Majer
starosta obce Kozárovce



Nesmierne si vážim pomoc občanov
(Dokončenie z 1. str.)
- Na poli prípravy základných dokumentov pre rozvoj obce, žiadostí
o dotácie a spolupráce obce v rámci
regiónu a existujúcich združení, bolo
doriešené problematické ﬁnancovanie a bol podpísaný nový dodatok s
riadiacim orgánom - Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Upravili sme harmonogram i ﬁnancovanie územného plánu obce,
podľa reálnych skutočností, pričom
v rámci samotného územného plánu sa už zapracovávajú pripomienky, teda celý proces obstarania sa
blíži ku koncu. Ďalším potrebným
strategickým dokumentom je Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, kde máme pripravený návrh
aktualizácie s vytýčením prioritných
cieľov rozvoja. O dotácie z enviromentálneho fondu sa uchádzame

v rámci združenia obcí pre separovaný zber Tatiar a tiež samostatne
s dvoma vlastnými projektmi na sanáciu a rekultiváciu divokých skládok v katastri našej obce. Samotná
príprava štúdie rekultivácie kameňolomu, je vo fáze sumarizovania
podkladov pre zisťovacie konanie
vplyvov na životné prostredie, v areáli boli urobené potrebné merania
i odbery vzoriek.
* Čo významnejšie sa udialo
v kultúrnom a spoločenskom živote obnárodnce v druhom polroku?
- O bohatom kultúrnom živote našej obce svedčia mnohé reportáže
na stránkach našich novín. Vymenujem len Celookresné dožinkové
slávnosti, Memoriál Márie Švolikovej s medzinárodnou účasťou,
vystúpenie SĽUKu v Kozárovciach,

muzikál Každý má
svojho Leona, odhalenie sochy sv.
Rafaela,
oslava
100.
narodenín
Františka Považana, ako i ďalšie.
•Zateplená telocvičňa ZŠ.

• Vyčistený Mládežnícky potok.

V obecnej knižnici sme nainštalovali
počítač a zakúpili nové knižné tituly
z dotácie MK SR.
* Kde sa naposledy prezentovali naše folklórne súbory?
Nedávno, 15. decembra bola Lipka a Matičiar v Oroszlány na Dni
Slovákov. Spolupráca s miestnou
Slovenskou samosprávou a spomínaným mestom nabrala v minulom
roku novú dynamiku a nebývalé
rozmery, takže o spoločných podujatiach určite budeme počuť aj v budúcnosti.
-ček-

Otázka na zamyslenie

• Rekonštrukcia Domu smútku.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Posledné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kozárovciach sa konalo 13. decembra o 17. hodine v priestoroch obecného
zastupiteľstva.
zie opäť pribudol nový program TV
Informatívnu správu o činnosti
Noe, že obecné dane, ani poplatky
obecnej rady podal Milan Záhorský,
za smeti sa v budúcom roku mezástupca starostu. Návrh rozpočtu
niť nebudú, že v ZŠ sú pripravené
obce na roky 2008-2010 predložil
priestory pre kaderníčku, že odpad
za ﬁnančnú komisiu jej predseda Mivozený na ceste na Staré vinice je
lan Záhorský. Stanovisko k tomuto
určený na spevnenie provizórneho
viacročnému návrhu rozpočtu ako
parkoviska, že postupujú práce na
i k návrhu rozpočtu obce na budúci
obnove Domu smútku, ale i ďalšie
rok predložil hlavný kontrolór obce
zaujímavé návrhy a riešenie, ktoré
Ing. Milan Obický.
nám všetkým určite spríjemnia život
Aktualizáciu programu hospodárv našej obci.
skeho a sociálneho rozvoja obce
Chceli by ste vedieť o nich aj vy,
predniesol starosta Ing. Jozef Majer.
skôr ako sa zrealizujú, alebo aj
Podľa programu sa hovorilo o rievy máte nejaké návrhy? Na to je
šení problémov s jarkami v obci
veľmi jednoduchý
a ďalších naliehaPlán zasadnutí obecného
recept. Na spomívých požiadavkách.
zastupiteľstva
nanom zasadnutí
V interpelácii pov Kozárovciach
bol
odsúhlasený
slancov, ale i v disčasový plán zakusii, do ktorej sa
26. február 29.apríl
sadnutí
obecnéako tradične zapojili
30. jún
26. august
ho zastupiteľstva,
aj prítomní občania,
sa hovorilo o mno28. októbra 15. decembra na ktoré vás opäť
budú
pozývať
hých
ťažkostiach
aj formou oznamov v obecnom
každodenného života v našej obci,
rozhlase, na internetovej stránale i o konkrétnych riešeniach. Doke obce i na našom obecnom
zvedeli sme sa, že sa tento rok rozinfokanále. Zúčastnite sa a dožiari nové vianočné osvetlenie, že do
-čekzviete sa oveľa viac.
spektra staníc našej káblovej televí-

Dôležitou úlohou pre každého z nás je naučiť sa separovať odpad z našich domácností. Čím skôr to zvládneme, tým skôr budeme pripravení
zvládnuť naliehavú požiadavku Európskej únie, kladenú na jednotlivcov
i obce Slovenska. Ako to zvládame my v Kozárovciach?
Nedávno mali občania možnosť odviesť do priestorov starej školy nepotrebné elektrospotrebiče, potom staré pneumatiky. Kto mal záujem, túto možnosť
využil. Potom sa v obci objavili veľkorozmerné kontajnery na veľký odpad.
A čuduj sa svet, ihneď sa v nich objavili elektrospotrebiče, staré pneumatiky
a ešte k nim ktosi nahádzal konáre zo stromov. Presne to, čo tam nemalo
byť. Takže suma sumárum, aj deti v škole vedia, čo je to separovať odpad,
ale občan si o tomto probléme asi myslí svoje. Na škodu nás ostatných. -sk-

Jeden za všetkých
V prestávke rokovania obecného
zastupiteľstva, som zašla medzi občanov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na rokovaniach. Na moju otázku,
prečo, mali veľmi jednoduchú odpoveď, chcú vedieť čo sa deje a sami
chcú poukázať na problémy, ktoré
ich trápia. Veľmi pekne mi to povedal pán Jozef Dóczy.“ Chodím sem,
lebo naozaj chcem vedieť priamo
z úst pána starostu a poslancov, čo
deje v obci, ako chcú riešiť jednotlivé programy a pokiaľ mám niečo na
srdci ja, tak to vždy poviem. Dnes
chcem poďakovať, za to, že sa doriešilo prečistenie potokov, o ktorom
sme tu dlho-predlho hovorili. Za to,
že bol vypočutý môj návrh, aby
sa urobilo zábradlie na škole, kde
my dôchodcovia chodíme k lekárke a uľahčilo by nám vystupovanie
po schodoch a samozrejme aj za
darčeky, ktoré nám nedávno na Mikuláša rozniesli poslanci a pracovníci obecného úrady. Z tohto všetkého som naozaj úprimne dojatý.
Prečo nechodia na zastupiteľstvá
aj ostatní občania, to nechápem,
lebo sa ma potom vypytujú, čo tu

bolo a žiadajú ma aby som na budúcom povedal o ich probléme...Je
mi jasné, že mladí majú veľa starostí a málo času, ale predsa len by
sa občas mohli objaviť a povedať
svoj názor, veď oni by mali predovšetkým žiadať zmeny, aby sa im
v našej obci dobre žilo dnes i neskôr, keď dozrejú a zostarnú. -ček-

O znam
Zamestnanci obce v minulých dňoch distribuovali
profylaktiká (jódové tabletky) a súčasne odoberali od
občanov tabletky po expiračnej dobe. Občan, ktorý
nebol nimi doma zastihnutý,
môže túto výmenu urobiť
kedykoľvek počas stránkových hodín na obecnom
úrade.



Čestné občianstvo pre pána
Gustáva Kontru
Októbrové zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Kozárovciach vo
svojom uznesení schválilo udelenie
čestného občianstva pánovi Gustávovi Kontrovi. V augustovom čísle
ste sa mohli dočítať, že 15. júna
oslávil v Žiline 100 rokov. Pri tejto
príležitosti a za početné zásluhy
o rozvoj obce v rokoch 1934 – 1950,
za hrdinské a vlastenecké postoje
vo vojnových rokoch, ako aj za založenie obecného hasičského zboru

Spoločenská
rubrika
Povedali si áno

mu bolo 14. novembra odovzdané
čestné občianstvo obce Kozárovce.
Ako povedal dojatý čestný občan,
pán Gustáv Kontra je to nielen veľká
česť, ale považuje to aj za zaväzujúci fakt. No a keďže požiadal svojho
syna, pána Miloša Kontru o privezenie písacieho stroja, veríme, že sa
môžeme tešiť na skorý pozdrav od
nášho síce bydliskom vzdialeného,
ale srdcom stále blízkeho spoluobčana.

Jolana Rafaelová
a Marian Rafael

Gabriela Tužinská
a Peter Fazekaš
Soňa Trenčanská
a Tomáš Valko
Daniela Holečková
a Eduard Kostolány
Ing. Emília Kruliková
a Ing. Marián Mráz

Narodili sa

Čestný
občan
Kozároviec
Gustáv
Kontra
poslal vianočný
pozdrav s poďakovaním za udelenie titulu čestného občianstva na
adresu obecného
úradu pre nás
všetkých.

• Starosta obce, s čestným
občanom Kozároviec Gustavom Kontrom.

´
Pohlady
do minulosti
Sto rokov úradu
Rok 1907 bol významným krokom v podmienkach riadenia obce
Kozárovce. V tomto roku sa uskutočnili organizačné úpravy štátnej
správy. Dotkli sa i obce Kozárovce,
ktorá spolu s Čaradicami patrila do
Notárskeho úradu v Tekovských Nemciach. V uvedenom roku bola v Kozárovciach postavená nová budova
Notárskeho úradu, do ktorej bol preložený Notársky úrad z Tekovských
Nemiec a s ním i vtedajší notár Ferdinand Turanszký. Do nového úradu
bola pričlenená obec Psiare, zatiaľ
čo obce Tekovské Nemce a Čaradice prešli k Notárskemu úradu vo
Svätom Beňadiku. Tento stav trval
do roku 1923, kedy sa konala ďalšia
reorganizácia štátnej správy. Miesto
Tekovskej župy vznikla Nitrianska
župa. K Notárskemu úradu v Kozárovciach boli začlenené obce Tekovské Nemce, Čaradice, osady a samoty Ilona majer, Korlat, Vystrkov,
Nemecká Huta a tiež horáreň Široký Prieloh /Čaradice/. Obec Psiare patrila do Notárskeho úradu vo
Svätom Beňadiku a do okresu Nová
Baňa. V spomínaných obdobiach
Kozárovce patrili do okresu Zlaté
Moravce a to až do roku 1960, kedy
v rámci územnoprávnych zmien boli
začlenené do okresu Levice. Od
roku 1918 do roku 1934 bol vedúcim notárom v Kozárovciach Jozef
Cimboray. Po jeho odchode v apríli

1934, nastúpil vedúci notár
Gustáv Kontra.
Po skončení 2. svetovej
vojny boli notárske úrady
zrušené a miesto nich boli zriadené
Národné výbory. G. Kontra pracoval
ďalej ako vedúci Obvodného úradu
Miestneho národného výboru. V roku 1946 sa odčlenil Obvodný úrad
MNV pre Tekovské Nemce a Čaradice. V r. 1950 boli všetci bývalí
notári z národných výborov odvolaní a G. Kontra bol preradený na
Okresný národný výbor v Zlatých
Moravciach.

Po uvoľnení notárskeho bytu v budove MNV sa tieto miestnosti používali podľa potreby na iné účely. Bola
tam prechodne umiestnená Obecná
knižnica a tiež Materská škola, pre
ktorú boli pristavané i ďalšie priestory. Po čase sa celá budova vrátila pre
užívanie MNV, ktorý v nej uskutočnil
účelové prestavby a úpravy, najmä
v období posledných dvoch volebných období. Dnes, po storočnom
užívaní možno konštatovať, že budova Obecného úradu je po každej
stránke prispôsobená plniť svoj účel.
G. Švolík

Diana Jenisová,
dcéra Miroslavy a Martina (864)
Alexander Krajči,
syn Lenky (819)
Viktor Sitár,
syn Ing. Silvie a Viktora (853)
Viktor Majer,
syn Mgr. Gabriely a Ing. Jozefa
(835)
Adam Kováč,
syn Lenky a Stanislava (458)
Karol Rafael,
syn Ruženy (593)

Opustili nás

Terézia Mrázová,
vo veku 82 rokov (885)
Angela Šimová,
vo veku 73 rokov (133)
Ing. Ján Šima,
vo veku 76 rokov (859)
Ján Moravčík,
vo veku 55 rokov (192)
Jozef Šima,
vo veku 78 rokov (133)
Alžbeta Kukelová,
vo veku 79 rokov (210)
Petronela Oravcová,
vo veku 57 rokov (709)
František Považan,
vo veku 100 rokov (134)

• Stretnutia jubilantov v našej obci majú dlhoročnú tradíciu. Sú to vzácne chvíle, kedy jubilujúcich na obecnom
úrade privíta starosta na milej slávnosti, nechýba poézia, pekné kozárovské piesne a úprimné želania. Po slávnosti zvyknú smerovať kroky jubilantov na miestny cintorín, aby si pripomenuli zosnulých spolužiakov. Potom po
slávnostnej svätej omši sa stretnú na spoločnom posedení, ktoré takmer pravidelne končí až ráno. Táto tradícia sa
v Kozárovciach stala samozrejmosťou, ale mnohí z nášho okolia niečo podobné nepoznajú. V decembri 2007 sa
na takejto peknej slávnosti stretli tohtoroční päťdesiatnici. Aj keď ich stretnutie sa konalo podľa rovnakého scenára,
predsa len bolo osobitné, srdečné, popretkávané krásnymi spomienkami na spoločne prežité roky.



Odišiel najstarší občan Kozároviec
Sté narodeniny nie sú vecou
každodennou. V našej obci sme
ich ešte nikdy nezaznamenali
a práve preto sme ich očakávali
s veľkou nedočkavosťou a napokon aj privítali s takou slávou. Určite však aj preto, že jubilant patril k váženým občanom, aj keď
sa v obci nenarodil, ba neprežil
tu ani väčšinu svojho storočného života. Patril však ku koloritu obce. Zapísal sa ako zručný
košíkar. Bez jeho prútených výrobkov si veru domáci i hostia
nevedeli predstaviť kozárovské
jarmoky. V sobotu, 22. septembra zaznela v obecnom rozhlase pieseň, po nej blahoželanie
k významnému jubileu a báseň.

To už nasadal jubilant František
Považan na koč ťahaný krásnymi koňmi. Takto slávnostne ho
odviezli na miesto oslavy jeho
okrúhlych narodenín. Na priedomiach stáli ľudia a kývali oslávencovi. Kde tu ho i zastavili, podali kvety, pridali gratulácie.
V Stope už čakali najbližší príbuzní. Skôr ako
rodinná
začala
oslava, prišli jubilanta pozdraviť
zástupcovia obce
a farnosti. Ku gratuláciám starostu
Jozefa
Majera
a správcu farnosti

vdp. Dušana
Bertu sa pridali
členovia Matičiara kozárovskými ľudovými pesničkami.
Vypočul si ich
a napokon aj
on pridal tú
svoju obľúbenú
- ja som bača
starý.
veľmi

Zaspieval
ju celú, bez
jediného zaváhania.
František
Považan sa
narodil 20.
septembra

1907 v Pukanci. Bol
vyučený obuvník. Bol
dvakrát ženatý. Mal
dvoch synov, piatich
vnukov a šiestich
pravnukov. Do Kozároviec sa prisťahoval
natrvalo v roku 1992.
Milý, usmievavý jubilant síce mal problém
so sluchom, ale jeho
bystré oči a reč prezrádzali ešte
jeho vitalitu. Všetky gratulácie
prijímal s úsmevom, ďakoval za
želania a s vtipom pridával vlastné - aby sa aj jeho gratulanti tej
svojej stovky v zdraví dožili.
***
To bolo v septembri, keď ešte
slnečné jesenné slnko zlátilo
našu obec. Potom však prišiel
studený november a s ním aj
smutná správa, že náš najstar-

ší občan tíško a pokojne v kruhu najbližších zaspal večným
spánkom. Bolo to v nedeľu, 18.
novembra ráno, keď boli pri ňom
jeho syn a nevesta. Ešte chcel
chvíľu sedieť, potom sa prežehnal a tichučko odišiel do večnosti.
Na poslednú cestu ho prišli
odprevadiť 21. novembra nielen príbuzní, ale aj celá dedina.
Nechýbali ani zástupcovia jeho
rodnej obce Pukanec, ktorí mu
priniesli pravú pukanskú zem,
aby ho prikryla rovnako matersky ako tá kozárovská.
Odišiel obľúbený a vážený občan. Jeho láska ku košikárstvu,
šikovnosť jeho rúk a dobrota
jeho srdca zostane navždy zapletená do jeho výrobkov a našich spomienok.
M. Nemčeková

Hlavný kontrolór obce
Obecné zastupiteľstvo
na
svojom
zasadnutí 28.
augusta 2007
volilo
hlavného
kontrolóra obce
Kozárovce z
pomedzi troch uchádzačov.
Hlavným kontrolórom sa stal
Ing. Milan Obický. Do funkcie
hlavného kontrolóra nastúpil 1.
septembra 2007.
Úlohou kontroly je posilnenie funkcie prevencie, aby nedochádzalo k nedostatkom a
aby v čo najkratšom čase bola
zabezpečená náprava nepriaznivého stavu. Hlavný kontrolór predovšetkým vypracúva
analýzu kontrolných zistení a
prijatých opatrení pre potreby
obecného zastupiteľstva a jeho
orgánov, rozpracúva a metodicky usmerňuje uplatňovanie
právnych noriem v oblasti kontroly ako aj v oblasti podaných

sťažností a petícií, koordinuje
prácu s útvarmi obce pri výkone
kontrolných akcií, najmä ich súčinnosť na kontrolných akciách
,zabezpečuje plnenie uznesení
obecného zastupiteľstva v oblasti kontrolnej činnosti, sleduje a vedie evidenciu sťažností
a petícií, spracúva materiály a
stanoviská zásadného významu v oblasti sťažností a petícií,
pripravuje rozbory a spracúva
správy o vybavovaní sťažností
a petícií pre potreby obecného
zastupiteľstva, ako i ďalšie úlohy.
Súčasťou činnosti každej
organizácie v našich podmienkach, t.j. podľa zákonov SR, je
vnútorná kontrola. V podmienkach obce je za ňu zodpovedný
hlavný kontrolór obce, ktorého
úlohy a postavenie vyplývajú
zo zákona o obecnom zriadení
ä č 369/1990 Zb.). Zo spomínaného zákona o obecnom zriadení (§18) vyplýva, že funkciu
hlavného kontrolóra zriaďuje

obecné zastupiteľstvo, ktoré
tiež volí konkrétneho človeka,
ktorý bude funkciu vykonávať
a tiež verejným schválením
(uznesením OZ) mu určuje plat.
Ak ponecháme bokom ďalšie
zákony, ktoré podrobne ukladajú kontrolórovi jeho úlohy,
hlavným zmyslom jeho činnosti
je byť akousi „predĺženou rukou“ poslancov OZ a starostu
obce. Kontrolór teda pre nich
a v ich mene sleduje a kontroluje výkon činnosti zamestnancov
obce (najmä dodržiavanie predpísaných postupov), nakladanie
s majetkom obce (vedenie účtovnej evidencie, vykonávanie
inventarizácií....) hospodárenie
obce (plnenie rozpočtu, potreba zmien....) a postup pri riešení podaní občanov (vrátane
sťažností a petícií). Obecnému
zastupiteľstvu kontrolór podáva
informácie vo forme správ a stanovísk. Kontrolór nesmie sám
vykonávať pre obec inú činnosť
než kontrolnú, aby nedošlo

k stretu záujmov tým, že by ako
kontrolór preveroval svoju vlastnú prácu pri výkone ďalšej činnosti. Obvyklá práca kontrolóra
je pozorné študovanie dokladov,
či sú oprávnené, úplné a v súlade s predpismi. Každý doklad,
ktorý slúži pre osvedčenie hospodárenia obce prejde kontrolou podľa zákona o ﬁnančnej
kontrole a vnútornom audite (č.
502/2001 Zb.). Časť kontroly
(tzv. predbežnú a priebežnú)
vykonávajú určení zamestnanci
obce. Následnú kontrolu vykonáva kontrolór obce. Napríklad,
či príslušný zamestnanec obce
prevzal a potvrdil prevzatie fakturovanej práce, či dodávateľ
fakturuje len to, čo sme skutočne prevzali. Či fakturované práce boli zaúčtované správnym
spôsobom na správnom mieste,
aby nedošlo ku skresľovaniu plnenia rozpočtu.
Stránkové hodiny hlavného
kontrolóra na Obecnom úrade: štvrtok 16:00 - 18:00 h



Farské víkendy
Z iniciatívy diecézneho tímu
koordinátov pastorácie povolaní v bratislavsko – trnavskej arcidiecéze sa v dňoch 19. – 21.
októbra 2007 konal vo farnosti
sv. Filipa a Jakuba v Kozárovciach 1. farský víkend zameraný na vytváranie „kultúry
duchovných povolaní“ medzi
mladými ľuďmi. A tak sme mali
možnosť privítať medzi sebou
niekoľko rehoľných sestier
a rehoľných kňazov, ktorí medzi nás priniesli svoju mladosť,
radosť s povolania i zo života
a predovšetkým veľké oživenie na ceste nasledovania
Krista. Program stretnutia tvoril spoločný ruženec s prosbou
o nové kňazské a rehoľné povolania, sv. omše s príhovormi
na tému duchovných povolaní,
osobné svedectvá o povolaní,
adorácia, pešia púť do kláštora
v Hronskom Beňadiku, futbal
s miništrantami, videoprojekcia
s následnou diskusiou a samozrejme osobné rozhovory.
Do tohto programu veľmi
vhodne zapadla duchovná obnova ružencových bratstiev,
ktorú viedol v sobotu dopoludnia dominikán páter Šimon Tyrol. Spoločnými silami sa nám

takto podarilo vytvoriť jeden
nádherný víkend, bohatý na
prítomnosť Boha medzi nami
a na ľudské priateľstvo, ktoré
je nielen znakom, ale aj potvrdením toho, že všetci patríme
k sebe. Rozlúčka bola ťažká,
ale potešila správa, že toto
stretnutie nebolo posledné.
rehoľníkov
Spoločenstvo
a rehoľných sestier smer opäť
privítali v našej farnosti v dňoch
30.11. – 2.12.2007. Ťažiskovým dňom druhého farského
víkendu
bola sobota. Dopoludnia
sa
pre
mladých
otvorili
v priestoroch fars k é h o
úradu tzv.
„tvorivé
dielne“.
Pod animáciou
rehoľníkov a rehoľných
sestier takto postupne z rúk
našich detí a mládeže vychá-

Koncert v kostole

V septembri sa na tradičnom Memoriáli Márie Švolíkovej
predstavili aj zahraniční Slováci žijúci v Maďarsku a Srbsku.
Mladí speváci a hudobníci už vtedy vyjadrili túžbu prísť znova
a obohatiť svojím spevom naše bohoslužby. Vianočný koncert
sa uskutočnil v nedeľu 9. decembra 2007. Pri oboch nedeľných
svätých omšiach zazneli v ich podaní nádherné skladby, ktoré
dotvorili atmosféru adventnej prípravy na slávenie vianočného
tajomstva. Ešte hlbší zážitok však zanechal popoludňajší takmer
hodinový koncert, ktorý vo farskom Kostole sv. Filipa a Jakuba
rozjasnil tváre mnohých, ktorí sa rozhodli nedeľné odpoludnie
stráviť počúvaním vianočných kolied. Spoločne sme takto mali
možnosť svojím spôsobom anticipovať už na druhú adventnú nedeľu radostný charakter tretej adventnej nedele, ktorá
je nazvaná nedeľou „laetare“, t.j. „radostnou“ nedeľou. D.B.

dzali rozličné papierové ozdoby, ﬁgúrky, maľby, maľované
poháre i pletené ružence.
Partia
chlapcov
zatiaľ
spolu s otcom
saleziánom
poskladala
nové calceto
(stolný
futbal),
ktorý
venoval do
práve dokončenej farskej
mládežníckej
klubovne jeden dobrodinec.
Poskladané calceto prirodzene
nezostalo nečinné a odohralo
sa odvtedy na ňom už množstvo urputných zápasov.
popoludnie,
Sobotňajšie
obohatené už aj prítomnosťou
niektorých rodičov, patrilo spoločnej výrobe adventných vencov, ktoré boli potom následne
pri večernej sv. omši požehnané a posvätené.
Pre staršiu mládež bola na
večer po sv. omši a adorácii pripravená videoprojekcia
ﬁlmu s názvom Škola pocitov, o ktorom sa potom rozvinula veľmi užitočná debata, na tému vzájomnej lásky,

priateľstva a vzťahov. Vďaka
oslovujúcemu a príťažlivému
svedectvu našich hostí však
nezostalo len pri slovách. To,
o čom sa hovorilo, vniesli medzi nás počas oboch farských
víkendov veľmi sympatickým
spôsobom, takže nemožno sa
čudovať, že si ich viacerí naši
farníci, ale zvlášť mladí obľúbili pre ich úžasnú otvorenosť,
záujem a veselosť.
Touto cestou sa chceme
pánu Bohu aj im poďakovať
za čas a lásku, ktorú nám venovali a vysloviť radostné očakávanie ďalšieho stretnutia
začiatkom budúceho kalendárneho roku.
D.B.



Od Vianoc do Nového roka
ˇ
Výrocné
Zima
K poeticky najkrajším zvykom
v Kozárovciach nesporne patria tie, ktoré sa viažu k obdobiu
zimného slnovratu - kolednícke
pochôdzky. Mnohé z nich, najmä
vinšovanie na Vianoce a na Nový
rok a chodenie s Mikulášom a Luciou, sa zachovalo až dodnes.
Značná časť týchto obradov však
pomaly zapadá prachom zabudnutia. Začínalo to už na Mikuláša
(6. decembra), kedy chlapci obchádzali priadky („priacki“) v celej dedine so svojou mikulášskou
družinou. Ak bola taká aká má
byť, našli sme v nej okrem svätého Mikuláša aj čertov, žandárov
a medveďa. Dievčatá sa im vo
vykúrenej izbe chichúňali, snažili
sa rozpoznať, kto sa za tou-ktorou
maskou ukrýva, kľakínali si pred
Mikuláša a parodovali pokorné
modlitby za odpustenie hriechov:

ˇ
obycaje
Na Luciu (13. decembra) zasa
dievky odeté celé v bielom, so
zamúčenou tvárou (resp. si ju
zakryli opakom čepca), chodili
s husími krídlami, štetkou, cesnakom a košíkom z domu do
domu „ometať“ múry i domácich
hospodárov a detí, aby ich obchádzala choroba aj so všetkými
zlými a temnými silami.
Na Adama a Evu (24. decembra) chodilo sa s „hadon
„hadon“.
Koledníci
ci mali z dreva vystrúvystr
haného
ho vystrkovacieho hada
s jablkom symbolizujúcim hriech
prvých ľudí. V každom dome ho
vystrkovali proti domácim a pri
tom spievali:
Milí náš pán išiel do raja,
Stretov Evu aj Adama.
Tu máš Eva toto jablko,

Sem, sem pasťieri,
ťťieri, k betlemu
sa berťe
A kráľa novího,
ho, panáčika našeho vítajte!“
Féder: Hop son, tu son, kam son
prišov,
hňeť buďe paně moj, hneď buďe
bača moj!“
Agubert: Pojďen vela saláša
mého, vela penki mej,
Zavolán tan na brat lacka, velice
mij e na srci ťažko!“
Lacko: „Čo povedav brat Féder?
Čo sa s nama ďeje?
Ňenahajme si svoje ovečky, kažďí sa z nás smeje!“
Bača: „Šak tu máťe visokí
prach!
Sepcemvárom, sepcemvárom,
šak je nás tu velmi málo,
ale už bi nás bolo aj dos!“
Spoločne spievajú:
Ležav bača pri salaši, prišli k ňemu tria valasi,

Vinšujem ván zdravia,
šťastia pokoja stáliho,
šť
stáliho,
abi sťe
ť ňigdá ňimali
ťe
buďilára prázňiho!“

Mikuláš, oťiec náš,
posaďev nás na lavičku,
dav nán chleba po krajíčku.
Ďeti moje ňekradňite!“
Čo viďíte, uchmatňite!“

Súkeňíci, pláťeňíci,
Ňechocte vi po ulici.
Čo ma čerťi po vás,
Mán črievički po pás
A bačkorki po kolená,
Šak sa to len tak dokoná.“
Očenáš si, jen si,
bili sa Ňenci.
Okolo komôrki,
za kúsok homôlki.
Okolo kríža, za kúsok slíža.“

Vinšujem
ujem ván
vá ťťieto slávne
slávne sviatki
Krista Pána naroďenia,
Abi ván dav Pán Boch zdravia,
šťastia, hojňího bošskího požehnaňia
a po smrti královstvo ňebeckvo.
Pochválen Pán Ježiš Kristus.“

Vinšujem ván vinše,
lebo ňevien inšie.
V pitvore son šetko veďev,
a čil ňevien ňišt!
ňišt!“

Očenášik maličičkí,
ako muškáty drobnušťičkí.
Buc volička tvoja,
tu si duša moja?“

Mikulášku
ku sveťí,
ťí
ťí,
skeďe si počatí?
atí?
Ot krála
la polskího,
í
ího,
mán kráľa lánskiho.
nskiho.

Na Vianoce (25. 12.) chodilo
sa po dedine „vinšuvať“
„vinšuvať“:

Tento vinš je dodnes tým najtradičnejším, či skôr „najoﬁciálnejším“. Nezriedka však vinšovalo sa i žartovne:

Meňe oca i sina,
abi ňebolo ťeplo
eplo ani zima.
Sláva i láva,
Trenčín
n aj Trnava,
noví remeň,, star
starí remeň,
aš stoho ňišš ňebude,
tak poton ameň!“

Mikulášku bratku,
vezňi si ťi Katku,
čo ťi buďe varievat
šošovičku
ku slatkú.
slatkú.“

na svého sin
sináčka milosrdne hlaďí.
Hop, hop, Števko s tvojima gejdámi,
zagejduj nán,
n
pojdeš aj ťi s nami.
Zagejduješ nán na cestu notu do
hajdúcha,
Zaplaťín ťi, dán ťi kus osúcha.
Hop, hop Andráško, vižeň že ťie
ovce,
daruj že mi ňiekerú zo srdce.
Kerá za tov pašov ďichťí aj za ťín
pokrmem,
ame
zatvor naše do ovčinca ameň.
Pochválen
len Pán Ježiš Kristus!
Kristus!“

Podobne tomu bolo aj na
Nový rok (1. januára):

Veť je ono velmo slatkvo.
Keť ho Eva okúsila,
hňeť von z raja it mosela.
Dav in Pán Boh ríl, motičku,
aj semiačka do uzlíčku.
Tu orajťe, tu kopajťe,
Tu si chleba dorábajťe!“
Počas vianočných sviatkov, chodilo sa s betlehemom.
Kolednícku
„parťiu“
tvorili: Anjel, Féder, Agubert,
Lacko a bača. Na každé dvere
zabúchali a spýtali sa, či môžu
vojsť: Prijmeťe s betlehemon?
Ak ich prijali, po jednom dľa
svojej úlohy a textu vstupovali dnu do miestnosti a začínali
hrať betlehemskú hru. Prvý začínal anjel, ktorý niesol aj na
rukách drevený betlehem:

stávaj hore bača náš, naroďev
sa Pán Boch náš.
Pospolu sa poberajme, poďme
k Betlemu,
dari sebú zoberieme a dáme
malému.
Ježiškovi,
kovi, panáčikovi, znova naroďeňímu.
Raduj sa, vesel sa betlehemská
betlehemsk
chasa,
Pán Boch nán požehnaj novího
juhása.
čo nán buďe ovčički pás i kozičky jalovie,
dáme mu krpčence aj bačkorki
novie.
Poďmeže, bežme že, jeho privítaťi,
abi sme mu mohli ňiečo darovaťi.
Poťešíme jeho matku, kerá pri
ňon seďí,

Vinšujen ván ťento Noví rok,
abi ván vipadov z peci bok,
z hrnca ucho,
z korita prostriedok
a gazďinej bruc.
Jest toto dome švárňi mláďenec,
Čo bi nán on dav dukát na veňiec.
Čičí, belí...
Dav bi mu Pán Boch peknú ženičku,
Zuzku, Marišku, lebo Aňičku,
Čičí, belí...“



ˇ
Vianoce a dlhé zimné vecery
Na Vianoce naše staré mamy
tradične prestierali na stôl konopný obrus s bohatou výšivkou. Dnes je slovo „konopa“
bohužiaľ zdehonestované. Vieme prečo. Ľudia si spolu s ním
spájajú drogy. Konopa kedysi
prinášala ľuďom dvojaký úžitok.
Zo semena konopí sa vyrábal
olej za studena. Samotná bylina
nám poskytla materiál na výrobu ľudového odevu, úžitkových
vecí, ako boli vrecia na obilie,
plachty na seno, obrusy, košele
a uteráky. Cesta konopy k samotnému ﬁnále bola veľmi dlhá.
Keď sa na jar roztopil sneh,
zasial sa mak a hneď za ním
konope. V lete, keď sa už skončili žatevné práce, šli sme vytrhať konope. Uviazali sme ich do
snôpkov a vysušili. Za plný voz
konopí sme potom zaviezli k rieke. Pri našej obci preteká Hron
a jeho voda bola kedysi čistá.
Snôpky konopí sme zakladali
kameňmi, aby ich bystrý prúd
neodniesol. Zo všetkých strán

bolo počuť smiech a výskot kúpajúcich sa detí. Po siedmich
dňoch sme konope z rieky vyberali. Museli sme ich dobre
vyprať od riečneho nánosu. Keď
sme ich doma rozkladali okolo
drevených plotov, aby ich horúce slniečko vysušilo, boli biele
ako slonia kosť.
V letných dňoch bolo počuť
takmer z každého dvora trepot
trlíc. To usilovné gazdinky trepali usušené konope. Lámali
ich drevitý obal, až pokým sa
neobnažilo vnútro a to už bolo
vlákno, z ktorého sme mohli
spriadať niť. Konope sme potom museli vyčesať na železnej
kefe a povytriasať z pazderia.
Potom sa z nich nadievali kúdele. Kúdeľa sa priviazala k praslici motúzom, alebo ozdobnou
stužkou. To najmä dievčatá sa
predbiehali počas strídžích dní
na priadkach, ktorá má krajšiu
stužku na kúdeli. Niť so spevom
spriadali v kúdeľnej izbe na vretienka, alebo do kolovrátka.

Svetielko pre onkologicky
choré deti
Na adresu našej obce a obecného zastupiteľstva prišla prosba
o pomoc pre rodiny s onkologicky
chorými deťmi. Uverejňujeme ju
v plnom znení. Veríme, že osloví
tých, ktorí môžu a chcú týmto rodinám pomôcť.
Vážený pán starosta, vážené
obecné zastupiteľsvo, týmto listom sa obraciam na Vašu obec
a Vaše obecné zastupiteľstvo s
prosbou o pomoc pre onkologicky
choré deti. Sme neinvestičný fond
Svetielko Pomoci (právnická osoba), ktorý vznikol na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami s oblasťou pôsobenia na
území celého Slovenska. Naša
pomoc deťom je zameraná na ﬁnančnú výpomoc rodinám s takto
chorými deťmi, formou kompenzácie zvýšených ﬁnančných výdavkov v súvislosti s liečbou ich
chorých detí.
Sama som taktiež matkou dieťaťa, ktoré je choré a zatiaľ úspešne
zvláda chorobu. Preto viem, aké
je ťažké, že ak takto vážne ochorie dieťa, jeden z rodičov musí
obetovať zamestnanie a venovať
sa v plnej miere chorému dieťaťu,
čo samozrejme ovplyvní rodinný
rozpočet.
V súčasnej dobe máme v evi-

dencii viac ako 50 žiadateľov o ﬁnančnú výpomoc, a zatiaľ nemôžeme uspokojiť všetkých našich
žiadateľov pre nedostatok ﬁnančných prostriedkov. Preto sa obraciam aj na Vašu obec s prosbou
o ﬁnančný príspevok pre činnosť
fondu a na pomoc onkologicky
chorým deťom. Budeme radi, ak
nás podporíte, a naším prostredníctvom pomôžete onkologicky
chorým deťom. Pozrite si prosím
našu webovú stránku www.svetielkopomoci.sk , kde je zoznam
darcov ako aj poskytnutie príspevkov rodinám. V prípade, že
sa rozhodnete takýmto spôsobom
pomôcť deťom,
kontaktujte ma na tel. čísle
0903 821 676, resp. na mailovej
adrese huncikova@netkosice.sk
Číslo nášho účtu je 2621753434/
1100,Tatra banka a.s., pobočka
Košice, variabilný symbol:vaše
IČO
Pomôcť môžete aj zaslaním
SMS správy v tvare DMS SVETLO ( DMS medzera SVETLO) na
číslo 877
Cena darcovskej SMS je 30 Sk.
Viac informácií nájdete na www.
darcovskasms.sk
Vopred Vám ďakujeme za Vašu
pomoc pre choré deti.

Po upradení sa nite stáčali
z vretienok na motovidlo do veľkých pradien. Konopné pradená
sa museli vyzvárať vo zvárke.
Zvárka bola veľká, drevená
kaďa na troch nohách, ktorá
mala na dne zazátkovaný otvor.
Pradená sa ukladali po vrstvách
a každá vrstva sa zasýpala dreveným popolom. Keď bola zvárka plná, zaliali sa pradená vriacou vodou. Voda sa každý deň
vypustila a na druhý deň znovu
plná naliala vodou. To sa opakovalo tri dni. Pradená sa museli
z popola vyprať. Na to poslúžila
voda na potoku, alebo v blízkej rieke. Vybielené, vyprané
pradená sa sušili niekoľko dní.
Potom sme ich mohli natáčať na
klbká.
Klbká sme uložili do merice
s jačmeňom a navíjali nite na
snúvadlá. Konopné nite sa preto
zasýpali jačmeňom, aby sa nám
nezauzlili. Keď sme dávali nite
zo snúvadiel dole, plietli sme ich
do vrkoča, aby sa ľahšie naví-

jali na návoj drevených krosien.
(Dnes tomu hovoríme tkáčske
stavy.)
Na krosnách tkali ženy celý
deň a počas dlhých zimných
večerov dlho do noci. Utkané plátno merali na „rífe“. Čím
viac rífov natkali, tým bolo viac
vriec a či košieľ pre mužov. Taká
dlhá, priam odyseovská bola
púť našej konopy. Dnes konopa
slúži napr. pre vodoinštalatérov
na tesnenie potrubí. Bohužiaľ,
konopu dnes vyšľachťujú aj na
drogu. Také je jej dnešné využívanie. Ktovie, aká bude jej budúcnosť? Najkrajšia bola jej éra
v minulých storočiach, keď bola
pre ľudí prácou i relaxom. Pri
práci s konopou sa vždy spievalo a tak slúžila k zušľachteniu
myslenia ľudí. S ňou i Vianoce boli krajšie i keď sa praslica
s kúdeľou konopí povaľovala
v každom kúte spolu s brezovcami od pastierov. Na tie časy
spomíname iba s nostalgiou.
Valéria Nehézová

Zo sporáka
ááka starej mamy
Medovníky - srdieèka
Suroviny: 40 dkg hladkej múky, 2 PL medu, 14 dkg práškového cukru, 2 vajcia, 1 KL škorice, 1 KL sódy, 1/2 prášku
do pečiva
Postup: Suroviny dobre premiesime, rozvaľkáme a na pomastenom plechu upečieme do ružova.
Plnka: 4 balenia keksov Marína alebo Indián, hrsť mletých
orechov, 3 - 4 lyžice ríbezľového lekváru, 3 lyžice rumu, 2
lyžice medu, trochu kakaa, posekané hrozienka. Uvarenou
čiernou vychladnutou kávou spojíme spolu na hustú hmotu
(aby sa dali medovníky spojiť). Spojené srdiečka polievame
čokoládovou polevou a zdobíme podľa fantázie bielkovou polevou.
Poleva: Spolu dobre vymiešame 1 bielok, 10 dkg preosiateho práškového cukru, 1 KL octu



Okresné dožinkové
slávnosti v Kozárovciach
Dejiskom konania tohtoročných
dožiniek okresu Levice boli Kozárovce, ktoré 14. septembra privítali
zástupcov agropotravinárskeho sektoru. Za hostiteľskú obec sa účastníkom prihovoril starosta Ing. Jozef
Majer, ktorý vyzdvihol vynikajúce
úspechy nášho PD a odovzdal predsedovi družstva Ing. Jozefovi Vengrínovi „Ďakovný list za vynikajúcu
reprezentáciu obce a dosahovanie
špičkových výsledkov v chove“. Po
bohatom kultúrnom programe v réžii domácich folklórnych súborov,
sa poľnohospodárom prihovoril
predsedovi RPPK Levice Ing. Milan Halmeš. Prítomných oboznámil
s dosiahnutými úrodami v okrese
podľa jednotlivých plodín. „V rámci
hodnotenia tohtoročnej žatvy levický
okres dosiahol priemernú úrodu a
u niektorých plodín menej úspešnú.
V tohtoročnej žatve zožali a uskladnili
200 605 ton husto siatych obilnín, 32
194 ton repky olejnej a 2 368 ton hra-

chu. Uvedené množstvá z produkcie
okresu Levice sa podieľajú 9 - 10 %
na celkovej produkcii Slovenska,“ uviedol.
V rámci bilancovania vyzdvihla
RPPK Levice aj úspechy svojich
chovateľov na Agrokomplexe 2007 v
Nitre v rámci Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Už tradične sa
pod ne podpísalo naše PD s chovom hovädzieho dobytka plemena
slovenské strakaté, ktoré získalo zlatý kosák Agrokomplexu za kolekciu
plemenníc a celkovo 1 a 3. miesto
za jalovice. Ďalší chovatelia z okresu
mali tiež dobré úspechy PD Jur nad
Hronom získalo 1. miesto za plemenného býčka a 3. a 4. miesto v kategóriách jalovíc starších a mladších. PD
Bátovce získalo tiež 3. a 4. miesto
v kategóriách jalovíc mladších a starších. Z chovateľov holsteinského
plemena bol ocenený jediný zástupca PD Veľké Ludince za 2. miesto
v kategórii jalovíc nad jeden rok. -r• Ubehol rok od chvíle, kedy
sa na Močiari slávnostne odhalila socha archanjela Michaela
a 30. septembra 2007 sa odhaľovala a posväcovala v poradí
druhá socha - archanjela Rafaela, z dielne toho istého mladého umelca, Mgr. art. Petra Mészároša. Socha je umiestnená
pri vchode na miestny cintorín
a je viditeľná od kostola, akoby
naozaj už z diaľky vítala pocestných a chorých, ktorým je
patrónom.
Socha archanjela Rafaela je
5,5 m vysoká, s hmotnosťou 5
ton. Je teda o meter vyššia, ako
jej „starší brat“ Michael. Rovnako ako okolo sochy archanjela
Rafaela, aj pri tejto sa postupne upraví okolie sochy a doplní
o miesta na sedenie.
Na snímke Vdp. dekan Dušan Berta a Mgr. Art. Peter Mészároš pred sochou archanjela
-čekRafaela.

Memoriál Márie Švolíkovej
Tohtoročný 13. ročník Memoriálu
Márie Švolíkovej mal medzinárodnú účasť. Starosta obce Ing. Majer
na úvod memoriálu prijal v obradnej
sieni OÚ vzácnych hostí predsedu
SOPK Doc.Ing.Petra Mihóka, CSc.,
tajomníka Matice Slovenskej Stanislava Bajaníka, riaditeľku Slovenského osvetového centra v Budapešti
Katarínu Királyovú, predsedníčku
Slovenskej samosprávy v Oroszlány
Alžbetu Szaboovú,tajomníka spolku
P.J. Šafárika Jána Slávika a ďalších.
Medzi domácich spevákov z okolitého regiónu sa zaradili aj speváci

a speváčky z maďarskej Huty, Levente Galda z Mlyniek (Maďarsko),
Ivan Slávik a Anita Rybárová z FS
Šafárik z Nového Sadu (Srbsko), ako
i tanečná skupina Brána z Oroszlány
(Maďarsko). Trojica mladých Levente, Ivan a Anita celkom spontánne
vystúpili na záver a spoločne zaspievali svoje prvé trio. Slovenská ľudová
pieseň spojila všetkých bez rozdielu
štátnej príslušnosti. Ku spevákom na
pódiu sa postupne pridávalo aj obecenstvo a v dome kultúry sa vytvorila
nezabudnuteľná atmosféra.
Foto: -ček-

• Predseda RPPK Levice Ing. M. Halmeš preberá dožinkový veniec od
účinkujúcich súborov.

Z kroniky obce
V predchádzajúcom čísle obecných novín som Vám priblížil názory
prvého kronikára obce Imricha Závodského na vznik našej dediny a pôvod jej názvu. Teraz Vám prinášam
opis polohy Kozároviec a majerov
patriacich obci z jeho pera, tak ako
to autenticky zaznamenal v kronike
v roku 1933:
„Obec Kozárovce leží po obidvoch
stranách hradskej, ktorá vedie zo
Zlatých Moraviec do hronskej doliny.
Obec je vzdialená od Hrona 1 km.
Túto hradskú pretína v strede obci
pri soche sv. Trojici iná, ktorá vedie
do Psár, cez Nemčiňany do Vrábel.
Po obidvoch stranách tejto smerom
od Psár je Horný konec až po kostol,
od kostola po most Dolný konec, od
mosta smerom ku obecnej kováčni
Brôdok, kde je brod cez potok, ktorý
tečie od Čaradiec, cez Dolný konec
do Hrona. Priestor pred domom organistu sa menuje pred stoličným
domom. Ulica od Trojice ku Zlatým
Moravciam sa menuje Heliská (nad
pivovarom) a ku stanici na Záhumní
a Lúky. Smerom ku zástavke Močiar
a vedľa železničnej trati sa menuje
celá zastavaná plocha Močiar.
V dedine za sochou sv. Trojice sa
nachádzajúce budovy sa menujú Starý majer, ku ktorému patrí i „kaštieľ“,
ktorý bol postavený Júliom Palkovičom asi 1890-tom, pre správcov kapi-

tulských majetkov. Okolo kaštieľa bol
pestovaný krásny park, ktorý terajší
majiteľ Jozef Kabát zrušil a stromy
vyrúbal. Ku Starému majeru patrila
ešte i stará sýpka, ktorá bola na mieste terajšej ľudovej školy.
Potom je Nový majer, ináč Ilona
majer zvaný, na ľavej strane hradskej
vedúcej ku Nemčiňanom vzdialený
asi 2 km od obce. Tiež majetok bývalej kap. ostrihomskej, ktorý dostali pri
pozemkovej reforme František Mezera a Emil Sliva. Obidvaja sú národnosti českej. Tretí majer je Korlat, kde
sa dostaneme cez Ostrovicu a Staré
vinice. Tam je zbytkový statkár tiež
Čech Hadečka František. Štvrtý majer je Vystrkov, kde je Slovák Jozef
Hudec z Brehov.“
Ako vidieť z tohto opisu, naša dedina sa veľmi zmenila za tých 74 rokov,
predovšetkým však za posledných
päťdesiat rokov. Už nie je vzdialená
od Hrona 1 km. Obecná kováčňa
bola zbúraná v auguste 1988. Na
mieste Starého majera v centre Kozároviec boli prednedávnom postavené obecné bytovky. Taktiež Korlat
už neexistuje. Jeho obyvatelia sa
museli odsťahovať a následne boli
ich domy zbúrané resp. doslova
zrovnané so zemou kvôli blízkosti Atómovej elektrárne v Mochovciach. Zostali nám aspoň tie názvy,
ktoré sa nezmenili.
Peter Ivanič



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU
ŠKOLOU KOZÁROVCE
Vyhodnotenie súťaží I. štvrťrok
šk. r. 2007/2008
Literárna súťaž: „Na krídlach
fantázie“ - zapojili sa: V. Betinová
(6. tr.), J. Šustáková (8. tr.), E. Poláčiková (8. tr.)
Súťaž o najzdravšiu desiatu na
škole: víťazi 1. - 4. roč.: „Nápad pre
oko“ - 1. Samuel Demian (3. roč.),
2. Lucia Mrázová (1. roč.), „Racionálna desiata“ - 1. Veronika Látečková (4. roč.), 2. Zuzana Turnaiová (1.
roč.), víťazi 5. - 9. roč.: „Nápad pre
oko“ - 1. Dávid Hudec (6. roč.), 2.
Miroslava žoldová (6. roč.), „Racionálna desiata“ - 1.Martin Mráz (6.
roč.), 2. Dominika Ihradská (6. roč.),
3. Gregor Benčať (5. roč.)
Výtvarná súťaž: „Okno do sveta
fantázie“ - zapojili sa: I. stupeň: M.
Hlavová (1. tr.), P. Benčaťová, V. Mihálová, E. Benčaťová, T. Pisarčíková (všetci 3. tr.), II. stupeň: G. Benčať (5. tr.), M. Šuránsky, D. Hudec,

B

ola raz jedna rodinka. V tej
rodinke bývali ocko, mamička a tri
malé medvedíky. Boli tam dve
dievčatá – Tinka a Maja a najmladší medvedík Miki. Každý deň sa
hrávali pred domčekom. Jedného
dňa im mamička povedala, aby išli
do lesa nazbierať maliny. A prísne
im povedala, aby nešli ďaleko
od domčeka.
Ale malý Miki neposlúchol, lebo
si myslel, že je už dosť starý, aby
si mohol robiť, čo chce. Ako si tak
Miki zbieral maliny, ani nezbadal,
že zablúdil. Odrazu prestal zbierať,
lebo už nepočul hlasný krik svojich
sestričiek. Začal sa báť, lebo všade

M. Mráz (6. tr.), M. Matušková, M.
Valová, D. Bottliková (všetci 8. tr.)
Šport:
- volejbalový turnaj Starý Tekov
- 1. miesto: L. Hudecová, V. Ihradská, J. Kútiková, D. Skačanová, J.
Čuchorová, H. Benčaťová, M. Mráz,
E. Poláčeková, M. Jamrichová, M.
Švolík, D. Bedeiová, V. Kabátová
- minifutbal - mladší žiaci: 3.
miesto: M. Jamrich, R. Hruška, M.
Furda, J. Skačan, J. Krajči, D. Kršiak, L. Bíňovský, L. Betin, S. Demian, T. Hruška, T. Šabo, T. Furda,
starší žiaci: 2. miesto: P. Tvrdoň, P.
Fabian, P. Haspra, M. Šusták, M.
Kúkel, J. Ďurovič, P. Furda, M. Petrovič, M. Švolik, M. Domankuš, D.
Macák
- cezpoľný beh Kalná nad Hronom - zúčastnili sa: E. Poláčiková,
V. Ihradská, M. Jamrichová, M. Šusták, J. Bočák (všetci 8. tr.), M. Kabát
(9. tr.)

• Dom Kultúry v Kozárovciach ponúka pre verejnosť množstvo kultúrnych podujatí. Radi sem prichádzajú nielen domáci, ale i priaznivci
kultúry zo širokého okolia. Bolo tak aj v sobotu 13. októbra na divadelnom predstavení „Každý má svojho Leona“. Humor, pekné pesničky
a najmä herecké majstrovstvo Jarmily Hittnerovej a Martina Nikodýma ocenili diváci búrlivým potleskom.
Foto: -ček-

Nezbedný MACKO MIKI

bolo ticho. Tinka sa spýtala Maji:
„Kde je Miki?“
„Neviem, ale určite sa vráti.“
„A nemali by sme to povedať rodičom?“
„Neviem.“ - odpovedá Maja.
„Radšej poďme!“ - povedala Tinka.
„Tak dobre. Už sa aj stmieva
a Mikimu je už zima.“
„Mami, mami, Miki sa stratil!“
„Ako to? Veď som vám povedala, že nemáte ísť ďaleko od domčeka!“
„Už radšej toľko nerozprávajte,
ale konajte!“ - povedal ocko. „Ide-

me ho hľadať a vy dve ostanete
doma! Nechcem, aby ste sa stratili
aj vy!“
Medzitým malý Miki zostal hladný. „Musím si nájsť niečo na jedenie.“ „Maliny!“ No len čo sa pozrel
do košíka, spomenul si, že ich všetky zjedol. Miki zostal smutný.
A čo to vidí v diaľke? Kričia
naňho ocko s mamičkou.
„Mami, oci, aký som rád, že vás
vidím!“
„Aj my, synček!“
„Ale prečo si ma neposlúchol?“ spýtala sa mamička. „Nemuselo to
takto dopadnúť!“

Naučme sa kompostovať
Opadané lístie z ovocných stromov je veľkým problémom v našich záhradách. Zaoberalo sa ním aj zastupiteľstvo obecného úradu, pretože
vypaľovanie starého lístia je neprípustné a bude v budúcnosti sankciované. Preto by sme mali zvážiť najlepšie riešenie, akým je kompostovanie.
Prinášame vám aktuálne rady, ako zvládnuť tento spôsob spracovania
záhradného odpadu.
Najkvalitnejší kompost býva z lístia ovocných stromov, bazy, lipy,
orgovánu a platanu. Menej vhodný
je z hraba, jelše, javora, prípadne
z buka a duba. Nevyhovujúce až
škodlivé sú listy orecha, vŕby, brezy a pagaštana, ktoré v čerstvom
stave pôsobia spomaľujúco na rast
rastlín, zrejme pre vysoký obsah
trieslovín a saponínov.
Kompost z lístia pripravíme tak,
že na spodok uložíme vrstvu konárov, aby sa masa ľahšie prevzdušnila. Potom striedavo ukladáme
suché a vlhké vrstvy, napríklad suché lístie a čerstvo pokosenú trávu,
čím dosiahneme optimálny pomer
dusíka a uhlíka. Navrstvený kompost môžeme na začiatku prikryť,

aby z neho vietor listy neodfukoval.
Neodporúča sa kompostovať listy
napadnuté chorobami a škodcami.
Kompostovanie urýchlime sústavným prevlhčovaním masy.
Hoci z väčšiny ihličnanov opadáva ihličie po celý rok, upratujeme
ho často až na jeseň. Kompostujeme ho v hromadách s pridaním
20 až 40 % kyslej hlinitej lesnej zeminy. Výroba kvalitného kompostu
trvá dva až štyri roky. Vyznačuje
sa kyslosťou, kyprosťou a nízkym
obsahom živín. Má nízku pútaciu
schopnosť, preto rýchlo vysychá.
Predstavuje menej rozšírený substrát na pestovanie vresovcovitých
rastlín, čučoriedok, brusníc a zakrpatených ihličnatých stromov,

pestovaných ako bonsaje. Hrabanka z ihličia ma pH 3,6 až 5,5, pričom najkyslejšia býva pod jedľami
a smrekmi.
Ako postupovať pri kompostovaní?
Do kompostu dávame všetok organický odpad zo záhrady
a domácnosti, napríklad listy, trávu, podrvené konáre, burinu bez
semien, zvyšky ovocia, zeleniny,
zemiakové šupky, drevený popol
a v malom množstve aj obaly z recyklovaného papiera. k pridávame
celé rastliny, dbáme na to, aby neobsahovali odkvitnuté súkvetia so
semenami. Do kompostu nepatria
ani chorobami napadnuté časti
rastlín. Nikdy spolu nekompostujeme pomaly a rýchlo sa rozkladajúci materiál. Čiže nemiešame
napríklad drevo s papierom.
Komposť vzniká postupným
rozkladom organických zvyškov
rastlín. Rozklad môžeme aj urýchliť, ak kompostovaný materiál premiešame s hnojom alebo starým

„Poďme už domov, lebo čoskoro
bude tma. Potom sa o tom porozprávame. A ty, Miki, za trest neochutnáš tvoj obľúbený malinový
koláč, ktorý mamička upečie z tých
malín, ktoré nazbierali Tinka s Majou!“ - povedal ocko.
„Aj ja som niečo nazbieral, ale
všetky som ich zjedol.“
„No dobre, ty náš nezbedník. Ale
sľúb nám, že už nikdy sám nepôjdeš tak hlboko do lesa.“
„Sľubujem!“, povedal macko
Miki.
Vlastná tvorba: Veronika
Betinová, 6. ročník, ZŠ s MŠ
kompostom. Zabezpečíme tak
rovnomerné rozšírenie užitočných
mikroorganizmov po celom kompostovisku. V dôsledku ich činnosti vzniká vnútri rozkladajúcej sa
masy teplo. Ak sme rozkladajúcu
sa masu dôsledne premiešavali
a zalievali, polovyzretý kompost
získame ešte v tom istom roku,
ako sme ho zakladali. Necháme
ho však ešte vyzrieť a použijeme
až v nasledujúcom roku. Konečný
produkt by mal mať jednotnú štruktúru, mal by byť ľahko rozpadavý
a s vôňou záhradnej zeminy.
Výhodou kompostu je, že pôdu
ním nikdy neprehnojíme. Kompost
využijeme najmä pri pestovaní
ovocných a okrasných rastlín, viniča, plodovej zeleniny či zemiakov.
Keďže obsahuje malé množstvo
okamžite dostupných živín, najmä dusíka, pred zapracovaním do
pôdy ho zmiešame s hnojivom. Do
pôdy ho môžeme zapracovať na
jeseň alebo na jar. Kompostom dodávame do pôdy humus, organické
látky a pôdne mikroorganizmy.
(Pripravené podľa časopisu
Záhradkár)



Futbal potrebuje mladú krv
Aj naši športovci - futbalisti sa
konečne dočkali zimnej prestávky.
Blíži sa koniec kalendárneho roka
a nastáva čas hodnotenia a obzretie sa za celým futbalovým rokom.
V mužstve dospelých sa ich hra
a postavenie v tabuľke podobali na
hru na hojdačke. Niekedy sme boli
hore, keď sa našim chlapcom darilo
a herne to vyzeralo veľmi dobre, ale
bohužiaľ dočkali sme sa i tých chvíľ,
kedy ich výkony neboli práve
najlepšie. Tak, ako i v iných
mužstvách, sa všetko to, čo ukážu na ihrisku, odvíja od ich tréningovej disciplíny. A tá v našom
mužstve poriadne pokrivkávala.
Až na svetlé výnimky dochádzka
na tréningy bola veľmi slabá, čo
sa potom odzrkadlilo na ihrisku.
Výbor TJ Lokomotíva ide rozhodne cestou vychovávania a
dávania možnosti predovšetkým
našim chlapcom. Je veľká škoda, že práve niektorí mladí ľudia prestávajú mať o pohyb na
zelenom trávniku záujem a tým
pádom vznikol v kabíne deﬁcit
dobrých, kvalitných futbalistov.
V polovici kalendárneho roka,
keď sme sa rozhodli usporiadať
futbalový turnaj sa zdalo, že by sme
mohli mať množstvo hráčov, ale bohužiaľ všetko sa neskôr dostalo do
starých koľají. Preto mi dovoľte aj
touto formou apelovať na všetkých
mladých ľudí, aby sa znovu zapojili
do futbalového hnutia a vrátili sa na
futbalové ihriská.
V tomto hodnotiacom článku som
nechcel znovu písať o výsledkoch,
tabuľkách, strelcoch gólov. O tom
všetkom som vás informoval v minulom čísle našich novín. Tentokrát
som vám chcel napísať i o tom, čo
mnohí z vás nepostrehli. V nasledujúcom roku nás čaká postupné omladzovanie kádra. Niektorí starší hráči
opúšťajú naše rady, na ich miesta
musíme zapracovávať mladých fut-

balistov. Myslím, že až teraz
oceníme prácu nášho prezidenta Daniela Ďuroviča, ktorý
už pár rokov dozadu „tlačí“ najmä na výchovu našich nádejí.
Účasť vo ﬁnále majstrovstiev
okresu žiakov tri roky po sebe
nemá v našich končinách obdobu a výsledky tejto trpezlivej
práce konečne začínajú prichádzať. Naši dorastenci tento rok hrali naozaj veľmi
pekný futbal, veď len jediná prehra v poslednom
kole ich obrala o miesto
na najvyššom stupni. Aj
naši žiaci po počiatočných neúspechoch vďaka
veľmi dobrému vedeniu
mužstva a aj ich dobrému
prístupu k tréningom, sa
postupne začali prebúdzať a veríme, že v budúcom roku budú podávať
také výkony, na aké sme
u nich zvyknutí.
V závere môjho príspevku mi dovoľte poďa-

kovať obecnému úradu i starostovi
obce za to, že sa nám v tomto roku
naplnil náš sen. Väčšina z vás tuší,
že ide o závlahu nášho ihriska. Náš
futbalový areál patrí k najkrajším
v okrese a vďaka vode na ihrisku
sa budeme snažiť, aby také bolo
ihrisko. Keďže starý rok odratúva
posledné listy vo svojom kalendári,
dovoľte mi veľmi pekne poďakovať
vám všetkým, ktorí ste akokoľvek
pomohli našej organizácii a do nového roka vám popriať veľa zdravia, šťastia, pracovných i rodinných
úspechov. Verím, že sa i v nasledujúcom roku budeme spolu stretávať
v našom športovom areáli. D. Mráz

Dekanátny miništrantský turnaj vo futbale

Bronz zostal v Kozárovciach
V našej farnosti sa v sobotu,13. októbra 2007 uskutočnil II. ročník miništrantského futbalového turnaja vo futbale v rámci levického dekanátu.
Z pôvodne piatich prihlásených mužstiev sa turnaja zúčastnili štyri: Levice,
Kozárovce, Nová Dedina a Starý Tekov.

Skôr však, než zaznel prvý piskot píšťalky, sa miništranti zhromaždili vo farskom kostole sv.
Filipa a Jakuba, kde sa zúčastnili
slávenia sv. omše. Hlavným celebrantom bol domáci správca
farnosti a zároveň dekan levické-

ho dekanátu Vdp. Dušan Berta.
V homílii sa chlapcom prihovoril
Vdp. Ján Vician, kaplán zo Starého Tekova. Obaja povzbudzovali
účastníkov turnaja k tomu, aby
v športovom zápale nezabudli byť
jeden druhému kamarátom a bratom, a aby si navzájom pomohli
vybudovať medzi sebou atmosféru
priateľstva. Zdá sa, že spomínané povzbudenie padlo na úrodnú
pôdu, a tak mohol turnaj prebehnúť aj v zdravom športovom napätí i v pokojnom ovzduší, ale hlavne
– bez úrazu. Telocvičňa ZŠ v Kozárovciach sa tak na chvíľu zmenila na priestor plný oduševnenia za
hru, vzájomného povzbudzovania,
veselosti, ale aj osobných rozhovorov. Sprievodnou aktivitou tohto
turnaja bola možnosť využiť voľný
čas aj na iné druhy športov ako sú
stolný tenis, či basketbal. Po odohratí základnej časti hry, kde mal
možnosť hrať každý s každým, sa
vytvorili dvojice mužstiev, ktoré

napokon bojovali o celkové prvenstvo a o medailové umiestnenie.
V boji o tretie miesto sa stretli
domáce Kozárovce so Starým Tekovom. V turnajovej šnúre sa domáci rozohrali natoľko, že bronz si
už nenechali ujsť. Škoda len tých
predchádzajúcich nepremenených
šancí...Finále patrilo obhajcom
minuloročného prvenstva – miništrantom z Levíc, ktorí dokazovali, že sa oplatí trénovať dvakrát
týždenne, a miništrantom z Novej
Dediny, ktorí chceli v turnaji vybojovať prvenstvo ako darček pre
ich jubilujúceho pána farára Mons.
Jána Planka. Šťastie (či silnejšia
motivácia?) viacej prialo práve
novodedinčanom, a tak sa mohli
v sprievode vlastného pána katechétu vrátiť domov so zlatou medailou.
Na záver turnaja sa konal spoločný obed, ktorý svojou štedrosťou určite nahradil spálené kalórie
a utrel slzu prehratých zápasov.
V každom prípade aj tohtoročný
turnaj potvrdil potrebu investovať
do mladých ľudí a pomôcť im objavovať v sebe Božie dary, ktoré treba
len rozvíjať. A to sa netýka iba športu...
D.B.
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Ïakujeme
našim zákazníkom
í
íkom
za prejavenú dôveru
v roku 2007
a prajeme všetko dobré
v novom roku 2008.
Kolektív
íív MV-Plast, s.r.o.

Pohostinstvo DON CARLOS Kozárovce
vám týmto chce poďakovať za vašu priazeň,
ktorú ste nám preukazovali počas celého roka.
V novootvorených priestoroch
vám ponúkame rodinné oslavy, posedenia, kary a pod.
Zároveň vás pozývame na Silvestrovský ples,
ktorý sa uskutoční 31. decembra 2007 o 21.00 hod.
Rezervácia v pohostinstve.
O večeru a občerstvenie je postarané.

Ïakujeme vám

za prejavenú
dôveru a spoluprácu
v uplynulom roku a prajeme
vám pokojné Vianoce, šśastné
vykroèenie do nového roku so
splnením všetkých oèakávaní
v osobnom a pracovnom
živote.
Kolektív PD Kozárovce

Ïakujeme za celoroènú

priazeò našim zákazníkom a hosśom
a srdeène im želáme príjemné prežitie
vianoèných sviatkov a šśastné
vykroèenie do nového roka.
MOTOREST STOP Kozárovce

SB PRESS MIX

predajňa v Kozárovciach

želá svojim zákazníkom
príjemné prežitie sviatkov
a šťastný nový rok 2008!

