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Slovo na úvod
Blížia sa najkrajšie
sviatky roka. Vianoce
majú moc obdarovávať
nás všetkých neopakovateľným darom. Zbližujú nás navzájom a
my si viac ako inokedy
uvedomujeme, že nikto
z nás nechce byť sám.
Želáme si navzájom
pokojné a požehnané
sviatky prežité medzi
najbližšími. Je to čas,
kedy sa všetci na chvíľu
zastavíme, prehodnotíme, čo sme dosiahli a čo
premárnili v končiacom
sa roku. Nech už nám
táto bilancia dopadne
akokoľvek, je tu šanca
do nového roka vstúpiť
s novými predsavzatiami a želaním, aby bol
úspešnejší.
Urobíme tak aj my
v redakcii Kozárovských
novín. Zaviažeme sa aj
v roku 2009 prinášať zaujímavé a pestré noviny,
získavať medzi našich
dopisovateľov čoraz viac
nadšencov, lebo bez nich
sa nám plniť náročné
úlohy naozaj nepodarí.
No a samozrejme, aby
sme mali o čom písať,
želáme všetkým miestnym súborom, umelcom,
športovcom, školákom,
ako i všetkým našim čitateľom bohatý a úspešný rok plný šťastných
a zmysluplných dní.
Monika Nemčeková,
šéfredaktorka

„I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok
a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“
(Lk 2,7)
Láska si potrpí na detaily!
Zavinula ho do plienok - Ježiš na seba berie detsky ľudskú nahotu a potrebuje, aby ho láskavé ruky matky zavinuli do plienok.
Uložila ho do jasieľ - sme zvyknutí, že jasle sú neodmysliteľnou
súčasťou vianočnej idylky. Pôvodne sú však miestom, kam sa dáva pokrm
zvieratám. V jasliach teraz leží ten, ktorý neskôr povie: „Vezmite a jedzte. Toto je moje
telo..“, a bezbranne sa nám vydáva za pokrm K jasliam sa pritom netreba namáhavo naťahovať ako po ovocí z raja. Naopak, je potrebné skloniť sa. Pokrm uložený v nich je takto
dostupný každému, kto je ochotný sa skloniť.
Nebolo pre nich miesta v hostinci - Ježiš už teraz berie na seba ľudskú osamelosť spôsobenú hriechom, aby ju neskôr sám vyniesol „na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky
Golgota“. Tak berie na seba Adamovo vylúčenie z raja, aby ho tam sám opäť privítal.
Láska si potrpí na detaily! Ako ju opätovať? Pozornosťou k detailom!

Krásne, šťastné a požehnané Vianoce
Vám praje
Váš duchovný otec



Komisia sociálna, zdravotná, kultúry, športu a školstva
pri Obecnom zastupiteľstve v Kozárovciach bilancovala
Keďže sa blíži koniec roka 2008, prichádza čas na hodnotenie a zhrnutie činnosti. Tak to urobila aj naša komisia. Počas roka zasadala niekoľkokrát, boli prejednávané požiadavky občanov, potreby obce a riešili
sa uznesenia delegované komisii Obecným zastupiteľstvom a Obecnou
radou.

Oblasť sociálno-zdravotná
V tejto oblasti boli riešené predovšetkým žiadosti občanov o opatrovateľskú službu. Rok sme začali so šiestimi opatrovateľkami,
postupne sa ich počet zredukoval
na štyri. Chýbajúce opatrovateľky
sme riešili dobrovoľníckou prácou
cez Úrad práce. O opatrovateľskú
službu je zo strany občanov veľký
záujem, niekoľko žiadostí sme museli odmietnuť. Snažili sme sa ale
občanom poradiť, ako môžu svoj
problém vyriešiť. Komisia vykonala kontrolu opatrovaných, pri ktorej
zistila, že sa o nich opatrovateľky
dobre starajú. Občania si službu,
ktorú obec pre nich vykonáva,
veľmi vážia, boli veľmi dojatí a povďační. V obecnom rozpočte bolo
na túto oblasť rozpočtovaných
600 000,- Sk. Táto čiastka sa musela počas roka navýšiť o ďalších
150 000,- Sk. Tu sa ukazuje veľká
potreba zriadenia Domu opatrovateľskej služby alebo podobnej
inštitúcie, kde by bolo postarané
o našich chorých, opustených
a telesne postihnutých občanov.
Pamätali sme aj na našich nových občanov, na našich najmenších. Celkovo 14 rodín sa 18. apríla 2008 zúčastnilo uvítania detí na
obecnom úrade. Otvorené bolo Komunitné centrum, ktoré môžu plne
využívať nielen mamičky s deťmi,
ale aj ostatná verejnosť, organizácie a súbory. V predvianočnom
čase komisia v spolupráci s ostatnými poslancami a zamestnancami
obecného úradu, potešila našich
občanov nad 70 rokov a zdravotne
postihnutých, mikulášskymi balíčkami. Celkom 220 balíčkov urobilo radosť našim starším. Miestami
veľké dojatie, ktoré prechádzalo
do sĺz šťastia, že si na nich niekto
spomenul. No našli sa aj neprajníci,
ktorí by radšej za hodnotu balíčkov
boli dokončili kanalizáciu...
Oblasť športu
Naše futbalové mužstvá pokračujú v rozbehnutej súťaži Oblastných majstrovstiev. Veľkú radosť
nám robia dorastenci, ktorí bojujú
o popredné miesta. Prebúdzajú
sa aj žiaci, ktorí podávajú v poslednom čase tiež dobré výkony.
Mužstvo dospelých sa pohybuje
v druhej polovici tabuľky. Veríme,
že jarná časť súťaže ich zastihne v lepšej forme a že nemalé
prostriedky vynaložené na ich činnosť sa odzrkadlia aj na ich hre

a postavení v tabuľke. Naši stolní tenisti účinkujú so striedavými
úspechmi v Okresných majstrovstvách.
Oblasť školstva
Neboli riešené žiadne požiadavky zo strany školy, ani smerom ku
škole. V poslednom čase ale vyvstáva otázka, ktorou sa budeme
musieť zaoberať, správaním školopovinnej mládeže na verejnosti. Zo
strany občanov je viacero upozornení na správanie sa tejto vekovej
kategórie. Týmto problémom sa
zaoberala aj Obecná rada, prizvali
sme na pomoc aj odborníkov. Po
viacerých návrhoch riešení vzišiel
okrem iného aj ten, aby sa o pomoc požiadal Policajný zbor, ktorý
by zvýšil ostrahu na inkliminovaných miestach, kde sa táto mládež
zdržiava. Ale naskytá sa aj otázka:
„Vedia rodičia, kde majú deti a čo
robia?“
Deti z materskej školy a žiaci
základnej školy sa aktívne zapájajú do akcií organizovaných obcou.
Omladený pedagogický kolektív
si je vedomý, že to od nich obec
očakáva.

Oblasť kultúry
V káblovej televízii pribudli štyri
nové kanály: Viasat History, Viasat
Explorer, Noe a STV3. Zlepšila sa
práca i Infokanálom, dochádza
k častejšiemu obmieňaniu informácií. Pokračuje sa vo vydávaní Kozárovských novín, ktoré sú žiadané
a sú dobrým informátorom pre našu
verejnosť.
Naše súbory Konopa, Kozárenka, Lipka, Matičiar, Praslica a Vretienko majú za sebou bohatú činnosť počas tohto roka. Zúčastnili sa
na mnohých folklórnych festivaloch,
beneﬁčných koncertoch, reprezentovali obec u nás doma, ale aj
v zahraničí. Našou kultúrou potešili
mnohých návštevníkov podujatí, na
ktorých účinkovali. Naši divadelníci
sa pokúsili oživiť divadelnú tradíciu,
nacvičili divadelnú hru od Františka
Urbánka - Hrob lásky. Vďaka nadšencom okolo Ladislava Mráza, za
podpory Obecného úradu a Miestneho odboru MS, sa to podarilo. Na
škodu veci je len to, že sa v tejto
činnosti ďalej nepokračovalo a to
z istých dôvodov. Nie je záujem
o hereckú činnosť, problémom je
obsadiť role. Veríme, že aj tento
problém sa prelomí, veď v roku
2009 oslávi náš divadelný súbor
80. výročie založenia.
Rok ubehol ako voda a všetci
máme ešte pred očami stavanie
mája, Deň matiek, Kozárovský jarmok, 14. ročník Memoriálu Márie

Výstava
Michala Šustáka
Svoju prvú samostatnú výstavu obrazov otvoril 14. novembra
2008 v Hostinci Alžbetka v Psiaroch Michal Šusták. Zaujímavé
obrazy rozličných techník štýlovo dotvorili útulné prostredie jednej z miestností hostinca. Prvé hodiny vernisáže návštevníkom
výstavy spríjemnila Folklórna skupina Matičiar. Výstava je sprístupnená denne od 17. hodiny a potrvá do 28. februára 2009.

Švolíkovej - prehliadky spevákov
a speváčok ľudových piesní s medzinárodnou účasťou, Kozárovské
hody - vystúpenie súboru Gymnik,
vydanie príležitostnej pečiatky, verejnú rozhlasovú nahrávku Echo rádia, divadelné predstavenie zo Sarvaša a mnoho ďalších. Uskutočnilo
sa prvé vystúpenie v novobudovanej Izbe starých materí. Na piatok,
26. decembra 2008, pripravujeme
spoločné vystúpenie všetkých našich súborov vo farskom kostole
v programe Kozárovské Vianoce.
Pri tomto hodnotení sa chcem za
komisiu poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek mierou pričinili o rozvoj a reprezentáciu obce vo vyššie
vymenovaných oblastiach. Do ďalšej činnosti im želám najmä veľa
zdravia, tvorivej mysle, spokojných
občanov a zaplnené hľadiská.
Vážení občania a čitatelia Kozárovských novín. Prijmite od Komisie
sociálnej, kultúry, školstva a športu
toto naše želanie:
Keď vianočný plamienok sa rozhorí
a všetci máme k sebe blízko,
prajme si,
nech sa nám všetko vydarí
a nikomu nie je v srdci úzko.
Vianoce plné štedrosti a lásky,
do Nového roku veľa zdravia
a úspechov
želá
Ing. Igor Benčať
predseda komisie



Spoločenská
rubrika

Konopa a Matičiar v Dorogu
Na pozvanie Slovenskej samosprávy Komárňansko - Ostrihomskej župy sa súbory Konopa a Matičiar zúčastnili na Slovenskom
večierku, ktorý sa konal 12. decembra 2008 v bývalom baníckom
mestečku Dorog, ktoré je vzdialené
asi 15 km od Ostrihomu. Zástupcov
slovenských samospráv z desiatich
miest a obcí privítala predsedkyňa
Komárňansko-Ostrihomskej
slovenskej samosprávy Mária Nagyová, starostka obce Čív. Prítomných
pozdravil aj vedúci národnostného
župného výboru a zástupca primátora mesta Dorog Lorinc Baranyai.
Po oﬁciálnych slovách predstaviteľov slovenskej samosprávy už pódium krásneho domu kultúry patrilo
našim súborom. V pestrom, viac
ako poldruhahodinovom programe,
ktorý sa niesol pod heslom „Takto
oslavujeme my“, predstavili našu
kultúru s piesňami a zvykmi, ktoré
rozohriali prítomných. Keďže pódium dýchalo vianočnou výzdobou,
aj záver programu sa niesol vo
vianočnom duchu. Pieseň „Tichá

Povedali si áno

18. 10.
Milan Ridzoň a
Martina Šikyňová
18. 10.
Daniel Havran a
Ing. Thea Švecová
15. 11.
Patrik Šabík a Alena Smrťková
6. 12.
Ing. Ján Kotora a
Zuzana Šmatlíková

noc...“ vyvolala v obecenstve veľký
ohlas, čo dalo najavo aj záverečným
dlhotrvajúcim potleskom. V závere
vedúci MSS Matičiar Igor Benčať
zaželal všetkým prítomným krásne
prežitie Adventu a s nadchádzajúcimi Vianocami a Novým rokom dobré
zdravie, šťastie, pokoj a veľa tvorivých síl a trpezlivosti pri práci a živote v slovenských komunitách.
Celé toto podujatie, ktoré sa kona-

lo pri príležitosti Dňa menšín, sponzorovala nadácia pre národnostné
a etnické menšiny v Maďarsku so
sídlom v Budapešti. Jej zástupca
Atilla Várfaldi bol osobne prítomný
a s priebehom vyslovil spokojnosť.
Po skončení programu sa konali neformálne rozhovory so zástupcami
slovenských samospráv, kde naše
súbory dostali ďalšie pozvania na
vystúpenia.

Deň oroszlánskych Slovákov
K našim susedom a priateľom do
Oroszlány vycestovala 14. decembra 2008 ženská spevácka skupina Lipka. Oroszlánska slovenská
samospráva organizovala Deň oroslánskych Slovákov. V zaplnenom
klube sa zišli jej členovia. Po úvodnej
hymne tamojších Slovákov „Daj Boh
šťastia...“, sa slova ujala predsedníčka slovenskej samosprávy Betka Sabová, ktorá všetkých privítala
a vyzvala sarvašskú putovnú farárku
Alžbetu Nobikovú, aby s miestnou
farárkou zapálili adventný veniec.
Zhodnotila činnosť samosprávy
za celý rok, všetkým poďakovala
a odmenila jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili životné jubileum.
Potom už pódium patrilo Oroszlánskej detskej dychovke „Krídlovka“,
ktorá zahrala niekoľko slovenských
ľudových piesní. Po nich vystúpila aj nám známa tanečná skupina
Brána a program ukončili naše
ženy z Lipky. Pripravili si pestrý
program. Sólo zaspievala vedúca
súboru Marienka Egyűdová, veľký
potlesk zožala Martuška Hudecová
po odohraných sólach na akordeóne. Záver patril vianočným piesňam
pri ktorých predseda Komisie sociálnej, kultúry, školstva a športu
Igor Benčať poďakoval Oroszlánskej slovenskej samospráve za
spoluprácu, ktorá bola bohatá
počas celého roka a všetkým prítomným zaželal ešte prebiehajúci
požehnaný Advent, pokojné, požehnané Vianočné sviatky a všetko
dobré v Novom roku. Ešte nasledovalo spoločné fotenie a ako to už
býva dobrým zvykom, stretnutie pri
bohato prestretom stole. Pri pripra-

Narodili sa

• Členovia súboru Konopa pri vystúpení v maďarskom Dorogu.

vených dobrotách a kulinárskych
domácich špecialitách v neformálnych stretnutiach sa hodnotil uplynulý rok a už sa robili plány na najbližšie obdobie.
Zo slov domácich organizátorov,
ale bolo to vidieť aj na ich očiach,
vyžarovala vďaka. Vďaka za to, že
sa môžu stretnúť s niekým, ktorí sa s nimi podelia o slovenskú

reč o zvyky a piesne, jednoducho
o slovenskú kultúru. Oni to potrebujú a vedia si to aj patrične
vážiť. A my musíme urobiť všetko
čo je v našich silách, aby sme slovenskú komunitu podporili aspoň
takýmto spôsobom a dodali im
chuť a energiu v ich činnosti a živote v tom prostredí v ktorom žijú.
Igor Benčať

• Spoločná fotograﬁa Lipky a hostiteľov z Oroszlánskej slovenskej samosprávy

4. 10.
Jakub Záhorský
syn Evy a Juraja
17. 7.
Soňa Sitárová
dcéra Moniky a Ivana
29. 10.
Patrik Kabát
syn Aleny a Romana
14. 11.
Simona Horváthová
dcéra Zuzany a Martina
24. 5.
Kristýna Moravčíková
dcéra Moniky Moravčíkovej a
Jindricha Dubského

Opustili nás

19. 10.
Alžbeta Ivaničová,
vo veku 84 rokov
30. 10.
Helena Holečková,
vo veku 83 rokov
9. 11.
Štefan Ridzoň,
vo veku 79 rokov
8. 11.
Terézia Smrťková,
vo veku 76 rokov
20. 11.
Michal Mráz,
vo veku 84 rokov
30. 11.
Michal Salenka,
vo veku 83 rokov
15. 12.
Alžbeta Kabátová,
vo veku 90 rokov

Archanjeli na pohľadniciach
Od roku 2006, každú jeseň, bola v našej obci slávnostne odovzdaná a posvätená socha archanjela.
Prvá v roku 2006 to bola socha Sv. Archanjela Michala, v roku 2007 socha Sv. Archanjela Rafaela a v tomto
roku, rozsahom najväčšie, súsošie Sv. Archanjela Gabriela a Preblahoslavenej Panny Márie. Na slávnostiach odovzdania všetkých troch umeleckých diel boli
prítomní nielen miestni občania, ale i ľudia z okolia.
Umelecké diela s uznaním chodia obdivovať rodáci,
ktorí sa vracajú na návštevu do Kozároviec, ale i celkom
cudzí ľudia, ktorí sa o týchto dielach dozvedeli neskôr.

Na sklonku roka bola vo Vydavateľstve SB PRESS
vydaná séria pohľadníc s tematikou troch umeleckých dominánt obce z dielne mladého, talentovaného sochára Mgr. Art. Petra Meszároša. Umelecké
spracovanie zasneženého súsošia bolo upravené
na vianočný pozdrav a použili sme ho aj na titulnej
strane našich novín. Pohľadnice potešia nielen Kozárovčanov, ale určite aj našich rodákov roztrúsených
v blízkom či ďalekom svete. Kúpiť sa dajú v miestnom kostole, v obecných obchodoch a v predajni SB
PRESS MIX.



Hodnotenie roka je povzbudením i záväzkom
Keď si za chvíľu podajú ruky bola zbytočná a zostávajú iba oči
odchádzajúci a prichádzajúci rok, pre plač. Stručne vysvetlím celý
keď sa pri historickej výmene vy- proces a systém hodnotenia, kde
striedajú slovenská koruna s eu- jedným zo smerných ukazovaterom, nastane čas obzrieť sa späť ľov je takzvaný benchmark - preza uplynulými dňami a zhodnotiť počet nákladov projektu na žiaka.
takmer naplnených dvanásť me- Kým smerná hodnota na žiaka
siacov.
Začiatok i prvé
mesiace roka sa
niesli v znamení príprav na očakávané
výzvy predkladania
projektov školskej
infraštruktúry Reopegionálneho
račného programu
(ROP), riadeného
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Pripravili sme potrebnú projektovú
dokumentáciu
v
stupni pre realizáciu stavby, vybavili
stavebné povolenia pre rekonštruk• Novú tvár získala školská bytovka nadstavbou a
ciu kotolne a vykucelkovou rekonštrukciou. Zmenu dokumentujú fotorovacieho systému,
graﬁe pred úpravou a po nej.
zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s materskou základnej školy predstavovala
školou, interiérové opravy ako aj 70.000,- Sk (2.324,- €) a materopravy telocvične. Energetický skej školy 100.000,- Sk (3.319,-€)
audit z dielne certiﬁkovanej spo- v našich podmienkach bol preločnosti potvrdil správnosť na- počet rozpočtovaných nákladov
vrhovaných technických riešení, na existujúci počet žiakov, žiaľ,
ﬁnančné úspory i nezanedbateľný až na dvojnásobku spomínanej
priaznivý prínos z pohľadu ochra- hodnoty benchmarku. Tento stav
ny životného prostredia - znižo- je dôsledkom relatívne nízkeho
vania emisií. V rámci ďalšieho počtu žiakov v súčasnosti k parapostupu nasledovali procesy metrom budovy, ktorá bola v čase
elektronickej rezervácie termínu, projektovania i samotnej výstavmájového predkladania žiadosti by dimenzovaná na ďaleko vyšší
a konečne očakávaného vyhod- počet detí, no demograﬁcké prednotenia, ktoré nám však v sep- poklady spred štyroch desiatok
tembri k začiatku školského roka rokov sa žiaľ nenaplnili. Na druhej
prinieslo sklamanie v podobe strane môžeme konštatovať, že
neschválenia žiadosti. Hoci výsle- podať upravenú žiadosť v ďalšom
dok nepotešil, v žiadnom prípade kole (predpoklad jar 2009) nás už
však neznamená, že celá snaha administratívne ani ﬁnančne na-

• Parkovisko pred miestnou cukrárňou.

toľko nezaťaží, keďže všetko podstatné máme pripravené a pristúpime iba k ďalšiemu etapizovaniu
projektu a prípadným úpravám
technológie tak, aby sme splnili
smerné ukazovatele ekonomickej
i energetickej efektívnosti.
školSo
skou
infraštruktúrou
úzko súvisí
aj ďalšia významná aktivita, otvorená
na začiatku
roka, konkrétne nadstavba
bytovky
v
areáli školy.
Okrem
výstavby dvoch
trojizbových

pripravený k očakávaným výzvam
na predkladanie projektov v rámci
opatrenia ROP – Regenerácia sídiel na začiatku roku 2009. Práve
spomínané opatrenie je z pohľadu našej obce mimoriadne zaujímavé svojím nastavením, keďže
zahŕňa, ba dokonca podmieňuje
okrem zmienených intervencií do
úprav verejných priestranstiev,
prvkov verejnej zelene, rekonštrukcie verejných osvetlení aj
rekonštrukciu mostov, miestnych
komunikácií, ako aj reguláciu
tokov v rámci prevencie vzniku
povodní. V tomto bode je dôležité poznamenať, že už schválený
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja predpokladal práve
tieto priority a preto sme, resp.
budeme pripravení s potrebnou
dokumentáciou a stavebným po-

bytov (s výmerami 85 m2), bola
urobená aj rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí, zateplenie
fasády, výmena okien a vchodových dverí, maľovka spoločných
priestorov či nové vydláždenie
schodiska. Dokončené a skolaudované byty začínajú od nového
roku slúžiť novým nájomníkom.
Bol zavedený nový trend a uvoľnené byty boli prenajaté na dobu
určitú, pričom do budúcnosti
predpokladáme, že práve ponuka
bytov bude možným motivačným
faktorom pre získanie perspektívnych učiteľov.
No, nielen školou žila obec od
začiatku roka. Širokého priestoru
sa dostalo hneď v zime aj architektonickej súťaži zameranej na
revitalizáciu námestia Padlých a
Trojičného námestia. V intenciách
víťazného návrhu bol spracovaný realizačný projekt architektúry
námestí, zahŕňajúci aj prekládku
vzdušných vedení el. energie do
zeme a budovanie novej siete
verejného osvetlenia. Dnes prebieha proces vybavovania stavebného povolenia tak, aby bol

volením tak, aby sme sa mohli
usilovať načrieť do balíčka dotácií
už v nastávajúcom roku. Práve v
súvislosti s deﬁnovaním budúceho vzhľadu námestí bol prehodnotený aj zámer využitia priestorov „starej školy“. Pôvodný zámer
rekonštrukcie priestorov na podnikateľský inkubátor sa už minulý
rok stal neaktuálnym a schválený
územný plán spolu s koncepciou
nového priestorového usporiadania námestí predurčil tento areál
na využitie formou polyfunkčného
objektu. V jestvujúcich prízemných priestoroch by našli miesto
prevádzky obchodov i služieb, v
dvoch nadstavaných podlažiach
by vznikli bytové priestory. Celej
koncepcii realizácie formou projektu verejno-súkromného partnerstva bol venovaný dostatok
priestoru, dokonca v polovici roku
uzrela svetlo rámcová zmluva,
ktorá už celkom jasne naznačovala kontúry celého zámeru.
Bohužiaľ, k jej naplneniu už nedošlo a ďalšie podmienky investora sa stali pre obec absolútne
(Pokračovanie na 5. str.)



Hodnotenie roka je povzbudením i záväzkom
(Pokračovanie zo 4. str.)
neprijateľnými. Tu stojí za zmienku
konštatovanie, že podľa prieskumu trhu, ktorý sme si urobili, je
v aktuálnom období, poznačenom
globálnou krízou problém predať
novostavbu bytovej jednotky už
aj za cenu nad 20.000,- Sk (664
€)/m2 vrátane DPH, pričom očakávania investora vychádzali z
odhadov predajnej ceny na úrovni
30.000,- Sk (996 €)/m2.
Zostáva veriť, že vývoj trhu zabezpečí do budúcnosti rast do-

cintorína sa stala verejne prístupnou aj na internete.
Po dlhých rokoch bol vyčistený úsek Čaradického potoka od
Hasičskej zbrojnice po kostol, čo
v súvislosti s vlaňajším čistením
Mládežníckeho aj Svätého potoka
a najmä s hore spomínanými projektmi rekonštrukcie miestnych
mostov a spevňovania brehov
jasne dokazuje, že aj tejto oblasti
je venovaná prioritná pozornosť.
Návštevníci cukrárne už nemusia pri vystupovaní z auta dávať

projekty riešenia infraštruktúry
nevyhnutnej pre budovanie ulíc a
prípravu pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.
Po rekonštrukcii priestorov začalo v obci znovu fungovať kaderníctvo, do komunitného centra (v
budove Základnej školy pri Obecnej knižnici a zdravotníckych ordináciách) zamierili kroky prvých
návštevníkov a dnes je zrejmé,
že si našlo svoju stálu klientelu.
Najradostnejšie konštatovanie je,
že sú ňou predovšetkým mamičky s deťmi. Ak sa znovu vraciame do školy,
nemôžeme opomenúť
ani stále prebiehajúce opravy sociálnych
školskej
zariadení,
knižnice s čitárňou,
chodieb, či priestorov
„Izby starých mám“,
kde máme stavebné
práce už
ukončené
a zostáva inštalácia
vitrín so stálou expozíciou vybraných ex-

• Dom smútku pred rekonštrukciou a vynovený.

pytu natoľko, že projekt sa stane
komerčne atraktívnym, realizovateľným.
Na jar bola ukončená rekonštrukcia Domu smútku, vrátane
vnútorného vybavenia, do používania sa dostal chladiaci dvojbox a prvýkrát zaznel nový odliatok zvona z dielne liptovských
majstrov. V lete sme v miestnom
cintoríne pristúpili aj k terénnym
úpravám, položeniu nového chodníka, či k vydláždeniu priestoru
pred krížom. Počas sviatku Pamiatky zosnulých sa okrem tisícok
sviečok rozožalo aj nové úsporné
osvetlenie areálu cintorína. Mapa

pozor na blato
či kaluže, keďže
bolo dokončené
nové parkovisko,
ku ktorému ešte
v jarných mesiacoch
pribudne
nová zeleň.
Za
ﬁnančné
zdroje z fondov
európskej
únie
bol zabezpečený
aj nový územný
plán obce. Tento
projekt je dnes ukončený nielen
technicky, ale aj ﬁnančne a v jeho
intenciách sú pripravované prvé

• Vybudovaný chodník k Domu smútku na cintoríne.

ponátov. Práve v týchto priestoroch sa uskutočnilo aj posledné
podujatie v réžii našich folklórnych súborov a počas druhej
adventnej nedele začala škola
dýchať ozajstnou vianočnou
atmosférou.
To už však otváram dvere
do priestoru kultúrneho života,
ktorý rovnako ako vlani priniesol množstvo akcií a podujatí.
Všetko začalo návratom miestnych ochotníckych divadelníkov na dosky, ktoré znamenajú svet. Po dlhoročnej absencii
sa im podaril fantastický comeback a s hrou Františka
Urbánka Hrob lásky vypredali
sálu Domu kultúry počas jediného nedeľného popoludnia
hneď dvakrát. Na podujatiach
v obci, ale aj za jej hranicami,
dokonca za hranicami vlasti,

sa predstavili všetky naše folklórne súbory i dychová hudba. Kvalitnou kultúrou i dobrou zábavou
dýchali vystúpenia pri predstavení folklórnych súborov Železiar,
Gymnik, divadelníkov z Domadíc
i Sarvaša, rozhlasákov z Echorádia, speve Roba Kazíka či interpretov na XIV. ročníku Memoriálu
Márie Švolíkovej. Všetko toto dokázalo, že kultúra v našej obci má
pevné miesto a vďačné publikum,
no i bohatú základňu s dostatkom
mladých talentov a práve preto
sme presvedčení, že náš kultúrny
stánok - Dom kultúry, bude podporený v rámci dotačnej schémy
Ministerstva hospodárstva zameranej na znižovanie energetickej
náročnosti, kde sme projekt v lete
prihlásili.
Jeseň, to pre našinca neznamená len čas oberačiek či hodov,
v tomto roku dokonca jubilejných
osemdesiatych, ale posledné tri
roky aj postupné odhaľovanie
dominánt našej obce. Nebolo
tomu inak ani tento rok a verejné
priestranstvá sú opäť
krajšie, tentoraz o naozaj unikátne
a veľkolepé
súsošie Sv.
Gabriela a
Zvestovania. Priestor,
ktorý
dlhé
desaťročia
naozaj nebol
atraktívnym
miestom, sa
vďaka úsiliu horlivých
ľudí premenil
na unikátnu
oddychovú
zónu. Už
samotné odhalenie s posvätením
súsošia, vzbudilo veľký záujem aj
za hranicami obce. Znovu potvrdilo už známu, overenú pravdu o
tom, ako sa veľké veci dajú urobiť
dobrovoľne, bez veľkých investícií zo strany obce, ak existuje
správna vôľa, silné presvedčenia
a správny leader.
Vrátim sa ešte k veľkým investičným akciám, z ktorých bezpochyby najväčšou je dostavba
kanalizácie na celé územie obce
s perspektívou plánu rozšírenia
hraníc intravilánu - novej zóny
IBV. Obec má dnes k dispozícii
právoplatne predĺžené stavebné
povolenie, na základe ktorého
sme podali žiadosť o dotáciu z
prostriedkov environmentálneho
fondu. Zároveň máme k dispozícii projektovú dokumentáciu na
(Pokračovanie zo 6. str.)



Hodnotenie roka je povzbudením i záväzkom
(Dokončenie z 5. str.)
chýbajúce úseky a novú plánovanú obytnú zónu. Tu pripravujeme všetky podklady pre získanie
územného a stavebného povolenia, právoplatného v
nasledujúcom roku.
Pri súčasnom
mechanizme nastavenia
jednotlivých (pre
našu obec
zaujímavých) operačných
programov je jasné pravidlo – jeden • Interiér Domu smútku
p r o j e k t , ní.
jedenkrát
ročne. To
znamená, že počas jedného roka
sa reálne môžeme iba jedenkrát
usilovať o získanie dotácie napríklad na školskú infraštruktúru,
jedenkrát na energeticky úsporné verejné osvetlenie, jedenkrát
na rekonštrukciu mostov a revitalizáciu námestí a podobne.
Pozitívne sú fakty, že sme pripravení s potrebnou technickou
dokumentáciou, čo je nevyhnutný
a časovo veľmi náročný prvok
celého procesu. Zároveň sme
získali nové a mimoriadne potrebné skúsenosti, preto veríme,
že budúci rok bude pre našu obec
úspešný. Fakt, že doteraz neboli
spomínané pre nás tiež zaujímavé
výzvy na poli infraštruktúry nekomerčných záchranných či sociálnych služieb neznamená, že na
ne nebudeme reﬂektovať, to je
však priestor na prípravu do ďal-

šieho nastávajúceho roka.
Do toho vstúpime už s pozmenenou organizačnou štruktúrou,
najmä na poli podnikania obce
- úseku služieb. Nebudeme sa

díciu. Konkurencia v tomto segmente trhu sa aj u nás konečne
zvýši a proﬁtovať z nej bude jedine
kupujúci. Pre spotrebiteľa je totiž
najlepšia zdravá trhová konkurencia a hospodárska
súťaž. Pripomínam
to najmä v súvislosti s budúcim rokom,
kedy si pripomenieme už dvadsiate
výročie zmeny systému hospodárstva,
prechodu od plánovitej ekonomiky na
slobodný systém trhovej ekonomiky.

Všetkým, ktorí reprezentovali
obec na poli vzdelávania, športu, kultúry ako aj všetkým, ktorí
prispeli k zveľaďovaniu obce, za
obetavú prácu srdečne ďakujem.
Želám si, aby tento elán a nadšenie nielen vydržali, ale aj gradovali v budúcnosti.
Všetkým občanom a čitateľom
Kozárovských novín želám pevné zdravie, stále šťastie, krásne
prežitie Vianoc, ako aj úspešný
rok 2009. Obzvlášť držím palce
všetkým tvorcom Kozárovských
novín.
S pozdravom
Jozef Majer

pred rekonštrukciou a po vynove-

ďalej venovať stratovým rýdzo
komerčným činnostiam, ktoré
do obecnej kasy neprinášali
prostriedky, ale naopak, predstavovali pre obec ťarchu. Tak,
ako sa mení správanie spotrebiteľov a pribúda konkurencia
skutočne veľkých hráčov v každom z blízkych miest, zmenili sa
aj výsledky v obecnej predajni potravín, ktorá bola po desiatich mesiacoch hlboko stratová. Neprišlo
však k jej predaju, budovu si ďalej
ponechávame vo vlastníctve, iba
o jej ďalšom využití rozhodneme v
prvých mesiacoch nastávajúceho
roka. Predajňa potravín, dokonca s väčšou predajnou plochou a
teda aj bohatším sortimentom začne pôsobiť v zrekonštruovanom
objekte č. 496, teda na mieste,
kde mal práve predaj potravinárskeho sortimentu dlhoročnú tra-

Z listárne...
Vážený pán starosta!
Dovoľujem si, cestou Kozárovských novín, Vám v mene dôchodcov
poďakovať za Mikulášske balíčky. Už druhý rok ste si na nás, seniorov,
spomenuli a obdarovali nás sladkosťami, s ktorými si spríjemníme vianočné sviatky.
Prajeme Vám do nového roku 2009 pevné zdravie, úspechy v práci
a veľa šťastia v kruhu rodiny. Nechceme byť nevďační, za vašu pozornosť sme ochotní prispieť v prospech obci ľahšími prácami. Napríklad
pri hrabaní trávy po jej skosení, na miestnom cintoríne alebo kdekoľvek, kde sa ešte vitálnejší seniori, nad 70 rokov, môžu uplatniť. Keď
budete našu pomoc potrebovať a vyhlásite výzvu cez obecný rozhlas,
môžete s našou pomocou počítať. Za obdarených dôchodcov Vám ešte
raz ďakujem.
(A.Ž.)

Výzva
Podľa uznesenia z 13. riadneho obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 9. decembra 2008, obecný úrad a komisia výstavby,
územného plánu a verejného poriadku vyzýva tých občanov, ktorí
znečisťujú miestne potoky a jarky nelegálnymi vývodmi a rúrami, aby
si tieto odstránili do konca januára 2009. Po tomto termíne bude vykonaná kontrola a tí občania, ktorí neurobia nápravu budú sankcionovaní. Úrady životného prostredia a obecný úrad môže udeliť pokutu až
do výšky 3000 Sk (99,58 €). Tí občania, ktorí takto znečisťujú životné
prostredie, porušujú zákon č. 364/2004 Z. z. - vodný zákon.
• Osádzanie súsošia sv. Archanjelia Gabriela a Zvestovania Panny Márie.



Izba starých materí
Obecný úrad v budove základnej
školy vybral miestnosť na zriadenie
Pamätnej izby, ktorú by sme mohli
nazvať aj izbou starých materí. Bude
zariadená starodávnym nábytkom,
ktorý nám spolu s krásnymi obrazmi budú pripomínať príbytok našich
starých rodičov. V tejto miestnosti
nám 7. decembra 2008 chceli svojím
vystúpením spríjemniť popoludnie
folklórne súbory Vretienko, Konopa
a súbor Matičiar. Pokiaľ členovia FS

Konopa predvádzali ľudové remeslá,
šúľkali z kukuričných listov šúpoľká
na viazanie viniča, vyrábali tekvičky na ťahanie sudového vína, zatiaľ
nám Vretienkári, vyrábali vianočné
ozdoby na stromček a zdobili medovníčky.
Vypočuli sme si vianočné koledy v
podaní speváckeho súboru Matičiar,
ale videli sme aj mikulášske zvyky,
básne a piesne, ktorými sa prezentovalo Vretienko. Atmosféra v miestnosti pripomínala Vianoce. V strede
bol štedrovečerný stôl so sladkosťami, vianočný stromček, ktorý vždy
visel z hrady v izbe a malé jasličky,
v ktorých bol Ježiško uložený na
slame. Deti pri jasličkách spievali koledy a žiačka Ema Benčaťová nám
na ﬂaute zahrala sólo, za čo zožala
aplauz od obecenstva.
Po vystúpení bolo divákom podávané občerstvenie, čaj, káva a medovníčky. Vo voľnom programe sme
mali možnosť vidieť výstavu ručných
prác šikovných detských rúk. Slávnostné popoludnie sa pretiahlo až do

večera. Na druhý deň usporiadatelia
rozoberali a odvážali vystavované
predmety. V jasličkách pri Ježiškovi
našli poukladané cukríky, malé čokoládky a medovníkové srdiečka.
Nimi sa malé deti chceli poďakovať
Ježiškovi za darčeky, ktoré si nájdu
na Štedrý večer pod stromčekom. Aj
v tomto detskom čine je vidieť ich nevinné srdiečka, ktoré ešte nezasiahla
zloba moderného sveta. Vynasnažme sa, my dospelí, vytvoriť im takú
budúcnosť, aby mohli túto čistú radosť prežívať aj v dospelosti.
Valéria Nehézová

vicou, čomu sa v tejto dobe hovorí vegetariánske jedlo. Na záver
vyslovujem poďakovanie všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a
priebehu tejto milej akcie a chcem
vyjadriť želanie, aby sa podobné

stretnutie uskutočnilo aj v budúcom
roku. Prajem všetkým čitateľom pokojné a požehnané Vianočné sviatky, mnoho Božej lásky a zdravia do
Nového roku 2009.
H. H.

Rozdávali radosť
Spoluorganizátori podujatia
predvianočného stretnutia v Izbe
starých materí - Obecný úrad, súbor Konopa, Matičiar, Vretienko pozvali občanov a deti Základnej školy a Materskej školy v Kozárovciach
7. decembra 2008 na program zachovania a rozvoja tradícií v našej obci. Zámerom programu bolo
zachovanie tradičných remesiel a
sezónnych prác, nárečia - teda vo
všeobecnosti tradícií, ktoré sú už
na úpadku. Zachovanie a rozvoj je
možný len vtedy, keď mladá generácia nadobudne k tomuto vzťah.
Na naše veľké potešenie môžeme konštatovať, že naše deti
majú ku Kozárovciam dobrý vzťah
a tradície tu nevyhynú, veď to deti
dokázali svojim programom. Členovia súboru Konopa a Matičiar im
názorne predviedli práce, snovanie
konopí, pletenie šúpoliatok, kovanie grací, vyrezávanie z dreva...
Chvályhodné je najmä to, že deti to

nielen videli, ale si mohli
materiály pochytať a pracovať s náradím. Okrem
pekného programu detí
zo súboru Vretienko pripravili aj pekné darčeky
pre návštevníkov, ďalej
ponúkali vlastnoručne
ozdobené medovníčky,
robili ozdoby na stromček z netradičných materiálov.
Rozdávali
radosť
svojou bezprostrednosťou, milotou,
pekne
vyobliekané v krojoch.
Program ďalej pokračoval vystúpením súboru
Matičiar, ich piesne chytili všetkých prítomných
za srdce. Pochvalu si
zaslúžia aj členky súboru Konopa, ktoré sa veľmi šikovne
"zvŕtali" s občerstvením. Potešili
pochúťkou, pečenou pánskou tek-

Zo sporáka
ááka starej mamy
Medovníky

• Tak ako kedysi, aj dnes starým mamám a mamám pomáhajú deti s prípravou medovníčkov a najmä ich výzdobou.

Suroviny: 1,20 kg hladkej múky, 6 vajec, 40 dkg práš. cukru, 1,5 dcl
medu, 1 vanilkový cukor, 30 dkg Palmarinu, 1 polievková lyžica škorice,
1 polievková lyžica sódy
Postup: Maslo, med a cukor rozpustíme nad parou. Do vychladnutého pridáme trikrát preosiatu múku, vajcia, sódu, škoricu
a vanilkový cukor. Zmes dobre, vypracujeme a necháme 2 hodiny
oddýchnuť. Potom vykrajujeme, potierame osladenou kávou a pečieDobrú chuť!
me asi na 150 oC v elektrickej rúre.



Materská škola Kozárovce
Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová čerstvá správa:
„OTVÁRA SA NAŠA ŠKÔLKA“,
vstúpte do nej všetci zvonka. Všade hračky a smiech detí, slnko tu aj
v zime svieti. Vôkol kvety, veľa stromov, nikomu sa nechce domov.
Po letných dňoch oddychu sme
sa opäť stretli v našej materskej
škole, deti prichádzali s úsmevom,
ale na tvári tých najmenších sa
objavila aj slzička strachu z nového, neznámeho prostredia, na deti
čakali pani učiteľky, ktoré už od prvého dňa mali pre všetkých pripravené množstvo prekvapení... Deti
objavujú svet okolo seba hrou, hra

videlne zaraďujeme popri bežnej
edukačnej činnosti.
V septembri sme sa zapojili do
projektu „DENTAL ALARM“, rozprávkovým príbehom sme sa dozvedeli, ako si máme správne umývať
zuby a čo je pre naše zuby zdravé.
JESEŇ je obdobím umeleckých diel
prírody, ktorá je ako krásna paleta,
stromy ohromujú pestrými farbami
a aj v našej materskej škole prekvitala v celej svojej pestrosti... Deti
s rodičmi doma zhotovili „Tekvicové strašidielka“, v materskej škole
sme si z nich urobili výstavku a tak
sme kúsok záhrady preniesli aj do
priestorov MŠ, tekvicové strašidielka vystriedala
„ŠARKANIÁDA“ - deti s pani učiteľkami
v každej triede
zhotovili veľkých šarkanov,
s tým najdlhším farebným
chvostom, ktoré nám počas
jesenných dní
„lietali“ v našej

zohráva dôležitú úlohu v ich vývine
a preto sa prostredníctvom hrových
edukačných aktivít snažíme pôsobiť
na deti. V materskej škole prežívajú
deti dni plné hier, zábavy a objavovania ešte neobjaveného. Hrou sa
učia jednoduché pojmy, poznávajú
rastliny a zvieratá, rôzne riekanky,
rozprávky, učia sa správne rozhodovať a konať.
O
aktivitách,
o našej práci informujeme rodičov aj
v našom detskom
časopise „DROBČEK“. Pre deti zabezpečujeme bábkové divadlá hrané
hercami, ale aj pani
učiteľkami; zapájame sa do výtvarných
súťaží, i ostatných
aktivít v rámci Tekovského regiónu.
Počas roka sa deti
oboznamujú s anglickým
jazykom,
navštevujú tanečný
krúžok, pre deti zabezpečujeme odborné logopedické i pedagogicko-psychologické poradenstvo.
Všetci si želáme, aby chodili deti
do materskej školy s radosťou a prežívali v nej chvíle šťastia a pohody,
na každý deň máme pripravené nejedno milé prekvapenie aj v podobe
hrových edukačných aktivít pre deti,
rodičov i starých rodičov, ktoré pra-

šatni.
Nezabudli
sme ani na zdravú
výživu, rodičia nám
každý deň prinášali ovocie, najviac
nám chutili jabĺčka
a tak sme si v našej
materskej škole pripomenuli aj „DEŇ

JABLKA“. Deti zhotovovali papierové jablká, zdobili jabĺčka, modelovali, no a samozrejme sme si na
jabĺčkach aj pochutnali na výbornej
jablkovej výžive.
Tak ako všetky deti, aj tie naše
majú radi rozprávky, preto sme
pre deti pripravili v materskej škole
bábkové divadlo „Popolvár“, svoje
zážitky z rozprávky znázorňovali

výtvarne.
No a samozrejme, že ani tento
rok sme nezabudli na našich starých rodičov - ich jeseň života im
skrášľujú vnúčatá tým, že ich denne obdarúvajú svojim pohladením,
úsmevom, či milým slovom... za to
všetko im patrí veľké ĎAKUJEM.
Našim poďakovaním boli darčeky v podobe kultúrneho programu
a darčeky pripravené a darované
z lásky.
Ani sme sa nenazdali a prišiel
posledný mesiac, ktorý patrí v ro-

ku k najnáročnejším, pokiaľ ide
o počasie a jeho vplyv na ľudskú
psychiku. Dníčka ubúda, tma rozširuje svoju moc, ale december
nám prináša aj veľa očakávaní
a radosti. MIKULÁŠ je pre deti
láskavým darčekovým „predskokanom“ vytúžených Vianoc. Mikuláš aj tento rok prišiel medzi nás,
do materskej školy, priviezol sa
na koči ťahanom koníkmi - detské
srdiečka prežívali radosť, ich očká
šťastím žiarili pri stretnutí s Mikulášom. Pozdravili ho básničkami,
pesničkami a spolu sme sa vozili
s Mikulášom na koči, v triede nás
odmenil mikulášskymi balíčkami.
Blížia sa Vianoce, čas otvárania
ľudských sŕdc, čas radosti, veselosti, lásky, pokoja, je to čas, keď
sa môžeme aspoň na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa nad tým, čo všetko
sme v uplynulom roku prežili. Pre
nás všetkých, ale najmä pre tých
najmenších sú Vianoce najkrajším

sviatkom v roku, sú časom radostného očakávania. V tomto období
do nás preniká tichá, krehká a sladká vianočná nálada, v nej sme inšpirovaní radostným postojom detí
k vianočným udalostiam, spolu sa
nechávame unášať nákazlivou radosťou, veď napokon aj my sme
boli malí...
Čo patrí k tým pravým... tajuplným Vianociam? Snáď práve vôňa
ihličia a koláčov, vianočné koledy,
v ktorých zvonia vianočné hrkálky,
svetlo sviečky a ozdobený stromček, slávnostne prestretý stôl a okolo
neho NAŠA RODINA.
K tomu patria rozžiarené oči našich
blízkych a pod vianočným stromčekom
vo farebnom papieri
zabalené
darčeky,
ktoré každého z nás
veľmi potešia. Tým
najkrajším a najhodnotnejším darčekom
pre nás, ale aj pre
našich blízkych, ktorý môžeme dostať
alebo darovať je láska. Tak Vám všetkým
zo srdca želáme, aby
ste jej so svojou rodinou mali pod vianočným stromčekom čo najviac.
Už o pár dní vystrieda všedné dni
to spomínané zázračné čaro a atmosféra vianočných sviatkov, ktorá
už v týchto dňoch vládne aj v našej
materskej škole. Pripravujeme vianočné popoludnie, ktoré bude bodkou spoločných chvíľ, strávených
v tomto roku v našej MŠ. No a na
záver si zaželáme spokojné, láskou
a porozumením naplnené vianočné
sviatky so splnenými snami, želaniami a do Nového roku 2009 dostatok síl, ktoré vám pomôžu uskutočniť všetky vaše priania.
Na Vianoce, v Novom roku, lásku,
šťastie na každom kroku,
úspechov a zdravia veľa,
Vám z úprimného srdca želá
kolektív
Materskej školy v Kozárovciach.
Eva Rybárová



Turecký daňový súpis z roku 1664
V rámci Novozámockého ejalétu v roku 1664 bol vykonaný súpis
dane, z ktorého je tento menný
zoznam obyvateľov Kozároviec. Neustále spory a drobné konﬂikty na
Uhorsko - tureckej hranici prerástli
do novej vojny, ktorá vypukla v roku
1663. Hlavný nápor tureckých vojsk
vedených vezírom Mehmedom Köprülüm smeroval k Novým Zámkom.
Po niekoľko týždňov trvajúcom obliehaní musel veliteľ pevnosti Adam
Forgáč prijať čestné podmienky
kapitulácie ponúkané Turkami a 25.
septembra 1663 Nové Zámky opustil
aj so zvyškom posádky.
Hlavné turecké sily dosiahli v októbri 1663 niekoľko ďalších vojenských úspechov. Dobyli Nitru, Levice
a zmocnili sa aj hradu Hlohovec. Koncom septembra 1663 poslal Husejn
paša, veliteľ Nových Zámkov, obyvateľom obcí výzvu, aby uznali tureckú
zvrchovanosť. Tým dedinám, ktoré
odmietnu poddať sa Turkom, hrozil
záhubou. Obce nemali inú možnosť,
len sa podrobiť, pretože po obsadení
Nových Zámkov a Hlohovca nestála Turkom v ceste žiadna prekážka.
Aj obyvatelia Kozároviec sa poddali
Turkom. Obec bola začlenená do
Novozámockého ejáletu (kraja) a
Bars náhije (Tekovského okresu) a
formálne sa stala súčasťou obrovskej Osmanskej ríše.
Turci spísali svojich nových poddaných do osobitného daňového
súpisu (defteru) a vyrubili dane. Pri
prepise mien, ktorý sa robil priamo
v dedine, došlo zo strany tureckých
úradníkov k niektorým chybám a
zmätkom, no i tak je tento zoznam
cenný. V tej pohnutej dobe však iste
došlo k nepresnostiam a mnohí obyvatelia v tureckých spisoch neboli zachytení. Kozárovce si Turci zapísali
do daňového defteru pod menom
Kozárofce. V obci poznačili 76 chlapov povinných platiť daň z hlavy a

Vianočný príbeh

nasledujúcich 53 vlastníkov domov:
Hodnota bola vyjadrená v tureckej
minci nazvanej akče.
Kozárovce (Kozárofce), dedina
patrí do Tekovskej livy a má týchto
daňopovinných obyvateľov:
Ivan Štefan, Dovec Juraj, slobodný syn Juraj, Kodrán Michal, brat
Michal, Orešický Štefan, Virušanický Ján, Veličko Juraj, brat Štefan
slobodný, Debora Michal, brat Ján,
Lavo Mikuláš, Hlava Valent, Hlinka Valo, Hlinka Ján, syn Mikuláš,
slobodný syn Juraj, slobodný syn
Ján, Bohunický Ján, brat Mikuláš
slobodný, Sár Michal, Sipár Valko,
Banfček Matej, Babica Juraj, Simák
Martin, Hlava Tomáš, slobodný syn
Juraj, Kabát Matej, slobodný syn
Matej, Jamrica Valus, Sedlák Jakub,
Sóma Štefan, brat Lukáš slobodný,
brat Matej, Smetala Mikuláš, Jamrik
Matej, Jamrik Ondrej, Banfk Štefan,
Babf Martin, Iškola Ján, Čenger Mis-

ka, slobodný syn Juraj, Hrlička Matej, slobodný syn Michal, Durfk Juraj,
Sosna Matej, Kováč Štefan, Istraka
Mikuláš, brat Štefan, Horka Adam,
Hlava Juraj, Móroci Tomáš, Hrakicf

Z ima má svoje čaro. Keď snehová perina prikryje zem a mráz
majstrovsky pokreslí naše okná, vyťahujeme zo skríň kožuchy. To sú tie
biele rána. Ešte čarovnejšia je noc s oblohou jagajúcou sa tisíckami hviezd
a vrždiacim snehom pod nohami.
S decembrom prichádza čas adventu. V predvianočnom čase nás v detstve cestou do kostola na roráty sprevádzala, o pol šiestej ráno, práve takáto
nádhera. Bola som žiačkou prvej triedy a sestra druháčkou. Matka nás každé ráno o piatej „vytiahla“ z postele, teplo poobliekala a poslala
do kostola. Pravdupovediac, tak zavčasu sa nám veru z postele vstávať nechcelo. No v dedine bola tradícia, že z každého domu na roráty musel niekto ísť. Ona nemohla, lebo musela opatriť statok na gazdovstve. Otecko nám tragicky zahynul
a naša dobrá stará mama synovu smrť neprežila. Zostali sme
samé dievčatá s matkou, ktorá musela pracovať za gazdu i za gazdinú.
Tento príbeh sa stal v jedno takéto zimné ráno. V noci nám zastali hodiny.
Také obyčajné, ktoré sme museli naťahovať kľúčikom. Keď sa matka v noci
zobudila a posvietila na hodiny baterkou, videla, že postáli o jednej hodine
v noci. Vstala z postele, rozsvietila veľké svetlo a presvedčila sa, že naozaj
nejdú. Zdalo sa jej, že je vyspaná a iste je už ráno. Preto nás začala buntošiť
do kostola. „Vstávajte! Zaspali sme. Hodiny stoja. Musíte sa rýchlo poobliekať
na roráty!“ Ospalo sme si pretierali oči. Matka nám pomáhala s obliekaním.
Na nohy nám dala teplé kapčeky a cez chrbát previazala každej teplý vlniačik.
„Nebude vám zima. Nebojte sa!“ - vravela, keď nás vyprevádzala z bránky na
ulicu.

76 osôb
53 vlastníkov domov,
každý po 50 akče,
desiatka

z pšenice

240

desiatka

z miešanky

190

desiatka

z muštu

150

desiatka
desiatka

2600

akče

kejlov

4800

akče

kejlov

1900

akče

pint

750

akče

z úľov

700

akče

z ľanu a
konope

120

akče

hájovne a dávky z
pasienka

795

akče

dań z oviec

200

akče

daň za drevo a seno

1320

akče

daň za nevesty z pôdy

210

akče

príležitostné dávky a
pozemková daň

250

akče

daň za ošipané

444

akče

spolu

14139

akče

Juraj, brat Martin
slobodný, Varga
Valentín, Varga
Ondrej,
Černý
Martin, syn Michal, Susin Lavko, Hrtička Štefan, syn Štefan,
syn Ján, Hudec
Juraj, brat Ondrej,
Morva Pavol, Hlava Ján, slobodný
syn Lavrinc, Gádari Ondrej, brat
Štefan, Mirča Michal, brat Tomáš,
Pástor Juraj, Pástor Ján, Pástor
Janči, Kováč Ján.
Súčasťou
daňových
súpisov je svetský zákon - kanun,
upravujúci
daňové
povinnosti.
Daň za domácnosť mal platiť každý po 50 akčí, kto mal majetok as-

poň 300 akčí (dom, vinica, orná
pôda, dobytok, zariadenie, víno v
sudoch). Ak sú v domácností 3-4
bratia i viac, považuje sa jednotlivo
za samostatnú domácnosť s majetkom v minimálnej výške 300 akčí.
Daň za domácnosť sa mala platiť po
25 akčí na svätého Juraja (24. IV.) a
25 akčí na svätého Demetera (26. X.).
Richtár, ktorý sa v súpise uvádzal spravidla len krstným menom, neplatil daň za hlavu, ani
daň za domácnosť. Bol však povinný odvádzať daň za ošípané.
Farári, ktorí neboli odvlečení alebo
vyhnaní, bolí oslobodení od platenia
dane za hlavu, ale ostatné dane a
desiatky museli Turkom odvádzať.
V zozname nie sú mená žien a detí
keďže neboli daňopovinné.
Peter Ižold
Zdroj: Dr. Blaskovics József. AZ
ÚJVÁRI EJÁLET TÖRÖK ADÓÖSSZEÍRÁSAI. 1993

Držali sme sa za ruky a cupkali vedľa zamrznutého potoka. Biela nádielka
z neba nám chrupčala pod nohami a nad hlavami sa trblietali miliardy hviezd.
Chodník cez „Medziarku“ nám osvecoval mesiac, lebo pouličné elektrické
osvetlenie ešte nebolo. Po ceste sme nikoho nestretli. Nikde ani živej duše. Dedina ešte spala. Keď sme prišli ku kostolu, bol zamknutý a v ňom tma. Okná fary
boli tiež slepé. Hneď za ňou bývala naša teta. Nechceli sme stáť pred kostolom
v mraze, nuž sme ju išli zobudiť, aby nezmeškala rannú pobožnosť. Po zabúchaní na okienko vyšla teta von s lampášom v nočnom oblečení. Prekvapene
zvolala: „To ste vy deti? Čo tu robíte? Stalo sa mamke niečo?“
Sestra sa ozvala prvá: „Nie teta, iba nám zastali hodiny a mama
si myslela, že je už ráno.“
Teta nás vzala do domu a ukázala na hodiny na stene. Bolo
pol tretej po polnoci. Uložila nás do postele svojej dcéry, ktorá
študovala vo vzdialenom meste. V teple izby sme tvrdo zaspali.
Tetuška nás zobudila, až keď sa vrátila z kostola. Na rorátoch bola sama.
Prišlo jej ľúto rušiť nás z raňajšieho sna. Pri návrate domov sme sa pridali
k deťom, ktoré boli na rorátoch. Zišli sme na dno zamrznutého potoka a šmýkali sa po ľade až k nášmu domu.
Na stole nás čakalo v hrnčekoch teplé mliečko. Matka už dobytok nakŕmila a trápila sa, kde asi sme. Pochválila nás, že sme sa vynašli a navštívili
našu tetu. Po našom odchode do kostola vraj hneď išla lichvu obriadiť, no tá
nechcela vstávať. Dokonca ani kravičky nie a nie pustiť mliečko ako inokedy.
Darmo je, ešte aj hoviadka majú svoje biohodiny, ktorými sa riadia. Len tie
naše v tej zimnej noci zastali.
Valéria Nehézová

Roráty



Záverečné zhodnotenie futbalovej jesene ročníka 2008/2009
Kozárovské "A" mužstvo začalo
novú sezónu silnej súťaže Okresných majstrovstiev vcelku úspešne. Vyhralo prvý zápas na pôde
nebezpečných Horných Turoviec
presvedčivo 3:1. V druhom zápase
sa body privezené od súpera potvrdili a vyhralo sa v domácom zápase nad Novou Dedinou 2:0. Keď po
štvrtom kole malo mužstvo 9 bodov
za 3 výhry a 1 prehru, zdalo sa,

že je na dobrej ceste. Zlom nastal
po nešťastne prehratom zápase v
Plavých Vozokanoch. Okrem troch
stratených bodov prišlo aj o kľúčového hráča Michala Koláčeka, ktorý bol v tom zápase vylúčený. Od
tohto zápasu sa od hráčov odklonilo
šťastie, pretože v domácom zápase s Podlužanmi sa nepremenili
gólové šance a súper za to trestal
jedinou tečovanou strelou na bránu,
ktorá skončila
gólom.
Prehralo sa 0:1.
Vo zvyšných
deviatich kolách družstvo
potom získalo
biednych 7 bodov a skončilo
na nelichotivej
13. priečke so
ziskom 16 bodov.
Spoločným
cieľom
funkcionárov,
trénera aj hráčov mužstva
bolo po jeseni
skončiť do ôsmeho miesta
a hrať atraktívny
futbal

Dˇakujeme vám

za prejavenú dôveru a spoluprácu
v uplynulom roku
a prajeme vám pokojné Vianoce,
´ vykročenie do nového roku
štastné
so splnením všetkých očakávaní
v osobnom a pracovnom živote.
Kolektívv PD Koz
Kozárovce
Kozá
árovce
árovce






pre oko diváka. Ani jeden z týchto
cieľov sa ale nepodarilo naplniť.
Dôvodov môže byť niekoľko. Začať
by sme mohli stratou niekoľkých
minuloročných opôr, či už z dôvodu
hosťovaní, alebo ukončenia kariéry.
Pokračovať by sme mohli tým, že sa
vymenil tréner, častými zraneniami
a absenciou dôležitých hráčov v
rozhodujúcich zápasoch.
Nebolo by ale správne vyhovárať sa na rôzne okolnosti. Jedinou

správnou cestou je, že funkcionári, tréner a hráči budú držať za jeden povraz a urobia maximum pre
zlepšenie výsledkov a hry mužstva.
Rezervy sú v tréningovej, ale aj
zápasovej morálke hráčov. Treba
si uvedomiť, že bez toho, aby mal
hráč niečo natrénované nemôže
podať plnohodnotný výkon. A preto
musíme začať od zimnej prípravy,
ktorá bude základom pre jarnú časť
sezóny.

Tabuľka po jeseni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Želiezovce
Levice
Čajkov
St.Tekov
Plášťovce
Kalinčiakovo
D.Pial
N.Dedina
P.Vozokany
Hr.Kľačany
H.Turovce
Žemberovce

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
12
9
9
9
7
6
6
6
6
5
5

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

1
3
5
5
6
5
5
7
7
7
7
9

69
55
32
37
53
28
21
20
24
28
26
20

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
9
22
28
32
23
23
28
33
44
30
34

Kozárovce
N.Tekov
Podlužany
Bátovce

15
15
15
15

5
4
3
2

1
2
2
1

9
9
10
12

19
17
19
25

:
:
:
:

35
43
36
63

40
36
28
28
27
24
22
20
20
20
18
16
16
14
11
7

16
15
4
4
6
3
-2
-4
-4
-1
-6
-5
-5
-7
-13
-14

Z kroniky obce
Počet obyvateľov a domov
Neoddeliteľnou súčasťou kroník sú aj informácie o počte obyvateľstva a domoch. Nie je tomu
inak ani v prípade kroník obce
Kozárovce. Nájdeme tu aj staršie
údaje o počte obyvateľov našej
obce. Napríklad v roku 1755 bolo
v Kozárovciach napočítaných 608
duší a v roku 1779 tu žilo 724
obyvateľov. K 1. januáru 1901
bolo u nás evidovaných 1587
ľudí, z nich 22 židov, 1 evanjelik
a ostatní rímskokatolíckeho vyznania. Z toho žilo na Ilone 91,
na Korlate 47, na Vystrkove 7, na
Selci 5, na Prievoze 5, na železničnej stanici 6, pri moste 8, v starom hostinci 3 ľudia. 1. januára
1911 bolo v obci 1621 duší. Podľa
štatistického sčítania ľudí zo dňa
31. decembra 1930 žilo v Kozárovciach 1869 obyvateľov. Títo
bývali v 294 domoch. Podľa kroniky bolo z toho 1838 Slovákov,
31 Čechov, 4 Maďari, 1 Nemec

a 1 Rus. Rímskokatolíckeho vyznania bolo 1841, 17 bez vyznania, 7 izmaelitov, 4 reformovaný
evanjelici. Domy pokryté slamou
boli 3. Ostatné mali krytinu. Drevené domy v našej obci neboli.
Zaujímavé je, že práve Maďari,
Nemec a Rus neboli započítaní
do celkového počtu obyvateľov
obce. Dňa 1. decembra 1970 prebehlo v Československu sčítanie
ľudu. Podľa jeho výsledkov mala
obec 2 310 obyvateľov. V nasledujúcom roku sa narodilo 30 detí,
z toho 10 dievčat a 20 chlapcov.
Umrelo 29 starších ľudí. V roku
1988 bolo nahlásených na trvalý
pobyt 1975 obyvateľov.
V máji 2001 sa uskutočnilo zatiaľ posledné sčítanie obyvateľov,
domov a bytov. V Kozárovciach
bolo vtedy napočítaných 1902
obyvateľov, z toho 987 žien. Trvalo obývaných domov bolo 554.
Peter Ivanič
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