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Slovo na úvod
V čase, keď sa rodí posledné tohtoročné číslo Kozárovských novín, celú krajinu zasypal bielučký sneh. Vydrží do
Vianoc? Kto vie... Najmä deti
by zo zasnežených prázdnin
mali veľkú radosť. Aj keď sa
roztopí, vkročíme do náruče
najkrajších sviatkov roka, ktoré nás odprevadia až na prah
Nového roka. Roka 2010.
O tom, čo sa v našej obci
udialo za posledné dva mesiace, prinášajú obraz články
novín, ktoré držíte v rukách.
Dozviete sa v nich okrem iného o aktivitách pastoračného
centra, o bohatej činnosti za
školskou bránou a úspechoch
našich školákov, o zaujímavostiach z našej ďalekej histórie i o plánoch, ktoré v budúcom období obohatia život
v našej obci.
Tvorcovia novín veria, že
vás aj toto číslo zaujme. Zároveň vám želajú pokojné
a láskyplné prežitie blížiacich
sa sviatkov.
Monika Nemčeková
šéfredaktorka

• Tento rok

pas-
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balíčky

„mikulášske skupinky“.
Foto: J.Bedej

Napriek kríze nestojíme so založenými rukami
Tento rok, sa mnohokrát z rôznych strán ozývalo slovo kríza v
súvislosti so samosprávami. Predovšetkým sa hovorilo o dopade krízy na rozpočty miest a obcí, preto
bola výraznejšia snaha samospráv,
starostov a primátorov bojovať
o získanie dotácií, nenávratných
ﬁnančných príspevkov, či darov.
Nebolo tomu inak ani v našej obci.
Ako sa v tomto smere darilo našej
obci v roku 2009, hovorí nasledov-

ný prehľad schválených projektov
z dotácií štátneho rozpočtu SR
a zdrojov EÚ:
• V lete bola ukončená výstavba
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s
MŠ s umelou trávou – s hodnotou
získanej dotácie 39 832,70 € (1,2
mil. Sk), vďaka pomoci z grantového programu úradu vlády SR.
• Rovnako v lete sme začali
a v novembri skončili rekonštrukciu veľkej telocvične, kde bola v pr-

vej etape urobená nová strecha,
športová podlaha, tepelné izolácie
a hydroizolácie šatní, chodby, strecha kotolne a posilňovne, výmena
okien – s hodnotou získanej dotácie 99 582,- € (3 mil. Sk), vďaka
pomoci z Ministerstva školstva SR,
prostredníctvom Krajského školského úradu
• Do školy bol nasmerovaný aj
ďalší grant, tento krát zameraný na
(Pokračovanie na 2. str.)

Nech v tento
čarovný vianočný čas
prinesie anjelov hlas
do Vášho domova
radosť, mier
a Božie požehnanie.
Krásne sviatky
vianočné želá
Ing. Jozef Majer
starosta obce






Napriek kríze nestojíme so založenými rukami
(Dokončenie z 1. str.)
pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výška získanej dotácie bola 9 398,- € (285
tis. Sk), peniaze boli použité na nákup školského nábytku, výpočtovej
a didaktickej techniky, športových
potrieb a materiálu na krúžkovú činnosť. Poskytovateľom dotácie bolo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.
• Z grantovej schémy toho istého ministerstva je aj ďalšia získaná
dotácia, na účel rozvoja komunitnej
a sociálnej práce – s hodnotou získanej dotácie vo výške 12 000,- €
(362 tis. Sk), ktoré boli použité na
nákup motorového vozidla Peugeot
Partner.
• Žalostný stav staručkého obecného rozhlasu sme sa snažili riešiť
žiadosťami o poskytnutie dotácie
na rekonštrukciu obecného rozhlasu použitím bezdrôtovej technológie. Na tento účel sme získali hneď
dve dotácie, na prvú etapu to bolo
13 277,- € (400 tis. Sk) zo schémy
Ministerstva ﬁnancií SR a na druhú
etapu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 11.600,- €
(350 tis. Sk). S prvotnými prácami
sa už začalo, ak nebude nepriaznivé
počasie, prvé dve etapy by mali byť
ukončené ešte v zime, predstavuje
to približne ¾ intravilánu obce. Na
poslednú etapu plánujeme žiadať
dotácie v nastávajúcom roku.
• Na vzdelávanie zamestnancov
sme získali dotáciu vo výške cca
8000 € (240 tis. Sk) prostredníctvom
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, za ktoré bolo zrealizované vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky,
komunikácie a správneho práva.
Celková suma vyššie uvedených
dotácií je teda 193 239,- € (5,8 mil.
Sk).
• Prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny navyše
obec mesačne získava refundácie
na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, vďaka čomu dostalo príležitosť
zamestnania už jedenásť pracovníkov.
Obec Kozárovce v roku 2009
takisto pripravila a podala projekty
v rámci výziev jednotlivých operačných programov. Úspešne sme sa
uchádzali o nenávratný ﬁnančný príspevok v rámci:
• Regionálneho
operačného
programu v rámci výzvy 4.1. Regenerácia sídiel, kde náš projekt
Revitalizácia centrálnej zóny bol odporúčaný na schválenie s celkovou
výškou oprávnených výdavkov 647
627,63 € (19,52 mil. Sk). Momentálne prebieha proces verejného obstarávania v zmysle platného zákona
o verejnom obstarávaní, zákazka
bola zverejnená vo vestníku Úradu
pre verejné obstarávanie. Predpokladaný začiatok realizácie je v jarných
mesiacoch nastávajúceho roka.

• Regionálneho
operačného
programu v rámci výzvy 1.1. Infraštruktúra vzdelávania, kde sme
predložili projekt zameraný na zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy Základnej školy s materskou školou, ktorý bol schválený
s celkovou výškou oprávnených
výdavkov 506 133,17 € (15,25 mil.
Sk). Momentálne tu tiež prebieha
proces verejného obstarávania
v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, zákazka bola
zverejnená vo vestníku Úradu pre
verejné obstarávanie. Predpokladaný začiatok realizácie je rovnako
v jarných mesiacoch nastávajúceho
roka.
Celková suma dvoch vyššie uvedených dotácií pred verejným obstarávaním je teda 1 153 760,80 €
(34,8 mil. Sk).
V práve končiacom sa roku však
obec predkladala, resp. mala hodnotené aj ďalšie projektové zámery,
resp. žiadosti o poskytnutie dotácií,
tu je ich prehľad:
• Zámer rekonštrukcie a moder-

nizácia verejného osvetlenia, s prechodom na energeticky úsporné
osvetlenie bol predkladaný vo februári, doteraz nebol vyhodnotený,
teda nie je ešte známe, či bude naša
žiadosť podporená, veríme však že
áno.
• Zníženie energetickej náročnosti
Domu kultúry, projekt bol predkladaný ešte v predchádzajúcom roku, po
vyhodnotení skončil v zásobníku
projektov, teda bude zazmluvnený
na realizáciu len v prípade dostatku
ﬁnančných prostriedkov na strane
poskytovateľa pomoci.
• Projekt dobudovania kanalizačnej siete bol predložený ako žiadosť
o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu SR, (žiadosť bola
tiež predkladaná v zmysle metodiky
ešte vlani), žiaľ nebola schválená
a preto sme opätovne žiadali o poskytnutie dotácie aj v tomto roku,
veríme že tentokrát bude náš projekt
schválený.
Pozitívne boli vybavené aj naše
žiadosti o poskytnutie daru, resp.
bezodplatný prevod majetku, na zá-

klade ktorých sme získali:
• Osobné automobily Škoda Felícia z Ministerstva vnútra SR,
• Zásahové vozidlo pre náš obecný hasičský zbor z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru (vozidlo ešte nebolo prevzaté),
• Kancelárske multifunkčné zariadenia z Európskeho sociálneho
fondu,
• Počítače a didaktickú techniku do Základnej školy v hodnote
4000,- € (120 tis. Sk) z Taipei representative Ofﬁce (Taiwanské veľvyslanectvo)
Na záver prehľadu je potrebné
spomenúť aj dotácie, ktoré získali
súbory a organizácie v obci na realizáciu kultúrnych podujatí z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho
kraja. Obec Kozárovce týmto ďakuje
všetkým poskytovateľom pomoci,
vďaka ktorej sme mohli zabezpečiť
rozvoj našej obce aj v náročnom krízovom roku. Ďakujeme.
Redakčne spracované podľa
predkladaných správ

Tisíca automatizovaná pošta je v Kozárovciach
Za pr
prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunik
lekomunikácií
SR Ing. Dušana Švantnera a generálneho riaditeľa Slovenskej pošty
po
Ing. Libora Chrásta, uviedli 27. novembra zástupcovia
po
a.s. v Kozárovciach do prevádzky jubilejnú, v poradí
Slovenskej pošty,
tisícu automatizovan
automatizovanú poštu. Prínos rozsiahleho projektu automatizácie poc
pocítia zákazníci v pohodlnejšom prístupe k službám a rýchlejšej
a kvalitnej
kvalitnejšej obsluhe.
Slovenská pošta týmto dosiahla významný míľnik rozsiahleho
projektu automatizácie svojich pobočiek. Kým pred tromi rokmi bolo
automatizovaných len 360 pôšt,
dnes je ich tisíc. Plánovaný termín
ukončenia kompletnej automatizácie všetkých 1593 pobočiek je
31. decembra 2010. Automatizácia vybraných poštových procesov
postupne prinesie zjednodušenie
postupov pre všetkých priehradkových zamestnancov a tým zvýšenie
kvality a rýchlosti obsluhy zákazníkov. Transformácia priehradiek na
univerzálne umožní zákazníkom
zrealizovať všetky svoje služby pri
jednej priehradke. Jednou z najdôležitejších výhod automatizácie je
možnosť celoplošnej dostupnosti informácií. Zákazníci si môžu

vyberať peniaze viazané na konkrétnom produkte či zaplatiť SIPO
na ktorejkoľvek pošte na Slovensku, nielen v mieste bydliska ako
doteraz.
„V oblasti informačných technológií mala Slovenská
pošta
veľký dlh. Vypracovali
sme
preto stratégiu
jednotného centralizovaného
systému, ktorý
bude zastrešovať všetku agendu, ktorá sa rieši
na poštách. Po
období intenzívnej práce sa postupne dostávame do fázy, keď zákazníci vidia prvé
výsledky posúvajúce
Slovenskú
poštu z pohľadu
kvality služieb na
medzinárodnú
úroveň,“ - uviedol
generálny riaditeľ
Slovenskej pošty
Libor Chrást. Realizáciou projektu
automatizácie
pôšt sa Slovenská
pošta zaradí me-

dzi najmodernejšie pošty Európy.
V súvislosti s plánovanou liberalizáciou poštových služieb od 1.
januára 2013 poprial štátny tajomník MDPT SR Ing. Dušan Švantner
všetkým zamestnancom Slovenskej
pošty, aby tento prechod zvládli spôsobom, aby boli rovnocenní s poštami v susedných západných krajinách. „Automatizácia našich pôšt je
jedným z krokov, ktoré vedú k tomu,
aby sme boli čo sa týka obsluhy,
s nimi porovnateľní,“ - uviedol.
Pozitívny prínos automatizácie

pošty v Kozárovciach, vyzdvihol aj
starosta obce Jozef Majer: „Naša
obec už desiatky rokov spája svoju existenciu s existenciou pošty.
Som veľmi rád, že Slovenská pošta
sa rozhodla k tomuto investičnému
kroku práve preto, že naši občania
budú mať prístup ku kvalitnejším
službám na takej úrovni, aké sú
v mestách. Takáto investícia znamená nielen pracovné miesta, ale
aj skutočnosť, že našu poštu budú
naďalej vyhľadávať tak naši občania, ale aj ľudia z okolia,“ - dodal
starosta.
M. Sakošová
Snímky autorka






Púť do Medžugorja
Dvadsaťpäť pútnikov z našej
farnosti a z niektorých okolitých
farností (vrátane nášho duchovného otca) sa pridalo v dňoch 30.
septembra až 7. októbra k pútnickému zájazdu, ktorý smeroval
z Prešova do Medžugorja.
Po príchode čakaného autobusu naša púť začala spoločnou
sv. omšou vo farskom kostole sv.
Filipa a Jakuba v Kozárovciach.
Celebroval ju vdp. Dušan Berta, správca farnosti, a vo svojom
príhovore vyzdvihol najmä myšlienku, že „od púte, ktorú nastupujeme, máme právo očakávať
veľa, ale spôsob a čas naplnenia
našich očakávaní prenechajme
Bohu. Dôležité je byť otvorenými
a naplnenými dôverou.“ Po sv.
omši sme sa naložili do autobusu
a počas jazdy sme popri modlitbe
a duchovnom programe postupne
začali spoznávať aj našich spolupútnikov. Pre každého bol iste
milým prekvapením majiteľ súkromnej cestovky GOSPA TRAVEL
pán Vladimír Chromek, ktorý bol
zároveň aj jedným z vodičov autobusu. Pred založením cestovnej
kancelárie dlhé roky robil sprievodcu pútnikov do Medžugorja,
a tak nás popri šoférovaní dôkladne oboznámil nielen s Medžugorím a udalosťami, ktoré sa tam
odohrali, ale aj s aplikáciou týchto
udalostí pre náš každodenný život.
Posilnení modlitbou, povzbudení slovami nášho duchovného
otca i pána Chromeka, obohatení
ﬁlmom o Medžugorí a občerstvení
„autobusovým“ nocľahom, sme na
druhý deň ráno zastali pri mori na
Makarskej riviére, presnejšie na
pútnickom mieste Vepric (mnohí
toto miesto nazývajú chorvátske
Lurdy). Tu sme najskôr slávili sv.
omšu pri jednom z vonkajších oltárov, a potom bola možnosť buď
zájsť k moru, alebo pobudnúť na
tomto pútnickom mieste, alebo
stihnúť oboje. Odtiaľto sme už
priamo smerovali do Medžugorja.
Mnohí tu boli po prvýkrát, ale
postupne sa im toto miesto stávalo čoraz bližším, pretože napriek

ˇ
Spolocenská
rubrika

Narodili sa
Veronika Malíková
dcéra Veroniky a Miroslava
Daniela Tarišková
dcéra Kataríny a Andreja
úžasnému rozvoju tejto kedysi
nepatrnej dedinky, napriek komercii, ktorej sa nevyhne asi žiadne
pútne miesto, a napriek mnohým
iným pútnikom, tam bolo cítiť, že
je to miesto pokoja.
Každý deň na nás čakali nové
a nové zážitky: návštevy rozličných
komunít (komunita Blahoslavenstiev, Oáza pokoja, Cenacolo..),
modlitby na kopcoch Podbrdo (ruženec) a Križevac (krížová cesta),
prehliadka najznámejších miest
Medžugorja (farský kostol, socha
Zmŕtvychvstalého, hrob Slavka
Barbariča, pútnický dom Nancy
a Patrika, Majčino selo..), účasť
na zjavení P. Márie, ktoré máva
vizionárka Miriana pravidelne 2.

deň v mesiaci, každovečerný spoločný program v kostole, slovenské sv. omše, atď.,... Toto všetko
nám pomáhalo celkom osobne
zažiť dotyk Boha a prítomnosť našej nebeskej Matky. To je dôvod,
prečo sem každoročne smerujú
kroky toľkých pútnikov, napriek
tomu, že otázka zjavení ešte nie
je uzavretá (Cirkev sa k nim na
základe dôkladného skúmania
môže vyjadriť až vtedy, keď zjavenia skončia). V každom prípade
je to však miesto pokoja, modlitby a pútí, a čo je najdôležitejšie:
je to miesto mnohých obrátení.
Ďakujeme Bohu za túto nádhernú
skúsenosť.
(pútnici)

Adam Nagy
syn Hany Červenákovej
a Róberta Nagya

Opustili nás

5.11.
Juliana Ďurovičová
vo veku 88 rokov
24.11
Mária Jamrichová
vo veku 64 rokov

Pastoračné centrum
V nedeľných oznamoch sa 8.
novembra 2009 objavila správa
o tom, že v dohľadnej dobe by
sa mala rozbehnúť činnosť Pastoračného centra pri Farskom
úrade v Kozárovciach. Týždeň
na to sa stretli tí, ktorí by chceli
v rámci PC pomôcť v práci s deťmi a mládežou.
Spoločne s duchovným otcom
farnosti si predstavili hlavnú ideu,
ciele a oblasti, ktoré by činnosť
PC mala zohľadňovať. V podstate ide o ponúknutie istej alternatívy k tomu, čo dnes deťom

a mládeži ponúka tento svet, a o
odovzdávanie tých skutočných
životných hodnôt. Mladý človek
ale musí byť najskôr objavený
tam, kde sa nachádza a v tom, čo
ho zaujíma. Preto im PC ponúka
rôzne aktivity v oblastiach ako sú:
šport, hudba, tanec, tvorivé dielne...a pod. S potešením môžeme
konštatovať, že viaceré z týchto
činností sa už rozbehli.
V rámci tvorivých dielní deti
a mládež vyrábali pozdravy, ktoré
sa vložili do „mikulášskych“ balíčkov pre našich dôchodcov, a tie
potom v spolupráci s Obecným
úradom aj osobne doručili. Tak
isto sa budú podieľať aj na výrobe
vianočných pozdravov, ktoré sa

odovzdajú v rámci koledovania
Dobrej noviny. Každú sobotu od
16.00 do 18.00 hod. je možnosť
zašportovať si v telocvični miestnej ZŠ a v nedeľu zas pozývame
opäť do priestorov miestnej ZŠ
na krúžok moderného tanca a le
parkoure. Pripravujeme hudobný
krúžok, turistický krúžok, biblické
hodiny i pravidelnú projekciu ﬁlmov s následnou diskusiou.
Ďakujeme Obecnému úradu a vedeniu ZŠ s MŠ za to,
že nás podporujú a vychádzajú
nám v ústrety. Novovzniknutému
PC a všetkým, ktorí sa s láskou
a obetavo doň zapájajú, prajeme
Božie požehnanie a veľa zdaru.
(PC)



Spoza školskej brány
Deň zdravej výživy
Na Deň zdravej výživy, 16. októbra 2009 si žiaci našej školy priniesli
rôzne ovocie a zeleninu. Vytvárali
z nich potom rôzne „dielka“ na zjedenie. Nakoniec porota mala určiť
víťaza za najoriginálnejšiu zdravú
desiatu. No keďže všetky výtvory
boli originálne, bolo veľmi ťažké
vybrať a preto sa nakoniec p. riaditeľ rozhodol, že nebude vyberať
víťaza. Pochvalu si odniesli všetci
zúčastnení za ich nápady, tvorivosť
a výbornú chuť. Niektoré boli naozaj vynikajúce. Siedma trieda si
z tohto dňa odniesla trošku väčšiu
pochvalu za svoj výtvor – našu školu v zeleninovej podobe.

Špeciálna trieda
V šk. roku 2009/2010 sa otvorila
v ZŠ s MŠ v Kozárovciach špeciálna trieda. Vzdelávajú sa v nej žiaci,
ktorí pre rečovú bariéru neprospievajú v bežných triedach a vyžadujú
si individuálny prístup. Starostlivosť
o každého žiaka umožňuje rozvíjať
osobnosť žiaka, zvyšovať spoločenskú a vedomostnú úroveň i praktic-

ké zručnosti. Zlepšili sa výsledky
i školská dochádzka. Rodičia navštevujú školu, zaujímajú sa o formy
vyučovania, dbajú na domácu prípravu žiakov. Motiváciou pre žiakov
sú školské i mimoškolské aktivity.
V rámci jednej z takýchto mimoškolských aktivít bola i exkurzia do Novej
Bane, kde sa v kostole konala výstava roľníckej nedele s názvom „Poďakovanie za dary zeme“.
Navštívili sme tiež CVČ. Naši
žiaci sa prezentovali krúžkovou
činnosťou. Tance, ktoré si nacvičili, prezentovali ich kultúru a životný štýl. Žiaci z krúžku HIP – HOP,
s ktorými nadväzovali priateľské
vzťahy, ich zasvätili do tohto tanečného štýlu. Navzájom sa obdarili maličkosťami a odniesli si
so sebou aj pekné zážitky. Týmto
ďakujú všetkým organizátorom,
ktorí sa pričinili o zriadenie špeciálnej triedy.

Medzinárodný deň školských knižníc
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si naši žiaci pripravili prezentácie o autoroch a ich dielach, ktoré potom odprezentovali pomocou dataprojektoru z programu PowerPoint. Bolo to niečo nové a tiež zaujímavé. Zo siedmeho ročníka si prezentácie pripravili: Klaudia Ostrožlíková
a Jakub Skačan (Samo Chalupka), Ivana Majerová (Ernest Hemingway).
Z ôsmeho ročníka Lucia Králiková (Mária Ďuríčková), Dominika Ihradská a
Františka Benčaťová (J.G. Tajovský). Deviataci Dominika Bedejová (Kamil
Peteraj) a Justína Čuchorová (Ján Kolár). K Medzinárodnému dňu školských knižníc sme pripravili menšiu výstavu kníh. Knihy sa dali zakúpiť.
Všetkým sa táto výstava páčila a mali si z čoho vyberať!

Úspech našich žiakov a pedagógov
Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka z proﬁlujúcich predmetov slovenského jazyka a literatúry a matematiky pod názvom KOMPARO 2009 sa uskutočnilo 5. novembra 2009. Na testovaní sa zúčastnilo
24 637 žiakov zo 786 základných škôl. Z našej školy testovalo 18 žiakov
deviateho ročníka. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov
v SR z matematiky bola 38,0 %. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 48,6 %. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR
z predmetu slovenský jazyk a literatúra bola 51,9 %. Priemerná úspešnosť
žiakov našej školy bola 57,5 %. V porovnaní s výsledkami všetkých testovaných žiakov a škôl má naša základná škola vyššiu priemernú úspešnosť
z matematiky a zo slovenského jazyka ako je celoslovenský priemer. Výsledkami svojich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike
sa tak naša škola zaradila medzi 25 % najúspešnejších základných škôl
na Slovensku, ktoré boli zapojené do testovania.




Banská Bystrica - Tajov
Žiaci siedmej, ôsmej a deviatej triedy sa 15. októbra zúčastnili literárno - dejepisnej exkurzie do Banskej Bystrice a Tajova. V Banskej Bystrici
sme navštívili múzeum SNP, kde sme videli zbrane, tanky, oblečenia a iné
veci, ktoré sa používali počas 1. a 2. svetovej vojny. V Tajove sme zas
navštívili rodný dom spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Domov sme
sa vrátili plní zážitkov.

Beseda o Afrike

Návšteva z Rwandy

Počas dvoch novembrových dní
sme sa stretli s misionárom bratom
Jánom Grabovskim zo Spoločnosti
katolíckeho apoštolátu (SAC). Počas svojho života strávil 28 rokov
na misiách palotínov v africkom
štáte Rwanda. J. Grabovski je pôvodom Poliak, ktorý momentálne
žije v kláštore v Hronskom Beňadiku.
Počas besedy nám
ukázal fotograﬁe zo
života
rwandských
ľudí a porozprával
o ich živote. O živote
ľudí, ktorí sa aj v ťažkých podmienkach
vedia tešiť zo života. Okrem fotograﬁí,
ktoré sám nafotil, priniesol aj zaujímavé
predmety z bežného života miestnych ľudí i krásne umelecké výtvory
africkej kultúry.
V krajine, kde je každý deň ťažký,
musia ľudia denne zápasiť s chorobami, chodiť kilometre bahnitých
ciest do školy, ktorú si len málo detí
môže dovoliť. Takmer všetky veci
dennej potreby si musia vyrobiť
sami, dokonca i nepálené tehly na
steny chudobnej školy. Africké ženy
musia na hlave denne nosiť ťažké
náklady, ktoré si sami nemôžu zložiť.
Deti, ktoré už v detstve musia
robiť ťažké roboty a nemajú prístup
k vzdelávaniu, a mnohým iným veciam, to tiež nemajú ľahké. Musia
nosiť oholené hlavy, aby sa im do
vlasov pri nedostatočnej hygiene
nedostali parazity a mnohé trpia
ťažkými chorobami. Keďže rwandské deti nemajú hračky, vyrábajú si
futbalovú loptu z banánových listov.
Nemajú tiež sladkosti, ale jedia dužinu z cukrovej trstiny. Ich futbalovú
loptu nám pán misionár tiež donie-

sol na ukážku, podobne sme mohli
vidieť aj bankovky, sošky, bubny,
a iné veci.
Na záver nám rozdal misijné ružence, za ktoré sme sa poďakovali
„murakose“ (ďakujem) v miestnom
jazyku „kinya-rwanda“
Michal Vitkovič, 6. roč.

Beseda
s novinárkou
Redaktorov školského časopisu
prišla v piatok 27. novembra navštíviť novinárka Monika Nemčeková, tunajšia rodáčka, z Vydavateľstva SB PRESS v Tlmačoch.
Na besedu sa prišli pozrieť aj
ostatní žiaci, ktorých to zaujímalo.
Rozprávala nám o svojich začiatkoch a ako to v takej regionálnej
redakcii chodí. Na ukážku doniesla regionálne noviny Slovenská brána, v ktorých pracuje, ale
aj školské časopisy študentov z
gymnázia v Leviciach a Želiezovciach, ktoré si tvoria sami študenti
a tlačia ich v tlačiarni SB PRESS
v Tlmačoch. Myslíme si, že táto
beseda bola veľmi zaujímavá
a povzbudila mladých budúcich
novinárov k novinárčine a k tvorbe našich školských novín.




Spoza školskej brány

Súťaž v prednese slovenských povestí

Šaliansky Maťko J. C. Hronského
Školské kolo (8. 12. 2009) – výsledky:
Školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J.C. Hronského sa konalo 8.
decembra 2009. Porota vybrala
najúspešnejších vo všetkých troch
kategóriách.
V I. kategórii na prvom mieste
skončila Mária Hlavová (3. roč.),
na druhom Tomáš Greman (3. roč.)
a Simona Benčatová (2. roč.), na
treťom mieste skončili Patrícia
Švoliková (3. roč.) a Juraj Šabo (2.
roč.)
V II. kategórii porota udelila prvé
miesto Monike Belisovej (4. roč.)
a druhé miesto Martine Vitkovičovej (4. roč.)
V III. kategórii na prvom mieste skočila Veronika Čavojcová (7.
roč.), na druhom Gregor Benčať (7.
roč.) a na treťom mieste Veronika
Látečková (6. roč.)
Po náročnom rozhodovaní školskej poroty boli vybraní víťazi z
našej školy v každej kategórii, ktorí nakoniec postúpili na obvodné
kolo do Tlmáč, ktoré sa konalo 10.
decembra v Mestskom kultúrnom
stredisku Tlmače. Naši žiaci zaujali porotu aj divákov recitáciou
i zaujímavým výberom povestí

medzi hojným počtom recitátorov z
okolitých obcí. Súťažilo desať základných škôl, ktoré mali zastúpenie
skoro v každej kategórii.
Porota po neľahkom rozhodovaní
napokon určila víťazov. V prvej kategórii (2. - 3. ročník ZŠ) 1. miesto
získala Viktória Havranová s povesťou Jozefa Melichera Ako zdochol
Bodri (ZŠ Tlmače), 2. miesto získala
žiačka našej školy Mária Hlavová
s povesťou Jozefa Melichera Však
je to váš kohút, milosťpanička! (ZŠ
Kozárovce) a 3. miesto: Lukáš Herc
s povesťou P. Vrlíka a P. Mišáka
Ako Východňaria dni počítali (ZŠ
Starý Tekov).
V druhej kategórii (4. - 5. ročník
ZŠ) zvíťazili: 1. Nikoleta Kopčeková
s povesťou Petra Urbana Kamenná
žena - Zbojník Šiša Pišta (ZŠ Veľké
Kozmálovce), 2. miesto: Ivana Šrámeková s povesťou Milana Húževku Závoj divej žienky (ZŠ Rybník)
a 3. miesto: Matúš Senci s povesťou
Jozefa Melichera Ako levickí ﬁnanci
kľačiansku repu luftovali (ZŠ Starý
Tekov).
Víťazmi tretej kategórie (6. - 7.
ročník ZŠ) sa stali títo súťažiaci: 1.
Pavol Béreš s povesťou Jozefa Melichera Ako levickí ﬁnanci kľačiansku
repu luftovali (ZŠ Starý Tekov), 2.

Mikuláš v škole
V našej škole sa v piatok, 4.
decembra, zastavil Mikuláš, aby
potešil všetky deti a rozdal darčeky v podobe sladkých balíčkov.
Balíčky však deti nedostali len
tak, každý ročník si vo svojej triede pripravil pre Mikuláša program,
ktorý tvorili rôzne básničky, piesne,
koledy alebo hranie na hudobných
nástrojoch. Mikuláš pochválil žiakov, ktorí sa počas školského roka
snažili reprezentovať školu v rôznych súťažiach, olympiádach, alebo sa pravidelne pripravovali na
vyučovanie. No nezabudol ani na
tých, ktorí učeniu nevenovali až
toľko času. Mnohí z tých menších
sľúbili, že sa polepšia. Tiež boli po-

chválené deti, ktoré nevymeškali ani
jednu vyučovaciu hodinu a slušne
sa správali.
Ako to už býva, Mikuláš neprišiel
sám, ale v sprievode čertov a anjelov, ktorí pochádzali z 9. ročníka.
Nakoniec sa Mikuláš zastavil v zborovni, v kuchyni i v riaditeľni, kde
všetkým učiteľom a zamestnancom
školy rozdal tiež sladkú odmenu.
Vyvrcholením mikulášskeho
dňa bola diskotéka v spoločenskej
miestnosti určená všetkým žiakom
školy, kde sa mohli do sýtosti vytancovať. Žiaci siedmeho ročníka
spestrili diskotéku svojím vianočným
programom, hrou na keyboarde,
akordeóne a spevom.

miesto: Katarína Kupčová s povesťou Zuzany Zemaníkovej Prečo
v Kese na hody rebrík vykrmujú
(ZŠ Hronské Kľačany) a 3. miesto:
Jana Kleinová s povesťou Márie
Ďuríčkovej Hostinec u Cesnaka (ZŠ
Rybník).



Umiestnení víťazi postupujú do
okresného kola v Leviciach. Žiačke 3. ročníka M. Hlavovej budeme
držať palce aby dobre obstála vo
veľkej konkurencii v okresnom
kole. Pekný prednes a čistú slovenčinu súťažiacich ocenili všetci,
ale najmä členovia poroty, ktorí deti
so zaujatím sledovali a objektívne
ohodnotili. Členovia poroty všetkým
zúčastneným recitátorom a ich učiteľom poďakovali a povzbudili ich
do ďalšieho kola.
Mgr. Renáta Harmadyová

Muzikál „Divotvorný
hrniec“ v DAB Nitra

Žiaci 7. až 9. ročníka spolu s učiteľkami slovenského jazyka vymenili
vyučovanie v tradičnej škole 2. decembra za muzikálové rozprávkové dopoludnie v DAB Nitre. So záujmom a úsmevom na perách všetci prežívali
príbeh jednoduchého posolstva o láske a ľudskom porozumení v muzikáli
„Divotvorný hrniec“. Nádherná náročná scéna a skvelé herecké výkony
Ivana „Tuli“ Vojteka alias Ján Finta, Roberta Haláka alias Woody Mahoney, Kristíny Turjanovej alias Filoména Fintová a Mariána Labudu ml.
alias Kvak – vodný škriatok nás vtiahli do rozprávkového deja na necelé
tri hodiny. S hercami sme prežívali osudy obyvateľov Dúhového ostrova a
chvíle šťastia i napätia. Odniesli sme si krásny umelecký zážitok.

Požiarnický krúžok:
„Hasili sme ostošesť!“
Po dlhej odmlke sa 3. októbra v Kalnej nad Hronom konala
jesenná okresná súťaž Plameň
2009. Pozostávala z nasledovných
disciplín: streľba zo vzduchovky,
určovanie jednoduchých hasiacich prístrojov a ich použitie, hod
kriketovou loptičkou na cieľ, šplh
po vodorovnom lane, striekanie so
džberovkami na cieľ a zdravotná
príprava.
Všetky disciplíny boli na trati dlhej
1500 m v mierne kopcovitom teréne
a tak sa súťažiaci popasovali nielen
s vedomosťami a zručnosťami, ale
poniektorí museli siahnuť i na dno
svojej vytrvalosti v behu.
Našu ZŠ s MŠ reprezentovalo
družstvo mladších žiakov (8 – 12
rokov) v zložení: Ema Benčaťová,
Paula Benčaťová, Gregor Benčať,
Lacko Dóczy, Viktor Krajči a obsadilo vynikajúce 1. miesto.
Družstvo starších žiakov (13
– 16 rokov) reprezentovali Jakub
Skačan, Jakub Krajči, Dominik Kršiak, Martin Mráz, Dalibor Dóczy
a umiestnilo sa na veľmi peknom 2.
mieste.
K nezabudnuteľným zážitkom

našich žiakov určite patrí i stretnutie s prezidentom DPO SR, JUDr.
Jozefom Minárikom, ktorý si našiel
čas a prišiel medzi tých, ktorí po
poobediach usilovne trénovali, aby
urobili radosť nielen sebe, svojim
najbližším, ale i tým, ktorí sa im
v príprave na súťaž venovali.
Mgr. Mária Együdová

Beseda o vode
Veľmi zaujímavá beseda o vode sa na našej škole konala 25.
novembra, kedy medzi nás prišla
na odborníčka z výskumu o čistote a zdraví vody, konkrétne P.
Záhorská zo spoločnosti AQUA
TRADE zo Zvolena. Vysvetlila
nám, koľko je vody na zemi a ako
si ju máme chrániť. Potom nasledoval pokus. Porovnávanie minerálnej vody a našej „školskej“ pomocou zvláštneho prístroja. Tento
pokus žiakov mimoriadne zaujal,
lebo bol tak trochu zvláštny, ale
zároveň zaujímavý.






Aby sa zachovalo dedičstvo našich predkov
Národné osvetové centrum v Bratislave pripravuje nový kultúrny
projekt. O jeho podstate prišiel Kozárovčanov poinformovať riaditeľ koordinačného centra pre „Tradičnú ľudovú kultúru“ Vladimír
Kyseľ so svojou asistentkou Monikou Velšicovou. Starosta obce
Ing. Jozef Majer ich privítal 18. novembra 2009 v zasadačke obecného úradu a prizval tiež niekoľko kultúrne a spoločensky aktívnych spoluobčanov, u ktorých je predpoklad, že by pri tomto projekte mohli byť tiež nápomocní a mohli priložiť ruku k dielu.
V. Kyseľ prítomných oboznámil
zo zámerom a cieľom a zároveň
nás požiadal o pomoc a spoluprácu. Jedna vec je tradičnú ľudovú
kultúru zachovávať a prezentovať
„javiskovou“ formou folklórnymi
skupinami a súbormi, no dôležité
je ju nejakou formou aj dokumentovať a zhromažďovať autentické
údaje, informácie, objektívne objasniť a zdôvodniť jednotlivé tradície
a zvyky. Spoločne by sme týmto
chceli naplniť aj výchovnú a vzdelávaciu stránku v oblasti tradičnej
ľudovej kultúry a postupne zozbierať a zdokumentovať informácie
z oblastí celého Slovenska. Zatiaľ
je však do tohto projektu skúšobne
zapojených len päť obcí a to Hrušov, Príbelce, Valaliky, Dlhá na Orave a Kozárovce. Veríme, že svojimi
poznatkami nás obohatia aj ostatní,

najmä tí skôr narodení Kozárovčania, podelia sa s nami o informácie
a spoločne tak prispejeme svojou
troškou dobrej veci k zachovávaniu
zvykov našich predkov.
Vzhľadom k náročnému projektu
inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry, do ktorého sa zapojila aj naša
obec, nás čaká mravenčia práca. Ide o zdĺhavý proces zbierania
najmä informácií, materiálov a dokumentov z rôznych oblastí týkajúcich sa života našich predkov a minulosti našej obce. K tomuto účelu
by sme potrebovali pomoc našich
spoluobčanov, hlavne pamätníkov
a tých skôr narodených. Najdôležitejšie sú pre nás informácie, ale aj
rôzne fotograﬁe, zvukové záznamy,
prípadne náradie, nástroje, dekorácie a podobne, čokoľvek majúce
súvislosť so životom našich pred-

Z kroniky obce -

kov žijúcich v Kozárovciach.
V tejto súvislosti vás už možno
oslovili, alebo ešte oslovia niektorí
z nasledovných spoluobčanov podieľajúcich sa na tomto projekte:
Mária Orovnická, Júlia Majlingová,
Jozef Bedej, Cyril Beniačik, Peter
Beniačik. Ak však máte čokoľvek,
čo by sme mohli zdokumentovať,
vytvoriť fotokópiu hoci aj vašich
starých fotograﬁí, prosíme vás, aby
ste tieto buď priniesli na obecný

• Snímka J. Bedej
pondelka 5. marca 1945. Na základe tohto vydal príkaz na evakuáciu
dňa 3. marca aj náčelník štábu MNO
v Bratislave Dr. Parčan. V Pamätnej knihe obce Kozárovce
sa píše, že táto sa mala vykonať do 4. marca do 18.00.
Vládny komisár Gašpar Ižold, farár
Pavol Drgoň a Filip Beniak odcestovali do Bratislavy a podarilo sa im
vybaviť zrušenie evakuácie. Elena
Krištofová uviedla k tejto udalosti,
že richtár vycestoval spolu s farárom Drgoňom smerom na Zlaté Moravce do Nitry na rušni nákladného
vlaku, z Nitry do Bratislavy osobným
vlakom za Alexandrom Machom so
žiadosťou, na základe ktorej potom
nemecký generál Bieber od evakuácii nariadenej 3. marca 1945 upustil. Ďalší termín evakuácie oznámil
obvodnému notárovi na poludnie
6. marca 1945 poverenec-tlmočník
veliteľa jednotky nemeckej brannej
moci v Kozárovciach. Obyvatelia
obce sa mali vysťahovať do 9. marca do 5. hod. odpoludnia. Zároveň
upozornil, že kto zostane, bude považovaný za nepriateľa a bude zaistený. Nemecký veliteľ bol ochotný
poskytnúť vojakov na odohnanie dobytka z obce. Notár sa podľa správy
snažil vysvetliť, že tých, ktorí zostanú v dedine, nemožno automaticky
považovať za nepriateľov. O tom si
plánoval na druhý deň pohovoriť
s veliteľom. Hoci o ich stretnutí neexistuje žiadny záznam, určite sa konalo, keďže 15. marca notár písal,
že na jeho zakročenie bol termín
evakuácie predĺžený do 10. marca
1945 do 9. hod. ráno. V tento deň

Evakuácia obce v roku 1945
V minulom čísle Kozárovských novín som písal o utečencoch
z Ukrajiny. Zmienka o nich nebola zaznačená na stránkach obecnej
kroniky. V nej je však veľmi krátko zaznamenaná udalosť, ktorá bola
nariadená v súvislosti s blížiacim sa vojnovým frontom. Ide o evakuáciu obce. Oveľa viac informácii o nej máme z archívnych dokumentoch a od našich starších obyvateľov.
Od októbra 1944 prechádzalo
často cez dedinu nemecké vojsko, ktoré sa ubytovalo v školskej
budove. Dňa 12. decembra 1944
vydalo Prezídium Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky výnos
o evakuácii. Kozárovce ako súčasť
okresu Zlaté Moravce boli zaradené do piateho evakuačného pásma.
V prípade nariadenia evakuácie sa
mali obyvatelia a úrady vysťahovať do priestoru medzi Prievidzou
a Kremnicou. Okrem toho sa mali
v obciach zriadiť evakuačné komisie. Táto bola vytvorená v Kozárovciach 20. decembra 1944 a mala
12 členov. Predsedom bol starosta
obce. Už 18. decembra 1944 vydalo MNO vyhlášku k dobrovoľnej
evakuácii obyvateľstva z okresu
Zlaté Moravce do okresov Kremnica a Prievidza. Podľa spomínaného
výnosu Prezídia MNO z 12. decembra 1944 bolo treba ihneď začať
s čiastočnou evakuáciou úradov.
Dňa 4. januára 1945 sa na zasadnutí obecného výboru rozhodlo,

že obecný úrad, obvodný notársky
úrad a matričný úrad nebudú evakuované. Ako dôvod bolo uvedené,
že rozhodovať o obecnom majetku
je autonómne právo obce. Zároveň
predmety a veci v úradoch mali slúžiť obyvateľom obce a musia teda
s ním aj ostať. Ďalej tu bol problém
s dopravnými prostriedkami. Ako
posledný dôvod bolo uvedené, že
nie je určené presné miesto v evakuačnom pásme. Takisto rozhodli
aj obecné výbory v Tekovských Nemciach a Čaradiciach. Nezachoval
sa žiadny dokument o reakcii okresného, župného úradu alebo ministerstva vnútra. Isté je, že evakuácia
sa nekonala. Ďalšia evakuácia bola
nariadená až v marci. Dňa 2. marca 1945 sa na porade u veliaceho
generála nemeckej brannej moci
genmjr. Martina Biebera, ktorý bol
veliteľom 271. Volksgranadier-Division, rozhodlo o nútenej evakuácii
obcí Kozárovce, Čaradice, Nemce,
Svätý Beňadik a Psiare. Kozárovce
mali byť evakuované najneskôr do

úrad, alebo toto na obecnom úrade
oznámili. Prípadne sa tiež môžete obrátiť s informáciou priamo na
ktoréhokoľvek z menovaných spoluobčanov.
Za každú informáciu budeme
vďační, pretože ako o tomto projekte povedal pán starosta Ing. Jozef
Majer: „Je to náš morálny dlh voči
tejto spoločnosti, aby sme aj pre
budúce generácie zachovali dedičstvo našich predkov“.
P.B.

bol evakuovaný notársky úrad do
Zlatých Moraviec, nakoľko budova
úradu bola poškodená mínou už
7. marca vo večerných hodinách.
Obyvatelia obce sa odmietli vysťahovať do určeného termínu, o čom
svedčí záznam z 15. marca. Ten
spomína, že v dňoch 12.-13. marca
boli Kozárovčania násilne vyháňaní
z obce. Notár sa musel presunúť
zo Zlatých Moraviec do Olichova,
kde vydával preukazy o evakuovaní. Dňa 14. marca bola evakuácia
odročená na 21 dní, pretože v obci
vypukla epidémia. Podľa údajov obvodného notára však obec nútene
opustila tretina obyvateľov. Avšak
výpovede pamätníkov poukazujú
na fakt, že tento údaj nie je pravdivý. Nemci síce vyháňali obyvateľov
obce, ale títo sa do svojich domov
vzápätí vracali. Odišli len tí, ktorí mali rodiny v okolitých obciach.
Samotní Nemci neboli pri evakuácii
dôkladní a niektorí dokonca radili
obyvateľom, aby zostali v domoch.
Okrem toho kozárovský farár rozvešal po domoch v dedine červené
lístky, na ktorých bolo uvedené, že
v danom dome vypukla epidémia.
Práve na základe nich bola evakuácia odložená. Podľa zachovaných
dokumentov sa dobrovoľne odsťahoval z obce len učiteľ Adam Abrahám a to ešte 26. februára 1945 do
Topoľčianok.
Peter Ivanič
Písomné pramene
Štátny archív Nitra, pobočka Levice, fond Obvodný notársky úrad
Kozárovce 1944-1945.






Naši jubilanti

• 75-roční jubilanti.

Bývalí vrstovníci, spolužiaci sa z času na čas
stretnú na oﬁciálnom
stretnutí. V našej obci je
pekným zvykom začať
toto stretnutie v obradnej sieni obecného
úradu. Tu po peknom
oﬁciálnom
programe
spojenom so zápisom
do pamätnej knihy vzniká prvá spoločná fotograﬁa jubilantov so
starostom obce Ing.

Jozefom Majerom. Po návšteve cintorína, kde si
jubilanti uctia pamiatku zomrelých spolužiakov,
sa všetci zídu na spoločnej svätej omši. Po nej je
čas na spoločnú fotograﬁu so správcom farnosti
vdp. Dušanom Bertom. Na nasledovnom spoločenskom posedení je dosť priestoru na spomienky, rozhovory o deťoch, vnúčatách, radostiach
i starostiach. Na chvíľu akoby zastal čas a oni sú
spolužiaci a vrstovníci... pred očami im deﬁlujú
všetky beťárstva, ktoré prežili v školských laviciach. Po poslednom stisku rúk pri rozlúčke sa
vracajú späť do svojich životov. Bohatší o oprášené spomienky.
Tento obrad sa opakuje rok, čo rok. Každý
z nás ho zažil alebo ešte zažije. Tento rok to boli
jubilanti, ktorí majú v rodnom liste ročníky 1959,
1949, 1939 a 1934. Ich stretnutia zachytili aj nasledovné fotograﬁe. Všetkým veľa zdravia, šťastia
a chuti prichádzať si zaspomínať do Kozároviec.
M.N., snímky J.B a P.I

Blahoželanie

• 70-roční jubilanti.

Rok za rokom stále plynie, na každého si spomenie... Všetko najlepšie, veľa zdravia... Takto
nejako sa začínajú všetky gratulácie. Tak aj my
vo FSk KONOPA a MSS MATIČIAR sme v tomto
roku oslavovali. Tých osláv bolo viac, ale medzi
najvýznamnejšie patria okrúhle jubileá našich
členov: Igor Benčať, Jozef Orovnický, Emil Bajan
a Gustáv Micheľ. Prajeme im aj touto cestou do
ďaľších rokov života veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Nech radosť z folklóru, tak
ako ho prežívajú oni, rozdávajú ešte dlho širokému okoliu.
M+M

S drôtom v hlave

• 60-roční jubilanti.

• 50-roční jubilanti.

Mgr. Juraj Hamar, CSc., sa narodil v roku
1965. Vyrástol v Kozárovciach a i keď v dospelosti z našej obce odišiel, srdcom zostal Kozárovčanom, ktorého k rodisku pútajú silné putá.
Absolvoval štúdium estetiky a literárnej vedy
na FF UK v Bratislave, postgraduálne štúdium
ukončil na Ústave etnológie SAV v Bratislave.
Je autorom viacerých odborných prác a štúdií
publikovaných doma i v zahraničí, autorom televíznych a ﬁlmových scenárov zameraných na
tradičnú ľudovú kultúru, estetiku, umenie a folklór. V súčasnosti prednáša na Katedre estetiky
a Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FF
UK v Bratislave.
Po roku 1989 sprevádzal bábkara Antona
Anderleho ako ľudový muzikant. Od roku 1999
účinkuje s vlastným bábkovým divadlom Teatro
Carnevalo, s ktorým niekoľkokrát zavítal aj do
rodnej obce a potešil svojich rodákov.
Juraj Hamar je autorom knihy Ľudové bábkové
divadlo a bábkar Anton Anderle, ktorú vydalo Slovenské centrum pre tradičnú kultúru v Bratislave.
Kniha je bohato ilustrovaná 131 fotograﬁami
a kresbami. Pre obdivovateľov bábkového umenia je sprístupnená v Slovenskom národnom
múzeu v Bratislave výstava pod názvom S drôtom v hlave, ktorej autorom je tiež Juraj Hamar.
Je nielen poctou a spomienkou na významného
bábkara Antona Anderleho, ktorý pred rokom
nečakane skonal, ale aj oslavou umenia, ktoré
ľudové bábkarstvo v sebe dlhé roky nesie.
Výstava potrvá do 28. marca 2010.




Farebnú mapu si môžete stiahnuť z internetovej stránky obce
www.kozarovce.sk



Prvé vojenské mapovanie
Prvé komplexné podrobné mapy
dnešného územia Slovenska vznikli
počas Prvého vojenského (jozefínskeho) mapovania. Toto sa začalo
v roku 1764, teda ešte za vlády Márie Terézie. Na dnešnom Slovensku
sa začalo s prácami až v roku 1769.
Najprv boli spracované severné
stolice. Práce sa skončili v auguste
1785. Použil sa pri ňom spôsob "a la
vue" (od oka), iba pozorovaním v teréne. Na území Slovenska bola použitá mierka 1:28 800 (okrem územia
Spišu, ktoré bolo zobrazené v mierke 1:14 400). Okrem samotných
máp boli vyhotovené aj textové opisy
jednotlivých mapových listov. Opisy
obsahujú pre vojenskú infraštruktúru
dôležité informácie o mostoch, brodoch cez rieky a potoky, popis cestnej siete a samotných ciest s hodnotením ich povrchu a priepustnosti
v prípade presunu vojsk. Ján Lipský,
slovenský vojenský kartograf, pre
mapu použil sieť astronomicky určených pevných bodov, ostatné body
sa vypočítali. Mapy museli zobrazovať všetky dôležité objekty v krajine
a boli farebné. Zakresľovali všetky
vyvýšeniny aj s ich horizontálnym
členením. Terén bol znázornený
šrafami a lavírovaním. Dôstojníci vojenskej topograﬁckej služby prechádzali krajinu na koni. Jeden dôstojník
za leto zmapoval až 350 km2. Veľká
pozornosť bola venovaná komuni-




káciám, riekam, potokom i umelým
nádržiam, využitiu pôdy (orná pôda,
lúky, pasienky, atď.) i rôznym typom
budov - kostolov, mlynov. Vďaka farebnému rozlíšeniu jednotlivých zložiek (mapy boli ručne kolorované)
bola jednoduchá identiﬁkácia.
Na mape z roku 1782 je naša
obec pomenovaná ako Kozarovcze

a Kozarócz, čo je nemecký ekvivalet.
Keď sa pozrieme na mapu je tam vidieť 34 domov, starý majer (na mieste dnešných bytoviek), stoličný dom
obohnaný dreveným plotom (dnešný
dom Jozefa Kabáta), kostol ohradený kamenným múrom (pozostatok
z tureckých čias), cintorín na mieste
dnešného cintorína. A na ceste smerom na Psiare drevený objekt, pravdepodobne hospodárky dvor, maštale. Kamenné stavby sú znázornené
červenou a stavby z dreva čiernou

farbou. Ďalej sa na mape nachádzajú dva vodné mlyny, jeden pod
malou skalkou a druhý za Hronom.
Na mape je zaujímavé aj to, ako
tiekli potoky, napr. Čaradický, dnes
tečie úplne inde.
Peter Ižold
Zdroj: AZ ELSÖ KATONAI FELMÉRÉS 1782-1785. Budapest, Arcanum 2004. KLEIN, B.: Významné
mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Bratislava 2003,
s. 13-20.

Futbalistov čaká náročný rok
Tento rok bol v našom futbale prelomový, nakoľko
na februárovej výročnej schôdzi bol zvolený nový výbor TJ. Novozvolený členovia výboru sa s ohromnou
chuťou pustili do práce, čoho výsledkom bolo zlepšenie postavenia v tabuľke, keď po jesennej časti hrozilo
nášmu mužstvu vypadnutie zo súťaže. Hráči v jarných
zápasoch podávali dobré výkony, čoho svedectvom sú
len dva prehrané zápasy s lídrami súťaže zo Želiezoviec a Levíc.
Po letnej prestávke výbor TJ pripravil vynikajúci futbalový turnaj za účasti hráčov Tlmáč, Novej Bane, Levíc a našich chlapcov. V naozaj vydarenom nedeľňajšom popoludní domáci futbalisti dokonca turnaj vyhrali,
čo iste bolo pre viacerých priaznivcov menším šokom.
Na začiatku jesennej časti ďalšieho ročníka Majstrovstiev okresu sa nám úvod nevydaril. Postupne sa
však hráči zlepšovali, čoho dôsledkom bolo nakoniec
8. miesto a postup na zimný turnaj konaný v Športovej
hale v Leviciach. Zostáva nám veriť, že naši hráči zopakujú výsledky z tohtoročnej jari a v tabuľke budeme
stúpať čoraz vyššie. Z jednotlivcov by som vyzdvihol

najmä Vlada Holku, Mira Grausa a Miloša Ďuroviča,
ktorý sa stal najlepším strelcom nášho mužstva s 9
gólmi. Naše obe mládežnícke družstvá nám i naďalej
robia radosť. Dorastenci sú zatiaľ na 5. mieste spomedzi 18 účastníkov okresnej súťaže a predvádzajú
pekný, útočný futbal s množstvom strelených gólov.
Najlepší z nich je Erik Rafael s 23 gólmi, Lukáš Mráz
strelil 14 gólov a Maťo Janček 12 gólov. Žiaci po začiatočných problémoch, ktoré každoročne sprevádzajú
týchto najmenších športovcov pri generačnej výmene,
sa neustále zlepšujú a v tabuľke poskočili už na 7.
miesto. Ich lídrami sú Jakub Skačan a Jakub Krajči,
ktorí náš futbal reprezentovali v okresnom výbere na
halových turnajoch.
Na záver mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým,
ktorí nám v uplynulom roku akokoľvek pomohli. Najviac však ďakujem vám, verným našim futbalovým fanúšikom, ktorí ste v priebehu celého roka na domácom
i na súperových ihriskách vytvárali výbornú atmosféru
a povzbudzovali našich futbalistov.
D. Mráz
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