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Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Cieľom každej aktivity je zlepšiť život v obci

Od vydania posledného čís-
la Kozárovských novín v de-
cembri minulého roka uplynu-
li tri mesiace. Počas nich sa  
v našej obci udialo mnoho za-
ujímavých udalosti, verím, že 
väčšinu sme zachytil aj v pr-
vom tohtoročnom čísle. Po-
zvánky na podujatia, ktoré pri-
nášame sú prísľubom, že spo-
ločenský život v našej obci 
ponúkne ešte viac príležitostí 
na stretnutia a spoločné preží-
vanie pekných chvíľ. Teší nás, 
že do tvorby novín prispeli aj 
noví, mladí aktivisti. 

Počas Veľkonočných sviat-
kov prídu medzi nás naši ro-
dáci, priatelia z iných miest a 
obcí. Budeme sa stretávať pri 
spoločnom stole, v kostole, 
na cintoríne, či len tak na uli-
ci. Privítame ich srdečne, aby 
cítili neopakovateľnú chuť do-
mova, ktorú Kozárovce majú 
a pre ktorú sa do nich ľudia 
tak radi vracajú. Veríme, že si 
počas návštevy prelistujú aj 
naše noviny.

Pokojné prežitie sviatkov.                                                 
Monika Nemčeková,

šéfredaktorka

Aké úlohy čakajú obec v roku 
2018 a ktoré z nich majú reálnu 
šancu, že pozitívne zlepšia život 
v obci? 

Myslím si, že každá jedna rozpra-
covaná, či pripravovaná aktivita má 
jednoznačný cieľ zlepšiť život v ob-
ci. Prvou prioritou je dostavba kana-
lizácie. Riešime financovanie rozho-
dujúcej časti nevybudovaných vetiev. 
Najbližšie týždne dajú odpoveď ako 
ďalej. V prípade získania dotácie za-
čne verejná súťaž na dodávateľa, v 
prípade neschválenia budeme pokra-
čovať vo vlastnej réžii ako pri posled-
nej vetve na jeseň. Plánujeme dokon-
čiť chodník v cintoríne, rozšíriť osvet-
lenie cintorína, zrealizovať chodník 
naprieč bývalým školským areálom, 
upraviť areál na Brôdku a aj detské 
ihrisko medzi bytovkami v centre. 
Pri týchto aktivitách budeme využí-
vať hlavne vlastné kapacity, na det-
ské ihrisko aj subdodávku certifiko-

Od začiatku roka uplynuli prvé tri mesiace. Počas nich sa v našej ob-
ci začali diať mnohé zaujímavé premeny. Vedenie obce realizuje pláno-
vané úlohy, ktoré si stanovilo na prahu nového roka. Viac sme sa chce-
li dozvedieť v našom pravidelnom rozhovore so starostom obce, kto-
rým zvyčajne otvárame každé číslo Kozárovských  novín.

vaných dodávateľov. Ideme do ob-
dobia kosieb, ktoré spolu s údržbou 
zelene zaberú tiež množstvo času. 
Po získaní dotácie zo SFZ začneme 
s úpravami tribúny a oplotenia futba-
lového štadióna. 

Výstavba prvého bytového do-
mu finišuje, je už obsadená nájom-
níkmi? Kedy bude pokračovať vý-
stavba druhého domu? 

Áno, podľa mojich informácií od 
investora je záujem o byty vysoký. 
Prvý dom je teda obsadený, výstav-
ba druhého je pripravená, investor 
už požiadal stavebný úrad o územ-
né rozhodnutie. Predpokladám, že v 
lete začnú s výstavbou. Musím do-
dať, že obec nie je investorom stav-
by, parcely pod polyfunkčnými do-
mami 1. a 2. investor od obce od-
kúpil a stavbu rieši výlučne na vlast-
né náklady. Obci zostali všetky pri-
ľahlé pozemky, kde budú stáť cesty, 
chodníky a parkovacie miesta, tie 

Aj tento rok najmilšími poslami prichádzajúcich sviatkov sú naši škôlkári, ktorí aj teraz vyšli do ulíc 
so zelenou vŕbou.     

Vo svetle radostného 
posolstva Ve¾kej noci  

nech je slávenie  
týchto sviatkov pre vás 

prameòom nádeje  
a radosti.

Nech naplní sa láskou, 
pokojom každuèké srdce, 

každý dom.

však musí vybudovať investor spolu 
s bytmi. Po dokončení stavieb poly-
funkčných domov máme v pláne na 
tomto mieste vybudovať aj verejné 
detské ihrisko. 

(Pokračovanie na 3.str.)



  


 


vať.“  Poďakovala sa aj zástupcom obce, že spo-
lupracujú pri podobných slávnostiach a vytvárajú 
podmienky aj na organizáciu odberu krvi priamo 
v obci. Pripomenula, že v minulosti sa oceňova-
li darcovia naraz a veľmi slávnostne v Leviciach, 
často bolo oceňovanie spojené aj so zábavou či 
plesom. Dnes je to síce skromnejšie, ale práve ta-
kéto stretnutia v obciach sú osobnejšie a núkajú 
priestor na vzájomné spoznanie a neformálne roz-
hovory. V mene obce sa darcom prihovoril staros-
ta Kozároviec Ing. Jozef Majer a poďakoval im za 

záchranu zdravia, neraz i životov a pozitívnu re-
prezentáciu obce. Vyjadril tiež presvedčenie, že 
ich nasledovania hodný príklad bude motiváciou 
pre ďalších pokračovateľov, aby posilnili  tradíciu 
darovania krvi, ktorú sa snaží obec budovať. K 
slávnostnej atmosfére podu- jatia prispeli kultúr-
nym programom i žiačky miestnej školy. 

M. Nemčeková, snímky autorka

V obradnej sieni Obecného úradu v Kozárov-
ciach sa v piatok 26. januára konala slávnosť ve-
novaná darcom krvi spojená so zápisom do pa-
mätnej knihy obce. Územný spolok Červeného 
kríža v Leviciach zastúpený prezidentkou Oľgou 
Szalmovou v spolupráci s OÚ pripravili stretnutie 
s darcami krvi, ktorí významným počtom darova-
ní splnili podmienky na  prevzatie Janského pla-
kety a drobné darčeky. Ocenenie prijala ako jedi-
ná žena Denisa Petrovičová (na snímke hore), tri-
dsaťnásobná darkyňa a nositeľka zlatej Janského 
plakety, ďalej Miloš Švolík, Marián Valach a Šte-
fan Žembery, ktorí už minimálne 40-krát darovali 
krv a sú rovnako hrdými nositeľmi zlatej Janské-
ho plakety, druhého najvýznamnejšieho ocenenia 
bezpríspevkových darcov. Slavomír Benčat, Vla-

dimír Havran a Vladimír Mráz darovali najcennej-
šiu tekutinu už minimálne 20-krát a sú nositeľmi 
striebornej Janského plakety. Minimálne desaťkrát 
darovali krv aj Lukáš Betin, Martin Kabát a Juraj 
Majer, čím splnili podmienky na udelenie bronzo-
vej Janského plakety. Oľga Szalmová vo svojom 
príhovore vyjadrila úprimné vyznanie vďaky a úc-
ty všetkým darcom: „Nezište darujete krv a mož-
no si ani neuvedomujete, že týmto šľachetným či-
nom pozitívne zasahujete to ľudských osudov a 
príbehov. My o nich vieme, napríklad koncom roka 
sme veľmi rýchlo potrebovali darcov pre štyri cho-
ré deti predškolského veku. Boli to príbehy celých 
rodín, v ktorých nádej mala podobu darovanej kr-
vi. A práve tieto ľudské príbehy by nás všetkých, 
aktívnych ľudí okolo darcovstva krvi mali motivo-

Budú motiváciou pre pokračovateľov?

Naši ochotníci  z divadelného 
súboru HRON nás v minulom ro-
ku potešili operetkou VY KRÁSNE 
TATRY MALEBNÉ.  Nie všetci mali 
to šťastie dostať sa na jej premié-
ru, či ďalšie prestavenia doma ale-
bo v regióne. Čitatela sa nás pýta-
jú, či sa nepripravuje jej opätov-
né predstavenie. Túto otázku sme 
položili  najkompetentnejšej oso-
be – Ladislavovi Mrázovi a on na 
ňu odpovedal.

Naši milí diváci nás znovu uvidia, 
ak prídu do veľkej sály Divadla An-
dreja Bagara v Nitre v nedeľu 10.jú-
na  2018 o 15.00 alebo 18.00, ke-
dy odohráme predstavenia pôvod-
nej slovenskej operetky Vy krásne 
Tatry malebné. Nesmierne si vážime 
túto príležitosť a ďakujeme za pozva-

nie, lebo už po tretí raz (po Ku-
bovi a Karčiho tete) chceme zno-
vu presvedčiť na divadelných do-
skách DAB, že si túto poctu za-
slúžime. Nie sme pyšní, ale sme 
hrdí na to, že sa nám, ako jedi-
nému ochotníckemu súboru na 
Slovensku umožňuje zinsceno-
vať naše TATRY v takomto re-
nomovanom divadle..

Po zimnej prestávke začína-
me s prípravou predstavení, čo 
nie je celkom jednoduché. Nákla-
dy spojené s účinkovaním v DAB 
sú pomerne vysoké a nepokrý-
vajú ich príjmy zo vstupného. 
Ale vďaka našim vzácnym spon-
zorom a podporovateľom, teraz 
menovite firme KANVOD pána  
Štefana Kobesa a VODOSTA-

Ochotníci z Kozároviec opäť na doskách DAB Nitra
nú povesť v našej spoločnosti.

Po Veľkej noci začneme s herecký-
mi a hudobnými skúškami. Po tech-
nickej stránke sme scény už zreno-
vovali, aby všetko bolo tak ako je 
potrebné. V máji sa ešte predstaví-
me divákom v obci Bánov a potom 
príde na rad DAB Nitra, kde sa už 
všetci tešíme na vystúpenia, z kto-
rých budú vyhotovené aj záznamy 
na DVD..

Milí diváci, Kozárovčania, ak má-
te záujem o naše prestavenia v DAB, 
príďte nás podporiť. Urobte si 10. jú-
na  pekný výlet do Nitry.

       Ladislav Mráz
Foto: Jozef Bedej

VU, firme nášho vzácneho ro-
dáka Stanislava Orovnického 
a samozrejme aj mnohých ďal-
ších sponzorov, ktorí nás pod-
porujú, môžeme uskutočniť na-
še plány a predstavenia. Pripra-
vujeme propagáciu, chystáme 
sa osloviť čo najširšie spektrum 
divákov, všetkých priaznivcov 
divadelného umenia. Nesmier-
ne si vážime pomoc nášho pána 
starostu Ing. Jozefa Majera, ako 
aj ostatných pracovníkov obec-
ného úradu za to, čo všetko ro-
bia, aby naša obec bola i a úse-
ku kultúry jedinečným vzorom 
pre ostatných, aby mala výbor-

Ocenenie z rúk starostu obce ako jediná žena 
prijala Denisa Petrovičová, tridsaťnásobná dar-
kyňa a nositeľka zlatej Janského plakety.



 


 


Opustili nás

Spoločenská rubrika

Daniela Bedeiová  
a Matej Regenda
Lucia Holečková  

a Lukáš Šebo
Mária Ivaničová  
a Ladislav Belica

Gabriel Majer,  
syn Gabriely a Mateja

Lukáš Havran,  
syn Andrey a Jána
Simona Gogová,  

dcéra Martiny a Ľuboša
Tomáš Kupča,  

syn Silvie a Daniela

Ako hodnotíte aktivitu mladých 
ľudí a ich vplyv na spoločenský ži-
vot, myslím konkrétne skautov? 

Skautskému oddielu sa veľmi te-
ším. Záujem pri jeho štarte je veľmi 
vysoký. Verím, že čoskoro sa pevne 
etablujú a popri tradične silnej základ-
ni pre futbal, hasičov, folklór, spev, 
hudbu a divadlo, budú práve skauti 
ďalšou dominantou spoločenského 
života v našej obci. Veľmi dobre tu 
funguje organizácia jednoty dôchod-
cov pre seniorov na jednej strane a 
na druhej to bude cez skautský od-
diel pre mladých ďalšia podnetná al-
ternatíva. Ak prirátam ešte vinohrad-
níkov, 3GC a klub KDH, tak musím 
povedať, že spoločenský, kultúrny a 
športový život je na dvojtisícovú obec 
naozaj na veľmi vysokej úrovni.

 Skautom obec už pri štarte odsú-
hlasila finančnú pomoc a podľa mo-
jich informácií dostali pre svoje zá-
mery zelenú aj od miestneho urbá-

Rozhovor so starostom obce Ing. Jozefom Majerom

Cieľom každej aktivity je zlepšiť život v obci
ru, takže majú dvere otvorené a ja 
osobne im veľmi fandím.

V minulom roku obec úspeš-
ne čerpala dotácie, aká situácia 
je tento rok? 

Tento rok očakávame rozhodnutia 
pri vlani podaných projektoch. Kana-
lizáciu máme až na „dvoch frontoch“ 
to som spomínal. Vlani sme tiež po-
dávali žiadosti na vybudovanie novej 
odbornej učebne pre biológiu v škole 
a podporu separovaného zberu, kon-
krétne likvidáciu biologicky rozložiteľ-
ných odpadov. Tieto sú ešte v odbor-
nom hodnotení u vyhlasovateľa, vý-
sledok zatiaľ nepoznáme. Schvále-
nú dotáciu so SFZ na rekonštrukciu 
tribúny som už spomínal, tam sa už 
rieši zmluva a stavebné projekty. V 
týchto dňoch finišujem s prípravou 
žiadosti o dotáciu na vybudovanie 
zberného dvora. Tento by mal po-
môcť riešeniu odpadového hospo-
dárstva nielen samotným miestom 
na zhromažďovanie vyseparovaných 

zložiek odpadov, ale aj získaním po-
trebnej techniky. K dispozícii máme 
pozemky, stavebné projekty, zostáva 
získať peniaze na realizáciu, teraz je 
tu jedinečná šanca. Do konca mar-
ca podáme aj žiadosť na zateplenie 
a vykurovanie hasičskej zbrojnice a 
opravy školskej kuchyne. Obec má 
mnoho ďalších zmysluplných záme-
rov, pokiaľ budú vhodné výzvy urči-
te sa budeme uchádzať o granty. Na 
ťahu sú vyhlasovatelia. Samozrejme 
život nie sú len investície. V neinves-
tičnej oblasti udržíme opatrovateľky, 
kde nám národný projekt končí a bu-
deme sa uchádzať o ďalšiu dotáciu v 
rámci pripravovanej schémy samo-
statne dopytovo orientovaných pro-
jektov. Máme záujem o kúpu dodáv-
kového vozidla v rámci sociálnych 
služieb a budeme tiež ďalej vytvá-
rať pracovné miesta a pomáhať ne-
zamestnaným. 

Rozhovor pripravila 
M. Nemčeková

Klub KDH pripravil ďalšiu bese-
du spojenú s premietaním video-
záznamov a fotografií o Projekte 
Adopcia srdca. Projekt vznikol ako 
reakcia na tragickú občiansku voj-
nu, ktorá zasiahla Rwandu v ro-
koch 1994 - 1996. Počas genocí-
dy v priebehu sto dní zahynulo viac 
ako milión ľudí. Najviac trpeli osiro-
tené deti, ktorým sa pallotínski mi-
sionári rozhodli pomôcť prostred-
níctvom projektu Adopcia srdca. 
Tento projekt manažérsky zaisťuje 
Martina Holečková a osobne v rám-
ci neho priamo vo Rwande šesť me-
siacov vypomáhal Tomáš Ivanič. Na 
plánovanej besede sa obaja s účast-
níkmi podelia o svoje zážitky z tejto 
ťažko skúšanej krajiny.

Beseda sa bude konať v sobotu, 
7. Apríla o 18.00 v školskej jedálni. 
Ako tradične  klub KDH pre všetkých 
účastníkov besedy  pripravil sponzor-
ské pohostenie.  

                           Klub KDH

Pozvánka  
do divadla

Klub KDH Kozárovce organizuje 
v utorok 3. apríla 2018  zájazd 
do divadla J. G. Tajovského vo 
Zvolene na muzikálnu komédiu 

Škola základ života.
Začiatok predstavenia  

o 18.30 hod.
Vstupné: 9 € (dôchodcovia,  

študenti a ZŤP majú 40% zľavu, 
t.j. vstupné 5,40 €) 

Autobus: 8 €
Poplatok celkom 17 € ( dôchod-
covia, študenti a ZŤP 13,40 € )
Záujemcovia sa môžu hlásiť u 

Ivky Švolikovej na tel.  
0915 500 503.

V Levoči na Mariánskej hore víta 
návštevníkov a pútnikov socha Pan-
ny Márie, ktorú v októbri minulého ro-
ka darovali občania Kozároviec Le-
voči a celému Slovensku. Sochu au-
tora Petra Meszároša po jej osade-
ní slávnostne posvätil spišský biskup 
Mons. Štefan Sečka. Slávnosť reží-
roval dekanský úrad v Levoči a zá-

štitu prevzal primátor Levoče Milan 
Majerský. Na slávnosti sa prezen-
tovali kozárovské folklórne súbory 
Praslica, Lipka, spevácky zbor TE-
BE SPIEVAM a zúčastnili sa na nej 
aj občania Kozároviec.  Klub KDH 
už vtedy prisľúbil, že zo spomínanej 
slávnosti zhotoví video a súbor foto-
grafií, ktoré budú sprístupnené zá-

Klub KDH o Levoči a pripravovaných akciách

Beseda o Rwande

ujemcom na besede. Stalo sa tak 27. 
januára 2018  v priestoroch základ-
nej školy v obci. Predsedníčka klu-
bu Martina Holečková informovala 
prítomných aj o pripravovaných ak-
ciách. Klub plánuje umožniť záujem-
com účasť na národnej púti na ho-
ru Butkov neďaleko Trenčína, kto-
rá sa uskutoční 19. mája, opäť bu-
de možnosť navštíviť Levoču a vi-
dieť darovanú sochu, na Deň detí je 
pripravený lampiónový sprievod ob-
cou na Veľkú skalu a táborák, ako i 
ďalšie akcie. 

M. Nemčeková,  
snímky autorka

Katarína Smrťková,  
vo veku 71 rokov

Viliam Mlynka,  
vo veku 74 rokov
Peter Žembery,  

vo veku 33 rokov
Emil Balla,  

vo veku 54 rokov
Helena Pustaiová,  
vo veku 86 rokov

Emil Bajan,  
vo veku 78 rokov

Jozef Bučka,  
vo veku 60 rokov

Jozef Vidán,  
vo veku 85 rokov
Anna Bočáková,  
vo veku 87 rokov

(Dokončenie z 1. str.) Povedali si áno

Narodili sa



  


 


 Pochovanie basy, konané v utorok 
13. 2. v motoreste Stop, je už tradič-
ne spojené s posedením dôchodcov, 
ktoré organizuje Jednota dôchodcov 
Slovenska. Pochovávanie basy otvo-
rila mužská spevácka skupina Mati-
čiar, ktorá prítomným spríjemnila čas 
neskorého obeda ľudovými piesňa-
mi. Harmonikári Drahomír Ostrožlík 
a Slavomír Baláž a saxofonista Peter 
Beniačik sprevádzali Matičiarov ce-
lý večer.  Po nej sa pomyselnej tak-
tovky chopila dychová hudba Kozá-
renka, ktorá pozvala prítomných do 
tanca. Zároveň bol predstavený nový 
člen dychovej hudby Miroslav Žem-
ber, hráč na 1. krídlovku. Miroslav 
je učiteľom hudby na dychové ná-
stroje a bývalý člen dychovej hud-
by Žikavanka. Posedenie vyvrcho-
lilo pochovaním basy, ktoré zača-
lo smútočným pochodom a pokra-
čovalo tradičným spevno-slovným 
pásmom Matičiara.

   Miroslav Kopál 
Foto autor

Raz v roku všetko stíchne a zastaví sa čas,  raz 
v roku láska na nás dýchne a zmäkčí sa nám hlas.  
Raz v roku chceme byť lepší a rozdávame viac, Raz 
v roku nikto v noci nespí a čaká na zázrak. To prišli 
Vianoce...  To sú slová našej piesne, ktorá sa nies-
la celým vianočným obdobím. Pre náš spevácky 
zbor TEBE SPIEVAM bol tento čas naplnený via-
cerými vystúpeniami. Už svojím účinkovaním  na 
koncerte počas 3. adventnej nedele sme sa nala-
dili na príchod tých najkrajších sviatkov v roku. Pr-
vý sviatok vianočný sme strávili doma, v Kozárov-
ciach, kde sme sv. omšu sprevádzali koledami. Na 

Štefana sa veriaci na Lipníku po sv. omši mohli te-
šiť na náš koncert, ktorým sme im spríjemnili svia-
točné chvíle. Spolupracovali s nami aj muži z do-
máceho zboru. Potlesk, úsmevy a niekedy aj slzy 
v oku nám znova potvrdili, že sa naše piesne dotkli 
sŕdc poslucháčov. Poďakovanie a pozvanie o rok 
od pána farára nás veľmi potešilo.  Po niekoľkých 
dňoch oddychu sme 30. decembra účinkovali v ho-
teli Hviezda v Dudinciach vo vianočnom programe 
pre hotelových hostí. O tom, že sme svojím spevom 
zaujali poslucháčov, svedčí aj to, že sa po polhodi-
novej prestávke vrátili, aby si vypočuli aj druhú časť 

Seniori 
pochovali basu

Posledný fašiangový víkend sa i 
v Kozárovciach niesol v duchu ma-
siek, zábavy a fašiangových špecia-
lít. V Dome kultúry sa 10. februára 
zišli masky rôznych vekových ka-
tegórií, ich počet sa blížil ku stov-

Kozárovské fašiangy

nášho koncertu a odmenili nás veľkým potleskom. 
Posledný deň roka sme chceli našich susedov na 
Psiaroch potešiť nielen počas sv. omše, ale aj po 
nej, preto sme si pre nich pripravili krátky koncert. 
Už tradične nás srdečne privítali a vládla príjemná 
atmosféra. Vyvrcholením našich vianočných akti-
vít bol Trojkráľový koncert, ktorý sa konal 6. janu-
ára 2018 na sviatok Zjavenia Pána alebo prícho-
du troch kráľov v rím. kat. kostole v Kozárovciach. 
Rovnako ako pred dvoma rokmi, aj teraz, na zá-
klade dobrých skúseností sme sa rozhodli pripraviť 
spoločný program s ľudovou hudbou Javorinka. Aj 
chlapi z Lipníka, ktorí sa osvedčili na predchádzajú-
cich vystúpeniach, spievali s nami znova. Už v úvo-
de koncertu sme sa potešili pohľadom na zaplne-
ný kostol. Vystúpenie sme doplnili o nové koledy a 
vianočné piesne, ktorými sme oživili náš vianočný 
repertoár a spolu s ľudovou hudbou sme dokázali, 
že máme stále čo ponúknuť svojim poslucháčom.  
Na záver nám poďakoval starosta obce Jozef Ma-
jer, ktorého príhovor a povzbudivé slová obohati-
li náš koncert. Publikum nás odmenilo veľkým po-
tleskom – standing ovation - a vyžiadalo si aj prída-
vok v podobe našej piesne Domov, pri tónoch kto-
rej bolo „ticho ako v kostole“. Dúfame, že sme as-
poň malým dielom prispeli k spríjemneniu vianoč-
nej atmosféry, ktorá v nás možno zostane dlhšie; 
možno aj v ozvenách vianočných piesní v našich 
ušiach. Veď Vianoce môžeme mať po celý rok, keď 
budeme k sebe lepší nielen raz v roku... 

-mv- 

ke. Od krásnych princezien, cez pi-
rátov až po strašidelné postavy sa 
deti ZŠ a MŠ prišli ukázať a zaba-
viť v toto sobotné popoludnie. Deti 
v maskách sa zapájali do rôznych 
súťaží a okrem sladkých dobrôt im 

odmenou bol aj kupón neskúšania 
pre najstarších žiakov. Deti, rodi-
čia a starý rodičia  mohli ochutnať 
sladké i slané šišky, zabíjačkové 
špeciality a iné dobroty. Vyvrcho-
lením sobotného popoludnia bolo 
pochovávanie basy v podaní FSk 
Praslica, na ktoré sa deti veľmi te-
šili a pridali sa k účinkujúcim. Voľ-
ná zábava pokračovala do večer-
ných hodín.

 Ivana Švoliková

Raz v roku všetko stíchne



 


 


Nová zbierka básní 
Pavla Kopála

 Vo vydavateľstve 
Garmond Nitra vyšla 
21. marca ďalšia kni-
ha básní s názvom Ži-
vot s tvárou človeka. 
Autorom je Pavel Ko-
pál. Dátum vydania nie 
je náhodný, pretože ten-
to dátum zvolila organi-
zácia UNESCO za Sve-
tový deň poézie. Je to 
už piata kniha básnic-
kých výpovedí autora o živote minulom, ale 
aj aktuálnom. Vyberáme jednu báseň z vy-
danej zbierky. 

Svoj diel
Kto z mojich básní vezme si svoj diel,
kto v prajnom slove nájde vlastnú tvár,
kto aspoň v jednom verši seba videl?
Ten rozumie, čo je báseň. Je v slove dar.

Ja ju vždy píšem v pokore seba,
nech sa teda zveční v pere básnika,
veď múze krídla nie sú zlomené, ba
z nej nová báseň v strofách vzniká.

Až rozospieva sa báseň v pozdrave,
v uctení života umením slova
a život sám pridá sa k oslave,
tu seba oslávi veršom znova.

Tak čo som veršom v básňach napísal,
nech poteší, nech poľudští nám hlas,
nech vypudí zo sŕdc ľudí žiaľ,
nech život plodí vždy len radosť v nás.

Nech vrava ľudskej reči je svieža,
aj keď žiaľ občas ju pokorí,
len na moment, čo vrhne tieň veža,
slnko ju vráti na nové obzory.

Život s tvárou človeka, maj tu svoj diel,
vždy bude k úcte odložený,
možno si to cítil, možno vedel,
že báseň je schopná takejto premeny.

Myšlienka založiť skautský oddiel v Kozárov-
ciach skrsla v hlave viacerých ľudí. Všetko sa to 
vpodstate začalo 2. úna 2017, kedy sa v našej ob-
ci konalo slávnostné pálenie vatry pri príležitosti 
výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe 
na Veľkej skale v Kozárovciach. Práve v tento deň 
prišli do našej obce, na pozvanie klubu KDH Ko-
zárovce, skauti zastupujúci oblasť kniežaťa Pribi-
nu v Nitre. Ich úlohou bolo podporiť snahu obce 
založiť skautský oddiel a viesť nielen mladých ľu-
dí v Kozárovciach k hodnotám, ktoré práve skau-
ti uznávajú. Od tohto dňa prešiel už viac ako pol 

rok, čas plný premýšľania a hľadania nielen od-
hodlaných ľudí, ale aj sponzorov a riešení ako to 
čo najlepšie všetko zorganizovať. Túto dobu za-
vŕšila registrácia viac ako pätnástich mladých ľu-
dí a 16. februára 2018 aj u nás v Kozárovciach 
oficiálne vznikol skautský oddiel s názvom Orol v 
počte 18 členov. 

Väčšina členov skautského oddielu Orol po tej-
to registrácií prejde trojmesačnou skúšobnou do-
bou, počas ktorej sa zúčastnia rôznych kurzov a 
podujatí pod záštitou Slovenských skautov. Úlo-
hou týchto akcií bude naučiť sa viac o skautingu 
a tiež sa naučiť viesť deti k ich vlastnému seba-
rozvoju a k tomu, aby pomocou nás starších na-
plnili všetky svoje predpoklady a schopnosti, kto-
ré majú. Po trojmesačnej skúšobnej dobe príde 
na rad zloženie skautského sľubu, ktorý by sme 
chceli slávnostne zložiť na tohtoročnom pálení vat-
ry na Veľkej skale v Kozárovciach, ktoré je naplá-
nované na 1. alebo 2. júna 2018. 

Zložením sľubu budeme spôsobilí organizovať 
rôzne aktivity najmä pre deti. Bude to Skautský tá-
bor, ktorý sa bude konať aj v našom novo posta-
venom skautskom tábore v časti našej obce Ku-
cina pod Veľkou skalou. To vďaka pomoci lesné-
ho spoločenstva Slance Kozárovce, ktoré nám 
poskytlo priestor a súhlas s konaním prázdnino-
vých táborov. Zároveň vďaka obecnému úradu a 
sponzorom, ktorí nám finančne pomáhajú. Tábor 
by sme chceli postaviť do tohto leta. Súčasťou tá-
bora bude 10 podsedových stanov, 3 veľké indi-
ánske stany (Tepee), umývarka, toaleta, kuchy-
ňa, jedáleň a sklad.

 Ďalšími aktivitami by boli voľnočasové činnosti 

Podarilo sa založiť skauting v Kozárovciach

v prírode, zamerané aj na starostlivosť 
o životné prostredie, športy, kurzy zá-
kladov skautingu, aktivity slúžiace na 
pomoc iným, najmä starším občanom 
obce. Cieľom týchto aktivít  je viesť de-
ti k hodnotám ako sú viera, láska, po-
kora a rešpekt. Na to, aby sa toto všet-
ko mohlo udiať však potrebujeme deti 
(včielky a vĺčatá). Deti, ktoré chcú za-
žiť množstvo dobrodružstiev, naučiť sa 
veľa nových vecí, nájsť si nových ka-
marátov a hlavne sa rozvíjať nielen po 
fyzickej, ale aj psychickej stránke. A ví-
tané sú nielen deti, ale aj väčší, dospe-
lí a mobilní dôchodcovia, ktorí nám po-

môžu pri organizovaní táborov, rôznych výletov a 
akcií, pretože len spolu dokážeme prispieť k vý-
chove mladých ľudí prostredníctvom hodnotové-
ho systému, založeného na Skautskom sľube a 
Zákone a tak pomôcť budovať lepší svet.

Dominika Skačanová,
vodkyňa skautského oddielu  

v Kozárovciach

Na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru 3. februára  odovzdal okresný 
predseda ÚO DPO SR a predseda DHZ Kozárovce Vojtech Beniačik sošku sv. Floriána, patró-
na hasičov pri príležitosti životného jubilea 50 rokov  Petrovi Majerovi a Vladimírovi Valovi  a Má-
rii Együdovej k 60. narodeninám.      

Snímka Jozef Bedej



  


 


Počiatky organizovaného včelár-
stva v Kozárovciach siahajú do roku 
1939. Kvôli vtedajšej spoločensko-
-politickej situácii však tento spolok 
dlho nevydržal. V obci pôsobilo toho 
času množstvo významných včelár-
skych osobností, ktorými boli najmä 
Karol Smrťka, Michal Bučka a Ján 
Miškovič. V čase keď v našej obci ne-
bola zriadená základná organizácia, 
včelári patrili do ZO Zlaté Moravce a 
funkciu miestneho včelárskeho dô-
verníka vtedy zastával Michal Buč-
ka. Ako dôverník pracoval až do ro-
ku 1960, kedy svoju funkciu odovzdal 
novému včelárovi Štefanovi Šinské-
mu a Kozárovských včelárov prebrala 
základná organizácia Levice. 

Vedeniu miestnej skupiny včelá-
rov sa podarilo už v roku 1962 zor-
ganizovať kurz pečenia medovní-
kov. Táto akcia niesla názov Vče-
lárska nedeľa a medové pečivo, kto-
ré účastníčky napiekli, bolo vysta-
vované v priestoroch starej školy a 
ponúknuté verejnosti na predaj. Po 
skončení programu prebiehala až 
do skorých ranných hodín včelár-
ska veselica. 

V obci Kozárovce sa počet vče-
lárov stále zvyšoval, organizovanie 

Päťdesiat rokov včelárskeho zväzu v Kozárovciach
rôznych akcií prostredníctvom ZO 
Levice bolo zdĺhavé a tak sa miest-
na skupina včelárov zhodla na utvo-
rení vlastného včelárskeho spolku už 
v januári roku 1967. Vznik takejto or-
ganizácii nebol jednoduchý, jednania 
prebiehali počas celého roku. Po do-
hode so svojimi členmi a súhlasom 
Slovenského zväzu včelárov v Brati-
slave bola v novembri 1967 zvolaná 
ustanovujúca členská schôdza. Pod-
ľa stanov SZV bol podmienkou pre 
utvorenie novej organizácie, v tom 
čase, minimálny počet 50 členov. 
Obec Kozárovce mala 58 členov. Na 
tejto schôdzi bolo rozhodnuté, že ZO 
SZV Kozárovce sa utvára s pôsob-
nosťou od 1. januára 1968. Prvý vý-
bor bol zvolený  nasledovne:   Peter 
Smrťka – predseda, František Orov-
nický- podpredseda, Štefan Šinský- 
tajomník, Ing. Jozef Benčať- poklad-
ník a ďalší členovia výboru.

Prvou väčšou akciou usporiada-
nou pod záštitou Kozárovskej zá-
kladnej organizácie bol druhý kurz 
pečenia a zdobenia medovníkov v 
decembri roku 1968. Vyvrchole-
ním tejto akcie bola Štefanská zá-
bava, ktorá sa od toho času stala 
tradičnou.  

Nový výbor sa zapojil aj do akcie 
skrášľovania miest a obcí výsadbou 
líp malolistých a gaštanov v areá-
li novej školy, poľnohospodárskeho 
družstva  a popri Čaradickom poto-
ku. V roku 1974 Slovenský zväz vče-
lárov vyhlásil súťaž vo výsadbe nek-
tárodajných rastlín. Po vyhodnotení 
súťaže sme v prepočte na jedného 
člena získali prvé miesto a tým aj 
diplom a finančnú odmenu. 

Zabezpečenie financií bolo pod-
netom k výstavbe kočoviska , pre 
našich i cudzích včelárov  v agá-
tovom poraste na  Jelene. Postup-
ne sa začala aj stavba hospodár-
skej budovy.  

Prakticky všetky práce na výstav-
be zabezpečoval výbor svojpomoc-
ne s vlastnými členmi. Pri tejto príle-
žitosti je potrebné uviesť  mená čle-
nov, ktorí sa najviac pričinili ku vzni-
ku tohto diela, ale aj ku vzniku ce-
lej základnej organizácii. Sú to Vik-
tor Betin, Štefan Šinský, Ing. Jozef 
Benčať, Ján Smrťka starší, Franti-
šek Smrťka starší, Peter Smrťka, Mi-
roslav Hloušek a mnohí ďalší.  Po-
čas dvoch rokov  bolo na výstavbe 
kočoviska odpracovaných celkom 
1855 brigádnických hodín. Kolaudá-
cia tohto objektu bola vykonaná 1. 
septembra roku 1974 za prítomnosti 

predsedu a tajomníka SZV. 
V roku 1975 pri výročí prvej pí-

somnej zmienky našej obce zdo-
bil sprievod prechádzajúci dedinou 
aj alegorický voz so včelárskou te-
matikou. 

Počas nasledujúcich rokov výbor 
ZO usporiadal niekoľko akcii pre svo-
jich členov a to najmä  výlety do mú-
zeí, návštevu kúpeľných miest, Vy-
sokých Tatier, rôzne tanečné zába-
vy a podobne.  Organizácia viedla 
dlhodobo dobré vzťahy s poľnohos-
podárskym družstvom, a tak je tomu 
aj dnes, keďže včely svojím opeľo-
vaním zvyšujú výnosy poľnohospo-
dárskych plodín. 

Pri Základnej škole v Kozárov-
ciach pôsobil aj včelársky krúžok, 
ktorý  viedol pán učiteľ Ján Valo.  
Jeho odchodom na dôchodok krú-
žok zanikol. 

V roku 1987 bol na výročnej člen-
skej schôdzi zvolený nový výbor v 
zložení: Stanislav Považan- predse-
da, Viliam Hlava- tajomník,  Ľudovít 
Miklóš- pokladník, ktorého neskôr 
vystriedal Ján Plutinský z Tlmáč. V 
roku 1991 bola aktualizovaná zme-
na výboru ZO nasledovne: Stanislav 
Považan- predseda, Pavol Horváth- 
podpredseda, Viliam Hlava - tajom-

Výstava medového pečiva  v starej škole

Účastníčky kurzu pečenia a zdobenia medovníkov, spolu s vedením vče-
lárskej organizácie. Dolný rad zľava: Emília Benčatová, Justina Betinová, 
Štefan Šínsky, lektora kurzu, K. Ľuptovská, Peter Smrťka, Helena Dóczy-
ová, Helena  Kabátová, druhý rad zľava: Irena Hudecová, Mária Smrťko-
vá, Kristína Vajdová, Alžbeta Fabianová, Angela Šinská, Mária Brumlov-
ská, nad nimi v bielom ručníku, v strede  Anna Hudecová, napravo Teré-
zia Smrťková, horný rad zľava: Mária Lukáčová, František Smrťka st, Ján 
Smrťka st, Ing. Jozef Benčat

Alegorický sprievod včelárov pri príležitosti 900. výročia obce.

Práce pri výstavbe, zľava Viktor Betin a Ján Smrťka st.

(Pokračovanie na 7. str.)



 


 


slav Považan, až do roku 2010 ke-
dy bol za pokladníka zvolený  Ing. 
Ján Hlôška. 

Dlhé obdobie Slovenský zväz 
včelárov stagnoval, ale dnes sa te-
ší obľube nie len na Slovensku ale 
i v zahraničí. 

Výbor našej včelárskej organi-
zácií v súčasnosti pracuje v 7 člen-
nom zložení a pre svojich členov 
zabezpečuje rôzne potreby, najmä 
vzdelávanie včelárov v oblasti lie-

čenia včelstiev, chovu včelích ma-
tiek,  zdravotného stavu včiel,  kul-
túrne akcie a iné. Každoročne v let-
nom období organizujeme  tzv. Vče-
lársku nedeľu, posedenie pri guláši, 

pre svojich členov a ich rodinných 
príslušníkov, spojenú s prednáškou 
o chove včiel. Výbor  rieši podnety 
a potreby pre svojich členov, podľa 
pokynov SZV v Bratislave. 

Dnes naša organizácia patrí poč-
tom členov a včelstiev medzi naj-
menšie na Slovensku, ale má tak 
bohatú históriu, ktorou môže kon-
kurovať aj tým najväčším. Počas 
života našej ZO sa jej členom po-
darilo vybudovať veľkolepé dielo, 

ktoré stále napre-
duje a je potreb-
né  zachovať ho 
aj pre budúce ge-
nerácie. 

Z ák ladná  o r-
ganizácia SZV v 
Kozárovciach si v 
tomto roku pripo-
menula  50. výro-
čie svojho založe-
nia a pri tejto prí-
ležitosti SZV oce-
nil zakladajúcich a 

súčasných členov pamätným diplo-
mom a medailami. 

Z kroniky včelárskej organizácie  
v Kozárovciach David Hudec, 

foto archív ZO SZV 

ník, Štefan Šinský, Milan Dvorák, 
Ján Galus, Bohumír Miklovič, Ján 
Plutinský, Michal Kotrus – členovia 
výboru, Jozef Krajči a Július Žuffa- 
revízna komisia. 

Výbor v takomto zložení výbor 
pracoval dlhodobo, až po roku 2000 
nastali väčšie zmeny: Za predsedu 
ZO bol zvolený RNDr. Július Žuffa, 
Viliam Hlava zastával funkciu ta-
jomníka a účtovníctvo viedol Stani-

V prvom rade sú to práce v našich 
vinohradoch, a to najmä rez viniča. 
Ale sú to práce aj v našich pivni-
ciach, kde sa končí obdobie tzv. ško-
lenia mladého vína. Vína sa filtrujú, 
fľaškujú a chystajú na súťaže.

V sobotu 24.februára sme mali 
výročnú členskú schôdzu. Spolok, 
ako občianske združenie, má 78 čle-
nov. Ako už tradične  aj teraz sme 
zhodnotili uplynulý rok a prijali plán 
činnosti na tento rok. Správu do-

Čím žije vinohradnícky spolok po tieto dni
zornej a revíznej komisie prednie-
sol jej novozvolený predseda Ing. 
Juraj Vereš.

Spolok rozširuje služby pre svojich 
členov o nákup listovej, ale aj kore-
ňovej výživy pre vinič. Dôležité infor-
mácie o dianí v spolku, ale aj prípad-
né výstrahy pred akútnym ohrozením 
hubovými chorobami bude po novom 
tajomník spolku Ing. Juraj Benčať za-
sielať sms-správami  zo spolkové-
ho mobilného telefónu. Na záver vý-
ročnej schôdze sme vyhodnotili na-
šu účasť na v tomto roku prvej vinár-
skej súťaži v Žitavanoch. Z 20 vzoriek 
kozárovského vína, bolo 18 medailo-
vých, z toho jedna zlatá, 9 striebor-
ných a zvyšok bronzových. Naše vína 
mali druhú najvyššiu účasť po domá-
cich vzorkách. Do klubu našich čle-
nov, čo získali sebadôveru v kvalite 
vlastných vín, pribudli noví úspešní vi-
nári, a to Ondrej Majer, ktorý získal za 
cuveé biele bronzovú medailu, Dušan 

Mráz vysoké striebro za Burgundské 
biele a Štefan Mlynka striebornú me-
dailu za Peseckú leánku.

 V susednom Rybníku zasa  
17. marca náš spolok prostredníc-
tvom podpredsedu spolku Milana Zá-
horského získal titul Šampióna čer-
vených vín za Alibernet, ročník 2017a 
zároveň získal cenu Regionálnej poľ-
nohospodárskej a potravinárskej ko-
mory. Štefan Mlynka získal zlatú me-
dailu za Peseckú leánku a pre náš 
spolok ešte pripadlo ďalších 5 strie-
borných medailí. Tu sa ako prvovy-
stavovateľ zúčastnil Pavel Šmatlík 
a získal svoju prvú striebornú me-
dailu za Peseckú leánku. 

Zatiaľ máme za sebou prvé dve 
úvodné súťaže tohto roku. Pred na-
mi je Čajkov,Topoľčianky, Zlaté Mo-
ravce a najmä nominačná súťaž do 
Národného salónu - Nemčiňany. Ako 
sa bude členom nášho spolku dariť, 
budem informovať v ďalších vyda-
niach Kozárovských novín.

Štefan Gaži
predseda VS Kozárovce

Horný rad zľava - Jozef Ivančík, Miroslav Hrnčiar - členovia ZO. Stredný 
rad zľava - Viliam Hlava - tajomník ZO, Ing. Ján Hlôška - predseda revíz-
nej komisie, Ing. Viktor Sitár - člen ZO, Anton Kuruc - dôverník pre mesto 
Tlmače, Pavol Horváth - člen ZO,  Dolný rad zľava - RNDr. Július Žuffa, 
člen ZO a David Hudec - predseda ZO.

Cenu RPPK za Šampióna výstavy- červené vína z rúk Ing. M. Halmeša  
prevzal Milan Záhorský

Ocenenia v podobe zlatých a strieborných medailí získali aj ďalší na-
ši vinári 

(Dokončenie zo 6. str.)
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V priestoroch našej školy sa 14. 
marca  uskutočnila beseda pre žia-
kov I. stupňa  s príslušníkom poli-
cajného zboru kpt. Ing. Petrom Po-

lákom na tému Kontakt detí s cu-
dzími ľuďmi  na ulici a bezpečne 
na cestách. Kpt. Polák  sa priateľ-
ským spôsobom snažil k žiakom pri-

blížiť. Podarilo sa 
mu to a žiaci ho tak 
zanietene celý čas 
počúvali a na polo-
žené otázky pekne 
odpovedali. Poučil 
deti o tom, ako sa 
majú zachovať ak 
stretnú na ulici cu-
dzieho človeka a 
láka ich so sebou.  
Pripomenul deťom 
pravidlá správania 
sa chodcov a cyk-
listov na vozovke 
kvôli vlastnej bez-
pečnosti. Beseda 
našim žiakom dala 
návod, ako daným 
nebezpečenstvám 
predchádzať.

 Mgr. R. Wolfová

V našej škole sa 22. marca uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olym-
piády. Zúčastnili sa ho štyri trojčlenné družstvá základných škôl z Dolného 
Pialu, Kozároviec, Hronského Beňadika a Rybníka nad Hronom. V komisii 
sedeli traja kňazi pod vedením školského dekana z Nemčinian. Zúčastne-
ní preukázali veľmi dobré znalosti v oblasti Starého a Nového zákona. Sú-
ťažilo sa v piatich kolách. Zvíťazilo družstvo Kozároviec ôsmačky  Aman-
da Mohajer Shojaii a Zuzana Belisová a šiestačka Alžbeta Beniaková, kto-
ré postupujú do diecézneho kola v Nitre.

 Mgr. Pavol Dubaj, katechét

Najúspešnejšie boli naše žiačky

Beseda s kpt. Petrom Polákom

V našej škole sa 14. februára usku-
točnila veľká udalosť – Pasovanie pr-
vákov. Žiaci z oboch prvých tried boli 
rozdelení na 6 skupín. Každá skupi-
na mala svojho kapitána. Naši prváci 
vstúpili do Rozprávkova, kde musel 

každý jeden pre-
ukázať svoje ve-
domosti zo slo-
venského jazyka, 
matematiky, prí-
rodovedy a teles-
nej výchovy. Svo-
ju zručnosť a sa-
mostatnosť musel 
každý jeden preu-
kázať aj tým, ako si 
vie správne a rých-
lo obliecť a vyzliecť 
vetrovku, obuť a 
vyzuť (zašnurovať) topánky a pek-
ne uložiť naspäť do skrinky. Na kaž-
dom stanovišti nám nezištne pomá-
hali naši deviataci, ktorí za správne 
vykonané úlohy odmenili našich pr-

Imatrikulácia prvákov
vákov pečiatkou do rozprávkových 
žiackych knižiek.

     Po vykonaní všetkých úloh sme 
sa všetci stretli vo veľkej telocvič-
ni, kde naši prváci slávnostne zlo-
žili sľub, v ktorom sľúbili, že budú 

verní našej škole, že sa budú 
pravidelne pripravovať do ško-
ly a že sa budú správať tak, ako 
sa na správneho školáka patrí. 
Na záver každý žiak dostal Pa-
mätný list a rovnako aj praktic-
ký darček. Teraz čaká všetkých 
našich prvákov dlhá cesta, na 
ktorej im želáme, aby sa všet-
ky ich túžby a predstavy o ško-
le splnili, aby sa v nej cítili dob-
re, aby okrem vedomostí zažili 
i kopec radosti z objavovania, 
ale i spokojnosti z dobre vyko-
nanej práce.

     Chceli by sme poďakovať 
i našim deviatakom za ich akti-
vitu, pomoc, úprimnú radosť a 
ochotu. Veľké ďakujem patrí i 

vedeniu našej školy, p. uč. Majerovi 
, asistentkám tr. učiteľa za pomoc a 
spoluprácu pri realizácii imatrikulá-
cie a ich slávnostné a dôstojné uve-
denie do cechu prvákov.

V dňoch 19. – 23.februára sa na-
ša trieda zúčastnila lyžiarskeho kur-
zu v Ski centre Krahule. V pondelok 
ráno sme okolo deviatej dorazili na 
miesto a hneď sme sa išli ubytovať. 
Izby boli celkom pekné a aj dobre vy-
bavené, bývali sme po troch až šty-
roch žiakoch na izbe. Naši inštrukto-
ri nám hneď nakázali prezliecť sa do 
lyžiarskeho oblečenia a asi po hodin-
ke sme už stáli na lyžiarskom sva-
hu. Boli sme rozdelení do skupín a 
začal sa výcvik. Takto sme sa lyžo-
vali každý deň dopoludnia aj popo-

Lyžiarsky výcvik 7. ročníka
ludní až do piatku. Všetci sme sa v 
lyžovaní zdokonaľovali, no niektorí 
sa len lyžovať učili, keďže na lyžiach 
stáli po prvý raz. Podmienky na lyžo-
vanie boli výborné – sneh aj slnieč-
ko. V piatok sme už všetci zvládli aj 
ten najväčší kopec. Stravovanie bo-
lo tiež dobré a aj blízko chaty. Na zá-
ver dodáme, že nám tam bolo super 
a ešte by sme si to radi zopakovali. 
Týmto sa chceme poďakovať našim 
inštruktorom – učiteľom, p. uč. Kme-
ťovej a p. uč. Majerovi.

  žiačky 7. ročníka
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Odchod Jozefa Bottlíka do dôchodku

Obec Kozárovce dlhodobo rea-
lizuje projekt bezplatného právne-
ho poradenstva občanom. Posky-
tuje ho  JUDr.  Andrea Chorvátová 
Nagyová. Dosť často sa stretáva s 
tým, že ľudia si poberú množstvo 
úverov a časom ich nevedia splá-
cať. Nie vždy je efektívne brániť sa 
voči každému jednému z veriteľov, 
či už to je banková, alebo neban-
ková spoločnosť Minulý rok zača-
la platiť novela v zákone o konkur-
ze a reštrukturalizácií, ktorá zjedno-
dušila celé konkurzné konanie pre 
fyzické osoby a umožňuje im zba-
viť sa (takmer všetkých) dlhov ploš-
ne.  JUDr. A. Chorvátová Nagyová aj 
prostredníctvom našich novín chce 
poskytnúť stručnú informáciu o no-
vých skutočnostiach.  V prípade po-
treby sa môžu ľudia informovať aj na 
obecnom úrade v čase kedy posky-
tuje právneho poradenstvo.

V priebehu minulého roka nado-
budla účinnosť právna úprava záko-
na č. 7/2005 Z. z. o konkurze a re-
štrukturalizácií, ktorá umožňuje fy-
zickej osobe,ktorá nevlastní žiadny 
majetok, a pritom je zadlžená, aby 
prostredníctvom centra právnej po-
moci, vyhlásila konkurz na svoj ma-
jetok. Uvedené zmeny zjednodušili 
možnosť vyhlásiť konkurz na maje-
tok fyzickej osoby.

Právna pomoc pre dlžníkov
Oproti právnej úprave platnej do 

28.02.2017, dnes dlžník nemusí dis-
ponovať ani majetkom, ktorého hod-
nota predstavuje minimálne 1659,70 
€ a zároveň sa znížil súdny popla-
tok za podanie návrhu na vyhlásenie 
konkurzu zo sumy 663,88 € na sumu 
500,-€. Tento súdny poplatok zaplatí 
pred začatím konkurzného konania 
za úpadcu centrum právnej pomo-
ci, ktorému ho následne bude dlžník 
– fyzická osoba splácať v splátkach 
po 14,-€ mesačne.

Jednou zo základných podmie-
nok, ktoré musí fyzická osoba spl-
niť, aby príslušný súd vyhlásil kon-
kurz na majetok dlžníka je, že mu-
sí ísť o fyzickú osobu, voči ktorej je 
začaté exekučné (alebo iné vykoná-
vanie) konanie.

Všetky podrobné informácie o 
priebehu, podmienkach konkurz-
ného konania, ako aj následkoch 
na už začaté exekučné konania,  sú 
dostupné na webovej stránke cen-
tra právnej pomoci, www.centrum-
pravnejpomoci.sk. O podmienkach 
a priebehu konkurzného konania na 
majetok úpadcu je možné sa infor-
movať aj počas poskytovania slu-
žieb právneho poradenstva v obci 
Kozárovce. Advokát vás podrobne 
oboznámi s jednotlivými krokmi v 
konkurznom konaní.

V utorok 13. februára 2018 sa 
uskutočnila významnú udalosť na 
železničnej stanici v Kozárovciach. 
Konala sa tu rozlúčka s dlhoroč-
ným výpravcom Jozefom Bottlí-
kom, ktorý končil poslednú službu 
a odchádzal do dôchodku. 

Éterom zneli ľudové piesne v 
podaní dychovej hudby Kozáren-
ka, cez staničný rozhlas bol prečí-
taný skrátený pracovný životopis. 

Jozef Bottlík nastúpil k železnici 
1.7.1974, konkrétne do ŽST Stre-
kov, odkiaľ bol preložený do ŽST 
Komjatice, kde v septembri v ro-
ku 1974 vykonal praktickú skúšku 
na funkciu výpravca. Do odchodu 
na základnú vojenskú službu pra-
coval ako výpravca v ŽST Ivanka 
pri Nitre. Od roku 1977, po ukon-
čení vojny, pracoval ako striedač 
výpravca na viacerých železnič-

ných staniciach, napr. Ze-
mianska Oľča, Palárikovo, 
Šaľa, Veľké Kozmálovce, Te-
kovský Hrádok, Vráble, Žira-
ny, Sľažany a Gbelce. Od 
1.12.1978 bol zaradený ako 
výpravca v ŽST Kozárovce.

Za svoju prácu bol oce-
nený ministrom dopravy a 
výstavby SR titulom Zaslú-
žilý zamestnanec na celo-
slovenských oslavách Dňa 
železničiarov v Ružomber-
ku. K poslednému vlaku vo 
svojej profesionálnej karié-
re, ktorý vypravil 13. febru-
ára, ho prišli pozdraviť jeho 
nadriadení a najbližší spolu-
pracovníci. Od 19.februára J. 
Bottlík opustil rady „modrej 
armády“ a rozšíril rady dô-
chodcov.

                 pracovníci ŽSR

V dňoch 16.marca a 20. marca 
2018 sa uskutočnilo školské kolo 
súťaže v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín. Víťazi jednot-
livých kategórií  postúpili do obvod-
ného kola. Reprezentovať našu ško-
lu v obvodnom kole v MSKS Tlmače 
boli žiačky, ktoré skončili najlepšie 
vo svojej kategórii – Terézia Maje-
rová, Lucia Betinová, Viktória Švo-
liková, Alžbeta Beniaková, Amanda 
Mohajer Shojaii a Zuzana Belisová. 

Uspeli v obvodnom kole 
Podarilo sa nám získať prvé miesto 
v poézii – druhá kategória, vďaka 
Viktórii Švolikovej s básňou Valen-
tína Šefčíka Paparazzi. Výborne sa 
umiestnila aj žiačka ôsmeho ročníka 
Amanda Mohajer Shojaii, tá skonči-
la vo svojej kategórii tretia,  s bás-
ňou od Milana Rúfusa Poďakova-
nie za lásku. Z ich úspechu sa te-
šíme a veríme, že v ďalšom roční-
ku súťaže dosiahnu minimálne po-
dobný úspech. 

Už mnoho rokov existuje naša škola a vy ste boli dlho jej neodmysli-
teľnou súčasťou. Veľa rokov zo svojho života ste zasvätili žiakom, kto-
rí okrem výchovy a porozumenia potrebovali nehu a materinskú lásku. 
Vytvárali a nahrádzali ste im domov, trpezlivo a oddane ste hľadali cestu 
ku každému dieťaťu, prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že mno-

hokrát to nebolo najľahšie. Aj keď život občas priniesol 
i neúspech a vaša snaha bola márna, nestratili ste 
vôľu a chuť neprestajne, bez zaváhania vkladať svo-

ju lásku do ďalších žiackych srdiečok, investo-
vať svoj um do ďalších detských myslí. Za to 
všetko vám patrí nielen obdiv, ale aj vďaka. 

Obrovská vďaka, ktorá vychádza z úst tých, 
ktorých osudy ste ovplyvňovali. Prajeme 

vám ešte veľa zdravia a šťastia na za-
slúženom odpočinku.

Žiaci a pedagógovia  
ZŠ s MŠ Kozárovce

Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927
pozýva všetkých budúcich prvákov a prváčky na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
5. apríla 2018 o 16.00 hod.

Nezabudnite si priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča 
a 15 €  na školské potreby (prac. zošity a pod.)

Poďakovanie bývalým učiteľom

2% dane z príjmov
Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darova-

ním 2% z dane!
Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej 

organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar vás nič nesto-
jí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú pre-
javenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. 
Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2% !

Finančné prostriedky budú použité na:
• skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
• skvalitnenie vybavenia školy
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, stručný ná-

vod nájdete na našej webovej stránke: https://zskozarovce.edupage.org/
percenta2/?



  


 


János Besse

János Besse sa narodil sa v roku 
1864 v obci Beša. Neskôr navštevo-
val učiteľský ústav v Leviciach. Po-
čas svojho života sa povolaniu uči-
teľa a organistu venoval celkom 44 
rokov, jeden rok pôsobil v Komjati-
ciach, dva roky vo Vrábľoch, kde sa 
spoznal aj so svojou manželkou Ro-
záliou. V roku 1886 prišiel do Kozá-
roviec a tu strávil 41 rokov svojho ži-
vota. Učil na miestnej cirkevnej ško-
le, neskôr bol jej správcom, od ro-
ku 1901 bol učiteľom v štátnej ľudo-
vej škole v Kozárovciach a od roku 
1923 tiež jej správcom. Okrem toho 
hrával pri bohoslužbách na organe a 
pri pohreboch vyprevádzal mŕtvych.  
Jeho rodné meno bolo Ján Blščák. 
S takýmto menom  si ho dnes v ob-
ci už pamätá len málokto.  Vtedajšie 
časy boli ťažké. Pod tlakom maďa-
rizácie, s hrozbou, že nebude môcť 

(Ne)Zabudnutý učiteľ a organista
naďalej vyučovať si 
svoje meno poma-
ďarčil na János Bes-
se. Jeho bývalí žiaci 
naňho spomínajú ako 
na obetavého učite-
ľa, ktorý vychoval v 
obci celé generácie, 
bol ochotný vždy po-
môcť.  Zvlášť pomá-
hal hospodárom. Po-
čas 1. svetovej vojny 
bol nepostrádateľný, 
János Besse a jeho 
rodina boli prví, ktorí 
podali počas boľše-
vického vpádu una-
veným českosloven-
ským vojakom pohár 
čistej vody. Svojou 
prácou neustal ani 
na odpočinku. V ro-

ku 1926 odišiel do penzii. Naďalej sa 
venoval očkovaniu a štepeniu stro-
mov, viniča,  zavádzal zvláštne dru-
hy ovocných stromov a rozmnožoval 
ich,  tiež sa venoval chovu včiel. Je-
ho bývalý žiak spomína: ,,Šum stro-
mov ním vypestovaných, dodnes vy-
znieva pieseň vďaky“. 

Aj keď ortuť na teplomeroch stúpa 
len veľmi pomaly a zima sa s nami 
akosi ťažko lúči, futbalová jar je ne-
úprosná a pomaly sa všetky súťaže 
rozbiehajú. Kozárovská futbalová jar 
bude veľmi ťažká, nakoľko našich fut-
balistov čakajú tvrdé boje o zachova-
nie sa v súťaži.

Ako dobre viete, po minulosezón-
nom víťazstve v V. lige sme sa prvý 
krát dostali medzi účastníkov IV. li-
gy. Po jesennej časti sme ako nová-
čik obsadili 14. miesto a všetci sme si 
vedomí toho, že jarná časť bude veľ-
mi náročná. Výboru TJ bolo hneď od 
posledného jesenného zápasu jasné, 
že zimnú prípravu i posilnenie kádra 
musíme urobiť ešte lepšie a kvalitnej-
šie ako po minulé roky. Hráčsky ká-
der hneď v druhom týždni začal s prí-
pravou v našich domácich podmien-
kach. Po prvom prípravnom zápase 
s Horným Ohájom (3:0) naši futbalis-
ti 25. januára zamierili na štvordňové 
sústredenie na Počúvadlo do krásne-

ho prostredia Chaty pod Sitnom. Po-
čas týchto dní mužstvo trojfázovo tré-
novalo a  vydarené sústredenie vyvr-
cholilo prípravným zápasom s účast-
níkom III. ligy Žarnovicou (2:0). Nasle-
dovali ďalšie prípravné zápasy s tre-
ťoligovými Veľkými Ludincami (1:0), 
so Starým Tekovom (6:0), s Hlohov-
com (1:4), s juniorkou Nitry (1:5), s VI-
ONOM Zlaté Moravce – Vráble (2:4). 
Až napokon v generálke na jarnú časť 
sme sa na umelej tráve v Zlatých Mo-
ravciach stretli s futbalistami Novej Ba-
ne, nad ktorými sme zvíťazili 5:1. Ta-
kisto aj v hráčskom kádri nastal určitý 
posun. Do zimnej prípravy sa už ne-
zapojili Šimon Nemček, Erik Jenes, 
Mikuláš Márius Huszár a bohužiaľ, 
počas prípravného obdobia sa nám 
zranil Marián Švec, ktorého zranenie 
si vyžiada dlhšiu liečbu. Naopak, do 
kádra pribudli brankár Michal Doležaj 
z Nevidzian, náš odchovanec obran-
ca Jakub Skačan z Hontianskych Ne-
miec, stredopoliari  Matúš Ondrejka 

zo Žarnovice, René Víglaský zo Ši-
monovian a útočník Tomáš Londák 
zo Žarnovice.

 V nedeľu 11.marca sme vycesto-
vali na prvý jarný majstrovský zápas 
do Čeľadíc. Vo veľmi dôležitom zápa-
se naše mužstvo prvýkrát v tejto se-
zóne zvíťazilo na súperovom ihrisku, 
keď hráči podali veľmi dobrý výkon. Po 
dvoch góloch Martina Lenárda a jed-
nom góle Lukáša Bíňovského sa zá-
pas skončil výsledkom 3:2 v náš pro-
spech. Nasledujúce stretnutie na do-
mácej pôde s Továrnikmi sa už bohu-
žiaľ neuskutočnilo, nakoľko ŠTK ZSFZ 
odvolala všetky zápasy pre nepriazni-
vé počasie. V sobotu 24. marca sme 
vycestovali na zápas do Hrušovian, 
ktorý sme prehrali 3:1. Dúfam, že 1. 
apríla, na Veľkonočnú nedeľu, sa hrá-
či predstavia konečne už aj našim di-
vákom na domácej pôde v zápase s 
Veľkým Mederom.

Čaká nás náročná časť futbalovej súťaže

So svojou manželkou mal tri de-
ti prvým bol syn Béla,  druhou bola 
dcéra Irma a tretia sa volala Jolánka. 
Najviac spomienok je v pamäti oby-
vateľov obce  na ich dcéru Irmu, pre-
tože tá zomrela z rodiny Besse po-
sledná. Medzi tými, ktorým sa celý 
život venoval, chcel aj zomrieť.  Na 
mieste, kde on toľkých odprevadil, 
teraz leží spánkom pokoja. 

János Besse zomrel 15. júna 
1935. Nad jeho hrobom sa od ne-
ho odobral v mene bývalých kole-
gov učiteľov Vojtech Belo Fajta, za 
bývalých žiakov Viktor Benčat, za 
deti Viktória Kotorová a Paulína Be-
niaková, za správcu školy Vojtech 
Petráss. Posledný rečník svoju reč 
zakončil slovami: ,,V teba som dú-
fal Pane, nebudem zahanbený, na 
veky Amen“.

Nezabúdajme na človeka, ktorý 
pre našu obec tak veľa urobil. Na 
cintoríne v Kozárovciach vedľa sta-
rej kaplnky stojí veľká krypta, na kto-
rej sa postupne prejavuje zub času.  
Kozárovčania zastavte sa a spo-
meňte si...

Z kroniky obce Kozárovce a zo 
spomienok obyvateľov D. Hudec

Foto: M. Nemčeková

Mládežnícke mužstvá sa na svoje 
súťaže ešte len pripravujú. Jediný svoj 
zápas odohrali dorastenci v Želiezov-
ciach, kde po vcelku úspešnom 1. pol-
čase, ktorí vyhrali gólom Michaloviča 
1:0,  napokon  prehrali 1:2.

Ako som už avizoval na začiat-
ku článku, čaká nás veľmi nároč-
ná a ťažká futbalová jarná časť sú-
ťaže. Verte mi, že Výbor TJ urobil 
všetko pre to, aby sme v súťaži us-
peli a zotrvali v nej aj budúcu sezó-
nu. Hlavná ťarcha bude na hráčskom 
kádri a realizačnom tíme. Chcel by 
som vás všetkých požiadať, aby ste 
im aj vy pomohli svojím povzbude-
ním, či už na domácom alebo súpe-
rovom ihrisku a verím, že po súťaži 
budeme si môcť všetci spolu pove-
dať, že náš cieľ – záchrana v súťaži 
sa nám podarila.

Dušan Mráz
TJ Lokomotíva Kozárovce

Snímky Jozefa Bedeja z prípravného zápasu Kozárovce - Starý Tekov, kto-
rý sa odohral 10. 2.  s výsledkom 6:0 (2:0).



 


 


Cyklická relácia najlepších 
tanečných, speváckych a zvy-
koslovných programových čí-
sel z repertoáru slovenských 
folklórnych skupín a súborov 
vo forme „hitparády“ s mož-
nosťou diváckeho hlasova-
nia. To je stručná charakteris-
tika televíznej relácie z produk-
cie RTVS - televízneho štúdia 
v Košiciach pod vedením reži-
séra Petra Hudáka. Práve ten-
to kolektív navštívil našu obec 
týždeň pred Veľkou nocou, aby 
nadviazal na úspešnú spoluprá-
cu spred siedmich  rokov s na-
šou folklórnou skupinou Pras-
lica.

Z bohatej ponuky folklórnych 
obrázkov Praslica tentokrát  
siahla po najväčšom poklade zo 
svojej truhlice a tým je SVADBA. 
Najkrajší zvyk, ktorý sme zde-
dili po našich predkoch v čase, 
ktorý sa od nás rýchlo vzďaľuje. 
Zachytili sme v ňom svetlá a far-
by minulosti a v srdci ho nesie-
me s hrdosťou do dnešných dní. 
Starodávna krása v jagavej par-
te, v ojedinelom tmavom plyšo-
vom šate mladuchy, v šuchota-
júcich sukniach družíc, v blingá-
čoch na čepcoch, v slávnostnej 
delinke a na vizitkách, vo vzo-
roch tkaných vankúšov z výba-
vy nevesty v domčeku. Vojdete 
z dvora do vnútra a zacítite še-
ro v pitvore, vôňu hlinenej dláž-
ky v izbe, ohmatáte pohľadom 
muškáty na oknách, obrazy na 
stenách, kasňu, truhlicu s oltá-
rikom, posteľ s výbavou pre ne-
vestu, koláče na stole, mrváň na 
fľaške s vínom a vo vôni čerstvé-

ho chleba sa v nás ra-
zom zhmotnia všetky 
vône domova.

To všetko nenásyt-
ne snímajú kamery a 
štáb sa teší z krás-
neho autentického 
prostredia a z pro-
fesionálneho prístu-
pu všetkých účinku-
júcich. Korunku tomu 
hmatateľnému dáva 
výber starých archa-
ických svadobných 
piesní. A tak pri do-
jemnej rozlúčke ne-
vesty s matkou zne-
jú slová: „ Z rána mi 
vienok skvitou, teraz mi pomali 
už aj uväduje, už mi aj uvädov, 
už mi aj odpadov z mojej hláv-
ki dole...“

(Obrázok kozárovskej svadby 
uverejní RTVS v jeseni 2018.)

V kolobehu života na dedine 
vystupuje krása prírody, človek 
zviazaný so zemou, zrastený s 

obrazom ročných období od ko-
lísky až po máry. Chlebodarná 
zem pohlcuje sily aj city člove-
ka. Okrem lásky. Láska s dáv-
nymi zvykmi patrí k najkrajšiemu 
dedičstvu po predkoch. 

V predvečer 1.mája musela 
každá slobodná dievka v dedi-
ne mať pred domom postave-
ný máj. A práve májová vese-
lica bola druhou ponukou FSk 
Praslica pre TV reláciu Kapura. 
Veselosť mladých i tých star-
ších pri speve a tanci naplnila 
deň v minulosti i tento deň pred 
kamerami. 

(Relácia bude odvysielaná eš-
te túto jar.)

Ďakujeme zo srdca za krás-
ne interiérové priestory Davido-
vi Hudecovi a za dvor Františ-
kovi Čaradskému za kostolom. 
Veríme, že svojou dobre odve-
denou prácou sme opäť prispeli 
k dobrému menu FSk Praslica i 
našej obci Kozárovce.

 A. Valkovičová, 
členka FSk Praslica

Praslica pred televíznymi kamerami
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Mesiac február bol chladným mesiacom s pochmúrnym počasím, 
no my sme si ho spestrili karnevalom v materskej škole. Detský kar-
neval sa konal v priestoroch v materskej školy Kozárovce v piatok 
9.februára.Každé dieťa  prišlo ráno do triedy oblečené vo svojej vy-
snívanej a vymyslenej maske a kostýme. V ten deň sa tak deti zme-
nili na rôzne zvieratká, princezné a šašov. Počas dopoludnia deti 
tancovali a súťažili v triedach, v každej triede vládla dobrá nálada. 
Deti si z karnevalového dňa odniesli množstvo krásnych zážitkov, 
ktorých dôkazom sú fotografie z karnevalového dňa.

Karneval v našej 
materskej škole

Prvý jarný deň sme si v našej 
materskej škole pripomenuli upále-
ním Moreny. V doobedňajších ho-
dinách sme sa spoločne presunuli 
pred obecný úrad Kozárovce spo-
lu s Morenou. Pred obecným úra-
dom sme spoločne zaspievali pie-
seň „Nesieme Morenu“. Následne 
sme sa presunuli na most, kde sme 

Mesiac február sme si v našej materskej škole spestrili dňom zame-
raným na vesmír. V utorok 13. februára nás navštívila delegácia s pre-
nosným planetáriom. Prezentácia prenosného planetária sa konala v 
priestoroch veľkej telocvične základnej školy. V úvode deti motivoval od-
borný personál z prenosného planetária prezentáciou rôznych fotografií 
vesmíru (slnečnej sústavy, hviezd, planét).  Po krátkej motivačnej prezen-
tácii sme sa presunuli do priestoru v tvare pologule, kde sme videli no-
vú prezentáciu vesmíru. Zážitok bol umocnený priestorom pologule. Té-
ma vesmír deti veľmi zaujala. S obdivom pozorovali prezentácie vesmír-
nych telies a v tejto súvislosti mali aj viacero otázok. Deti si z planetária 
odniesli množstvo zážitkov a poznatkov.    
    

Stranu pripravila:  
Mgr. Paulína TAMÁŠOVÁ

Vynášanie moreny

Návšteva Planetária

zapálili a upálili Morenu. Upálenú 
Morenu sme hodili do Čaradické-
ho potoka.  Symbolicky sme sa tak 
rozlúčili so zimou a zároveň sme 
privítali prichádzajúcu jar. Deti si 
odniesli zážitok z upálenia More-
ny. Upálením Moreny sme si pri-
pomenuli jeden zo staroslovien-
skych zvykov.


