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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Bez akejkoľvek prípravy nás príroda vyzliekla zo vzdušného letného oblečenia a prinútila
nás vytiahnuť zo skríň teplejší odev. Musíme si
zvykať na chladnejšie rána, upršané a veterné dni
a na noci, ktoré sú čoraz dlhšie.
Nastala jeseň. Ale aj tá má svoje čaro v podobe pestro sfarbeného lístia na stromoch, v poletujúcich pavučinkách babieho leta či v usmievajúcich sa šarkanoch na oblohe. Deťom pre
radosť vyrezávame z tekvíc strašiakov, do ktorých vkladáme svetielka a tie rozžiaria priečelia
našich príbytkov.
Pomaličky nám zo záhrad mizne úroda,
v ktorej sa ukrýva naša celoročná práca. Pripravené pivnice sa postupne zapĺňajú, všetko v nich
má svoje miesto – cibuľa, mrkva, petržlen, zemiaky, repa či jabĺčka rôznych druhov a farieb.
Keď zo záhrady zoberieme poslednú úrodu,
môže sa začať orať. A musí sa to stihnúť ešte
pred kesovskými hodami...!

Vážení spoluobčania, milí Poľnokesovčania,
dovoľte mi popriať Vám čo najviac slnkom
prehriatych jesenných dní, nech si vo Vašich
domovoch k slávnostne prestretému hodovému
stolu spoločne sadnú Vaše rodiny. Na pamiatku našich drahých zosnulých zapáľme sviečku,
na chvíľu sa zastavme pri mieste ich posledného odpočinku a s láskou na nich spomínajme.
A v tejto posvätnej pokojnej atmosfére zotrvajme
až do začiatku adventu.
S úctou

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 28.9.2018 sa konalo posledné zasadnutie
Obecného zastupiteľstva Obce Poľný Kesov
vo volebnom období 2014 – 2018.

Ďalej v súvislosti s obstaraním Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Poľný Kesov
obecné zastupiteľstvo:

Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo:
• prerokovalo plnenie rozpočtu obce
k 30.6.2018,
• zobralo na vedomie správu hlavnej
kontrolórky obce k plneniu rozpočtu
k 30.6.2018,
• schválilo úpravu rozpočtu k 28.9.2018,
• schválilo kúpnu zmluvu medzi Obcou
Poľný Kesov ako kupujúcim a Ivanom Pilným ako predávajúcim na odkúpenie časti
vodovodnej siete,
• odsúhlasilo žiadosť pani Šinskej o pripojenie výložníka verejného osvetlenia k existujúcemu stĺpu elektrického vedenia.

konštatovalo, že:
• pripomienky zo strany dotknutých orgánov
štátnej správy a dotknutých právnických
osôb sú v územnom pláne obce Poľný Kesov akceptované,
• schválený územný plán obce sa člení na záväznú a smernú časť,
akceptovalo:
• stanovisko Okresného úradu v Nitre,
ku zmenám a doplnkom č.1 územnoplánovacej dokumentácie, č. OU-NR-OVBP12018/034639 zo dňa 17.9.2018,

3

schválilo:
• Územný plán obce Poľný Kesov – zmeny
a doplnky č.1,
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Poľný
Kesov č. 2/2018 o vyhlásení záväzných
častí Územného plánu obce Poľný Kesov zmeny a doplnky č.1,
uložilo obci:
• sústavne sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá
koncepcia organizácie územia. Ak dôjde
k zmene predpokladov, alebo je potrebné
umiestniť verejnoprospešné stavby, obec
obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie,
• pravidelne, najmenej však raz za štyri roky,
preskúmať schválený územný plán obce
Poľný Kesov, či nie sú potrebné jeho zmeny
alebo doplnky alebo obstaranie nového
územného plánu,
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• obstarať zmenu alebo doplnok územného
plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho
zmenami a doplnkami,
• vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia
o schválení doručí Ministerstvu dopravy
a výstavby SR,
• zverejniť záväzné časti územnoplánovacej
dokumentácie spolu s VZN a to vyvesením
na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj
iným mieste obvyklým spôsobom, a doručiť
ho dotknutým orgánom štátnej správy,
• uložiť schválený územný plán obce Poľný
Kesov na obecnom úrade, stavebnom úrade
a na Okresnom úrade v Nitre.
Text a foto: Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

NITRIANSKY CYKLOMARATÓN 2018
Výstrelom zo štartovacej pištole bol odštartovaný
cyklistický pretek: Poľný
Kesov, Rastislavice, Komjatice, Černík, Úľany nad
Žitavou, Podhájska, Pozba, Horný Pial, Kalná nad
Hronom, Tekovské Lužany, Plavé Vozokany, Pozba, Podhájska, Trávnica,
Malá Maňa, Mojzesovo,
Černík, Komjatice, Poľný
Kesov, v dĺžke 116 km, ako
7. ročník Nitrianskeho cyklomaratónu, ktorý sa uskutočnil 8.9.2018 v našej
obci.
Aj tento rok boli preteky
doplnené o trate určené pre
malých cyklistov od 0-12
rokov. Celkovo sa zúčastnilo 101 detí, ktoré si po pretekoch odniesli krásne
ceny. Samozrejme víťazné
poháre čakali aj na prvých
troch, v každej kategórii.
O 14:47 dorazila šťastne
do cieľa i posledná cyklistka z celkového počtu 99
pretekárov. Vyhlásenie výsledkov nenechalo na seba
dlho čakať.
Tento rok sa absolútnym víťazom pretekov stal
Tomáš HARAG s časom
2:58:05,55. Cyklomaratón podporili viacerí
sponzori: Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny
kraj, Obec Poľný Kesov i susedné obce, firmy:
N-motors, Thermal Park Nitrava, JT Nutrition,
Nutrend, Gretech, Dolomitybike, Tekmar,
Heaven Pub, Heineken Slovensko, vďaka ktorým
si odniesli pekné ceny deti i dospelí v tombole.
O program sa postarali: DTS Svetlušky, Trúfaľko
a Trúfaľka a Notový Dany. Deťom dopoludnie
spríjemnila i Zitka Balážiová, ktorá súťažiacim
deťom namaľovala krásne obrázky na tváričku.

Maratón sa niesol v príjemnej atmosfére a my
organizátori ďakujeme všetkým zúčastneným
a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý bude 7.9.2019.
Ešte raz ĎAKUJEME všetkým, ktorí nás
podporovali a pomohli nám, lebo bez Vás by to
nešlo...
		

Text a foto: Juraj Teplan
riaditeľ pretekov
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HASIČSKÝ ŠTVRŤROK
DHZ v Poľnom Kesove tento rok oslávil
svoje 90.te narodeniny! Spolu sme to oslávili
na piatom ročníku obľúbenej akcie Deň otvorených dverí, ktorá sa konala 5.5.2018 u nás,
u hasičov. Ako každý rok, aj v toto sobotňajšie
dopoludnie sme si predstavili zákutia hasičskej
zbrojnice, športovú aj zásahovú techniku a vozový park, hasičskú Aviu a Iveco. Tie sa páčili
najmä deťom, pretože si mohli sadnúť za volant hasičského auta a vyfotiť sa v ňom. Okrem
toho sme si spoločne užili veľa zábavy, deti si
zasúťažili v pripravenej súťažnej dráhe o sladké
odmeny. Preverili svoje športové, ale aj logické
zdatnosti a tí najlepší vyhrali krásne trofeje.
Po súťažnom popoludní sa vyšantili na penovej párty. Taktiež sa niečo priučili – povedali
a ukázali sme im ako bojovať s menšími požiarmi a to ukážkou hasenia hasiacim prístrojom
a hasiacim vakom. Počas DOD sa deti zoznámili
s hasičským náradím, vyskúšali si rozhadzovanie
hadíc či triafali plechovky džberovou striekačkou.
Na sobotný večer sme pripravili grilovačku pri
zbrojnici, ktorú sme ukončili malým ohňostrojom. Oslavy výročia pokračovali v nedeľu, kedy
sa uskutočnila sv. omša v obecnom Kostole Krista
Kráľa. Akciou dňa otvorených dverí každoročne
nadväzujeme kontakty s deťmi, mládežou a obyvateľmi obce. Tento rok sme sa tešili aj návšteve
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našich kamarátov z hasičskej rodiny–DHZ Branč.
Tento rok sme špeciálne pre túto akciu vytvorili brožúrku „90 výročie DHZ Poľný Kesov“
ktorá spomína a opisuje vývoj DHZ od jeho
založenia.
O dva týždne na to, tretiu májovú nedeľu,
sme spoločne odštartovali 16. ročník hasičskej
súťaže „O pohár starostky obce Poľný Kesov“,
ktorá bola zároveň úvodným kolom THHL.
V tento slnečný deň sa na kesovskom trávniku
stretla tridsiatka družstiev. Po príhovore starostky obce Poľný Kesov Ing. Ľubice Poluchovej
a predsedu DHZ Poľný Kesov Jaroslava Vavríka už nič nebránilo tomu, aby súťažiaci vybehli
na trať. O otvorenie súťaže a 12. ročníka THHL
vo veľkom štýle sa postaralo domáce družstvo
mužov parádnym útokom s časom 13,57s. Latka bola nastavená pomerne vysoko. Celkovo sa
súťaže zúčastnilo 22 mužských a 9 ženských
tímov. Okrem družstiev THHL medzi sebou
súťažili družstvá z ďalších štyroch hasičských
líg. V mužskej kategórií sme boli svedkami
troch trinástkových časov no ženy boli vo svojich útokoch viac opatrnejšie. Celkové výsledky
súťaže mužská kategória: Stupné 13,50s, Poľný
Kesov 13,57s, Pavlice 13,92s. Ženská kategória:
Krupina 18,17s, Turčianske Teplice B 19,66s,
Malý Lapáš 20,05s.
Počas
nasledujúcich
letných mesiacov sme
rozvíjali svoje športové
zručnosti na hasičských
súťažiach. Tento rok sme
sa zapojili do dvoch
hasičských líg – Tekovsko
Hontianskej, ktorá tento
rok pozostávala z 8 súťaží
a Západoslovenskej hasičskej ligy, ktorá mala 13
kôl, ale trénovali sme aj
na neligových súťažiach.
V spomínanej THHL, nám
útok vyšiel na každom kole
a už pred finálovým kolom
v Imeli (22.9. 2018) sme
sedemnásobnými víťazmi.

V ZSHL sme boli tiež silným družstvom, avšak
tri súťaže nám nevyšli podľa predstáv a celkovo sme skončili na druhej priečke. Táto liga
už mala vyhodnotenie 8.9.2018 v Orechovej
Potôni. Oproti minulému roku, kedy sme boli

tretí, sme sa posunuli vpred a podávali sme vyrovnanejšie výkony. Snáď budeme napredovať a pôjdeme rovnakým, ba lepším tempom aj
v budúcej sezóne. Ešte nás čaká pár súťaží, kde
budeme reprezentovať nielen náš DHZ, ale aj
obec Poľný Kesov, postúpili sme aj na Slovenský Superpohár, ktorý sa tento rok bude konať
13. októbra 2018 v Čadci. O našich výsledkoch
tiež pravidelne informujeme na našej facebookovej stránke Hasiči Poľný Kesov.
Nezabudli sme ani na pomoc spoluobčanom
v núdzi, ktorí sa na nás počas leta obrátili so svojimi problémami, ktoré sme spoločne vyriešili.
S plným nasadením sme odstránili drobné požiare, pomáhali sme pri odchyte včiel, opilovali
spadnuté stromy po búrke. Pomocnú ruku sme
podali aj obyvateľom obce Cabaj-Čápor, pri
odčerpávaní vody počas hustých prívalových
dažďov. Čo sa týka zásahovej činnosti, bola naša
činnosť toto leto chvalabohu minimálna.
Na záver tohto článku by som sa v mene nášho
DHZ chcela poďakovať obci Poľný Kesov, VÚC,
všetkým sponzorom a sympatizantom, ktorí podporili a pomohli s organizáciou spomínaných akcií, ale aj všetkým obyvateľom našej obce, že sa
na nich zúčastňujú rok čo rok. My Vám na oplátku pomôžeme tak, ako je v našich silách. Veríme,
že budeme spolupracovať a upevňovať naše dobré vzťahy aj naďalej.
Text a foto: Alena Čičová
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SVIATOK SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE – PATRÓNKY SLOVENSKA
,,Ó Mária Bolestivá, naša ochrana,
slovenský náš národ volá, pros
za nás Boha! Ty si Mať dobrotivá,
Patrónka ľútostivá, oroduj vždy
za náš národ u svojho Syna...“
...tóny aj tejto piesne zneli pri
tradičnom stretnutí pri našej kaplnke v nedeľu, 16.9. 2018. Tak, ako
každý rok sme sa tam, pri príležitosti
sviatku Sedembolestnej Panny Márii, patrónky Slovenska a 8. výročia
znovuvysvätenia, pomodlili, poďakovali za minulý rok a poprosili
o milosti na budúci rok.
Po malej oslave pri kaplnke,
sme si, pri šálke kávy či čaju so zákuskom, posedeli a pospomínali v našom klube.
Okrem členov ZO Jednoty dôchodcov, zavítali medzi nás aj p. Štefka Vaššová, p. Katka
Hanáková a p. Evka Patáková. Bolo nám spolu
dobre!
Z histórie kaplnky:
Z dostupných prameňov sa nám podarilo zistiť, že kaplnku v Poľnom Kesove dal postaviť
v rokoch 1888-89 gróf Imrich Hunyady ako

poďakovanie Panne Márii na mieste, kde jeho
manželka Felícia spadla z koňa, čím si spôsobila
zranenie, z ktorého sa vyliečila – malo ísť o zlomeninu nohy. Takže oslavujeme 130. výročie
vzniku!
V roku 2010 bola kaplnka renovovaná a znovuvysvätená.
					
Text a foto:
Výbor ZO Jednoty dôchodcov

PREMENY STARÝCH MÁM
Iba pred nedávnom sa skončili letné prázdniny. Vo mne slovo ,,prázdniny“ vyvoláva predstavu: školopovinné deti a staré mamy.
,,Stará mater.“ Nie je to najkrajší prívlastok
pre starú mamu, babičku, omamu či naďmamu.
Znie tak expresívne. Ale na dedine, za čias, keď
bola moja mama dievčatko (1902) sa starým
mamám onykalo. Mali v rodine rešpekt, ich slovo a práca mali veľkú váhu. Táto kategória žien
je v rodine nenahraditeľná. Vždy bola, aj bude.
Predsa vzťah medzi starými rodičmi a vnúčatami
je neviditeľná niť života a nedá sa pretrhnúť.
Moja stará mama žila v osade Nový Ma-
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jer. Bola na prvý pohľad láskavá, rozprávková
babička. Bol to obrázok starej ženy, ako sedí
na lavičke a prútikom zaháňa sliepky, aby sa nepchali do kuchyne. Na hlave vždy nosila šatku,
neviem ani akej farby mala vlasy. Večer sme
spolu sedeli na priedomí, rozprávali sa a pozerali
na padajúce hviezdy či na svätojánske mušky.
Ona ani nevedela, že ma vlastne vychováva.
Spoločné chvíle ma poznačili na celý život. Mala
som ju veľmi rada.
Moja mama ako stará mama bola veľmi opatrná. Svoje detstvo prežila v inom čase, priestore,
spoločenskej klíme. Jej vnuci vyrastali za iných

podmienok. Jednoducho sa časy zmenili.
A ja, ako stará mama, neprestávam s neustálym: ,,Stoj, jazdi opatrne, nechoď tam, napi
sa, zjedz, čokoládu nie, jablko áno, nie keksíky,
moje moravské koláče (či?) áno, nie. To nie je
zdravé, toto je zdravé.“ Je pravda, aj ja byť na ich
mieste, by som občas zakričala nieee!
My si s vnúčatami desaťkrát za deň nehovoríme, že sa máme radi, lebo to navzájom vieme.
Náš vzťah je inštinktívne založený na ,,ja pán,
ty pán.“ Veď už sú dospelí. V skutočnosti moja
výchova spočíva v zmesi lásky, starostlivosti,
rešpektu, úcty a snahy o vytvorenie harmónie.
Ibaže vnúčatá mi tykajú a volajú ma babka. Nitku
vzťahov vidím iba ja, niť je neviditeľná.
Dnešné staré mamy vyzerajú mlado. Prekvapujúce je, že rovnako veľa a dlho pracujú. Ne-

ustále naháňajú čas, ale to nejde, lebo čas chytíme
len vtedy, keď stojíme. Energicky šliapu na plyn
– vybrať vnúča zo škôlky, bežia za mamou,
ktorá si zlomila ruku...Večer surfujú po internete,
sústavne pozerajú na mobil, volajú vnučke, vnukovi...
Občas si vzdychnú, dajú, dajú si deci červeného, kúsok čokolády a vyložia si nohy na stôl.
Keď večer padajú hviezdy, nevedia, čo si okrem
zdravia majú želať, veď sa im vlastne splnilo
všetko, po čom túžili.
Získať status starej matere nie je v našej moci,
je to vo hviezdach, musíme si počkať. A tak mi
napadlo, ktože nám, ,,starým materiam“, na starosť košieľku operie?
Text: Jozefína Pilná

VEĽKÝ KULINÁRSKY ÚSPECH
V polovici letných prázdnin sa konal v Komoči (okres Nové Zámky) medzinárodný Gastrofestival, ktorého sa po prvý krát zúčastnila
aj naša obec. Na tento trojdňový festival plný
hudby, dobrého jedla a skvelej zábavy sme sa
vybrali už v piatok večer. Po príchode do areálu
campingu sme dostali miesto, kde sme
si rozložili stany
a pripravili reprezentačný stánok našej obci. Krásne sme
ho vyzdobili a po
noci plnej otravných
komárov bzučiacich
z neďalekého Váhu
sme sa prebudili
do nádherného slnečného dňa plného
očakávaní, čo nás
v ten deň čaká.
Už okolo šiestej
prišli naši susedia
z Rastislavíc a ďalšie
a ďalšie družstvá.

Spolu súťažilo 238 družstiev v štrnástich kategóriách. My sme sa prihlásili do kategórie
bezmäsitých jedál a kategórie hovädzí guláš.
Do varenia sme sa pustili s veľkou láskou a postupne sme v našom stánku privítali rôzne
kuchárske celebrity, či už z Masteršéfa alebo
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samého veľkého Jaroslava Žideka. Všetci ocenili
náš nápad, ako netradične sme sa rozhodli pripraviť pravé slovenské jedlo halušky a to na sladko. Až sedem druhov halušiek bolo na krásnom
drevenom podnose pripravené, aby vkĺzlo do úst
tridsiatim najlepším kuchárom zo Slovenska,
Maďarska a Česka.
Tí postupne ochutnali rôzne sladké chute halušiek, ako medovo-orechové, jahodovo-tvarohové, makovo-višňové, jablkovo-škoricové,
kakaovo-mandľové, malinovo-pudingové a banánovo-nutelové. Pri vyhodnotení prišlo veľké prekvapenie. Náš výtvor získal na tomto
prestížnom festivale cenu zlatej varešky a stal
sa absolútnym víťazom v kategórii bezmäsitých

jedál. Ďalší úspech prišiel o malú chvíľu pri hodnotení guľášov.
Naša obec získala v tejto kategórii striebornú
varešku, čo je pri konkurencii veľkého počtu
odovzdaných vzoriek guľášov tiež obrovský
úspech. Zhodli sme sa, že prvá návšteva v Komoči bola pre nás veľmi úspešná a vieme i to, že
obhájiť naše úspechy bude o rok hrozne ťažké.
My budeme radi, ak nás tam prídete pozrieť
a pomôžete nám s varením a reprezentovaním
našej malej gastro obce.
Text a foto: Martin Kriššák

MEMORIÁL MILANA MOLNÁRA
V polovici augusta sa na našom ihrisku
odohral 5. ročník turnaja v malom futbale ako
spomienka na bývalého hráča Milana Molnára.
Skupinové boje určili semifinálové dvojice.
Old boys Cabaj-Čápor nestačil na tím ni-

10

trianskych fanklubákov ZaNitrum a prehral 1:2.
V druhom semifinále na seba narazili domáci Heaven pub proti hosťom z Partizánskeho.
Po výsledku 5:0 sa domáci tešili z postupu
do finále. Za domácich skórovali 2x Stanislav

Kucharský, Boris Žigmund, Martin Chren
a František Paľo.
Počas malej prestávky si všetci pochutili
na guláši a zabíjačkových špecialitách od majstrov kuchárov a víťazov Gastro festivalu v Komoči. Po nebíčku v papuľke mohol začať boj
o bronz. Ten sa medzi Lokomotiv Partizánske
a Cabaj-Čáporom skončil 2:2, no roztrel na pokutové kopy zvládli lepšie chlapci z Partizánskeho a odniesli si bronz. Vo finále plnom emócií si
nakoniec Heaven pub poradil s tímom ZaNitrum

tesne 3:1 (Kucharský, Trvalec, Bagoňa - Dalibor
Lenický).
Ocenený ako najlepší brankár turnaja bol
Ajčo Horik (ZaNitrum) a ako najlepší strelec
Stanislav Kucharský (Heaven pub) s ôsmimi gólmi. Organizátorov potešil veľký záujem divákov.
Po turnaji sme si ešte všetci kamaráti, známi
a rodina spomenuli na Milana a tešíme sa o rok
na ďalší ročník.
Text a foto: Martin Kriššák

JESEŇ V MINULOSTI
Jeseň býva nádherným ročným obdobím.
Hýri farbami, vôňami. Mnohým z nás sa vynárajú zabudnuté spomienky z detstva: v minulom
storočí sme s našimi starými otcami chodili
v októbri na pole lámať kukuricu, najmä pre jej
odvoz. Na jej prepravu do nášho dvora musel
dedko zabezpečiť povoz
– vlečku s traktorom. Ba
niekedy sa na túto činnosť použili aj kone.
Z cesty domov sme
mali veľký zážitok. Boli
sme ,,vytrasení, ale šťastní“. Vnímali sme ju ako
,,dlhú“ cestu z poľa.
Vlečka bola naplnená žltučkými kláskami kukurice, ktorá sa vo dvore
naukladala do sušiarne.
Tvorili ju najmä okrúhle
dlhé drevá, aby sa plodina nesparila. Po celú
zimu sa z nej vyrábal
šrot na kŕmenie hospodárskych zvierat. Sem-tam si pochutili aj
myšky.
Gazdovia mali v dvadsiatom storočí plné
ruky práce – úrodu zasiať, okopávať, pozberať...
Záhumienok s kukuricou mával môj dobrý
dedko Koloman niekde za Perešom, musel ju

olámať, naložiť. My deti sme pravdepodobne
viac zavadzali ako pomáhali, ale dedko nás nikdy nehrešili. Naopak, sľúbili mi novú šúpoľovú
bábiku. Čítate správne, moja generácia vtedy
starým rodičom onikala. Bábiky mali osobité
čaro – krehké šaty z kukuričného šúpolia, vlásky
z kukurice...
V čase detstva sme
boli viac spätí s prírodou,
nevyhnutnými
poľnohospodárskymi prácami,
so zvieratami. Dnešné
deti ich väčšinou chodia
obdivovať do zoologických záhrad, či na farmy.
Opäť máme jeseň.
Zberá sa posledná úroda
z polí. Spomienky na nedávnu minulosť sa postupne vytrácajú. Možno
je vhodné zaznamenať
ich vybavenie v pamäti,
najmä pre mladších čitateľov, pre spoznávanie
časti roľníckeho života
našej obce.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: internet
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ZMENY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Prázdniny sa veľmi rýchlo skončili, leto
sa už tiež blíži ku koncu. A je tu nový školský
rok 2018 - 2019. Deti prišli do školy oddýchnuté, vykúpané a plné prázdninových zážitkov.
V škole ich čakali väčšie zmeny. Vzhľadom
na malý počet žiakov sme spojili tri ročníky
do jednej triedy - 1., 2. a 4. ročník.
Preto teraz jedna trieda slúži na výchovnovzdelávací proces a druhá pre školský klub.
Obe triedy sú vynovené. Počas prázdnin sme
položili nové podlahy, ktoré si už priestor žiadal.
Ďakujeme zastupiteľstvu za schválenie, pani starostke za podporu školy a všetkým, čo pomáhali
veľká vďaka za venovanú energiu a hlavne chuť
pomôcť.
Aj vstup do tried je nádherný. Dvere zdobia
krásne maľby, za ktoré tiež veľmi ďakujeme.

12

Školský rok je už v plnom prúde. Tento rok sa
už všetky ročníky vzdelávajú podľa inovovaného
školského vzdelávacieho programu „Pozitívnou
klímou ku komunikácii a tvorivosti“. Vo všetkých
ročníkoch sa vyučuje anglický jazyk, na výučbe
využívame počítače, edukatívne programy aj interaktívnu tabuľu. Naďalej bude fungovať výtvarný krúžok s Barborkou, ktorá dochádza z Nitry.
V rámci zvyšovania čitateľskej gramotnosti budú
žiaci odoberať časopis Vrabček a Fifík, s ktorým
spolupracujeme. Hneď v 1. čísle časopis Vrabček
uverejnil výtvarnú prácu nášho bývalého žiaka.
Tešíme sa, že aj naďalej budú pekné práce našich
žiakov uverejňované, aby mali deti motiváciu
ďalej a lepšie tvoriť. No a flautisti tiež budú mať
možnosť trénovať na zobcovej flaute.
V mesiaci september sme už so žiakmi
navštívili divadelné predstavenie
Danka a Janka podľa rovnomennej
knihy v Starom divadle v Nitre. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo, veľa
o ňom rozprávali, písali a kreslili.
V tomto školskom roku sme sa
rozhodli turistikou poznávať najbližšie obce regiónu. Dňa 22.9. sme
absolvovali túru do Štefanovičovej.
Slniečko nám hrialo a pomáhalo
absolvovať túto cestu. V obci Štefanovičová nás privítala pani starostka a deti odmenila sladkosťou. Hneď
bola cesta naspäť veselšia a rýchlejšia. V škole sme urobili výstavu
ovocia a zeleniny, ktorou by sme
chceli podporiť zdravé stravovanie.
Aj deti z Materskej školy v Poľnom
Kesove sa prišli pozrieť na výstavu.
Pritom sme si spolu zarecitovali
básne o ovocí a zaspievali krásne
slovenské piesne Bolo raz jabĺčko,
Čerešničky, čerešničky, čerešne, Červené jabĺčko...
V mesiaci október nás čakajú
veľké projekty, do ktorých sme sa
prihlásili:
Záložka do knihy spája školy
je medzinárodná súťaž, v ktorej nad-

nadväzujeme kontakt so školou v Českej republike a žiaci si navzájom posielajú vyrobené
záložky, pozdravy a rôzne upomienkové drobnosti. Vymieňajú si skúsenosti s čítaním a navzájom si ponúkajú napínavé a zaujímavé knihy.
HOVORME O JEDLE už žiaci veľmi dobre poznajú a radi sa do súťaže zapájajú. Počas
týždňa, kedy súťaž prebieha, dozvedajú sa nové
recepty, vyrábajú jednoduché jedlá a aj si ich
chutnajú. Čítajú kuchárske knihy a tvoria jedálny lístok. Pritom sa zdokonaľujú v čitateľskej
gramotnosti a získavajú nové informácie ohľadom stravovania.
Medzinárodný deň školských knižníc je
22.10.2018. V tento deň všetky prihlásené školy
pracujú s knihami, navštevujú knižnice, pozývajú si rôzne osobnosti, píšu príbehy a rozprávky.
No a dobrí maliari tvoria krásne výtvarné diela
na základe príbehov.
Čaká nás veľa zaujímavého, len sa treba
zapojiť. No a to je už na každom žiakovi. Je to
o chuti učiť sa nové veci, získavať nové informácie a tvorivo pracovať. Nik nedonúti žiaka učiť
sa, keď nemá záujem.

Ale žiak, ktorý číta, učí sa a tvorí je spokojný
a má radosť z toho, čo sa mu podarilo.
Text a foto: Mgr. Jarmila Adamovská

STOTOŽNENÍ S OBCOU
Nie je nás veľa: narodili sme sa väčšinou
v okresnom meste a vyrástli v našej obci. Chodili
sme tu do školy, našli si v nej prvých kamarátov
a neskôr možno i prvé lásky. Máme v nej svoj
dom a v ňom domov. Často musíme dochádzať
autom, či autobusom do práce, ale vôbec nám
to neprekáža. Naopak. Zvykli sme si. Ba vieme
oceniť výhody vidieckeho životného štýlu –
zdraviu prospešné hodnoty, ktoré poskytuje
bývanie v malej dedine: čerstvý vzduch, pokoj,
pohoda...Možnosť príjemných vychádzok do lesa, aj keď mnohé chodníky v ňom už zarástli – ako deti sme poznali napríklad ,,žobrácky“
chodník, vedeli sme, kde nájdeme najvoňavejšie
fialky (pri potoku), že najvyššie stonky majú
kvietky vo ,,veľkom“ parku.
Náš les ukrýval veľa pokladov v podobe

liečivých rastlín. Niektoré z nich putovali
vyliečiť ľudí až v Prahe, kde odišla bývať jedna
pani doktorka, pochádzajúca z Kesova. Takmer
pri každej návšteve svojich rodičov v jarnom, či
letnom období, zbierala do prúteného košíka najmä byliny, ktoré nesú v názve ,,lekársky“.
Životné príbehy Poľnokesovčanov sú späté
s obcou. Dnes, v hektickej dobe 21. storočia, si
ešte viac ceníme tichosť miesta, kde bývame,
spolupatričnosťou tvoríme kesovskú komunitu.
Možno sa delíme na dve skupinky – tých,
čo zostali a rodákov, ktorí už ,,len“ navštevujú
svojich blízkych, ale či si to uvedomujeme, alebo nie, veľký kus časnosti sme všetci stotožnení
s obcou.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
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BRÁNY MATERSKEJ ŠKOLY ZNOVU OTVORENÉ...
„Človek nemiluje deti pretože sú to deti, ale
zamiluje si ich skrz náklonnosť, ktorá vzniká
pri ich výchove.“

(Gabriel García Márquez, kolumbijský spisovateľ)

...ani sme sa nenazdali a opäť je tu začiatok
nového školského roku. Leto nám ubehlo ako
voda a my sa znovu stretávame s našimi/vašimi
detičkami.
V školskom roku 2018/2019 je zapísaných 14
detičiek, z toho 5 dievčat a 9 chlapcov. Začiatky bývajú pre všetkých náročné, preto sme sa
ani my nevyhli detským slzičkám, ktorými chcú
deti pri vstupe do materskej školy vyjadriť svoju
lásku a chýbajúcu prítomnosť domova, rodiny,
mamy... Preto musíme toto „slzičkové obdobie“
všetci (mamičky, oteckovia, detičky, ale i my,
pani učiteľky) spoločne zvládnuť a za krátke
obdobie budú deti do škôlky kráčať s radosťou
a úsmevom.
Dovoľte, aby sme sa vám, milí čitatelia,
predstavili: Materská škola v Poľnom Kesove je
umiestnená v účelovej budove Liečebno-výchovného sanatória. Sme jednotriedna materská ško-
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la a poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch do šiestich
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou
dochádzkou. Zriaďovateľom materskej školy je
Obec Poľný Kesov.
Výchovno-vzdelávací proces realizujeme
v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.
Máme vypracovaný Školský vzdelávací program
„Veselé deti“, ktorý je zameraný na rozvíjanie
základných kľúčových kompetencií dieťaťa.
Ide o spôsobilosti a zručnosti, ktoré umožňujú
dieťaťu úspešne sa začleniť do života.
Sme škola rodinného typu, preto je našou
prioritou spolupráca s rodinou a vytváranie pozitívnych vzťahov. Ponúkame rodičom
a deťom nielen priateľské prostredie, ale aj
kvalitné predškolské vzdelávanie. Pri výchove
a vzdelávaní sa zameriavame hlavne na zážitkové učenie a učenie formou hier, čím dávame
každému dieťaťu možnosť rozvíjať svoje možnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný
rozvoj svojej osobnosti.
Plnenie cieľov realizujeme formou aktivít
v jednotlivých edukačných centrách (umelecké,

Počas edukačných aktivít - Dopravná výchova

Na vychádzke s hadom Sultánom...

hudobné, konštrukčné, prírodovedné centrum a centrum
objavov, centrum predčitateľskej gramotnosti, digitálnej gramotnosti, matematickej gramotnosti, centrum
grafomotoriky a centrum
námetových hier). Taktiež
pracujeme s digitálnou technikou, pretože už naši najmenší vnímajú techniku ako
súčasť bežného, každodenného života. Máme dve interaktívne tabule, zvukovú
stenu, hovoriace štipce, včelu
Beebot, digitálny mikroskop.
Všetky dané technické zariadenia plne využívame a deti
s nimi vedia samostatne pracovať.
Počas pobytu vonku využívame školský
dvor alebo detský park v areáli školy, ktoré
ponúkajú dostatok príležitostí na hrové aktivity. Súčasný stav ihriska (nová šmykľavka,
vozidlá z pneumatík) sme dosiahli v spolupráci s rodičmi v uplynulom školskom roku,
preto veríme, že i tento rok nám budú rodičia
nápomocní pri zveľaďovaní detského ihriska,
v ktorom sa hrajú a trávia čas s kamarátmi naše
deti.
Taktiež spomenieme nejaké aktivity, resp.
akcie, ktoré v nasledujúcom polroku plánujeme zrealizovať: brigáda s rodičmi v detskom
parku, vyrezávanie tekvíc spoločne s rodičmi,
šarkaniáda, návšteva bábkového divadla, vianočná besiedka a mnoho ďalších kultúrnych
podujatí.
Na záver chcem všetkým popriať nielen
úspešný a spokojný školský rok plný radosti
a detského smiechu, ale i krásne farebné
„babie leto“...
Text a foto:
Mgr. Bc. Simona Bratová Šranková
poverená riadením MŠ
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TVORIVÉ OKIENKO

POBLÚDENÝ ZAJAC

AUTORKA: ANNA EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ

Jedného dňa – uprostred leta sme sa vybrali s
Lili do obchodu doplniť zmrzlinové zásoby. Vyšli sme spoza našej bočnej uličky a v tom vidíme,
ako z protiľahlej záhrady splašene beží poľný zajko. Ušká mu naskakovali v tempe, ako rýchlo
kľučkoval. Vyzeral celý vyplašený v neznámom
prostredí. Pravdepodobne utiekol pred hučiacimi
kombajnami, ktoré pracovali na okolitých poliach, keďže žatva vrcholila.
Dúfame, že keď družstevné stroje stíchli,
zblúdilec sa upokojil a vrátil do svojho zvieracieho príbytku niekde v lese, v skrýši pri poli.
Možno si ešte predtým pochutil na mrkvičke,
či kalerábiku, ale v podvečer už určite túžil vyhľadať svoje známe miesto – zajačí brlôžtek,
útočisko pred vonkajším svetom.
Les v našej dedinke je plný zvieratiek. Je
úžasné, že naše deti ich môžu uvidieť prázdninovou náhodou.
Babka, stretneme ešte lesného zajaca?

BABIE LETO
Na zemi zlaté koberce,
zo stromov padá zlato.
Všetko je ako z rozprávky,
krásne je babie leto.
Slniečko v túto jeseň
je k nám ozaj štedré.
Ako by chcelo odčiniť
zlo, čo sa vo svete deje.
Tou chvíľou pocitov,
čo príroda nám dáva,
kiež by sa do duší vrátila
nádej, pokoj a láska.

ODLETELI LASTOVIČKY
Odleteli lastovičky,
už sú v šírom svete,
skončili sa teplé dníčky
veď už je po lete.
Myslím na ne ako letia
až k rovníku kdesi,
či sa ešte ku nám vrátia
z tej ďalekej trasy ?
Prilepia si nové hniezdo
na garáži pod strechu ?
Budú ešte pieseň lásky
spievať mne pre potechu ?
Cesta dlhá, zima dlhá
všetko pre nás v neznáme,
budeme len tajne dúfať
že sa ešte stretneme.
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Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: internet

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
TVAROHOVÁ BÁBOVKA
Potrebujeme:
250 g práškového cukru, 250 g margarínu,
250 g polohrubej múky, 4 vajíčka, trocha rumu,
1 vanilínový cukor, 1 prášok do pečiva, 1 mäkký
tvaroh, strúhaný kokos, maslo
Postup:
Do veľkej misy dáme Heru, 4 žĺtky, vanilkový
cukor, trochu rumu a zmixujeme. Vmiesime
tvaroh. V druhej mise zmiešame múku, prášok
do pečiva a cez sito preosejeme do prvej misy.
Zmixujeme. Do zmesi vmiešame ušľahané bielky a vylejeme do formy. Tú sme pred tým vymastili maslom a vysypali kokosom. Prikryjeme

alobalom a pečieme vo vyhriatej rúre 45 minút
na 160 stupňov. Oddelíme alobal a dopekáme
15 - 20 minút.
Zdroj: Internet
Foto: Martina Poluchová

PO DRUHÝKRÁT V MAĎARSKU
Minulý rok sa konalo v maďarskom
meste Dunakeszi stretnutie obcí s názvom
Keszi. Tento rok sa toto podujatie uskutočnilo tiež v Maďarsku, a to 25. augusta,
v obci Tiszakeszi, ležiacej na brehu rieky
Tisy. Naša obec, v minulosti nazývaná
aj Mezökeszi, bola na toto podujatie
opäť pozvaná. Starosta hostiteľskej obce
s rozlohou 4618 ha, s počtom približne
2700 obyvateľov, srdečne privítal všetkých prítomných a potom sme sa presunuli do parku Lajos György Harsányiho, známeho maďarského maliara
a grafika, kde prebehol slávnostný ceremoniál, pri ktorom každá zo zúčastnených obcí uviazala na konár mladej
brezy stuhu a názvom svojej obce a prihrnula jej korene hrudou zeme. A keďže
naša obec bola ako jediná zúčastnená
zo Slovenska, naša slovenská trikolóra
bola neprehliadnuteľná...
Potom nasledovala prehliadka významných pamätných miest obce kultúrno-historických budov, kostola, motor-
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kárskeho parku, budovy niekdajšej školy, súčasnej modernej materskej školy
a pod. Po prehliadke bol pripravený
bohatý kultúrny program, v ktorom sa
predstavili všetky zúčastnené obce. Celé
podujatie bolo ukončené odovzdaním
putovnej zástavy starostovi maďarskej
obce Karancskeszi, v ktorej sa stretnutie
uskutoční na budúci rok.
Text: Ing. Ľubica Poluchová
Foto: Bc. Iveta Sušková

GULÁŠ CUP 2018
Na začiatku letných prázdnin sa v parku pred
kultúrnym domom uskutočnil 11.ročník najväčšej
regionálnej súťaže vo varení kotlíkového guľášu.
Tridsiatka súťažných tímov odštartovala na obed
varenie zvukom zvonov z nášho kostolíka.
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S radosťou sme privítali družstvá z celého
mikroregiónu Cedron Nitrava, napr. Šurany,
Komjatice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Cabaj-Čápor... Navštívili nás aj pravidelní hostia
z Hornej Kráľovej, či dokonca družstvá zo Žiliny

a Bratislavy. Do súťaže sa zapojilo aj dvanásť
domácich tímov.
Počas varenia prebehli rôzne sprievodné akcie, hlavne súťaže o ceny pre deti i dospelých.
Medzi najzaujímavejšie určite patrilo zatĺkanie
klincov či držanie pivového sudu na čas.
Porota mala aj tento rok neľahkú úlohu. Piati
porotcovia hodnotili chuť, farbu a vôňu guľášu.
Na vyhodnotenie bolo zvedavých približne tristo divákov. Prvých desať družstiev bolo odmenených pohárom a všetky družstvá dostali krásnu
zásteru s logom podujatia. Na treťom mieste sa

umiestnili gulášmajstri z Cabaja-Čápora, striebro
zostalo doma vďaka tímu Staronoví Kesania, no
a putovný pohár a zlato putovalo po druhýkrát
do Hornej Kráľovej. Po skončení súťaže nasledovala tombola so stovkou cien.
Dobrá nálada trvala až do polnoci, tancovalo sa dokonca na dvoch parketoch. Narastajúca
popularita tejto súťaže už teraz robí príjemné
vrásky organizátorom, kam umiestnia ďalšie
nové družstvá na budúci rok.
Text a foto: Martin Kriššák

VÝLET DO BANSKEJ ŠTIAVNICE
Spoločné výlety sa stali v našej obci už veľmi
peknou tradíciou. V sobotu, 22.9.2018, sme
navštívili Banské múzeum v Banskej Štiavnici, bližšie sme spoznali mesto Banská Štiavnica
a jazero Počúvadlo.
Banské múzeum v prírode je najstaršia
a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia
na Slovensku. Ukazuje vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku
do konca 20. storočia.
Skladá sa z dvoch expozícii. Podzemnú expozíciu sme absolvovali vystrojení prilbou,
plášťom a lampou. Štôlňa Bartolomej je pre
návštevníkov najväčším lákadlom. Sfárať sa
do bane a spoznať náročné podmienky, v akých
kedysi naši predkovia pracovali je nezabudnuteľným zážitkom.
Povrchová expozícia predstavuje banské
budovy a zariadenia presťahované z rôznych
oblastí Slovenska, náučnú geologickú expozíciu,
expozíciu lomového dobývania a banských strojov. Túto expozíciu sme si nanešťastie kvôli
dažďu prezreli iba z časti. Avšak veľa z nás si to
vynahradilo v obchodíku so suvenírmi, kde sme
sa nevedeli vynadívať nad ponukou. Mnohí neodolali a odniesli si so sebou domov pamiatku.
Počasie sa nakoniec umúdrilo, pršať prestalo
a my sme si mohli vychutnať prehliadku mesta
so sprievodkyňou.
Banská Štiavnica je historické mesto plné
nádherných budov, niektoré poznačené zubom

času, ale mnohé sú už citlivo zrekonštruované.
Kdekoľvek sa návštevník pozrie, či na vyzdobené priečelia domov, nazrie do uličky alebo nájde malé, schované zákutia – všade objaví oku
lahodiaci pohľad.
Prehliadku sme začali na Námestí svätej trojice, na ktorom je hlavnou dominantou morový
stĺp. Po stranách námestia sú honosné paláce,
ktoré patrili bohatým mešťanom a banským
podnikateľom. Dnes tu sídli múzeum minerálov,
galéria, obchodíky a kaviarne. Pokračovali sme
okolo Starého zámku, cez hlavnú štiavnickú
ulicu ku kostolu, v ktorom mávala omše vtedajšia vyššia spoločnosť. Odtiaľ je to len kúsok
do botanickej záhrady, ktorá obklopuje budovu
baníckej akadémie. V záhrade rastie okolo 250
drevín, domácich aj cudzokrajných, z nich medzi
najzaujímavejšie patria sekvojovce mamutie
a céder.
Počas prehliadky sme mali možnosť vidieť
veľké množstvo zaujímavých pamiatok, sprievodkyňa nám o nich pútavo rozprávala a dvojhodinová prechádzka mestom bola naozaj
výborným zážitkom.
Všetkým nám po tom padlo vhod sa posadiť
do útulnej kaviarne či voňavej reštaurácie a pochutiť si na dobrotách. Komu ale bolo málo,
šiel si pozrieť Štiavnický drevený pohyblivý
Betlehem. Je to jeden z najkrajších a najväčších
na Slovensku. Zachytáva pritom vianočný námet,
znázorňuje život stredovekého mesta i prácu

19

Koľko detí je treba na objatie jednej sekvoje?
baníkov a hutníkov. Betlehem má
21 metrov a 800
d r e v e n ý c h
postavičiek, z toho
je 400 pohyblivých.
Niektorí ešte
zavítali do Banky
lásky - domu Maríny. Banka lásky je
inšpirovaná príbehom nenaplnenej
lásky Maríny a
Sládkoviča. Sídli
v dome, kde Marína kedysi bývala.
Prichádzajú sem
zamilované páry
a na kovové mreže
primykajú svoj Zámok lásky. Kľúče
odhodia do neďalekej fontány na námestí, aby
takto uzamknutý sľub lásky vydržal naveky.
Na mreži sú stovky zámkov, najviac ich pribúda na Valentína. Počas roka je otvorená expozícia venovaná básni, ktorú napísal Sládkovič pre
Marínu po ich nedobrovoľnom odlúčení a báseň
je dodnes najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.
Okrem iného si tu môžu návštevníci odložiť do
bezpečnostnej schránky symbol ich lásky.
Po ceste domov sme sa zastavili ešte pri
jazere Počúvadlo. V Štiavnických vrchoch bolo
na prelome 17. a 18. storočia vybudovaných viac

ako 66 tajchov. Mnohé z nich sú úplne zabudnuté, niektoré sú zasypané, alebo inak zanikli.
Funkčných nádrží je 24 a slúžia na rekreačné
účely, rybačku, či ako zdroj vody. Počúvadlianske jazero je najväčšie a patrí medzi najkrajšie
a najnavštevovanejšie z tajchov. Návšteva tohto
tajchu bola poslednou atrakciou nášho sobotného
výletu a my sme sa mohli spokojní posadiť do
autobusu a užívať si cestu domov.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková

LETNÉ AKTIVITY POĽOVNÍKOV
Pre poľovnícke spoločnosti je zákonom dané,
že v oblastiach s malou zverou, kde dominujú
zajace a bažanty sa hlavná sezóna - spoločné
poľovačky - začína až dňom 1. novembra
v príslušnom roku. Mohlo by sa teda zdať, že
leto býva pre členov PS BREZA oddychovým
obdobím. Veď v tom čase je dostatok potravy pre
zvieratá od samotnej prírody a v tomto roku bolo
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aj dažďov viacej, ako po roky minulé.
Ale ak sa vrátim spätne k letným mesiacom,
musím s radosťou konštatovať, že sme veru toho
stihli až - až. Je to príjemné konštatovanie a všetkým aktívnym členom i touto cestou chcem
poďakovať za poctivý prístup. Veď okrem trvalej starostlivosti spojenej s chovom jarabíc
a každoročných akcií, akými boli Deň detí 2018,

varenie guľáša, sme kompletne vymenili strechu
na malom domčeku. Bola to náročná, ale vydarená akcia! Chlapská práca, do ktorej sa zapojili takmer všetci. Zvlášť si zaslúži obdiv Ľuboš
Jančovič - vypracoval projekt, navrhol ako celú
akciu realizovať a fakticky pod jeho vedením sa
aj rekonštrukcia uskutočnila.
A ešte by som spomenul rodinu Martina Čápeka, ktorá nám zdarma poskytla viac ako osemsto kusov škridiel, ktorými sme vymenili poškodené, ktorých bola viac ako jedna tretina strechy.
Pracovalo sa niekoľko dní a až do neskorých
večerných hodín, ale výsledok stojí za to. Upravili sme predný i zadný štít, ako aj podhľady
a ríny.
Ešte náter fasády a rekonštrukcia vonkajšku
bude hotová. To chceme stihnúť do začiatku
poľovačiek.
V lete sme privítali v našom areáli návštevy,
záujemcov o chov jarabíc z rôznych oblastí
Slovenska. Boli u nás žiaci a pedagógovia z Liptovského Hrádku, ktorí po prezretí našich priestorov chovu navštívili aj farmu – chov zajacov
na Štefanovičovej. Rovnako jarabice boli aj záujmom poľovníkov a samotného primátora z Myjavy. Získali od nás cenné informácie, ktoré chcú

podobne ako naše združenie využiť na implementáciu jarabice poľnej späť do voľnej prírody.
Úplne na záver prázdnin, dňa 1.9.2018 sme
pripravili pre našich členov, sponzorov, rodinných príslušníkov, detičky a vnúčatá, akciu spojenú s opekaním slaniny a špekačiek. Zaslúženú
oddychovku pre všetkých. Prítomných bolo viac
30 účastníkov. Čerešničkou dňa boli špeciálne
bryndzové halušky, v podaní majstra kuchára
Igora Plentu. Sponzorsky akciu podporili aj manželky našich členov napečením pagáčikov a sladkostí.
Mojmírovské vínko od predsedu PD Ing.
Schultza chutilo všetkým! K úplnej spokojnosti
nám chýbala iba priazeň počasia - vytrvalý dážď
opekanie zrušil, z čoho boli deti trošku smutné,
ale rýchlo si našli náhradné vnútorné aktivity:
kreslenie a stavbu lega.
Všetci účastníci odchádzali napapaní a spokojní vo večerných hodinách. A padla i myšlienka zopakovať si to i o rok.
Takže leto je za nami a kesovskí poľovníci
môžu skonštatovať, že pracovne bolo veľmi vydarené.
Text a foto: Ing. Ján Vrba
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POTULKY PO MIKROREGIÓNE
Dnes Vám v našej pravidelnej rubrike predstavíme ďalšiu obec, ktorá patrí do Mikroregiónu
Cedron – Nitrava.

ÚĽANY NAD ŽITAVOU
Obec leží v severovýchodnej časti
okresu Nové Zámky. Celková rozloha
obce je 840 ha, nadmorská výška 122 m
nad morom. Západná časť chotára je na
nive Nitry, východná
na nive Žitavy, prevažujú nivné a lužné pôdy. Susedným mestom sú Šurany a obce
Mojzesovo, Malá Maňa, Dolný Ohaj a Hul.
Z hľadiska národnostnej štruktúry sa prevažná
časť obyvateľstva hlási k slovenskej národnosti,
vo veľmi malej miere je zastúpená maďarská,
poľská a ukrajinská národnosť. Prevažná časť
obyvateľov sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. K 30.9.2018 mala obec 1532 obyvateľov. Starostom obce je Ing. Juraj Ostrožlík.
Erb obce: v modrom štíte na zelenej oblej
pažiti medzi troma zlatými previazanými
bezostnými klasmi a strieborným skloneným
a obráteným čerieslom stojí zlatý, striebrom
členený úľ, z horného okraja štítu vyrastajúce
zlaté slnko striedavých lúčov.
Názvy obce: Fedemus, Fedýmeš, Žitava Fedýmeš, Fedýmeš nad Žitavou, od r. 1948 Úľany
nad Žitavou. Prvá písomná zmienka o obci je
z roku 1253. Ako osada patrila hradu Jelenec.
Územie obce však bolo osídlené už v mladšej
dobe kamennej, asi 4000 rokov pred našim letopočtom.
Z mladšej doby železnej sa zachovalo tzv.
úľanské kostrové pohrebisko.
Naň sa viazala i vtedajšia remeselná osada
na výrobu zbraní a hrnčiarskej keramiky z Hliníka. Každá doba priniesla pre Úľany určitú raritu. V spomínanej dobe železnej tu pôsobila silná
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osada Keltov, v čase rímskych légií osada Dákov.
Najbohatšie obdobie svojho rozkvetu vykazovala praosada Úľany v 9. storočí, kedy sa
úspešne orientovala na Pribinovo kniežatstvo
v Nitre. Pre svoju výhodnú polohu plnila strategickú úlohu poriečnych obchodných ciest
Nitra - Žitava. Už vtedy sa obec stala obchodnou a neskôr i dopravnou križovatkou pre Nitru
a Panóniu.
Archeologické nálezy z tohto obdobia dokazujú, že tu prevládala slovanská kultúra a silné
náboženstvo. Koncom 9. storočia si Nitriansko
podrobili maďarské kmene. V čase tureckých
vpádov v roku 1241 bola osada dnešných Úľan
úplne zničená. Obec sa neubránila ani veľkému
vojnovému pustošeniu vojsk Matúša Čáka
Trenčianskeho v roku 1311. Obnovená bola až
v roku 1327.
Obec neobišli ani husitské vojská, veľká morová epidémia, povodne i zemetrasenie. Význam-

Kostol sv. Martina

nou udalosťou obce bolo obdobie rokov 1890 –
1894, kedy sa budovala železničná trať Šurany –
Vráble, v roku 1910 sa začala budovať železničná
trať Úľany – Levice.
Začiatkom 20. storočia bolo v Úľanoch rozvinuté tkáčstvo a košíkarstvo. V rokoch 1938-45
bola obec pripojená k Maďarsku. Po skončení
druhej svetovej vojny v roku 1945 bola pripojená
k novému povojnovému Československu.
Obec sa 1. januára 1976 spojila s mestom
Šurany v jednu politickú obec s názvom Šura-

ny časť Úľany nad Žitavou. Po nežnej revolúcii
8. decembra 1990 sa na základe referenda obec
odčlenila od mesta Šurany. Až do roku 2005
obecný úrad sídlil v provizórnych unimobunkách.
Významné pamätihodnosti obce: rímskokatolícky Kostol sv. Martina z roku 1890 a kaplnka
Návštevy Panny Márie.
Text a foto: Ing. Ľubica Poluchová
Zdroj: Internet

TAKMER ZABUDNUTÝ PRÍBEH
V rodinách sa po generácie uchovávajú staré
príbehy a spomienky. Takto mi môj ujo porozprával príbeh, ktorý zažil môj pradedko počas
prvej svetovej vojny. Stalo sa to teda pred viac
ako sto rokmi...
V čase vojny bola každá dedina povinná odovzdať istý počet koní vojsku. Tieto kone potom
slúžili na ťahanie munície, vozov s proviantom...
Z našej obce išli raz takto kone odovzdať môj
pradedko - Koloman Rodný a pán Čičo, vtedy
obaja ešte mladí, 16 roční chlapci. Do nitrianskych kasární pod Zoborom mali kone odviezť,
odovzdať a vrátiť sa pešo domov.
Zbytočne ich však doma čakali. Už ich odtiaľ
nepustili. Ostrihali ich, obliekli do vojenských
mundúrov a odišli na Rumunský front. Domov
o narukovaní prišla iba depeša... Vrátili sa až
o 4 roky.
Môj pradedko slúžil na fronte ako delostrelec – veliteľ dela. Mal pre to možnosť aj jazdiť
na koni. Jedného dňa dostal rozkaz doručiť
správu cez les. Sadol na koňa a vyrazil. Keď
išiel hlbokým Transylvánskym lesom, zrazu kôň
zastal a nijako nechcel pokračovať ďalej. Pradedko nemal žiadnu inú možnosť - ako sa vrátiť, aj
keď za neuposlúchnutie rozkazu mu hrozil tvrdý
trest.
So správou teda vyslali iného vojaka s iným
koňom. Po nejakom čase zistili, že správa nebola
doručená a tak sa vybrali vyšetrovať, čo sa stalo.

Podľa nájdených dôkazov vojaka na koni
napadli vlci. Z koňa našli iba kopytá a podkovy,
z vojaka iba pracku z opasku, čižmy a zbraň.
Hustý Transylvánsky les sa mu stal osudným...
Jedna udalosť, ktorá dokáže ovplyvniť osudy
ľudí na celé generácie. Pretože ak by kôň, na ktorom sa viezol môj pradedko, zareagoval ako
druhý koník, z vojny by sa nevrátil. A neboli by
sme na svete ani nikto z mojej rodiny....
Text a foto: Bc. Iveta Sušková
(podľa rodinného rozprávania
uja Miloša Bielika)
Koloman Rodný *1898 - †1972
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