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PRÍHOVOR STAROSTKY
Posledná sviečka, ktorú čoskoro zapálime na adventnom venci,
nám svojím hrejivým plameňom oznámi, že od najkrajších sviatkov
roka, Vianoc, nás delí už len nepatrný krôčik. Naše domovy ovládla
vôňa vianočných koláčikov, vo vani si veselo pláva vianočný kapor a
už snáď po stýkrát sa pýtame, či sme na niečo ešte nezabudli. Nechávame sa unášať vianočnou atmosférou, odvšadiaľ znejú vianočné
piesne a prenikajú nám do duší a my podvedome spomaľujeme ten
večný kolotoč povinností, sme k sebe milší, viac sa na seba usmievame...
S blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme
aspoň na malú chvíľu pozastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle
prežité v tomto roku. Spomíname na svojich blízkych, ktorí sú niekde v zahraničí, tešíme sa na ich príchod domov, spomíname na tých,
ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy si ich uchováme v našich spomienkach. Nezabúdame ani na svojich blízkych, priateľov a známych, aby v tomto krásnom čase nebol nikto sám.
Pri príležitosti končiaceho sa roku 2018 mi dovoľte poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva za ich úsilie a prácu, ktorú vykonávali nielen počas tohto roku, ale počas celého štvorročného
volebného obdobia. Ďalej ďakujem všetkým zamestnancom obce – učiteľom materskej a základnej školy, do rúk ktorých vkladáme základy vzdelania najmladšej generácie, manuálnym pracovníkom, ktorí
zabezpečujú bezproblémový chod a údržbu obce a tiež pracovníčkam obecného úradu, ktoré sa okrem
náročnej administratívnej práce ako prvé stretávajú s Vašimi požiadavkami. Ďalej patrí moje poďakovanie
hlavnej kontrolórke obce, ktorej odborné rady sú v našej práci neoceniteľné. Taktiež ďakujem členom
spoločenských organizácií, záujmových združení a všetkým spoluobčanom, ktorí sa aktívne zapájali
do diania v obci a častokrát nám boli svojimi radami a skúsenosťami viac ako nápomocní.
Vážení spoluobčania,
do nasledujúcich vianočných dní Vám želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.
Prajem Vám pevné zdravie, vnútornú silu, zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Želám Vám
nádherné a milostiplné Vianoce prežité so svojimi najbližšími a pokoj v duši po celý budúci rok 2019.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

VÝSLEDKY VOLIEB
Výsledky volieb starostu obce a volieb poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali 10. novembra 2018:
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 545
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 354
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 347
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 352
1. Martin Kriššák, 39 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných hlasov 96
2. Ľubica Poluchová, Ing., 47 r., starostka obce, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 251
Za starostku obce bola zvolená: Ing. Ľubica Poluchová
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v Poľnom Kesove v poradí podľa
počtu získaných hlasov:
1. Peter Kováč, MVDr., 49 r., konateľ, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 247
2. Eduard Ambrus, 60 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 199
3. Kristína Májová, 26 r., prevádzková manažérka, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 187
4. Róbert Drábik, 55 r., automechanik, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 182
5. Ľuboš Jančovič, Mgr., 49 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných
hlasov 174
6. Adam Hyka, Ing., 25 r., asistent stavbyvedúceho, nezávislý kandidát – počet platných hlasov 167
7. Zdenka Pšenková, 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka – počet platných hlasov 163
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v Poľnom Kesove
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
• Jaroslav Vavrík, 29 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných hlasov 119
• Hynek Šlehobr, 53 r., hlavný majster, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných
hlasov 116
• Gabriela Sulíková, 48 r., hospodárka, vedúca ŠJ, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet
platných hlasov 99
• Marcel Šlehobr, 39 r., chemik, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných hlasov 88
• Richard Tóth, 41r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie, ŠANCA – počet platných
hlasov 52
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INFORMÁCIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 7.12.2018 sa konalo slávnostné ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktorom
novozvolení zástupcovia obce
– starostka a poslanci obecného
zastupiteľstva, zložili zákonom
predpísaný sľub a ujali sa svojej
funkcie. Ďalej na tomto zasadnutí
obecné zastupiteľstvo zriadilo
nasledovné komisie:
• Komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov, za jej
predsedu zvolilo poslanca
Róberta Drábika
• Komisiu kultúry, športu, školstva, sociálneho a bytového
zabezpečenia občanov obce,
za jej predsedníčku zvolilo
poslankyňu Zdenku Pšenkovú
• Komisiu výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a rozvoja cestovného
ruchu, za jej predsedu zvolilo
poslanca Eduarda Ambrusa.
V ďalších bodoch zasadnutia
obecné zastupiteľstv o:
• poverilo poslanca Róberta
Drábika zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa
§12 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení (tzn.
v prípade, ak starosta príp.
zástupca starostu nezvolá zasadnutie, ak nie
je prítomný, ak odmietne viesť zasadnutie,
ak nedá hlasovať o programe zasadnutia, ak
neudelí slovo poslancovi, a pod..),
• zobralo na vedomie informáciu starostky,
že si za svojho zástupcu zvolila poslanca
Eduarda Ambrusa.
Na zasadnutí dňa 13.12.2018 obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu
obce na rok 2019 týmto žiadateľom:

• Športovému klubu stolného tenisu Poľný
Kesov - 1 100,- Eur
• Občianskemu združeniu Cedron klub
Svätoplukovo - 500,- Eur
• Dobrovoľnému hasičskému zboru Poľný
Kesov - 600,- Eur
• Heaven pubu Poľný Kesov - 300,- Eur
• Poľovníckej spoločnosti „Breza“ Poľný
Kesov - 500,- Eur
• Občianskemu združeniu Detské kráľovstvo
- 350,- Eur
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Poskytnutie dotácií je podmienené tým, že
každý príjemca bude povinný vykonať pre obec
verejno-prospešnú službu, ktorá bude presne
vymedzená v zmluve o poskytnutí dotácie.
Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2019:
Príjmy celkom

396 453,00

z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

345 703,00
0,00

Finančné príjmy

50 750,00

Výdavky celkom

396 453,00

z toho:
Bežné výdavky

333 941,00

Kapitálové výdavky

49 536,00

Finančné výdavky

12 976,00

Príjmová
časť
rozpočtu
predstavuje
očakávané príjmy v roku 2019.
Výdavková časť rozpočtu obsahuje okrem
bežných výdavkov na zabezpečenie hlavných
funkcií a úloh samosprávy aj výdavky na:
• prípravné a projekčné práce súvisiace s budovaním ČOV,
• vyhotovenie projektovej dokumentácie
2. etapy budovania chodníkov pri hlavnej
ceste,
• vybudovanie novej autobusovej zastávky
pri cintoríne,
• opravy výtlkov na miestnych komunikáciách,
• prestrešenie spevneného pódia v parku pri
kultúrnom dome,
• úpravy verejných priestranstiev výsadbou
zelene,
• monitorovacie práce súvisiace s predĺžením
povolenia na čerpanie podzemnej vody
z obecného vrtu,
• spolufinancovanie rozšírenia vodovodnej
siete v prípade poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu,
• osadenie bezpečnostnej dopadovej plochy
na detské ihrisko,
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• vybudovanie druhého radu hrobových miest
na cintoríne spolu s priľahlým chodníkom,
• obstaranie techniky k rozhlasovej ústredni
za účelom možnosti nahrávania dôležitých
oznamov obecného rozhlasu s možnosťou
ich vysielania v podvečerných hodinách,
príp. aj cez víkend,
• prispievanie na obedy starobným dôchodcom.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov komisií:
• členovia Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Eduard Ambrus, Ing. Adam Hyka,
Mgr. Ľuboš Jančovič, MVDr. Peter Kováč,
Kristína Májová, Zdenka Pšenková,
• členovia Komisie kultúry, športu, školstva, sociálneho a bytového zabezpečenia
občanov obce: Margita Bártová, Katarína
Hanáková, Bc. Janka Kutáleková, Kristína
Májová, Iraida Slížová,
• členovia Komisie výstavby, územného
plánovania, životného prostredia a rozvoja cestovného ruchu: Róbert Drábik,
Ing. Adam Hyka, Mgr. Ľuboš Jančovič,
MVDr. Peter Kováč,
Následne obecné zastupiteľstvo schválilo
náplň činnosti komisií.
V ďalších bodoch zasadnutia obecné zastupiteľstvo schválilo:
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 1. polrok 2019,
• plat starostky,
• pridelenie 3-izbového nájomného bytu
v bytovom dome súpis. č. 331 p. Michaele
Anduškovej,
• zámer obstarať zmeny a doplnky č.2 územnoplánovacej dokumentácie obce na základe
žiadosti Ing. Ivana Dovičoviča.
Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva sú pravidelne zverejňované na webovom sídle obce www.polnykesov.eu.
Text a foto: Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

ÚSPEŠNÝ 1. ROČNÍK REGIONÁLNEJ
SÚŤAŽE O NAJKVALITNEJŠIU GRIOTKU
Myšlienka zorganizovať súťaž o najkvalitnejšiu griotku v našom regióne vznikla na poľovníckej chate PZ BREZA Poľný Kesov koncom
roku 2017 a má základ v niekoľkých skutočnostiach:
1. Poľnokesovskí poľovníci v roku 1992 vysadili desiatkami stromov – višňami, cestu,
bývalú železničnú trať vedúcu z Kesova na
Nový Majer a dlhodobo sa o stromy staral
a dodnes sa aj najviac stará náš najstarší člen
Peter Vavrík st.
2. Keďže višne zasadili poľovníci a Peter ich
pravidelne oberal a vyrábal
doma griotku, každý rok
po skončení lovu priniesol
„poľovnícku“ griotku pre
všetkých na koštovku. To
naštartovalo viacerých členov - priniesť griotku ako
pohostenie po poľovačke
a stalo sa to na Kesove dlhodobým zvykom.
3. Následne v roku 2017
vznik súťaže o najkvalitnejšiu griotku vyprovokovali Peter Schultz, Ján
Vrba a Ľuboš Jančovič z dôvodu, že višne
u nás majú poľovnícku tradíciu, každý, kto
robí griotku má svoj recept a tak sme v decembri 2017 urobili nultý ročník v rámci
poľovníckych výrobcov. S cieľom, ak sa
to osvedčí, urobiť z toho tradíciu aj na regionálnej úrovni a pre všetkých.
Ako sa ukázalo, súťaženie v nultom ročníku
chytilo všetkých, nielen tých, čo priniesli
vzorky, ale aj hostí, ktorí zostali s nami až
do záverečného vyhodnotenia. A hodnotiť
mohli všetci prítomní. Stanovili sme vopred
zachovanie anonymity predložených vzoriek,
spôsob preberania a hodnotenia. A atmosféra
bola po celý čas vynikajúca!
Prísne pravidlá sme využili pri organizácii

oficiálneho 1. ročníka.
Miestom konania 1. ročníka regionálnej
súťaže sme po dohode s pani starostkou určili
Kultúrny dom v Poľnom Kesove.
Vzorky bolo treba priniesť dňa 2.11.2018
v stanovenom čase a celkový počet 19 vzoriek,
ktoré priniesli pestovatelia do súťaže, celkom
príjemne prekvapil. A neboli iba z Poľného Kesova, ale aj z Mojmíroviec, Svätoplukova a Nitry.
Taktiež bolo zaujímavosťou, že viacerí účast-

níci priniesli viac ako jednu vzorku, takže bola
snaha jednak dokázať kvalitu višňového produktu, ako aj výrazná túžba zvíťaziť.
Zároveň však treba konštatovať, že aj o to
náročnejšia bola práca päťčlennej komisie, veď
ochutnať minimálne jeden krát (prax ukázala, že
to bolo viackrát) každú vzorku, i keď iba v minimálnom množstve je náročné, čo všetci účastníci
ocenili.
Hodnotiaca komisia pracovala pod vedením
starostky obce Poľný Kesov Ing. Ľubici Poluchovej a členmi boli František Molnár, Eduard Ambrus, Ladislav Šodor a Karolína Sitárová.
Komisii patrí úprimné poďakovanie za objektívnu a pomerne dobre časovo zvládnutú prácu,
nakoľko voči výsledkom neboli vznesené žiadne
námietky.
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Pekné ceny pre držiteľov prvých troch
umiestnených venovali PD Mojmírovce, Obec
Poľný Kesov a predseda PD Ing. Peter Schultz.
Výsledky vyhlasoval Ján Vrba, predseda PS
BREZA, ktorý preberal vzorky a jediný vedel,
ktoré číslo je priradené ku konkrétnemu majiteľovi vzorky. Písomný zoznam s označením po
vyhlásení výsledkov následne poskytol súťažiacim, nakoľko chceli vedieť, koľko hlasov obdržali aj vzorky na ďalších miestach.
VÝSLEDKY 1. ročníka regionálnej súťaže
o najkvalitnejšiu griotku:
1. miesto: Eduard Ambrus – Poľný Kesov
2. miesto: Peter Vrba – Nitra
3. miesto: Stanislav Ulický – Poľný Kesov
Čo povedať na záver ?
Som presvedčený, že sme zvíťazili všetci
a mám pocit, že dobrá myšlienka zarezonovala
a má budúcnosť.
Akcia sa vydarila, veď ako bolo povedané,
višňa je vďačným a častým stromom záhrad
v našom regióne. Veľa domácností, okrem zavárania, pečenia koláčikov, či v minulosti aj
silného vína, „vyrába“ aj griotku. Tak prečo sa
nepochváliť?!
Aj Peter Schultz
konštatoval vo svojom príhovore, že by
si vedel do budúcna
predstaviť zapojenie
ďalších obcí a vytvoriť tradíciu, s cieľom zabezpečiť v
našom regióne obnovu stromov, prilákať obyvateľov,
spoločne sa o višne
starať, čo má ekologickú aj praktickú
hodnotu a v neposlednom rade to
môže obyvateľov
obcí spojiť.
Organizátori potvrdili, že určite zorganizujeme aj ďalšie
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ročníky súťaže. Postrehy, ktoré sme zaznamenali: že to bolo narýchlo, málo času na preberanie,
pomerne veľké vstupné - čo sa týka obsahu jednej vzorky - zoberieme v úvahu pre budúci rok.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa do
organizovania aktívne zapojili. Tiež prítomným,
ktorí svojou účasťou akciu podporili.
Zvlášť všetkým členom PS BREZA Poľný
Kesov, predsedovi PD Mojmírovce Ing. Petrovi Schultzovi, ako aj staronovej starostke obce
Poľný Kesov Ing. Ľubici Poluchovej. Veríme,
že na rok sa opäť v dobrej pohode a vo väčšom
počte spolu stretneme!
PS: Keďže toto číslo občasníka je posledné
v roku 2018, želám všetkým obyvateľom
Poľného Kesova pevné zdravie, pokoj a radosť
v rodinách a kľudné, ničím nerušené vianočné
sviatky, plné hojného Božského požehnania.
A už len krátky oznam na záver – poľovnícky
ples plánujeme na 23. februára 2019 - dúfam, že
Vás opäť presvedčíme, že akcie vieme zvládnuť
k spokojnosti účastníkov a preto Vás všetkých
srdečne pozývame!
Za organizátorov súťaže (text a foto):
Ing. Ján Vrba

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
Dovoľte mi, milí čitatelia, aby som sa vám
opäť prihovorila za materskú školu. Štvrťrok
nám ubehol veľmi rýchle, jeseň sa prehupla do
zimy a všetci sa už pripravujeme na najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce. V našej MŠ to tiež nie
je inak.
Detičky si v mesiaci september postupne
zvykali na svoj nový režim, na nových kamarátov, na nové prostredie. Slzičky zamenili za úsmev a radosť zo škôlky. Ale niekedy slzičky
predsa len sú – pri odchode domov, pretože deti
chcú v škôlke zostať. A z toho sa najviac tešíme
my – pani učiteľky.
Počas nášho spoločného 3-mesačného
spolužitia sme sa venovali mnohým témam,
neustále pracujeme s interaktívnou technikou,
zameriavame sa najmä na zážitkové učenie
a učenie hrou. Pri aktivitách využívame všetky
edukačné centrá zamerané na rôzne formy rozvíjania kompetencií a zručností dieťaťa. Naďalej
spolupracujeme s LVS Poľný Kesov pri výtvarných činnostiach. Základná škola nás pozvala
na výstavu ovocia a zeleniny a taktiež na výstavu
s názvom „Izba starej matere“.

Brigáda v detskom parku

V mesiaci september sme sa zamerali najmä
na spoločné zoznamovanie a „skamaráťovanie
sa“, rozprávali sme sa o našej rodine a domove,
spoločne sme upiekli bábovku, spoznávali škôlku
a jej okolie. Venovali sme pozornosť dopravnej
výchove a bezpečnosti v cestnej premávke.
Mesiac október nám svojim pekným počasím
prial realizácii spoločných aktivít s rodičmi.
Na začiatku mesiaca sme zorganizovali brigádu
v detskom parku. Spoločnými silami sa nám podarilo zveľadiť priestor, kde naši najmenší trávia
čas počas pobytu vonku. Touto cestou sa chcem
poďakovať zúčastneným rodičom: p. Vopálková,
p. Teplan, p. Jančovičová, p. Jašíková a p. Franclová. Ďalšou spoločnou, veľmi vydarenou, aktivitou MŠ s rodičmi bola Tekvicová slávnosť
– vyrezávanie tekvíc v detskom parku. Medzi
ďalšiu jesennú aktivitu patrí Šarkaniáda - deti
počas dopoludňajšieho pobytu vonku púšťali
na futbalovom ihrisku šarkanov a súťažili dievčence verzus chlapci, ktorý šarkan poletí vyššie.
Medzi témami, ktorými sme sa zaoberali,
nechýbali pravé jesenné a to: sezónne ovocie
a zelenina (hrali sme divadielko – Dedko ťahá
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Tekvicová slávnosť

repku), pozorovanie zmien v prírode, zbieranie
jesenných plodov – orechy, farebné listy a gaštany, ktoré sme využívali pri cvičení, majstrovaní
či vzdelávacích činnostiach. Zamerali sme sa
tiež na sťahovavé vtáky. A nezabudli sme ani na
starých rodičov a vyrobili sme im darček – maľovanú šálku s darčekom – vrecúškom čaju.
November nám začal tajomne, večerne, ba
priam kúzelne a čarodejne. Organizovali sme Večernú škôlku. Detičky v škôlke zostali do 20 hod.
Počas tohto popoludnia a večera sme spoločne
zažili mnoho zábavy. Aktivity, ktoré sa konali - fotenie v maskách, prípitok s blikajúcimi
pohárikmi, pozeranie rozprávky, hostina s Hallowenskými pochutinami, rozprávanie čarovných
príbehov, hľadanie pokladu po tmavej budove
školy, chutná večera, tancovanie, stoličkový tanec, hra Sochy, hra Telefón... Detičky mali veľkú
radosť a domov odchádzali unavené, ale zato
spokojné a s množstvom zážitkov.
Od novembra máme v triede novú „posilu“,
a to nového kamaráta a spolužiaka, predškoláka
Adamka z Rastislavíc. Rýchle zapadol do kolektívu a všetky deti mali z nového kamaráta radosť.
V danom mesiaci nás čakali témy ako: farby
a tvary (robili sme pokus s farbami a ich zmiešavaním). Venovali sme sa ročným obdobiam
a počasiu (vyrobili sme si kalendár počasia).
Spoznávali sme naše telo a zmysly (zmajstrovali
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sme model srdca a pľúc), rozprávali sa o zdraví
a chorobe, hrali sa na lekárov. Zapojili sme sa
do projektu Veselé zúbky a dúfame, že sa na nás
usmeje šťastie a podarí sa nám niečo vyhrať.
V tomto mesiaci prebehlo v škôlke vianočné
fotografovanie a z detičiek sa na dopoludnie stali
malí fotomodeli a ich pózovanie pred objektívom
bolo skutočne neskutočné - profesionálne. November nám priniesol aj malú/veľkú rekonštrukciu krytov na radiátory. Staré kryty boli odmontované, steny za radiátormi vymaľované a pán
stolár z Jatova vyrobil a namontoval nové kryty
do triedy, spálne i kancelárii. Znovu máme našu
škôlku o niečo krajšiu, z čoho máme veľkú radosť.
Pred mesiacom december sa nám začína
príprava na najkrajšie obdobie roka – Vianoce.
Na začiatku mesiaca sme túžobne čakali Mikuláša, či na nás nezabudol – a nezabudol, prišiel
so svojou družinou do kultúrneho domu, kde
všetky poslušné deti odmenil. Aby sme si s detičkami pripomenuli zvyky a tradície Vianoc,
napiekli sme si v triede za pomoci tety Ľudky
voňavé medovníčky. Poviem vám, dlho nezostali
na plechu ležať, malí maškrtníci sa rýchle do nich
pustili :) Tá sladká vôňa perníkového korenia
a medu prilákala aj Mikuláša, ktorý k nám znovu
zavítal dňa 6.12. s ďalšou nádielkou pre poslušné
deti.

Magická Večerná škôlka
právkové a čarovné Vianoce,
naplnené radosťou, smiechom
a pokojnými chvíľami v kruhu
najbližších. Aby si každý pod
stromčekom našiel tri oriešky,
ktoré splnia všetky tajné túžby
a želania... A aby každý v srdci
zažil „Vianočný zázrak“.
Krásne Vianoce...
A pridávame niekoľko
vtipných hlášok z našej
škôlky:
• „Maminka na mňa čumela,
kukala ako smajlík.“
• „Jeeej, ty si aká ľahká.“
(hladká blúzka)
• „Ako sa volá vták s chvostom ako nožničky?“
„Nožničkovač.“
V decembri sa vždy aktívne venujeme
prípravám na Vianočnú besiedku (19.12.), ktorá
bola spojená s kultúrnym programom detičiek
a spoločne s rodičmi sme si posedeli pri vianočnej kapustnici, voňavom punči a sladkých
dobrotách. Predvianočné obdobie sme ukončili
slávnostne - deti v posledný deň (21.12.) milo
prekvapila návšteva divadelného predstavenia
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, s názvom „Vianočný zázrak“.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom (hmotne, pracovne alebo
dobrými radami) pomohli našej materskej škole.
Osobitne sa chcem poďakovať pani učiteľke Bc.
Klaudii Matuščinovej za svedomito vykonávanú
prácu a aktívnu spoluprácu, pani učiteľke ZŠ
Zdenke Matuškovičovej a jej bratovi za vianočné
balíčky - darčeky pre deti, ktoré ich čakali pod
stromčekom počas Vianočnej besiedky. A pani
Petre Mladej za množstvo hier a skladačiek
puzzle, ktoré našej škôlke darovala. Ďakujeme...
Milí čitatelia, dovoľte mi, aby som Vám za
všetky deti a kolektív MŠ zaželala krásne roz-

• „To vonku na parkovisku
vŕzgajú ocinove táčky.“
„Príde po teba na táčkach???“
„Áno.“
• Rozhovor dvoch dievčat: „Ja si budem robiť čo ja chcem, ty nie si rozkazovačka!“
• „Poďme už do kriedy.“ (triedy)
• „Viete ako sa volajú moji frajeri?“
„Povedz!“
„Neskôr, teraz sa mi nechce.”
• „Pozri aká som vysoká, vyššia ako ty!“
„Už začnem chodiť do vysokej školy.“
• „Aký je to geometrický tvar?“
„Predĺžený štvorec.“ (obdĺžnik).
Text a foto:
Mgr. Bc. Simona Bratová Šranková
poverená riadením MŠ
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V TRÚFAĽKOVE U JOŽKA TROŠKA...
Dňa 16.10.2018 sa v popoludňajších hodinách premenila poľovnícka chata PZ BREZA
v Poľnom Kesove na malé mestečko Trúfaľkovo, v ktorom žije a tvorí Jožko Troška. Píše
z každého rožka troška a napísal príbeh nový,
o tom ako... Viac sa dozvedia detskí čitatelia
z rozprávkovej knihy, autorky Jany Jančovičovej
a ilustrátorky Aleny Rábekovej. Slávnostného
uvedenia knihy do života sa zúčastnili dospelí aj
deti, ktoré posypali práškovým cukrom nad misou plnou pečených buchiet svoju rozprávočku.
Počas dňa nechýbali ani hry pre deti (maľovanie
a lepenie písmen, púšťanie šarkana či písanie
kriedou na tabuľu). Prezentáciou knihy bolo
divadielko s príbehom o tom Ako všetkých
v Trúfaľkove boleli brušká. „Krstu“ sa zúčastnili aj riaditeľka vydavateľstva SB Press PhDr.
M. Nemčeková a vedúca literárneho klubu Dúha
Levice Mgr. A. Medzihradská. Kniha vyšla za finančnej podpory firmy MANOS Consulting s.r.o
a JT Nutrition. Ovocnú tortu pre všetkých pripravila výtvarníčka Liana Vinter.
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Text a foto: Jana Jančovičová

HISTÓRIA OBCE
(ČÍTANIE O DEJINÁCH KESOVA NA DLHÝ ZIMNÝ VEČER)
Poľný Kesov bol kedysi poddanskou a farskou obcou. Názov obce v roku 1156 bol Quescu Kescew, v roku 1342 Mezewkesy (Medzný
Kesov), v roku 1372 Keszev, v roku 1438 Mezen
Kesen, v roku 1462 Mezewkesy.
V 16., 17. a 18. storočí sa obec volala Kesev,
Keszi, Mezokeszi. V 19. storočí jej názov bol
horný Poľný Kesov (Felso Mezi Keszi), ale od
roku 1870 len Mezi Keszi. Po roku 1918, teda
pred 100 rokmi názov našej obce znel ako
v súčasnosti POĽNÝ KESOV.
Zdá sa vám názvoslovie
malinkej dedinky až príliš zložité? – pokúsime sa odľahčiť
názvovú históriu o dejiny obce
možno prehľadnejšie:
Poľný Kesov, už v dávnoveku obývané staré územie, má viaceré archeologické
nálezy. Na poľnokesovskom
chotári býval ľud už v mladšej
dobe bronzovej, v staršej dobe
železnej (halštatská kultúra).
Približne z rokov 950 až 1000
sa tu našlo pohrebisko a zbožné
jamy.
Na katastrálnom území
Poľného Kesova boli voľakedy
- dnes už zaniknuté dediny
a osady - Piscan, Sobol, Kuča
- Kucha, Kapolne - Kaplnka. Podľa Zoborskej
histórie z roku 1113 bol Poľný Kesov majetkom
benediktínskeho kláštora.
V rokoch 1342 - 1347 gýmešskí Forgáčovci mali spor o Kesov s Tomášom Červeným
z Ilmíra – Mojmíroviec. Kráľ Žigmund natrvalo daroval v roku 1386 Poľný Kesov šľachticom
Forgáčovcom z Gýmeša.
Po roku 1526 obsadil obec kráľ Ján Zápoľský,
po ňom patril opäť Forgáčovcom.
V minulosti tu existovali majere: Horný Poľný
Kesov a Dolný Poľný Kesov - po tureckých vojnách patril do Komjatíc.
V rokoch 1599 - 1601 bola naša obec Tur-

kami vyrabovaná, zničená a ľud bol odvedený
do zajatia. Po zničení Kesova sa hŕstka ľudí
presťahovala do Urmína.
V roku 1718 dostal Poľný Kesov Šimon
Forgáč. Gróf Anton Grassalkovič sobášom
s komjatickou grófkou Forgáčovou sa stal majiteľom celého komjatického panstva a teda aj
majetku v Poľnom Kesove.
V roku 1786 ho od neho odkúpil mojmírovský
gróf Ján Huňady (Hunyady). Huňadyovci postupným skupovaním zemianskych a sedliackych usadlostí
vytvorili na mojmírovskom
chotári veľkostatok. Zaviedli
znamenitý chov oviec Merino,
bernských kráv a arabských
a anglických koní.
V roku 1814 sa u nás konali prvé konské dostihy v celom
Uhorsku na rovine od Poľného
Kesova na osadu Čikóš - Pereš.
Dráhu lemovali košaté pagaštany, ktoré ju čiastočne chránili
pred slnkom.
Poľný Kesov sa neskôr stal
strediskom mojmírovského
panského revíru. V roku 1910
prevzal celé panstvo na dlhé
desaťročia do prenájmu šuriansky cukrovar. Postavila sa úzkokoľajová hospodárska železnica zo Šurian
do Kesova, v roku 1912 na Štefanovičovú, Veľkú
Dolinu, Karolský Pereš a Čikošpereš.
Začiatkom 20. storočia ohlas Kesova v blízkom i vzdialenom okolí opadol.
V roku 1940 sa Poľný Kesov stal samostatnou
obcou. Vo februári 1942 bol prijatý organizačný
štatút obce Poľný Kesov. Táto udalosť v pozitívnom smere ovplyvnila rozvoj obce v nasledujúcich desaťročiach.
Spracovala: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Zdroj: archív Obecného úradu Poľný Kesov
Foto: Internet
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TVORIVÉ OKIENKO

HLADNÁ VEVERIČKA

AUTORKA: ANNA EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ

Kedysi sme ako deti po prvýkrát videli
veveričky v Bojniciach, najčastejšie na cestičke
od parkoviska k zámku. Veselo poskakovali na
vysokých stromoch, zvedavo nakúkali na nových
návštevníkov obľúbeného výletného mesta.
V súčasnosti už môžeme vidieť toto vrtké
zvieratko aj u nás: nedávno som zbadala malý
oranžovohnedý kožúštek so širokým chvostíkom
utekať pozdĺž domu našich susedov. Majú vždy
krásne upravenú záhradu. Každý kvet či krík má
v nej svoje miesto a dokáže okoloidúcich potešiť svojím pôvabom. Nachádzajú sa v nej aj
ihličnany. Možno sa hladná ponáhľala na hostinu, pochutnať si na šiškách, alebo pohľadať rozprávkový oriešok. Všetci vieme, že lieskovce sú
pre veveričky, čo čokoládová torta pre detičky.

VIANOCE
Najkrajšie sviatky roka sú Vianoce.
Ozdobený stromček krásne sa ligoce.
Pod neho kladieme darčeky z lásky,
vychutnávajúc si ten pocit krásny.
Stromček vysvietený,
rodina sadla k stolu.
Jeden tanier prázdny,
čakať, je pocit márny.
Slza v oku tajne sa zaleskne.
Matka úsmev na tvár si nasadí,
deťom a rodine radosť nepokazí.
Veď sú tu Vianoce, tie sviatky radosti.
Ježiš prišiel na svet rozdávať milosti.
Tešme sa pri Jasliach rodina pospolu,
kde vždy nájdeš lásku a oporu.
Hviezda v tme žiari, v srdci pokoj rastie.
Aj úsmev na tvári vyjadruje šťastie.
Na kostole zvony vyzváňajú správu:
Ježiš prišiel na svet - vzdajme mu česť, slávu.

Veveričku najčastejšie charakterizujú vlastnosti ako pohyblivosť, rýchlosť, obratnosť,
šikovnosť... Veru, všetky by sa zišli aj nám –
ľuďom. Je prekvapivé, že aj v supertechnickej
dobe si ešte stále môžeme brať príklady z ríše
zvierat. Napríklad inštinktívne vycítiť, čo je
v danej chvíli správne.
Malé ohybné zvieratko v krátkom okamihu
dokáže zaujať, ozvláštniť obyčajný deň. Človek
si uvedomí pestrosť prírody, skutočnosť, že
každý živý tvor má v nej svoje miesto.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Internet
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PRE NAŠICH NAJMENŠÍCH

Zdroj: Internet
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Z BABIČKINEJ KUCHYNE
MEDOVNÍČKY
Potrebujeme:
75 dkg hladkej múky (T – 650), 30 dkg
kryštálového cukru, 4 celé vajcia, 8 PL medu,
3 ČL sódy bikarbóny, 2 ČL perníkového korenia,
1 ČL škorice, 1 Hera
Postup:
Suroviny dobre vymiešame a necháme v chlade postáť 24 hodín. Pred vykrajovaním premiesime. Na plech dáme papier na pečenie, naukladáme vykrojené medovníčky a pečieme pri
teplote 200 °C približne 15 – 20 minút do zlatohneda. Necháme vychladnúť a môžeme zdobiť.
Medovníčky vydržia veľmi dlho mäkké.

Autorka receptu: Ľudmila Dankovičová
Foto: Internet

PREDVIANOČNÝ ČAS
Čas rýchlo uteká a ani sme sa nenazdali, je tu
december. Žiaci 4. ročníka sa učia vybrané slová,
žiaci 2. ročníka rozdelenie hlások a v 1. ročníku
už vedia napísať slová, utvoriť krátke vety, rozprávať o obrázku. V matematike a ostatných
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predmetoch to nie je inak. Na matematike nakupujeme, sčitujeme a odčitujeme centy a eurá,
rozdeľujeme a násobíme, na vlastivede cestujeme prstom po mape a na prírodovede letíme
do vesmíru. No a k tomu si ešte zaspievame
a zahráme na zobcovú
flautu. S pani vychovávateľkou dievčatá nielen
tvoria, maľujú, kreslia,
lepia, aranžujú, ale i tancujú a hrajú sa. Niet chvíľky,
kedy by žiaci jajkali, že sa
nudia. Dievčatá sa dostali
aj k vyšívaniu, k tradícii,
ktorá už dnes zaniká. Pre
telefóny, rôzne hry, nieto
času na činnosti, ktoré dlhšie trvajú a nie sú in.
Za tieto aktivity sú dievčatá odmenené a tešia sa
z toho. Tento mesiac časopis Vrabček uverejnil výtvarnú prácu našej prváčky
Ninky Števčíkovej. Urobi-

la radosť nielen sebe, ale i nám všetkým, lebo
reprezentuje našu malú základnú školu.
Súťaž HOVORME O JEDLE, ktorá prebiehala v mesiaci október, dopadla veľmi dobre.
Za aktivity, do ktorých sa naše žiačky zapojili, bola naša škola zaradená do „strieborného
pásma“.
Pani Rozália Cenigová, ústredná metodička zo Slovenskej pedagogickej knižnice
v Bratislave, ktorá organizuje projekt Záložka
do knihy, zaradila našu školu do celoslovenského hodnotenia, kde školy zasielali priebeh projektu a spokojnosť s týmto projektom.
Vyhodnotenie si môžete pozrieť na stránke
http://www.spgk.sk/. Sú tu záložky s rozprávkovými postavami i zvieratkami robené rôznymi technikami. Aj tak sú najkrajšie tie, ktoré
dievčatá dostali od žiakov partnerskej školy
a tie, čo si samé vytvorili.
Konečne sme sa dočkali aj vyhodnotenia Medzinárodného dňa školských knižníc.
Aj keď téma tento rok bola pre naše dievčatá
hodne náročná, získali sme za školu 87 bodov.
Do tohto celoslovenského projektu sa zapojilo
213 školských knižníc základných a stredných
škôl. Najdôležitejšie na projekte bolo to, že
prispel k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti.
15. novembra sme v rámci Dňa otvorených
dverí navštívili v susednej obci Mojmírovce
Odborné učilište internátne. Prezreli sme si prácu žiakov pod vedením ich majsteriek odbornej
výchovy i vynovenú školskú knižnicu.
V mesiaci december pravidelne organizujeme výstavku rôznych výrobkov k vianočným
sviatkom. Dievčatá sa učia aranžovať ikebany na stôl, vyrábať rôzne svietniky, aranžovať
vence a vyrábať rôzne vianočné ozdoby.
Triedy krásne vyzdobené vtedy voňajú ihličím
a zapálenými sviečkami. Atmosféra je predvianočná a niekedy doplnená vianočnými koledami.
Naše dievčatá sa tešili na vystúpenie pre Mikuláša.
Chceli by sme popriať všetkým deťom a ich
rodičom, aby sa deti do školy tešili, s radosťou
pracovali a boli tvorivé a kreatívne a aby ich to
napĺňalo.

Na záver:
Keď k Vám tíško zavanie,
to vianočné želanie,
vinše plné prajnosti,
šťastia , lásky, hojnosti.
V zdraví si len užite,
všetko po čom túžite.
Prajú pani učiteľky Základnej školy v Poľnom Kesove.
Text a foto: Mgr. Jarmila Adamovská

SPOMIENKA
Už dlhé roky nie si medzi nami,
už štvrťstoročie nemám komu
povedať ,,milá mami“...

Dňa 13. decembra uplynulo 25 rokov, čo nás
náhle opustila Mária Ivančíková, rod. Rodná.
S láskou spomínajú dcéra Iveta, vnučka Ivetka a synovec Miloš.
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PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE (... A PRIŠIEL AJ MIKULÁŠ)
30. novembra o 16.00 hod. sme
sa s deťmi z materskej a základnej školy, ich rodičmi a starými
rodičmi stretli pred kultúrnym domom, aby sme spoločne otvorili
pomyselné dvere najkrajším sviatkom roka – sviatkom vianočným.
Toto malé predvianočné stretnutie
otvoril svojou piesňou domáci súbor Prameň. O malú chvíľku sa
rozsvietila prvá adventná sviečka na obecnom adventnom venci
a tiež prvýkrát zažiaril vianočný
stromček, ktorý sme zasadili tento rok a ktorý budeme každoročne
rozsvecovať ako symbol blížiacich
sa Vianoc.
Potom sme sa všetci presunuli
do príjemne vyhriateho a prácami žiakov základnej školy vyzdobeného kultúrneho domu. Ten rozvoniaval medovníkmi, vianočným
punčom, vareným vínkom, čajom
a inými dobrotami, ktoré s láskou pripravili pracovité ruky členiek Jednoty dôchodcov.
No a naši najmenší netrpezlivo očakávali príchod
Svätého Mikuláša. Čakanie nám spríjemnili deti
zo Základnej umeleckej školy v Mojmírovciach
s programom o poslušných i neposlušných
deťoch. No a to sa už vo dverách objavil Mikuláš
spolu so svojím sprievodom. Prihovoril sa všetkým deťom a tým poslušným rozdal aj balíčky.
A keďže my tu, v Kesove, máme len dobré

a poslušné deti, balíčky dostali všetky. Po odchode Mikuláša sa nám deti z materskej a základnej školy predstavili s krátkym vianočným programom.
Všetci, ktorí prišli na toto milé podujatie,
určite neoľutovali. Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok.
Text: Ing. Ľubica Poluchová
Foto: Jana Hatalová

POSLEDNÉ SÚŤAŽE A PRÍRASTOK HASIČSKEJ TECHNIKY
Súťažná sezóna dobrovoľných hasičov vyvrcholila v mesiaci október, kedy sa uskutočnila
prestížna celoslovenská súťaž Slovenský superpohár v požiarnom útoku.
Na túto súťaž sa Poľnému Kesovu podarí
prebojovať každoročne. Na Superpohár sa postupuje podľa pódiových umiestnení z konkrétnych
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líg a preto medzi sebou bojuje hasičská špička.
Družstvo mužov sa na SSP prebojovalo za 2.
miesto v Západoslovenskej hasičskej lige. Tento rok sa súťaž konala na futbalovom štadióne
v Čadci a ani chladné októbrové počasie, či veľká
diaľka neodradila súťažné družstvo od toho,
aby podali čo najlepší výkon. Z prvého pokusu

si odniesli čas 15,15s, ktorý si však zlepšili
v pokuse druhom na 14,16s. Celkovo to
znamenalo pre tím Poľného Kesova 3. miesto
z pomedzi 40 súťažných tímov. Po Superpohári
sa koncom októbra zúčastnili ešte recesnej
súťaže Memoriál V.I. Lenina v českej dedinke
Široký Důl, kde útok nevyšiel podľa predstáv
a s časom 15,15s sa Poľný Kesov zapísal na 35.
mieste zo 147 mužských tímov.
Po uzavretí súťažnej sezóny sa hasiči venujú prevažne brigádnickej činnosti. V mesiaci október zrealizovali
každoročný jesenný zber kovového
šrotu a odpadu, kedy obyvateľom
Poľného Kesova spravili menšiu
službu - zozbierali nepotrebný materiál. Spoločne sa v rámci jesenného upratovania podarilo vyzbierať takmer 6 ton kovošrotu.
O tom, že bol október bohatým
mesiacom na udalosti v DHZ svedčí
aj fakt, že sa dňa 24.10.2018, za
prítomnosti ministerky vnútra Ing.
Sakovej, slávnostne odovzdávali protipovodňové vozíky. Medzi
hasičské zbory, ktoré protipovodňovú techniku získali, sa zaradil aj
náš DHZ. Odovzdania techniky sa
zúčastnila starostka obce Ing. Ľubi-

ca Poluchová, predseda DHZ Jaroslav Vavrík ml.
a strojník DHZ Stanislav Ulický ml. Slávnostné
preberanie techniky prebehlo na Krajskom riaditeľstve HAZZ v Nitre. Vďaka tejto technike sú
naši dobrovoľní hasiči lepšie vybavení na zásahy
pri nárazových povodniach a záplavách, ktoré
nás trápia čoraz častejšie.
Text a foto: Alena Čičová
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ATEROSKLERÓZA- POČULI STE UŽ O NEJ?
Pojem ateroskleróza znamená po slovensky
kôrnatenie ciev. Ide o proces, ktorý sa považuje za prvotnú príčinu veľkého množstva srdcovo-cievnych ochorení. Za normálnych okolností
má človek pri narodení elastické a pružné cievy
s hladkým povrchom.
Počas života pod vplyvom rôznych faktorov,
ktoré nazývame rizikové faktory, nastávajú
v cievach zmeny. Kôrnatenie ciev postihuje najčastejšie konorárne tepny srdca (tepny, ktoré
vyživujú srdce), aortu (srdcovnica, najväčšia tepna, ktorá vychádza zo srdca), tepny, ktoré vedú
krv do mozgu, vlastné mozgové tepny a tepny
na dolných končatinách. Ide o usádzanie rôznych
buniek a častíc do vnútornej steny cievy. V stene
cievy sa hromadia tukové častice a rôzne bunky
imunitného systému, svalové bunky a tvoria
útvar, ktorý sa nazýva ateromatózny plát. Je to
teda útvar na vnútornej stene cievy, ktorý môže
v rôznej miere zasahovať do vnútorného priemeru
cievy a tým ju zužovať a spôsobovať problémy
s prúdením krvi.
Môžete si to predstaviť, ako keď sa Vám
začne upchávať hadica v záhrade nejakými
nánosmi. Plát je väčšinou ohraničený, tuhý
a dokonca niekedy až chrupavkovitý, žltej až sivej
farby. Cieva teda pod vplyvom týchto zmien stráca svoju elasticitu, nedokáže sa rozťahovať tak
ako zdravá cieva a pod vplyvom ďalších zmien
v týchto plátoch môžu nastať komplikácie ako
akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová
príhoda alebo ischemická choroba srdca. Komplikácie nastávajú v prípade, že príde k poruše-

niu stability plátu a na jeho povrchu sa začnú
prichytávať a združovať krvné doštičky, čo vedie
ku vzniku zrazeniny a následne aj upchatiu cievy,
teda napríklad infarktu alebo cievnej mozgovej
príhode.
O tom, aké sú rizikové faktory vzniku aterosklerózy a jej komplikácii a ako im predchádzať
prevenciou sa dočítate nabudúce.

Na obrázku je znázornený prierez cievy. Vľavo je úplne zdravá cieva, v strede počiatočné
zmeny spôsobené ukladaním tukových a iných
častíc, vpravo je ateromatózny plát, ktorý zužuje
prierez cievy.
Text: Radka Kováčová
Foto: Internet
Zdroj: Interna, R. Češka a kolektív

KESOVSKÉ CHALÚPKY
Pri mnohých starších domoch existovali –
a ešte stále sú v našej dedinke letné kuchyne.
Kedysi sa používali, príznačne podľa názvu,
najmä v lete na zaváranie, či prípravu džemov
z letného ovocia.
Dnes, keď prechádzame našimi ulicami, už
skôr pripomínajú rozprávkové chalúpky. Jedna je
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aj v našej ulici, dokonca obrastená tiahnucou sa
rastlinou a pôsobí čarovným dojmom.
Takýto milý malý ,,domček“ si pamätám aj
z detstva. Nemal však poetickú funkciu. Naopak:
praktickú a obchodnú – pán V. v nej dávno pred
plynofikáciou Kesova mal priemyselnú váhu
na uhlie, na dvore ho boli celé kopy... V stude-

nom ročnom období malo cenu zlata. Kamarátila
som sa s jeho vnučkou Alou. Preto viem, že keď
sme do malej miestnosti občas ,,zablúdili“, vítal
nás odložený nádherný prútený kočík pre bábiky.
Bol tam aj starý sekretár so soškami a súsošiami zvierat – všetko krásne predmety, z ktorých
vyžaroval um a remeselná zručnosť ľudí (našich
predkov).
Pri obecnom úrade stála v minulom storočí
romantická chalúpka, ale s pragmatickou funkciou: bratia M. v nej predávali mäso. Dnes je

na tom mieste vybudované nové parkovisko.
Priestor esteticky dotvára drevená studnička.
Je úžasné, že v našej dedinke ešte vždy stoja
tieto miniatúrne domčeky. Sú dôkazom stavebnej tvorivosti a vynachádzavosti viacerých predošlých generácií. Vyhovovali ich potrebám.
Patrili k drobnej architektúre slovenských
dedín. Nebolo a nie je to inak ani v našom malom
Kesove.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová

Z ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV
Dňa 1. októbra
usporiadala organizácia ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska v Poľnom Kesove podujatie, na ktorom si
pripomenuli životné jubileá svojich členov. V úvode im posedenie
spríjemnilo
vystúpenie detí
zo Základnej školy v Poľnom Kesove.
Po
gratuláciách, podpise do
pamätnej knihy
a odovzdaní spomienkových darčekov
nasledovalo posedenie, spojené s chutnou
večerou. Jubilanti sa tak mohli medzi sebou
porozprávať a zaspomínať si.
Text a foto:
Bc. Iveta Sušková
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PODUJATIE PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM
Otvorme zatvorené dvere
a nebráňme si žiť.
Čomu ich dnes pribuchneme,
už zajtra nemusí prísť.
Nesprávajme sa ako deti,
veď sme už dávno dospelí.
A prestaňme byť už konečne
tak veľmi, veľmi nesmelí.
Nenechajme, aby za nás
aj v neskoršom veku rozhodoval
niekto iný. Veď možno sme sa
narodili pre veľké, krásne činy.
Úvodná báseň v podaní pani Ivety Štefanovičovej otvorila kultúrnospoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším. Slávnostný príhovor
predniesla
starostka obce Ing.
Ľubica Poluchová. Ocenila v ňom
životné skúsenosti
skôr narodených
a možnosť poučenia sa z nich, ale aj
potrebu solidarity všetkých ľudí
– mladých i starších, vzájomné
porozumenie,
poskytnutie a prijatie pomoci.
Program spestrili žiaci ZŠ
Poľný Kesov spevom, recitáciou,
hrou na flaute
a tancom.
Podujatie moderovala Bc. Iveta Sušková.
V kultúrnom dome bolo pre všetkých prítomných pripravené pohostenie.
Zážitkom bolo vystúpenie súboru Ras-
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tislavická konopa. Vytvorili úžasnú atmosféru,
spievala celá sála kultúrneho domu.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Ing. Ľubica Poluchová

POTULKY PO MIKROREGIÓNE
KMEŤOVO
Kmeťovo je ďalšia obec patriaca do
Mikroregiónu Cedron – Nitrava.
Leží na pravom
brehu rieky Žitavy,
na severe okresu
Nové Zámky. V rokoch 1949 - 1960
patrila do okresu
Vráble. Obec sa rozprestiera v strede chotára. Od východu, juhu,
západu a severu je mierne svahovitá, čiastočne
rovinatá dobrá orná pôda. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 131, rozlohou 520 ha patrí
medzi menšie obce, v súčasnosti má 863 obyvateľov. Novozvoleným starostom obce je Jozef
Sádovský, ktorý porazil bývalého starostu Pavla
Tomana o 5 hlasov.
Erb obce tvoria v strede tri zlaté klasy,
po pravej strane je čerieslo, po ľavej lemeš. Tieto symboly hovoria o poľnohospodárskom ráze
obce. Podklad tvorí červené pole, spodná časť je
modrej farby, čo symbolizuje rieku Žitavu.
História obce. Prvá písomná zmienka o obci
je z roku 1214, kedy patrila
pod panstvo hradu Posádka. Vtedy sa volala Gyrok.
Názov obce sa niekoľkokrát
menil, napr. Ďrok, Gorok,
Gyrok, Girok, za Rakúskouhorskej monarchie sa volala Ďarak a Ďarok. V časoch
prvej republiky sa volala
Ďorok a neskôr Derek. Až
v roku 1948, po vytvorení 2.
Československej republiky,
dostala názov Kmeťovo po
slovenskom národovcovi,
zberateľovi, kňazovi a vedcovi Andrejovi Kmeťovi.
Veľkou udalosťou v histórii obce bolo otvorenie
železničnej trate zo Šurian

po Topolčianky v roku 1894, čo v mnohých veciach ľuďom uľahčilo život. Vlaková zástavka
bola vybudovaná v roku 1965.
Kultúrno - historické pamiatky. Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímsko-katolícky
kostol zasvätený Panne Márii Ružencovej,
jeho výstavba bola dokončená v roku 1882, je
postavený v klasicistickom štýle. Bol postavený
na močaristých pôdach a bahniskách. Smutná
udalosť postihla veriaci ľud v roku 1917, keď
rekvírovali kostolné zvony. Na znak nesúhlasu sa
všetko obyvateľstvo zhromaždilo pred kostolom,
ale zvony i tak zhodili, rozbili a okrem nich pobrali aj všetky medené nádoby z obce. Rozsiahla
rekonštrukcia kostola bola uskutočnená v roku
1942. V roku 1994 bola dostavaná prístavba,
ktorá je zasvätená Panne Márii Škapuliarskej
a Trom košickým mučeníkom. Posledná vnútorná
i vonkajšia maľovka kostola bola v roku 2001.
V tomto roku sa opravila i strecha kostola a bol
pozlátený kríž na kostolnej veži. V kostole sa
nachádzajú viaceré sochy svätých, najkrajšou
je socha Panny Márie Ružencovej, patrónky
kostola. Je vystrúhaná z hruškového dreva.
Ďalšou pamiatkou je svätý kríž s krucifixom,
ktorý je nad oltárom. Tento kríž pochádza z čias
po prvej svetovej vojne. Venovali ho chlapi, ktorí
narukovali do vojny. Je to
nádherná drevorezba, ktorú
obdivujú všetci návštevníci
kostola.
Pred kostolom je socha
Panny Márie a socha Svätého
Floriána, patróna hasičov.
V dedine stojí aj socha Svätej
Trojice, na ceste do vinohradov stojí socha Panny Márie,
vo vinohradoch je socha
Svätého Urbana, patróna vinohradníkov. Na cintoríne
stojí mramorový kríž z roku
1914.

Kostol Panny Márie Ružencovej

Text a foto:
Ing. Ľubica Poluchová
Zdroj: Internet
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Od 7. januára 2019 začína obec s poskytovaním novej služby pre starobných dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom. Každý takýto dôchodca môže od pondelka do stredy do 17.00 hod.
nahlásiť na telefónnom čísle 77 87 127 na obecný úrad svoj záujem o prepravu na lekárske vyšetrenie k všeobecnému lekárovi MUDr. Branislavovi Holcovi, ktorý v našej obci ordinuje každý
štvrtok. Dôchodcovia sa začnú zvážať vo štvrtok od 7.00 hod. ráno, po absolvovaní vyšetrenia sa
odvezú domov. Táto služba bude poskytovaná bezplatne.
Od 10. januára 2019 a každý ďalší štvrtok bude čakáreň k všeobecnému lekárovi MUDr. Branislavovi Holcovi otvorená od 7.00 hod.

INFORMÁCIA K PODÁVANIU DAŇOVÝCH PRIZNANÍ
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2018 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností,
je povinný najneskôr do 31.1.2019 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doklady
na Obecný úrad Poľný Kesov. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú
k dispozícii na obecnom úrade a na internetovej stránke obce www.polnykesov.eu.
Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú: Predaj, kúpa, dedičstvo, darovanie, dražba.

INFORMÁCIA K POPLATKU ZA ODPAD
Poplatok za komunálne odpady musí byť uhradený najneskôr do 31.3.2019. Do tohto dátumu je
platná nálepka z roku 2018. Po zaplatení poplatku na rok 2019 si poplatník prevezme novú nálepku, platnú pre rok 2019.
Odpustenie poplatku:
Obec Poľný Kesov odpustí alikvótnu časť poplatku za komunálny odpad za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže obci hodnoverným dokladom, že sa v kalendárnom roku viac ako 90 dní na
území obce nezdržiava.
Poplatník každoročne preukáže tieto okolnosti hodnoverným dokladom – fotokópia pracovnej
zmluvy, potvrdenie o štúdiu, fotokópia víza, doklad o zaplatení poplatku za komunálna odpad
z iného obecného či mestského úradu a pod.
Poplatníci, ktorí majú záujem si uplatniť odpustenie poplatku za komunálny odpad pre kalendárny
rok 2019, preukážu fotokópie uvedených dokladov do 18.1.2019.
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ÚRADNÉ HODINY
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POČAS SVIATKOV:
20.12.2018: 7.30 hod. – 12.00 hod.
21.12.2018: 7.30 hod. – 12.30 hod.
27.12.2018: zatvorené
28.12.2018: zatvorené
31.12.2018: zatvorené
02.01.2019: 7.30 hod. – 12.00 hod.
03.01.2019: 7.30 hod. – 12.00 hod.
04.01.2019: 7.30 hod. – 12.00 hod.
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NEPREDAJNÉ

Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu v roku 2019
Obec Poľný Kesov
8.
9.
23.
31.

Január
Utorok
Streda
Streda
Štvrtok

1.
6.
9.
15.
23.
24.
29.
30.

Máj
Streda
Pondel.
Štvrtok
Streda
Štvrtok
Piatok
Streda
Štvrtok

September
4. Streda
9. Pondel.
12. Štvrtok
14. Sobota
18. Streda
26. Štvrtok
27. Piatok

1.
6.
20.
28.

Február
Piatok
Streda
Streda
Štvrtok

6.
12.
20.
26.
27.
28.

Jún
Štvrtok
Streda
Štvrtok
Streda
Štvrtok
Piatok

2.
10.
11.
16.
24.
25.
30.

Október
Streda
Štvrtok
Piatok
Streda
Štvrtok
Piatok
Streda

1.
6.
8.
9.
14.
20.
28.
29.

Marec
Piatok
Streda
Piatok
Sobota
Štvrtok
Streda
Štvrtok
Piatok

3.
10.
18.
24.
26.

Júll
Streda
Streda
Štvrtok
Streda
Piatok

November
7. Štvrtok
13. Streda
15. Piatok
21. Štvrtok
27. Streda
29. Piatok

3.
11.
12.
17.
25.

Apríl
Streda
Štvrtok
Piatok
Streda
Štvrtok

1.
2.
7.
15.
21.
23.
28.

August
Štvrtok
Piatok
Streda
Štvrtok
Streda
Piatok
Streda

December
11. Streda
20. Piatok
27. Piatok

BIO ODPAD
ÁNO : zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, piliny,
škrupiny z orechov, vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, hobliny
NIE: kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat,
plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO : noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky,
katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
NIE: knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny,
alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, ôepiacapáska
lepiaca páska,
kovové alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok,
rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera

PLASTY +KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO : PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc,
jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických
a čistiacich prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky,
hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)
NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly
z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb
a pod.), guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly,
veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO : odpad bez možnosti vytriedenia
NIE: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad,
biologický odpad zo záhrad a horúci popol
ELEKTRO + NO
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

11.5.2019 - jarný

9.11.2019 - jesenný

