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zobralo na vedomie
- smernicu o zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou účinnú od 1.1.2019,
- smernicu o tvorbe a použití sociálneho
fondu,
- kalkuláciu projektovej činnosti vypracovanej Ing. Jozefom Vyskočom, 04/2019,
pre stavbu „Poľný Kesov - ČOV, rozšírenie
kanalizácie, zmena stavby pred dokončením“ s tým, že projektová príprava pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie
bude vypracovaná v max. cene spolu vo
výške 41 000,00 EUR,
- informáciu o stave pohľadávky obce voči
dlžníkovi Dušanovi Bosákovi,

VÁŽENÍ ČITATELIA,
leto nám všetkým prináša pocit uvoľnenia, pohody. Po zaslúženej práci, alebo namáhavom
školskom roku, ktorý bol plný každodenných povinností a úloh, si chceme odpočinúť.
Oddych môže mať rôzne podoby – každému vyhovuje niečo iné – podľa povahy, temperamentu, či momentálneho emocionálneho rozpoloženia.
Mnohí z nás sa tešia na more, niektorých zlákajú vysoké hory, hlboké lesy, turistické túry...
Sú medi nami aj takí, ktorí sa ,,uspokoja“ s návštevou kúpaliska, alebo ich naplní prechádzka
tôňou čoraz vzácnejších alejí.
Milí Poľnokesovčania, dokážme sa tešiť aj z maličkostí, podľa súčasných psychológov tak
urobíme niečo pre naše zdravie. Potešme sa pestrej kytici lúčnych kvetov, pohľadom na nádherné slnečnicové pole, rozkvitnutý lán červených vlčích makov...
Všetkým našim čitateľom želáme leto inšpiratívne a inšpirujúce. A možno Vám dlhú letnú
chvíľu skráti prečítanie nášho časopisu. Aj tentoraz sme ho pre Vás pripravili s dobrým úmyslom informovať i potešiť.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
členka redakčnej rady
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Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2019
boli prijaté nasledovné uznesenia:

OTVORENIE LETA 2019

schválilo
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
o poskytovaní finančného príspevku na
stravovanie dôchodcov,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce,
- žiadosť Športového klubu stolného tenistu

Poľný Kesov o poskytnutie mimoriadnej
dotácie na realizáciu projektu „Nech sa
naše deti hrajú a hýbu bezpečne“ vo výške3055,20 EUR (gumová dopadová plocha na detské ihrisko),
- úpravu rozpočtu k 1.5.2019,
- odpísanie časti pohľadávky obce voči dlžníkovi Dušanovi Bosákovi vo výške 235,90
EUR,
- pridelenie obecných nájomných bytov žiadateľom – Daniele Počarovskej a Antónii
Pavelovej,
neschválilo
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území Obce Poľný Kesov,
zrušilo
- Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami schválené Obecným zastupiteľstvom
v Poľnom Kesove dňa 31.5.2004.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2019 boli prijaté
nasledovné dôležité uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
- žiadosť o prenájom časti obecného pozemku – parc.č. 2692/5 za účelom zriadenia doplnkových služieb súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
- výročnú správu obce za rok 2018, správu

audítora z auditu účtovnej závierky za rok
2018 a správa audítora k informáciám,
ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe za
rok 2018,
- stanovisko hla vnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018,
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- schodok rozpočtu v sume – 45 818,42 EUR
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, upravený
o nevyčerpané prostriedky z miestneho
poplatku za rozvoj v sume 2 292,00 EUR
a jeho vysporiadanie v rozpočtovom roku
2018 z finančných operácií vo výške 48
110,42 EUR,
- smernicu o určení postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti,
- žiadosť Ing. Juraja Sitára o zmenu využitia
pozemku v lokalite Pereš,
schválilo
- záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad,
- použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 60 934,21 EUR
na tvorbu rezervného fondu obce za rok
2018,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2.polrok 2019,
- pridelenie obecného nájomného bytu žiadateľovi – Matejovi Brštiakovi,
poverilo
- hlavnú kontrolórku na výkon kontroly
v súlade so schváleným plánom kontrolnej
činnosti,
- starostku preveriť možnosť realizácie novej trafostanice v lokalite Pereš.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci
Poľný Kesov, ktoré sa konali dňa 25.5.2019
NÁZOV POLITICKÉHO SUBJEKTU
POČET PLATNÝCH HLASOV
KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
21
SMER - SOCIÁLNA DEMOKRACIA
18
KOALÍCIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO
A SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA
15
KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
6
KRESŤANSKÁ ÚNIA
5
SLOBODA A SOLIDARITA
5
SME RODINA - BORIS KOLLÁR
5
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
3
OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI (OĽANO) 1
PRIAMA DEMOKRACIA
1
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
1

4

SLNEČNÉ LÚČE V MATERSKEJ ŠKOLE...
Milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa vám prihovorili posledný krát v tomto školskom roku.
V období, keď budete čítať tento článok, sa
už dvere materskej školy uzavreli, my sme sa
s vašimi detičkami rozlúčili a spoločne vykročili v ústrety do letných, prázdninových
dní. Z našich malých škôlkarikov v septembri nám pred očami vyrástli veľkí, samostatní „šikovníci“. Počas celého roka sme sa
snažili navzájom počúvať i poúčať, vzdelávať
i zabávať. Nielen deti sa učili od nás, ale aj
my od nich, posúvali nás neustále o krok
vpred, spoločne sme
zisťovali, ako sa stále
môžeme zdokonaľovať. Škôlka nemá byť
iba miestom učenia sa,
ale miestom „druhého
domova“, kde deti zažijú veľa smiechu, zábavy a nových zážitkov.
Počas celého školského roka sme s deťmi uskutočňovali veľa
aktivít, ktoré sme realizovali v jednotlivých
edukačných centrách.
Tento rok sme sa zamerali na zážitkové
učenie. Vyrobili sme
nespočetné množstvo
umeleckých
výtvorov, zasadili rastlinky,
vymaľovali kraslice, pracovali sme s interaktívnou tabuľou, včelou BeeBot a hovoriacou stenou, uskutočňovali sme pokusy,
pozorovali mikroskopom rastliny i hmyz,
postavili veľa stavieb z lega a kociek, vypracovali množstvo pracovných listov, vyrobili
pozdravy ku Dňu matiek a ku Dňu otcov
a mnoho ďalších a ďalších výrobkov a aktivít. Niektoré detičky navštevovali záujmový
krúžok anglického jazyka, kde sa pod vedením lektorky naučili základné anglické slo-

víčka.
Radi by sme sa však ešte vrátili späť do
školského roka a pochválili sa vám aktivitami, ktoré sme za posledné obdobie (od posledného vydania Poľnokesovského občasníka) realizovali a spoločne zažili.
Začiatkom jari sa v kultúrnom dome
uskutočnil hudobno-výchovný / rockový
koncert žiakov ZUŠ Mojmírovce. Za kultúrou sme cestovali do Starého bábkového divadla Karola Spišáka v Nitre na predstavenie
s názvom „Prdiprášok doktora Proktora“,

ktorý deti zabavil a rozosmial. Na pozvanie
ZŠ sme navštívili ich knižnicu a zapojili sa
do pripraveného programu na rozprávkovú
tému.
Spoločne s rodičmi sme zvládli aj jarnú
brigádu. V detskom parku nám „vyrástol“
nový domček, kvetinový záhon a vysadené kvety v starých pneumatikách. V jeden
deň sa nám detičky zmenili na malých fotomodelov a pózovali pani fotografke počas
predveľkonočného fotenia. V ďalší deň sa zo
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škôlkarov stali predavači a počas Veľkonočných trhov ponúkali na predaj svoje vlastnoručne vyrobené veľkonočné dekorácie.
Navštívila nás aj Detská misia, ktorá nám
pripomenula kresťanskú tradíciu veľkonočných sviatkov. Koncom mesiaca apríl sme
realizovali pre všetkých rodičov a budúcich
žiačikov Deň otvorených dverí, kde si mohli
prezrieť priestory a spôsob výučby a vzdelávania detí. Naša trieda sa zaplnila množstvom rodičov a detí, ktorí zažili „kúsok zo
dňa škôlkara v priamom prenose“.
V mesiaci máj detičky potešili svoje mamičky krásnym vystúpením v kultúrnom
dome a vlastnoručne
maľovaným obrazom.
Naša trieda sa v tomto mesiaci zmenila na
malé divadlo a bábkoherci nám predviedli zábavné a poučné
predstavenie s názvom
„Myší kongres“. Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska z Nitry
prišla našim detičkám
zmerať zrak a ostrosť
videnia. Zapojili sme
sa s kresbami detičiek
do súťaže „Moja rodina“ a „From drawing
to toy“, kde postúpili
do užšieho kola Jožko
Vojtek a Ninka Teplanová (2.miesto). Na
pozvanie LVS sme si spoločne pozreli predstavenie o Jožkovi Troškovi.
Mesiac jún patrí všetkým deťom. A tie
naše sme nemohli vynechať z osláv. Počas
dlhoočakávaného sviatku detičky zažili veľa
zábavy a smiechu. Čakal ich skvelý program
v detskom parku – maľovanie na tvár (veľké
ďakujeme patrí manželom Kárasovým za
krásne kresby), rôzne hry a koncert Notového Dannyho, ktorý deti rozšantil a zabavil.
Dňa 13.6. sme cestovali do Svätoplukova na
Cedronskú olympiádu MŠ v atletike, kde
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sme obhájili krásne 4.miesto. Koncom mesiaca sme sa všetci spolu s rodičmi + základnou školou rozhodli vycestovať do kúpeľného mesta Piešťany, kde na nás v kotvisku
čakala loď, ktorá nás previezla po Váhu. Výletná nálada bola vynikajúca, počasie nám
prialo a veríme, že v takomto množstve (50
výletníkov) a možno aj viac sa stretneme aj
o rok. Tak ako býva zvykom sme sa zúčastnili kultúrneho podujatia Otvorenie leta, kde
naši najmenší vystúpili s pripraveným ľudovým programom, za ktorý zožali obrovský
potlesk. Koniec školského roka sme zavŕšili

rôzne druhy rastliniek, pripravili sadenice
do miniskleníka, pozorovali klíčenie a rast
v rôznych životných podmienkach. V apríli
sme sa venovali separovaniu odpadu, ochrane lesa a Dňu Zeme.
V mesiaci máj sme sa stali pravými Slovákmi a Slovenkami – maľovali sme mapu
SR, vytvárali modranskú keramiku, maľovali čičmanské drevenice, prezerali slovenské
kroje, piesne a tance. O pár dní sme sa zase
zmenili na obyvateľov Severnej Ameriky –
stali sa z nás cowboyi a indiáni. V triede sme
mali indiánske tý-pí, vyrobili sme si čelenky,

spoločnou opekačkou v detskom parku.
Nedá mi ešte nespomenúť témy, ktorým
sme sa od jari venovali. Počas edukácie na
tému „profesia“ našu škôlku navštívila divadelná herečka Evka Pavlíková, ktorá s deťmi
strávila celé dopoludnie. S pani kuchárkou
Gabikou Christovovou si detičky napiekli
chutnú ovocnú bublaninu.
Téma domáce zvieratá bola taktiež zaujímavá – detičky ochutnávali mliečne výrobky, holili ovečke vlnu, dojili kravičku
- všetko pripravené makety :-). S blížiacimi
sa prácami v záhrade sme si aj my vysadili

tancovali indiánsky tanec duchov. Ako cowboyi sme krotili divého koňa, strieľali z pušky, ryžovali zlato a mnoho ďalších aktivít.
Venovali sme sa téme zvieratá – lesné,
vodné, exotické. Počas týždňa s témou hmyz
sme pozorovali „Motýliu farmu“ - premenu
z húseničiek na krásnych motýľov. Detičky
mohli na vlastné oči vidieť ako sa z nepeknej chlpatej húsenice stane za niekoľko dní
pôvabný motýľ. Tieto motýle sme vypustili
na Deň detí do prírody. Navštívil nás aj pán
včelár – Mgr. Juraj Gašparík, ktorý deťom
priniesol na ochutnávku med, medové plásty

a rôzne včelárske pomôcky pri práci včelára.
Školský rok 2018/2019 nám znovu rýchle
ubehol a my si myslíme, že počas 10 mesiacov, ktoré deti strávili v našej škôlke so svojimi kamarátmi, zažili veľa krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré budú dlho
spomínať (a nielen deti, ale i my, pani učiteľky). V posledný deň sme sa rozlúčili s dvomi našimi predškolákmi, ktorým už odteraz
držíme palce a veríme, že budú nielen rodičom, ale i nám robiť veľkú radosť v škole.
Na záver sa chcem poďakovať pani učiteľke Bc. Klaudii Matuščinovej za svedomito vykonávanú prácu; všetkým rodičom
a priateľom, ktorí nám
pomáhali a spolupracovali a tým sme spoločne utužovali jednu
veľkú škôlkársku rodinu; základnej škole
a pani riaditeľke Mgr.
Jarmile Adamovskej
a Mgr. Zdenke Matuškovičovej za výbornú
spoluprácu pri mnohých aktivitách; LVS
a pani riaditeľke PhDr.
Jane Jančovičovej za
spoluprácu počas celého školského roka;
Ľudmile Dankovičovej
a všetkým tým, ktorí
akýmkoľvek
spôsobom, či už finančne, 2% z daní, hmotne,
pracovne alebo dobrými radami, pomohli
našej materskej škole. Každý dobrý skutok
sa vám odvďačí radosťou a úprimným detským úsmevom.
Milí čitatelia, dovoľte mi, aby som Vám
za všetky deti a kolektív MŠ zaželala krásne
slnečné leto, naplnené radosťou, smiechom
a oddychom počas horúcich letných dní 
Dovidenia v septembri...
Text a foto:
Mgr. Bc. Simona Bratová Šranková,
poverená riadením MŠ
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ZO ŽIVOTA ZŠ
Prezeráme si posledné stránky učebníc. Je
to možné? Koniec školského roka. Je tu. Prišiel čas zhodnotiť celoročnú prácu každého
jednotlivca po každej stránke. Aktivitu na
hodine, pravidelnú prípravu na vyučovanie,
písomný prejav, komunikatívnosť, tvorivosť,
pozornosť, prácu na interaktívnej tabuli,
prácu s výučbovými programami, zapájanie
sa do súťaží, nacvičovanie programov, prezentáciu na verejnosti, samostatnú prácu,
prácu v tíme, plnenie čitateľskej gramotnosti, informatickej gramotnosti i finančnej
gramotnosti a ďalšie iné. Nie je to jednoduché. Jedna je výborná v matematike, druhý

je vynikajúca v slovenskom jazyku alebo vo
výtvarnej výchove. Dôležité je objaviť u žiačok to, čo treba rozvíjať.
Dievčatá našej školy sú veľmi šikovné, tvorivé a hlavne aktívne. Zapájajú sa do rôznych
súťaží a dosahujú výborné výsledky. Teraz tu
máme veľký talent na písanie poézie a prózy
-Simonku Pilinskú, žiačku 4.ročníka, ktorá
zvíťazila v celoslovenskej literárnej súťaži
v love slov SLOVO. Do súťaže sme poslali jej
prózu Radosť v rodine, ktorá korešpondovala so zadanou témou Budúcnosť Slovenska.
Porotu tvoril Ing. Peter Juščák – prozaik
a publicista a Erik Ondrejička – spisovateľ,
ktorý píše poéziu. Prácu ohodnotili na vek
veľmi tvorivú so silným sociálnym cítením.
Súťaž bola vyhodnotená v Bratislave a cenu
odovzdávala známa Adela Banášová. Úžasné
je, že tvorba Simonky Pilinskej je uverejnená
v Literárnom zborníku víťazov súťaže v love
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TVORBA ŽIAČOK ZŠ POĽNÝ KESOV
slov 4.ročník 2018, ktorý vydalo vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana. Možno
nám vyrastá v škole nádejná spisovateľka
alebo redaktorka. Držíme jej palce, aby aj
naďalej mala svojho tvorivého ducha.
Ďalším talentom našej školy je Karinka
Ulická, ktorá reprezentuje školu na súťažiach v aranžovaní a vo výtvarných súťažiach. Tento rok bola ocenená vo výtvarnej
súťaži Svet fantázie v CVC Domino, kde aj
ostatné dievčence mali práce na výstave. Jej
tvorivosť bola ocenená na prehliadke papierových a plastových modelov, kde získala
tri 3.miesta, Simonka Pilinská dve 2.miesta a Noemka Kárasová /2.ročník/ 3.miesto.
Dievčatá, aj s Lili Tipplovou, reprezentovali
našu školu vo výtvarnej súťaži Vesmír očami
detí a ich práce boli vystavené v Krajskom
osvetovom stredisku v Nitre.
Staršie dievčatá motivujú mladšie svojou
aktivitou a tvorivosťou, mladšie dievčatá
sa ich snažia napodobniť, takže kreslia, vyfarbujú, maľujú, modelujú a vystrihujú, ba
tvoria už prvé rýmy a krátke básne, čím si
cibria svoju tvorivosť a kreativitu.
Aj časopis Vrabček opäť uverejnil v niektorých číslach výtvarné práce našich žiačok.
Slovenská pošta v dnešnej dobe digitalizácie vyhlásila medzinárodnú súťaž v písaní
listov detí s témou „Napíš list o svojom hrdinovi“. Aj keď sme nezískali žiadne ocenenie,
dostali sme poďakovanie za to, že podporujeme deti v písaní a kreativite a za to, že
listová korešpondencia neupadne do zabudnutia.
Krásnymi akciami boli spoločné inklúzie
s LVS a MŠ. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie súťaže a spoločne strávené
chvíle a spoločné vystúpenia.
Na záver by sme sa my, pani učiteľky, chceli poďakovať aj všetkým rodičom, obecnému
úradu za podporu vzdelávania našich žiakov.
Prajeme všetkým krásnu dovolenku
a veľa zážitkov.
Mgr. Jarmila Adamovská

Úryvok z príbehu, ktorý získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži v love slov
SLOVO 2019, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo OrbisPictus Istropolitana
RADOSŤ V RODINE
Už sa blížia Vianoce. Všetci sú už nahodení
do vianočnej nálady. No naozaj, všetci. Ľudia,
zvieratá a aj veci! Už sa všetci obliekli do vianočného. V každom domčeku, v každú nedeľu potichu horí sviečka. Deti už začali písať
list Ježiškovi. Začíname si spievať koledy. Výzdoby na domoch sa ligocú. No a práve tento
príbeh sa stal v decembri.
Raz za siedmimi dolami, za siedmimi horami, v jednej dedinke pod horami, bývali dve
sestry, Betka a Kvetka. Včera večer napadol
prvý sneh. Hneď poobede ako prišli zo školy,
išli si stavať snehuliakov. Obidve si ich stavali
moc radi. Rodinka bola chudobná. Mali len
na pár krajíčkov chleba. Rodičom bol vzácny
smiech ich dvoch dcér, no báli sa, že keď ich
dcéry opustia, zostanú sami a z chalúpky sa
vytratí ten smiech. Jedného dňa ich otec odišiel za prácou, aby uživil svoju rodinu. Sestrám sa dlho smútilo za ockom, no po týždni sa
ako tak pozbierali a udržiavali slzy a smútok
v očiach. Dni sa míňali a čoraz viac snežilo.
Asi po týždni sa otec vrátil. Sestry boli strašne šťastné, že sú všetci spolu. Objali ocka a išli
sa spolu navečerať. Po večeri im otec prečítal
rozprávku o princeznách a vílach. Vianoce sa
blížili a tak rodina išla nakúpiť veci na cesto
na medovníky. No a asi po týždni otec znova
odišiel. A sestry zasa zosmutneli. Ale mama
im po chvíli povedala, čo ona robila, keď jej
v mladosti bolo smutno. Sestry pozorne počúvali. Tvorila som básničky. Aha. Tak poď

Betka. Sadli si teda ku stolíku a začali rozmýšľať. No a nakoniec napísali takúto báseň:
V chalúpke smutno nám je, Aj keď mamina
nám vždy dobrú radu dá, nikto sa už v nej nesmeje. bez ocina sa to vydržať nedá.
Mamička nám povedala, že by to mohlo
zabrať, aj keď je báseň smutná. A tak sestry si
báseň čítali, ani sa nenazdali a ocko prišiel zas.
Keď prišiel, povedal im, že keď príde nabudúce,
už budú Vianoce. A tak sa sestry potešili. Ale
týždeň ubehol strašne rýchlo a otec zasa odišiel.
No sestry sa strašne báli, že zapadne do snehu.
A tak si znova napísali básničku – veselú. A začali písať. Napísali takúto veselú báseň:
Otecko sa o dva týždne vráti zas, Budeme
sa stále hrať Zakaždým k nám príde, budeme
prežívať krásny čas. a dobre sa budeme mať.
veď pre nás tam ide.
Sestry dali mamine prečítať list, no a mamina im povedala, že keď ocko príde a prečíta si to, bude nadšený. Betka a Kvetka boli
veľmi rady. Mami, to je super. Týždne ubehli
a ocko sa vrátil. Jaj. Ocko! Pozri napísali sme
ti básničku. Vy moje zlatíčka. Zarobil som
6666 eur. Fakt?! Ocko to si môžeme kúpiť aj
dom. Áno takže sa to oplatilo. Prišla mamina.
Takže dievčatká ten smútok bol zato. Dievčatá odpovedali, že bol. Tak a už teraz budeme
spolu.
Napísala Simonka Pilinská, 4. ročník
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NA FARME
Už som predsa veľká,
nebaví ma telka.
Idem pozrieť zvieratká,
poď so mnou aj ty Katka.
Koník robí ihá, ihá,
žriebätko sa pri ňom mihá.
Prasiatka sa váľajú v blate.
Bože môj!
Ušpinili mi gate!
Mačka mňauká mňau, mňau, mňau
a psíček zase hav, hav, hav!
To je krásna farmička,
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kvočke dám dnes zrniečka.
Pochváli ma kačka: kač, kač, kač.
Ja ju poznám: tak, tak, tak.
Kačiatko si gagoce,
kohút krídlami trepoce.
Sliepočka nám zniesla vajce,
sused kričí: Vajce mi dajce!
Ja mám rada ovečky,
spravím si dnes kožušky.
To je krásna farmička,
sú tam dobré zrniečka.
Napísala Karinka Ulická, 4. ročník
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DEŇ MATIEK
2. májová nedeľa už tradične
patrí matkám. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa konalo
v našom kultúrnom dome spoločenské podujatie. Zorganizovala ho kultúrna komisia pri
Obecnom úrade Poľný Kesov.
Príhovor predniesol pán
Eduard Ambrus. poďakoval
matkám, prirovnal ich k anjelom, ktorí strážia svoje deti ako
najdrahšie poklady.
Kultúrny program pozostával
z vystúpenia žiačok ZŠ a detí
z MŠ Poľný Kesov. Školáčky
hrali na flaute, predstavili sa
v pásme Farbičky, tancovali, recitovali báseň
Jána Navrátila, spievali skladbu Simy Martausovej Nenahraditeľná...
Simonka Pilinská prečítala vlastnú prácu
Radosť v rodine, ktorá bola súťažným textom.
Dievčatá ukončili svoj program kovbojským tancom.
Po ZŠ sa prítomným predstavili naši rozkošní škôlkari: zaspievali úvodnú pieseň
Červené jabĺčko, pokračovali básňou ,, Dnes
má sviatok moja mama,
kytičku jej z lásky dám,
aby sa vždy usmievala,
na líčko ju pobozkám...

TVORIVÉ OKIENKO
BRIEZKA
Anna Emília Miklovičová

HĽADÁM ŤA V DAŽDI
Anna Emília Miklovičová

Milujem stromy, tie pľúca života.
Lístie v nich šumí a miazga klokotá.
Budem prosiť svoj strom,
svoju briezku bielu,
by mi darovala čistú, zdravú silu.

Prší!
Blúdim ulicami,
hľadám stratené bozky,
slzy zmýva dážď.
Hľadám ťa všade,
v dažďových kvapkách,
v zelenej tráve,
v belasej dúhe.
Nikde nemôžem ťa nájsť.

Počúvať ju budem,
čo v lístí zašumí.
Hladkať biele telo,
možno ma uzdraví.
Dievčatká vystupovali s nádhernými
venčekmi, s bábikami spievali pieseň Spi,
dieťatko, spi že, mamka varí slíže, pokračovali básňou Viažem si kytičku a piesňou
Čerešničky, čerešne. Divákov zaujali pásmom Pozrite sa všetci sem, pokiaľ ja už
dočiahnem... Nádherný program ukončili
tancom: a som pán, veľký pán, červený som
tulipán.
A my sme púpavy, kvitneme hneď od jari...
Nacvičovanie vystúpenia s deťmi, ktoré
ešte nevedia čítať, je náročná pedagogická
práca.
Všetky pani učiteľky pripravili hodnotný
program. V závere podujatia im poďakovala pani starostka Ing. Ľubica Poluchová.
Taktiež vďaka patrila všetkým
prítomným. Maminky si odniesli ako symbol vďaky krásny
muškát. Z podujatia sme odchádzali s príjemným pocitom
a zážitkom z vystúpenia našich
úžasných detí.

Prosím, milá briezka,
nebuď ku mne krutá.
Daj mi z tvojej miazgy,
nech vo mne klokotá.

Neviem, kde mohla si sa skryť?
Dvadsať zelených brán...
V ktorej si sa skryla,
bez slovka vysvetlenia?
Ak ľúbiš iného, povedz mi to,
budem ti šťastie priať.
Láska sa vynútiť nedá,
aj keď nebudeš moja,
v srdci mi zostaneš.
Preto, že mám ťa rád.

Text:
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto:
Bc. Iveta Sušková
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KEĎ BUDÚCNOSŤ JE MINULÁ
Život človeka je taká úsečka, ktorej počiatočným bodom je
zrod a koncovým skon. Čím som k nemu bližšie, tým viac
sa v spomienkach obraciam k nemu. Len spomínam, v myšlienkach prechádzam svoju úsečku života. Odchádzam
a vzápätí sa vraciam na to isté miesto. ,,Mám hodinky, ktoré
ukazujú presný dátum a deň, no aj tak blúdim v čase.“
Rozmýšľam o budúcnosti a moja budúcnosť je minulá.
V spomínaní nie je len trpkosť, ale často aj veľa irónie, veľa
príjemných zážitkov.
Spomínanie je často smutnokrásne. Pribúdaním veku sa
človek stáva skromnejším, je ochotný nazývať láskou akýkoľvek vzťah, ktorý mu zostal. No láska môže mať aj iné podoby,
napríklad teplého gejzíra: ako najmladšie dieťa z veľkej rodiny som sedávala s rodičmi pri veľkom kuchynskom stole.
Cez deň stál pri stene, aby nezavadzal, ale večer ho rodičia
prenášali do stredu kuchyne, lebo pod lampou, ktorá visela
v strede, bolo viac svetla...Mama štopkala súrodencom deravé ponožky, otec čítal s okuliarmi na nose časopis Roľnícka

nedeľa a ja som sa učila z Čítanky básničku, ktorú som musela vedieť naspamäť.
Pred každým z nás stál maľovaný plechový hrnček lipového čaju s medom. Všetci traja sme ho popíjali, venovali sa
svojej práci. Mlčali sme. Stačilo, že potichu sme o sebe vedeli.
Potichu sa tým mlčaním máme radi. Len ma prekvapuje, akú úlohu má v tom výjave stôl. Preto o ňom toľko
hovorím. Bol tam vždy, neodmysliteľný, usmieval sa na nás
a hovoril:
,, Čo by ste si počali bezo mňa?“ Až s ním vo štvorici
sme vytvárali skutočný domov, až spolu s ním , tróniacim
v strede medzi nami, vznikalo v kuchyni teplo: ,,To bola tá
podoba teplého gejzíra.“
Je príjemné spomínať na tieto vzácne chvíle, také malé ľudské príbehy, lebo väčšinu tej našej ľudskej úsečky života len
prebehneme, keďže hodinky si bez ustania hudú to svoje
tiktaktiktaktiktak...

KESOVSKÝ MAJÁLES
Máj patrí medzi najkrajšie mesiace v roku.
Hýri pestrými farbami kvetom, ľudia vítajú a oslavujú jar tancom a piesňou. Obecný
úrad s kultúrnou komisiou sa rozhodli pre-

to usporiadať zábavu pod názvom Kesovský
majáles.
Majáles sa konal 24.5.2019 v kultúrnom
dome. Zabaviť sa prišlo 78 ľudí, nielen z na-

Text: Jozefína Pilná
Foto: internet

LETNÉ DIVADLO
V nedeľu plynie čas pomalšie. Povinností
máme menej, môžeme sa venovať svojím
záľubám. Možno nám je niekedy aj dlhá
chvíľa. Rozmýšľame, čím si vyplníme čas
– pre zdravie je vychádzka dobrou voľbou
v každom ročnom období. A tak v podvečer, keď augustová páľava trochu poľavila,
sme vyšli s vnučkou na ulicu a zrazu sa nám
naskytol úžasný pohľad: na elektrické stĺpy
nalietavali bociany – prvý, druhý, tretí...
ba až siedmy. Obsadili všetky stĺpy v okolí. Vzbudili záujem nielen detí, ale aj nás,
dospelých. Naši susedia povychádzali na
ulicu obdivovať letných hostí. Tešili sme sa
, že na niektorom stĺpe zahniezdia. Veď bocian znamená šťastie. Je symbolom nového
bábätka, obľúbenou postavičkou rozprávok
i bájí...
Kedysi sa hovorilo, že za Perešom, na
Foláši, žije vzácny bocian čierny. Brodiť sa
mohol v močiari, šachorina mu poskytovala
úkryt.
Tichúčko sme ich pozorovali a oni pozorovali nás. Sem - tam zaplieskali veľkými
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krídlami, akoby sa chceli dohovoriť. Letný
obrázok trval asi dve hodiny, potom sa bociany rozhodli odletieť. Asi sa chceli udomácniť pri vode. V mokradiach či jazerách
majú bociany dostatok potravy: chutné zelené žabky, alebo malé rybky. Postupne sa
vznášali nebom. Na rozlúčku nám, divákom
prírodného predstavenia zamávali. Priniesli
malým i veľkým nevšedný zážitok, radosť
do ospalého letného podvečera.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
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šej obce ale aj zo susedným dedín. Do tanca
nám hrala hudobná skupina Brilax z Veľkého Zálužia. O občerstvenie bolo postarané aj
vďaka sponzorovi Thermal Kesov Ing. Jáno-

vi Barcajovi. Zábava trvala do skorého rána.
Kesovský majáles dopadol podľa predstáv
a naďalej budeme v tejto tradícii pokračovať.
Text a foto: Bc. Jana Kutáleková

OTVORENIE LETA
Leto – to sú horúce dni
prežiarené slnkom, voňajúce kvetmi, pokosenou
lúčnou trávou.
Leto – to sú farebné
motýle poletujúce v našich
záhradách.
Predstavujú
voľnosť a symbolizujú toto
snáď najkrajšie ročné obdobie.
Dňa 22.6.2019 sme leto
spolu veľkolepo privítali
tak, ako sa patrí – ľúbivým
spevom, rezkým tancom,
peknou hudbou...
Na pódiu sa po predne-

sení príhovoru starostkou obce Ing. Ľubicou Poluchovou predstavili deti z Materskej
a Základnej školy v Poľnom Kesove, domáci
spevácky súbor Prameň, záhradkárska kapela Lipovčanka z Lipovej, tanečná skupina

16

Seniorka z Palárikova, pani Mária Šamajová z Černíka a spevácka skupina Komjackí
mládenci z Komjatíc.
O výborný guláš pre hostí a účinkujúcich
sa postaral pán Igor Plenta a pán Stanislav
Ulický, za čo im patrí veľké poďakovanie.
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K letu patria aj letné búrky a preto, hoci
sa podujatie malo konať vonku, v parku pri
kultúrnom dome, sme sa pre blížiacu sa búrku museli presunúť do kultúrneho domu.
To nám však nezabránilo prežiť príjemný

kultúrny zážitok a vychutnať si výnimočnú
atmosféru tohto dňa.

PRÁZDNINOVÉ HRY

Text: Bc. Iveta Sušková
Foto: Ing. Hanka Pňačeková

Veľa voľného času počas prázdnin priam nabáda k rôznym hrám. Nemyslím na počítači
, či tablete, ale k takým ozajstným, ,,živým“...
Môžu to byť loptové hry rozličného typu, ale
aj obyčajný bedminton. Kolieskové korčule
sú už trochu iný level.
Kedysi sme sa hrávali obľúbené ,,Hádže,
hádže“: pomenovali sme sa zvieracími menami, stáli sme na ulici v kruhu a loptou sa triafali.
Niekedy vyhrala veverička, inokedy srnka...
Svoje miesto mala aj ,,naháňačka“, pravda,
nezaškodilo pozerať si pod nohy... Mimoriadne nás bavilo kotúľanie farebných malých
guľôčok do vyhĺbenej jamky. Vyhral ten, kto
trafil najviac guľôčok do jamky.
Hra na schovávačku nie je síce originál-

na, ale v súčasnosti pomaly zabudnutá: odpočítavanie, schovaný, neschovaný, idem...
Hľadanie, nakúkanie do všetkých možných
i nemožných zákutí. Výbuchy smiechu pri
nájdení sa – jednoduchá, ale priam oslobodzujúca činnosť. Vyskúšala som si ju aj ja
vo svojom ,,babkovskom“ veku. Mala som
skvelých spoluhráčov – Lili a Matúša. Všetci
traja sme sa hrali na našom veľkom dvore,
ktorý je na schovávačku ako stvorený. Behali
sme po ňom, hľadali skrýše a bolo nám tak
prázdninovo dobre.
Na dvore sme ale neboli sami. Spoločnosť
nám robili sivé hrdličky, ktoré sa chceli napiť z napájadla. Máme ho pre vtákov na pni
po moruši v keramickej miske. Tak sme si
na chvíľu sadli a pozorovali ich, ako smädné
zlietli zo stromu napiť sa chladnej vody.
Aké prosté poznanie: vtáčatám stačí k spokojnosti dúšok čistej vody, deťom trochu
pozornosti nás, dospelých. Niekedy nepotrebujeme nič nové – máme všetko, možno
o tom ani nevieme. Skúste sa aj vy zahrať na
schovávačku. Aj po rokoch je to skvelý pocit.
Vyskúšajte...
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová

VÝLET DO SKALICE
Kráľovské mesto Skalica sme navštívili v sobotu 11.5.2019. Bol to cieľ nášho už zvyčajného obecného výletu. Okrem toho sme
zavítali do neďalekého prístavu na Baťovom
kanáli, kde sme sa povozili na lodi a taktiež
sme sa zastavili na podujatí Kátovské kvetinové dni.
V Skalici sme prežili príjemné dopoludnie, navštívili sme mnohé kultúrne pamiatky a absolvovali sme prehliadku mesta so
sprievodkyňou. Neprekonateľným zážitkom
bolo ochutnanie pravého Skalického trdelníka.

18

Prehliadka mesta sa začala pri Rotunde svätého Juraja. Je to najstaršia pamiatka
v meste pochádza z prelomu 12. - 13. storočia. Vzácne sú jej vnútorne nástenné maľby
(koniec 15. storočia) zobrazujúce výjavy
z legendy o sv. Jurajovi, ktorému je objekt zasvätený a doplnené sú erbami Skalice a rodu
Zápoľských. V interiéri sa nachádza expozícia Záhorského múzea týkajúca sa tejto národnej kultúrnej pamiatky.
Navštívili sme Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, ktorého základný kameň
stavby bol položený už v roku 1693. V roku
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1756 ho navštívila Mária Terézia. V interiéri bolo pôvodne osem oltárov, zachoval sa
iba hlavný s oltárnym obrazom s námetom
F. Xaverského a sochami sv. Petra
a Pavla. V podzemí sa nachádzajú hrobky sprístupnené verejnosti,
ktoré si sme taktiež prezreli. V rokoch 2010 - 11 prešla pamiatka
kompletnou rekonštrukciou, pričom
v nej bol nainštalovaný romantický
organ zakúpený v anglickom meste Sheffield. Jezuitský kostol získal
v novembri 2012 významné ocenenie Ministra kultúry „Kultúrna pamiatka roka 2011- Fénix“.
Videli sme Dom kultúry, reprezentatívnu secesnú stavbu architekta Dušana Jurkoviča, postavenú
v roku 1905. Mozaikové nástenné
dekorácie na fasáde sú realizované
podľa návrhu M. Aleša. Jadro budovy tvorí
veľká divadelná sieň ojedinelého štýlu s oponou a nástennými maľbami umelcov.
Prehliadka mesta končila pri Farskom
kostole sv. Michala, kde odvážni mohli vy-
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stúpať schodmi až hore na vežu, ktorá je dominantou hlavného námestia Skalice. Je to
gotická hranolová veža s neskororenesančnou arkádovou ochodzou. Na vežu vedie
120 drevených schodov, zvony pochádzajú
z roku 1929. Hore na veži sme mali možnosť vidieť izbu pre zvonára, so základnými
potrebami na prežitie – jednoduchá posteľ,
stolička a vodová lavička... Výhľad z veže bol
na celé okolie až do diaľky.
Po absolvovaní prehliadky mesta sme si
všetci oddýchli pri obede. Po ňom nasledoval
presun autobusom zo Skalice do prístavu na
Baťovom kanáli. Tu sme sa odviezli na loďke
a ochutnali Skalický trdelník a výborné víno.
Baťov kanál vznikol v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie
územia. S jeho plavebným využitím sa nepočítalo. Neskôr sa používala na prepravu
uhlia. Svoj oficiálny názov „Baťov kanál“
dostal 1. mája 1960 za účasti Tomáša Baťu
ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“.
Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach (v Baťove) a končí na slovenskom území v prístave

v Skalici, ktorá bola súčasťou už od začiatkov
jeho budovania.
A keďže sa ešte nikomu z nás nechcelo vrátiť sa domov rozhodli sme sa, že navštívime
jarmok s dlhoročnou tradíciou: Kvetinové

dni v neďalekej obci Kátov. Tu sa nachádzalo množstvo stánkov s kvetmi a kríkmi, ale
aj s občerstvením. Deti zaujali samozrejme
najmä kolotoče.
Po ceste domov sme sa zastavili na Vyhliadke Šianec nad Hlohovcom. Je to prírodná
vyvýšenina ( 343m n. m.) na južnom okraji
miesta pri ceste a poskytuje najkrajší výhľad
na samotné mesto, ale i celú rovinu od Trnavy po Piešťany, olemovanú pohoriami Ma-

lých Karpát a Považského Inovca.
Ďalší vydarený výlet je za nami a my sa už
tešíme, ako spolu zase navštívime iné krásne
miesta.
Veľké poďakovanie patrí Stankovi Ulickému ml., ktorý nás vždy na výlet odvezie
a šťastne privezie späť domov.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková, internet

POTULKY PO MIKROREGIÓNE
Ďalšou obcou, ktorú navštívime
na potulkách po Mikroregióne
Cedron-Nitrava, do ktorého patrí aj naša obec, je obec Lipová.
Obec s počtom obyvateľov 1550 a s rozlohou
1 363 ha patrí do okresu Nové Zámky, leží na
oboch brehoch Malej (Starej) Nitry, severne
od mesta Šurany. Väčšina obyvateľov obce sa
hlási k slovenskej národnosti a k rímskokatolíckemu vierovyznaniu. Starostkou obce je
Mgr. Tatiana Ölvecká.
Obec už v minulosti používala pečať s erbom, ktorý je známy ako erb starého rodu
Forgáčovcov. Erb obce má túto podobu:
v červenom štíte zo zlatej, perlami zdobenej
koruny vyrastá strieborná zlatovlasá kráľovná so zlatým plášťom, sprevádzaná z oboch
strán striebornými privrátenými polmesiacmi.
Prvá písomná správa o obci Ondrochov
je listina z roku 1156. Obec sa volala Vldruc. V 13. storočí obec patrila šľachticom
z Ondrochova, od roku 1404 Sookyovcom.
V roku 1311 na okolí bojovali vojská Matúša
Čáka Trenčianskeho a spustošili osadu Ondrochov. Podobne bola obec zničená aj za
husitského povstania či viacerých tureckých
pustošení. Okrem pustošenia sužovali obyvateľov aj živelné pohromy ( r. 1783 zemetrasenie, povodne na rieke Nitre, cholerová
epidémia). V Ondrochove sa varilo pivo
a pálila pálenka. V roku 1802 sa začalo i so

stavbou mlyna, ktorý mlel obilie na kvalitnú
múku a bol známy v širokom okolí. Okrem
základných poľnohospodárskych plodín sa
tu pestoval v 18. storočí aj chmeľ a robili
sa pokusy zaviesť pestovanie ryže a bavlny.
V roku 1876 bola daná do prevádzky železničná trať Šurany – Nitra, ktorá mala v chotári obce vybudovanú stanicu a druhú koľaj
na nakladanie a prekladanie poľnohospodárskych výrobkov a dreva.
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Počas stáročí obec patrila viacerým majiteľom, z ktorých najvýznamnejší bol gróf
Károlyi. Administratívne a cirkevne patril
Ondrochov pod Komjatice. V roku 1881
bola osada Ondrochov pričlenená pod
Mlynský Sek, kde zostala až do roku 1945.
Od roku 1938 – 1945 boli obce začlenené do
Maďarska. V roku 1945 ustupujúca nemecká
armáda vyhodila do povetria most pri mlyne a zničené boli aj stavidlá mlyna na rieke
Nitre. Mlyn prestal na dlhý čas pracovať. Po
roku 1945 až do roku 1960 bol Ondrochov
politicko–administratívne
samostatnou

obcou. V roku 1960 sa obce Ondrochov
a Mlynský Sek zlúčili a vytvorili obec pod
novým názvom Lipová.
V obci je rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1871. V časti Mlynský Sek je neogotický kaštieľ z roku
1903, ktorý od roku 1947 slúži pre sociálne
účely.
Spracovala: Ing. Ľubica Poluchová
Zdroj: internet
Foto: inernet

GULÁŠ CUP VO SVÄTOPLUKOVE

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
MÄTOVÝ SIRUP
20 g kyseliny citrónovej na 1 l vody
(voda prevarená, vychladnutá)
Mätu nakrájame, natlačíme do 4 - litrového
skleneného pohára a zalejeme kyslou vodou.
Necháme stáť 24 hodín, scedíme. Do scedenej vody pridáme 1 kg kryštálového cukru
a miešame, kým sa cukor nerozpustí. Plníme
do sklenených alebo plastových fliaš, skladujeme v chladničke alebo mrazničke.
Ak chceme sirup urobiť z väčšej dávky,

pomerne k množstvu vody prispôsobujeme
množstvo mäty, kyseliny citrónovej a cukru.
Zdroj: Súkromný rodinný archív
Foto: Internet

DEŇ DETÍ 2019

Dňa 15.6.2019 sa vo Svätoplukove konal
Guláš cup, na ktorom sme sa zúčastnili za
Obec Poľný Kesov. Hlavní gulášmajstri boli
pán Stanislav Ulický a pán Igor Plenta. Pomocnými rukami boli pani starostka, Ľubica
Poluchová a Iveta Sušková.
Hoci sme sa neumiestnili na víťazných pozíciách v záverečnom hodnotení uvarených
gulášov, stali sme sa víťazmi druhého miesta
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v súťaži Šalgovské kolečko – vozenie sa na
fúrikoch na čas.
Celému dňu vládla veselá atmosféra
a vôňa vynikajúcich, čerstvých gulášov.
Výhercom srdečne gratulujeme a dúfame,
že sa stretneme a zmeriame si sily aj na iných
gastropodujatiach.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková
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Aj v tomto roku sme pripravili deň plný hier
a príjemných radovánok pre našich najmenších pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí. Podujatie zorganizovali v sobotu 1.6.2019 členovia kultúrnej komisie pri
obecnom zastupiteľstve v spolupráci s Obecným úradom Poľný Kesov. Konalo sa netradične v areáli Penziónu L. Pretože súčasťou
areálu je aj minifarma so zvieratkami, deti si
mohli zblízka pozrieť ovečky, zajačiky, psíky,
pávy a dokonca aj koňa.
Počasie bolo voči organizátorom i zúčastneným priaznivo naklonené. Deň bol
slnečný a teplý, aj na podujatí vládla srdečná, priateľská a veselá atmosféra. Pre
deti boli pripravené mnohé zábavné aktivity a zaujímavé ceny. Každý, kto sa zapojil do súťaže a zdolal prekážkovú dráhu,
získal medailu za účasť a sladkú odmenu.
K dispozícii boli aj ďalšie atrakcie, napríklad skákací hrad, ktorý mal podobu veľ-

kého hasičského auta. Deti si tiež mohli
vyskúšať streľbu z pušky pod dozorom
členov PZ Breza. Po športovom výkone
bolo potrebné načerpať sily. Občerstvenie
zabezpečil p. Ložan.
V tomto roku boli prichystané súťažné
disciplíny aj pre rodičov, hoci trochu nezvyčajné. Mamičky sa mohli zapojiť do súťaže
v zatĺkaní klincov a ťahaní vreca plného
piesku, oteckovia prali bielizeň, ručne šľahali bielka a ich fyzickú kondíciu preverilo
aj „drepovanie“ s vrecom plným piesku. Výkony súťažiacich často vyvolávali smiech a
prispeli k dobrej nálade.
Odmenou pre všetkých vytrvalých účastníkov bola večerná opekačka, ktorou sme
zakončili tento vydarený a veselý deň.
Text: Kristína Májová
Foto: Bc. Iveta Sušková

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Pre seniorov
Obec začne od 1. augusta 2019 poskytovať finančný príspevok na stravovanie dôchodcov.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ o príspevok
spĺňať, sú nasledovné:
- trvalý pobyt na území obce,
- musí byť poberateľ starobného, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %,
sociálneho dôchodku,
- nesmie mať iný peňažný alebo nepeňažný
príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb,
- musí mať vysporiadané všetky záväzky
voči obci.
Výška príspevku obce na stravovanie je 1,00€
na jednu stravnú jednotku (jeden obed) bez
ohľadu na výšku dôchodku. Dôchodca zaplatí dodávateľovi stravy za jeden obed sumu
max. 2,84 Eur. Strava sa bude poskytovať
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v pracovných dňoch od pondelka do piatka,
v čase od 10.45 do 11.45 hod. Neposkytuje sa
v dňoch pracovného pokoja, počas sviatkov,
ani v období prerušenia prevádzky, resp. sanitárnych dní u dodávateľa stravy a pod.
Žiadateľ o poskytnutie príspevku predloží
v termíne do 31. júla 2019 na obecnom úrade:
- písomnú žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie,
- fotokópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o priznaní starobného predčasného
starobnéhoalebo invalidného dôchodku
s mierou poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť nad 70 %, sociálneho
dôchodku,
- čestné prehlásenie o tom, že nemá iný
peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani zpríjmov fyzických osôb ,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii na
webovom sídle obce www.polnykesov.eu
v sekcii
Tlačivá alebo na obecnom úrade, kde vám
budú v prípade potreby poskytnuté bližšie
informácie.
Pre rodičov novonarodených detí
Dňom 16. mája 2019 nadobudlo účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2019
o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom
obce Poľný Kesov.
Oprávnenými osobami na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú fyzické osoby s trvalým pobytom v obci a to:
- manželia ako rodičia dieťaťa,
- matka žijúca v partnerskom vzťahu bez
uzatvorenia manželstva,

- osamelá matka,
- ovdovelá matka alebo otec,
- otec dieťaťa, keď dieťa bolo zverené do
výchovy otca na základe právoplatného
rozhodnutia súdu, ak príspevok predtým
nebol vyplatený,
- iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa
mladšie ako jeden rok do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu, ak príspevok nebol vyplatený. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100,Eur: Ak sa matke narodí súčasne viac detí,
príspevok sa vyplatí na každé dieťa.
O príspevok pri narodení dieťaťa môže
oprávnená osoba požiadať do 6-tich mesiacov od narodenia dieťaťa. Príspevok sa týka
detí, ktoré sa narodili po 16. máji 2019.
Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na základe písomnej
žiadosti. Súčasťou žiadosti je písomný súhlas
so spracovaním osobných údajov. Obidve
tlačivá sú k dispozícii na webovom sídle obce
www.polnykesov.eu v sekcii Tlačivá alebo na
obecnom úrade, kde vám budú v prípade potreby poskytnutú bližšie informácie.
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PANCIER, PANVICA, PATRIA, PERUTE, PLATNE, PLAVKY, POKROK, POLARITA, POPRAVA, PORCIA, POROTA,
POSTAVA, POSTOJE, POTOPA, PREDAVAČ, PRIPINÁK, PÚPAVA, SALMIAK, SAMOTOK, SEBECTVO, SENNÍK,
SKALPEL, SKLABINÁ, SKLENÁR, SKUTOK, SOLISKO, SOPRÁN, STANICA, STARČEK, STOPKA, SÚPRAVA, SÚTOKY, SVATKA, VABANK, VAHANCE, VANKÚŠ, VARNICA, VARTOVKA, VČIELKA, VIESKA, VIETNAMEC, VLÁKNO,
VRABCE, VRANÍK, VÝČAPY, VÝPLATA, VÝPLET, VÝROBA, VÝSKUM, VÝVRAT.

S PEROM V RUKE

Zdroj: internet
Spracovala: Simona Poluchová
Zdroj: časopis RELAX
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