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Milí spoluobčania,
nie je to tak dávno,
čo sme privítali nový rok
a už nám neúprosne klope
na dvere pani Jar. Rána
sú svetlejšie, dni dlhšie
a teplejšie, a noci – hviezdnatejšie. Prvé jarné kvietky
nástojčivo hľadajú hrejivé
slnečné lúče, stromy sa
pomaličky obliekajú do zeleného šatu a čoraz viac nás
dňom sprevádza veselé trilkovanie okrídlených spevavcov. K jari neodmysliteľne patria veľkonočné sviatky,
ktoré sú symbolom víťazstva života nad smrťou, sú sviatkom očakávania a zrodenia nového života. Dovoľte
mi zaželať Vám, aby počas týchto dní očakávania radostného posolstva bolo slávenie Veľkej noci pre Vás
prameňom nádeje a radosti, nech sú Vaše domovy plné
pokoja, stôl nech hýri hojnosťou a srdcia Vašich blízkych
nech sú naplnené láskou a porozumením.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Dôchodcovia bilancovali
Aktivity poľovníkov
Základná škola

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV

LVS navštívilo Krajskú
Knižnicu Karola Kmeťka

Štatistika obyvateľov obce Poľný Kesov ku dňu
31.12.2015:

História futbalu v našej obci

Počet obyvateľov na trvalom a prechodnom pobyte celkom: 653 obyvateľov, s priemerným vekom 41 rokov.
Z toho 342 žien, 311 mužov.

Chvála knihy
Naši najmenší...
Z babičkinej kuchyne
Kalendár kultúrnych
a spoločenských podujatí
Oznamy obecného úradu
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Počet obyvateľov mladších ako 15 rokov: 87, z toho
počet 51 dievčat a 36 chlapcov.
Za rok 2015 bolo prihlásených 12 obyvateľov, 9
odhlásených. Narodilo sa 9 detí, zomrelo 7 občanov.
Počet manželstiev uzavretých občanmi Poľného Kesova
bolo 7.

PREDSTAVUJEME VÁM...
Vážení občania,
V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení, v z. n. p. obecné zastupiteľstvo vo Vašej
obci Poľný Kesov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutočnila 24.4.2015. Uspela
som. Preto dovoľte, aby som využila možnosť
predstaviť sa Vám prostredníctvom časopisu
Poľnokesovský občasník.
Volám sa Ing. Magdaléna Dojčanová. Ekonomické vzdelanie som získala na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, kde som potom pôsobila 15 rokov v hospodárskej i v pedagogickej
oblasti. Ďalej mám ukončené nadstavbové
štúdium sociálno-právne so zameraním správnym. Ovládam mzdové účtovníctvo, personalistiku, pracovno-právne vzťahy, podvojné
účtovníctvo, rozpočtovníctvo a financovanie ako
aj ďalšie zákony, ktoré súvisia s činnosťou obce.
Vo verejnej správe pracujem vyše 30 rokov, tu
som pôsobila v rôznych ekonomických funkciách (ako vedúca ekonomiky práce, tajomníčka,
prednostka OÚ, vedúca sekcie ekonomických
činností na STU v Bratislave, ...). V súčasnosti
pracujem ako hlavný kontrolór v štyroch obciach:
vo Veľkom Lapáši, v Dolných Obdokovciach,
v Štefanovičovej a vo Vašej obci Poľný Kesov.
Ako hlavný kontrolór plním funkciu kontrolného orgánu obce podľa zákona 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení, v z. n. p. a súčasne som však
aj zamestnancom obce podľa zákona 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme, v z. n. p..
Mojou pracovnou náplňou je v zmysle vyššie citovaných zákonov vykonávať kontrolnú činnosť
vo veci zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce Poľný Kesov ako aj s majetkom, ktorý obec Poľný Kesov
využíva podľa osobitných predpisov. Ďalej
kontrolujem príjmy a výdavky rozpočtu obce
a jeho zmeny, záverečný účet obce, účtovníctvo a pokladničné operácie (obec Poľný Kesov
počas roka 2015 prijala na úpravu schváleného
rozpočtu 7 rozpočtových opatrení, z toho obecné
zastupiteľstvo schválilo 3 rozpočtové opat-

renia). Kontrolujem
vybavovanie sťažností
a petícií. Obci Poľný
Kesov bola doručená
jedna sťažnosť ohľadne
susedských
vzťahov. Sťažnosť bola obratom riešená
s výsledkom „spor je
urovnaný“. V roku
2015 nebola doručená
žiadna petícia. Kontrolujem dodržiavanie všeobecne záväzných
predpisov, dodržiavanie interných predpisov
obce Poľný Kesov a plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (bola predložená správa o vykonanej kontrole obecnému
zastupiteľstvu dňa 2.9.2015 - prijaté opatrenia sa
priebežne plnia). Kontrolujem všeobecné plnenia
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám, kde preverujem:
a) webovú stránku obce (v zmysle predloženej Správy o kontrolnej činnosti HK za rok
2015 som konštatovala, že www.polnykesov.eu je
prehľadná a spracovaná na vysokej úrovni
b) poskytnuté informácie na základe žiadosti
od občanov (obec Poľný Kesov obdržala jednu
žiadosť, ktorá bola vybavená v stanovenom termíne 22.7.2015).
Vypracuvávam odborné stanoviská k návrhu
rozpočtu obce Poľný Kesov, k čerpaniu rozpočtu
i k záverečnému účtu obce za príslušný rok pred
ich schválením v obecnom zastupiteľstve. Ďalšou
mojou úlohu je vypracovať raz za 6 mesiacov
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
a predložiť ho na schválenie obecnému zastupiteľstvu, ktoré ma môže požiadať o vykonanie
ďalšej kontrolnej činnosti i mimo plánu. Taktiež vykonávam kontrolnú činnosť na základe
vlastného rozhodnutia z dôvodu novelizácie
právnych predpisov, resp. na základe iných podnetov (napríklad kontrola na mieste ohľadne daní
z ubytovania nebola realizovaná, nakoľko postup pri daňovej kontrole je upravený v zákone
č. 563/2009 o správe daní, avšak vo VZN
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o miestnych daniach a miestnom poplatku
za KO a drobný stavebný odpad v obci Poľný
Kesov - účinného do 31.12.2015, tieto náležitosti neboli upravené, čo sa následne upravilo
v platnom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobný stavebný odpad
v obci Poľný Kesov - od 1.1.2016). Výsledky
kontroly predkladám priamo obecnému zastupiteľstvu. Jedenkrát ročne vypracúvam súhrnnú
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti (viď. súhrnná správa o kontrolnej činnnosti hlavného
kontrolóra obce Poľný Kesov za rok 2015, ktorú
Obecné zastupiteľstvo v Poľnom Kesove zobralo
na vedomie 26.2.2016).
Ako hlavný kontrolór sa zúčastňujem
na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev
s hlasom poradným. Úzko spolupracujem
s pani starostkami, pánmi starostami, obecnými
zastupiteľstvami ako aj s pracovníkmi jednotlivých obecných úradov. Ďalej spolupracujem
s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými
obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
fondov EU.
V zmysle zákona č. 369/1990 kontrolu vykonávam na:
a) obecnom úrade
b) v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou
c) u právnických osôb, v ktorých má obec
majetkovú účasť a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie - v rozsahu tohto
majetku.
V záujme zvýšenia odbornej kvalifikácie som
priebežne absolvovala a budem absolvovať školenia organizované RVC Nitra pre samosprávu
obcí, čo je vlastne základom odbornej a profesionálnej práce na vykonávanie funkcie hlavného
kontrolóra. V roku 2015 som absolvovala 8
odborných školení, v roku 2016 som už absolvovala 4 školenia a budem pokračovať.
Na záver chcem poďakovať pani starostke, všetkým poslancom a pracovníkom obce
za pracovné nasadenie a ochotu pretvoriť Vašu
obec Poľný Kesov a taktiež sa budem snažiť
vynaložiť maximálne úsilie, aby ako doteraz
pretrvávali korektné vzťahy medzi poslancami,
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starostkou, zamestnancami a hlavným kontrolórom navzájom ako aj medzi zamestnancami
ďalších kontrolovaných subjektov. Veď naším
spoločným cieľom je vybudovať kvalitný riadiaci, rozhodovací a kontrolný systém vo Vašej obci,
ktorý bude slúžiť Vám občanom.
Ing. Magdaléna Dojčanová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:

Opustili nás:

Jakub Kozel
Hana Ciemalová
Lea Balážová

Hilda Mičeková

Spomienka
Pán Ing. Štefan Ivančík bol zakladateľ a šéfredaktor časopisu Poľnokesovský občasník.
Aj vďaka nemu môžeme teraz čítať tento časopis.

V našom dome navždy stíchli tvoje kroky,
ani vo dvore nepočuť ich zvuk,
v záhrade osameli stromy,
ale nie viac dedko, ako sme zostali bez teba my...
Dňa 7.5.2016 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil Ing. Štefan Ivančík. S úctou k jeho pamiatke spomínajú dcéra s manželom, vnučka
a pravnučka.

BILANCUJEME A PLÁNUJEME
V tomto roku sa zatiaľ konalo jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva a to 26.2.2016.
Toto zasadnutie sa nieslo pod taktovkou hlavnej
kontrolórky obce Ing. Magdalény Dojčanovej,
ktorá podala poslancom obecného zastupiteľstva
podrobné správy o svojej činnosti v roku 2015.
Z tých najvýznamnejších spomeniem napr.
správu o výsledku následnej finančnej kontroly
zo dňa 16.11.2015 a súhrnnú správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015. Obecné
zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 1. polrok 2016. Všetky spomínané dokumenty
sú zverejnené na webovom sídle obce a v písomnej forme sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Pretože toto vydanie obecného časopisu je
prvé v tomto roku, dovoľte mi, aby som stručne
zhodnotila to, čo sa nám v roku 2015 podarilo
uskutočniť, ale i to, s akými plánmi a predsavzatiami sme vstúpili do roku 2016.

Rok 2015
• zmena zastúpenia obce v dozornej rade
spoločnosti ThermalKesov, s.r.o (dnešný
Slovak Tourism, a.s.) – Viliama Pograna
vystriedal poslanec Róbert Drábik, Zdenka Pšenková ostala členkou dozornej rady
naďalej
• zvolenie novej hlavnej kontrolórky obce Ing. Magdalény Dojčanovej z obce Mojzesovo
• z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky boli na miestnych komunikáciách
osadené dopravné zrkadlá, pre zlepšenie informovanosti občanov bola oproti obchodu
Jednota osadená nová úradná tabuľa
• obnovenie vydávania obecného časopisu,
písania záznamov do obecnej kroniky
• oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, výmena strešnej krytiny a latovania na kultúrnom dome
• spolupráca pri obnove vonkajšej fasády
kostola a príprave dôstojnej oslavy 75.
výročia vysvätenia kostola
• obnovenie tradície jarného upratovania obce

• vyčistenie a sprístupnenie neudržiavanej
cesty na Nový Majer
• zorganizovanie tradičných i nových kultúrno - spoločenských a športových podujatí
• schválenie nového cenníka poplatkov
za prenájom futbalového ihriska a kultúrneho domu, rôznych interných smerníc, všeobecne záväzných nariadení a pod.
• schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2023
• schválenie nového systému zberu odpadov
v obci
• schválenie odpredaja obecného majetku
(bazény, chatky, šatne TJ, soc. zariadenia)
spoločnosti Slovak Tourism, a.s. za cenu
stanovenú znaleckým posudkom a to 62
800,- €. Finančné prostriedky získané predajom budú použité na investičné akcie
a rozvoj obce

Rok 2016
Do roku 2016 obec vstúpila so schváleným
vyrovnaným rozpočtom, tzn. výška príjmov sa
rovná výške výdavkov. Rozpočtované výdavky
vo výške 299 641 € sú kryté príjmami v tej istej
sume. Hospodáriť s takým obmedzeným množstvom financií a zabezpečiť tak bežný chod obce
a popritom „šetriť“ na to, čo v obci stále chýba,
nie je vôbec ľahké. Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré sa pokúsime zrealizovať v tomto roku,
patrí:
• príprava potrebnej dokumentácie na výstavbu chodníka pozdĺž hlavnej cesty
• rekonštrukcia sociálnych zariadení a vykurovacieho systému v kultúrnom dome
• osadenie kamerových systémov na verejných priestranstvách v obci ako prevencia
proti vandalizmu
• osadenie ďalších dopravných zrkadiel
na miestnych komunikáciách a novej úradnej tabule pri obecnom úrade
• drobné úpravy verejných priestranstiev
• majetkové vysporiadanie skladu za kostolom a jeho prevod do vlastníctva obce
za účelom jeho zrekonštruovania a vytvore-
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nia „pamätnej izby obce“
• v prípade získania dotácie z Enviromentálneho fondu, o ktorú sme požiadali, začať      
s výstavbou kanalizácie v časti obce „Stará
dedina“
Za najpálčivejší problém dnešných dní,
ktorý má svoje základy ešte v minulom   roku,
považujeme všetci uzatvorenie prevádzky pošty.              
V predchádzajúcom roku obec viackrát elektronickou poštou aj písomne ponúkala Slovenskej
pošte, a.s. priestory budovy bývalého textilu.
Odpovede sme sa dočkali až tento rok, kedy si
v mesiaci február prišli zástupcovia Slovenskej
pošty, a.s. prezrieť ponúkanú budovu. Výsledok
obhliadky priestorov a vzájomného rokovania je
nasledovný: pošta si zabezpečí na vlastné nákla-

JARNÉ PREBÚDZANIE
Už koncom februára bolo vo vzduchu cítiť
predjarie. Krátke medziobdobie predznamenajúce príchod najobľúbenejších mesiacov roka.
Na prvých prechádzkach dýchame vlažný
vzduch, pozorujeme letiace kŕdle vtákov. Ich
krídla trepocú zvláštnu upokojujúcu melódiu. Ich
let má cieľ. Aj preto sa i človek môže od nich
priučiť: nezabudnúť na tú najúžasnejšiu symbiózu – harmóniu človeka a prírody, nenechať sa
bezhlavo zavaliť technikou. Nech pomáha, zjednodušuje, ale neničí.
Doprajme si v tohtoročnú slnečnú jar pokochať sa jej tisícorakými vôňami. Nechajme sa
očariť drobnými fialkovými kvietkami, typickými pre našu krásnu dedinku. Veď už ako deti
sme si nosili z lesíka malé poklady – kytičky
previazané šnúrkami a tešili sa z prevoňaných  
príbytkov.
Potešme sa vzácnymi konvalinkami, ktoré
bývajú najkrajšie v okolí studničiek. Opäť nás
prekvapia vzácne hyacinty, pyšné tulipány.     
Sem – tam môžeme  v našich záhradách uvidieť
pomaly zabudnuté nezábudky. Spod zeme vykúkajú rôznofarebné irisy. Ak sa  k celej paráde jari
pridajú suknice kvitnúcich stromov, či nespútané
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dy vnútorné vybavenie budovy, obec zabezpečí
vonkajšie bezpečnostné dvere, mreže na okná,
vstup do budovy opatrí protišmykovou dlažbou, sfunkční bleskozvod a vo vnútri budovy
zabezpečí skvalitnenie osvetlenia. A to všetko                  
pri nulovej výške nájomného za prenájom
budovy.  Žiaľ, skôr ako v mesiaci jún, júl k týmto úpravám nepríde – Slovenská pošta, a.s. má
svoje postupy, ktoré obec nedokáže ovplyvniť.
Vyvinuli sme maximálne úsilie na to, aby nedošlo k zrušeniu prevádzky v našej obci. Nezostáva
nám nič iné, len sa obrniť trpezlivosťou a veriť,
že zo strany pošty nezostane len pri sľuboch.  
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Foto: Eva Lörinczová

tvary kríkov divých ruží, niet väčšej nádhery...
V uponáhľanom svete si nestíhame uvedomiť,
ako tú jedinečnú, nádejou a novými začiat-       
kami dýchajúcu jar, rok čo rok potrebujeme.
Veď krása, čo nás teraz obklopuje, obohacuje
vnútorný život človeka. Ak sa aspoň na chvíľu
pozastavíme a necháme sa ňou očariť, budeme
vzorom aj pre naše deti a vnúčatá. A odovzdáme
im všeľudské posolstvo: ani súčasný svet nie je    
a nemôže byť iba o diktáte peňazí a mamonu.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

VEĽKÁ NOC
„Stredište, okolo ktorého sa celý cirkevný
rok, jako koleso okolo osy, točí, je Veľká noc:
z ktorej, jako zo slnca, sa na všetky jeho čiastky
a doby rozlievajú papršleky milostí Božích, život
cirkevný budiacich a zosilujúcich. Podľa tejto sa
menovite čas všetkých pohyblivých čili prekladných sviatkov spravuje, totižto: od času jej
slávenie závisí aj ich ustanovenie: naproti tomu
ale nepohyblivé sviatky sú, ktoré vždycky bez
ohľadu, či Veľká noc je skôr lebo neskôr, padnú
na jedni a tie isté dni mesiaca.
Trebárs Veľká noc nenie na jeden a ten istý
deň mesiaca alebo nedeľu uviazaná, sú predsa stále a nepochybné zákony, dľa ktorých sa
jej doba ustanovuje, a priam táto menitosť jej
doby je zajímavá rozmanitosť, ktorá len zdobí
Cirkev v jej ustanovizniach. Veď už v starom
zákone
u židov Veľká noc, ktorá našu predobrazovala, a v ktorej zabitý bol nevinný Baránok
pre hriechy a spasenie sveta, sa
vždycky v jeden a ten istý čas
nevybavovala, lež dľa toho,
jako kedy prvý splň mesiaca
po jarnej rovnonoci pripadol.
Prví kresťania, zvlášte ktorí sa
zo židovstva na vieru Kristovu
obrátili, za prvých 300 rokov
po narodení Kr.P. Veľkú noc
slávili v tie isté dni, na ktoré
Veľká noc židovská (to jest:
pamiatka vyslobodenia z Egypta) pripadala. Lež druhá stránka rodených alebo z pohanstva
obrátených túto slávnosť spolu
so židmi sláviť nechcela, a tak ju
obyčajne na neskoršie dni prekladali. Aby sa tedy
v tomto ohľade medzi kresťanmi rovnosť uviedla: Konštantin Veľký, cisár, roku 325 dal svolať
všeobecné cirkevné shromaždenie do mesta
Nicey, na ktorom sa nasledujúci poriadok strany
doby slávenie Veľkej noci ustanovil, ktorýžto sa
až podnes zachováva.
1. Aby sa Veľká noc nikdy neslávila v čas
židovskej Veľkej noci, ktorá pripadá na prvý
splň mesiaca po jarnej rovnonoci. Rovno-

nocou sa menujú tie dva dni v roku, keď noc
a deň rovnako dlho trvajú, čo sa stáva okolo
21. marca a 21. septembra.
2. Aby sa kresťanská Veľká noc vždy slávila
v tú nedeľu, ktorá na splň mesiaca po jarnej
rovnonoci nasleduje.“

Rok

Škaredá
streda

Veľká noc

Turíce

1906
1916
1926

28. február
8. marec
17. február

15. apríl
23. apríl
4. apríl

3. jún
11. jún
23. máj

(Nábožné výlevy, Spísal Andrej Radlinský farár kútsky,
doktor filosofie, diecesánsky,a arkas rimský.
Vydané: V Nádaši pod Bielou horou na deň sv. Martina r. 1906 Martinom Kollárom farárom nádašským
a správcom Spolku sv. Vojtecha)

Foto: slovenske-zvyky.webnode.sk

Dovolila som si trochu historicky priblížiť
poňatie doby Veľkonočnej. Všetkým tým, ktorí
zvládli čítanie článku až do konca a aspoň trochu ich zaujal, želám, aby počas nadchádzajúcich
sviatkov načerpali sily nielen telesnej ale
i duševnej.
Mgr. Kristína Pochybová - Christovová
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ZNOVU VYDARENÝ POĽOVNÍCKY PLES
Po tretí rok, vďaka iniciatíve poľovného hospodára Mgr. Ľuboša Jančoviča, ktorý s týmto
nápadom prišiel, koniec fašiangov znamená pre
poľovníkov v Poľnom Kesove zorganizovanie
tradičnej akcie rozdelenej do dvoch dní.
Veľmi dôležitý je piatok - deň pred
samotným plesom. Vtedy od skorého
rána prebieha zabíjačka vo vlastnej réžii.
V tomto roku, pod vedením mäsiarov
Antona Molnára a Petra Andrušku, za aktívnej pomoci ďalších
7 - 8 poľovníkov. Účastníci spoločnými
silami šikovne spracujú 130 kg živé prasa, ktoré sa po chvíli premení na chutné
klobásy, jaternice (aj krvavé), tlačenku,
pečené mäsko a zabíjačkovú kapustnicu.
V rovnakom čase ďalšia partia členov
chystá priestory v kultúrnom dome pre
približne 80 hostí. Veľmi dôležité je aj
zabezpečenie dostatočného počtu cien
do tomboly a kvalitnej hudby. Tento rok
hrala do tanca k spokojnosti všetkých účastníkov
plesu skupina ESSO BAND.
Napriek dostatočnému množstvu pochúťok
a kvalitného vínka z PD Mojmírovce všetko istil
pán Martin Kriššák, majiteľ pohostinstva.
Špecifickú atmosféru samotného plesu tradične vytvorí úvodný akt – poľovnícka znelka
v podaní trubača pána Vladimíra Kuklu. Nasledovalo privítanie účastníkov Jankou Jančovičovou
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a krátke spestrenie - vystúpenie členiek súboru
SVETLUŠKY. Príhovor k prítomným hosťom
predniesol predseda poľovníckej spoločnosti
Ing. Ján Vrba. S pomocou manželky Aleny
zvládol aj úvodný valčík.

Pridali sa aj ostatní hostia a v dobrej atmosfére sa pokračovalo v tanci, speve a v žrebovaní očakávanej tomboly. Podľa dostupných informácií poslední zábavychtiví hostia odchádzali
spokojní o tretej hodine rannej.
Čo dodať – obec poskytla kultúrny dom bez
nároku na finančné vyrovnanie, za čo patrí poďakovanie, ale to si zaslúžia všetci, ktorí sa na organizovaní podieľali.
Zvlášť ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
prispeli hodnotnými cenami
do tomboly.
Škoda, že takáto vydarená akcia, ktorá láka viac - menej strednú generáciu, neoslovila ďalších
spoluobčanov. Možno na budúci
rok, kedy spustíme propagáciu
plesu skôr a zabezpečíme ešte
atraktívnejšie ceny, ako boli
na fašiangovej veselici v roku
2016.
Už teraz sa na Vás tešia
poľovníci PS BREZA Poľný
Kesov.
Ing. Ján Vrba
Predseda PS BREZA

DETSKÝ KARNEVAL
Prvú februárovú sobotu sa
náš kultúrny dom zmenil na rozprávkovú krajinu plnú víl, princezien, pirátov, kovbojov a iných
rozprávkových bytostí. Takto krásne zakončiť fašiangy v našej obci
prišlo 26 masiek, najmä deti
z našej materskej a základnej
školy. Čakalo na ne množstvo
zručnostných súťaží, po ktorých
boli ocenené knihami či sladkosťami. Odmeňovali ich večne
popletení šašovia Šašo a Jašo.
Porota mala ťažkú úlohu, no
nakoniec rozhodla tak, že vyhrali všetky zúčastnené masky.
Spoločne si pochutnali na torte od pani Dankovičovej. Špeciálnu cenu udelila porota najlepším tanečníčkam Ninke Teplanovej a Eliške
Čápekovej. Najlepším tanečníkom bol Branko
Matuščin.
Boli sme radi, že v maskách prišli aj rodičia

a spoločne pomohli vytvoriť pre deti zábavu
a vyčariť úsmev na ich tvárach. Po vyhodnotení
nasledovala detská diskotéka, kde sa deti do sýtosti vyjašili.
Martin Kriššák
člen kultúrnej komisie
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PREČO SEPAROVAŤ?
Odpad je v posledných mesiacoch v našej
obci veľmi aktuálna téma. Dôvod je jednoduchý.
Zmena systému zvozu odpadu, platby, pribudli tri farebné kontajnery... Pre niekoho skvelý
nápad, iným sa to nepozdáva. V každom prípade
je to už bežný štandard.
Ochrana prírody sa „našťastie“ stala modernou a aj my máme možnosť priložiť ruku k dielu.
Prekonať pohodlnosť a papier hodiť tam, kam
patrí. O chvíľu sa kôpka papierov zväčší a ani
sa nenazdáme, zachránime jeden strom, ktorý
nemusí byť zoťatý. Myslím, že to je silná motivácia.
Najskôr sa samozrejme treba posnažiť,
rozmýšľať, čo kam vhodiť. Ale keďže to nie je až
tak náročné, po čase to bude automatické.
Každý človek vyprodukuje približne 300 kg
odpadu ročne. Ak by sa tento odpad mal skládkovať, bolo by to nelogické a neekonomické.

Prečo by sa niečo,
čo sa môže vrátiť
do procesu, malo vyhodiť na skládku alebo
do spaľovni? A vyrobiť ďalší a ďalší produkt, ktorý nakoniec
aj tak skončí v koši?
Prečo nerecyklovať a šetriť zdroje?
Riešenie je namiesto tvorby nových odpadov, recyklovať stále ten istý. Napríklad papier
je možné zhodnotiť až 8 krát, sklo neobmedzene.
Argument, že kvapka v mori sa stratí, neobstojí. Ak by to totiž tvrdil každý, nezachovali by
sme našu planétu ani len pre naše deti, nie to pre
deti našich detí.
Bc. Iveta Sušková

TURNAJ V STOLNOM TENISE
Prvú sobotu v novom roku sa v telocvični
LVS uskutočnil deviaty ročník „Trojkráľového
turnaja“ v stolnom tenise. Turnaj mal dve kategórie: kategória registrovaných hráčov a kategória neregistrovaných
hráčov. Kategóriu registrovaných hráčov vytvorilo dvanásť hráčov,
z ktorých tí najúspešnejší
postúpili
z dvoch skupín do vyraďovacích bojov. Nakoniec sa do finále prebojoval Dušan Bosák,
ktorý v semifinále porazil Dávida Vavríka
a Martin Chren, ktorý
porazil v semifinále
Milana Cigánika. V súboji o tretie miesto
zvíťazil M. Cigánik 3:1
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a vo finále sme videli vynikajúci zápas, ktorý
nakoniec skončil v prospech M. Chrena 3:1.
Neregistrovaní hráči hrali systémom „každý s
každým“ v dvoch kolách. Pohár pre najlepšieho

hráča v tejto kategórii si odniesol Patrik Chren.
Druhý skončil Jozef Pavel a na treťom mieste
sa umiestnil Dominik Jančo. Ceny víťazom
odovzdali zástupcovia stolnotenisového klubu.
Stolnotenisový klub sa aj v tejto sezóne
zúčastňuje okresných súťaží. Mužstvo „A“ bojuje v 6. lige o postup a po polovici súťaže je
na treťom mieste. Avšak so stále zlepšujúcimi
sa výkonmi by postup nebol až taký nereálny.
Mužstvo „B“ v 7. lige tiež nie je ďaleko od postupu, keďže momentálne sa nachádza na štvrtom

mieste a k postupovému druhému miestu stačí
zmazať štvorbodové manko súperov.
Zároveň Vám chceme oznámiť, že počas
Veľkonočných sviatkov sa uskutoční 7. ročník
Memoriálu Jána Paščáka, na ktorý Vás srdečne
pozývame. Turnaja sa zúčastnia hráči 5. - 6. ligy,
hráči 7. ligy a neregistrovaní hráči.
J. Vavrík
za výbor ŠKST Poľný Kesov

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dobrovoľný hasičský zbor sa počas celého
roka zapájal do zásahovej činnosti, čím plnil
základné poslanie hasičských zborov na celom
území SR, ktorého cieľom je pomáhať občanom
v ťažkých situáciách spôsobených prírodnými
živlami a pomáhať pri rôznych technických zásahoch.
Pomoc sme poskytovali nielen občanom našej
obce, ale aj obciam v blízkom okolí. S prírodnými živlami sme bojovali v susednej obci Rastislavice, kde sme sa zúčastnili hasenia požiaru
na poľnohospodárskej pôde. V obci Cabaj-Čápor
sme pomáhali s likvidáciou smetiska do neskorých ranných hodín. Okrem zaistenia miesta,
aby sa požiar nerozširoval, bolo pri tomto zásahu
potrebné, aby horenisko zostalo pod dozorom.

U nás i v Rastislaviciach sme mali podobné zásahy, kedy si hasiči merali sily s horiacimi hnojiskami. Spolupatričnosť našej obce
so susednými sa prejavila aj pri pomoci v obci
Štefanovičová pri čistení kanalizácie.
Svoju silu mnohokrát ukázali aj iné živly
ako oheň. Patril sem napríklad vietor, ktorý sa
zahrával so stromami v našom okolí a tie zatarasili cestné komunikácie.
V zimných mesiacoch sme pomáhali mnohým
zapadnutým vodičom áut. Asistovali sme
aj pri čistení silážnych žľabov v areáli poľnohospodárskeho družstva a zaprášených priestorov
kúpaliska, či pri údržbe WC stupačiek v LVS
Poľný Kesov.
Dobrovoľní hasiči sú veľmi dôležitou
súčasťou každej obce.
Aj dnes vidíme, čo všetko
pre nás robia a ako často
je to na úkor ich vlastného času. Nie nadarmo
sa hovorí ,,Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc“.
Katarína
Christovová
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DÔCHODCOVIA BILANCOVALI
Dňa 29. februára 2016 sa uskutočnila
výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov
v Poľnom Kesove. Konala sa v kultúrnom dome,
v príjemne pripravenom prostredí. Cieľom tejto schôdze bolo zhodnotiť činnosť organizácie
za rok 2015. Rokom 2016 organizácia vstúpila
do 19-teho roku svojej činnosti.
Na VČS bolo prítomných 17 členov
zo súčasných 30 členov, takže schôdza bola
uznášania schopná. Hosťom bola pani Majdanová, pani starostka Poluchová a manželia
Ambrusovci.
Schôdzu viedla pani Mederová, správu
o činnosti organizácie za uplynulý rok predniesla
predsedníčka ZO pani Silvia Jančovičová. Správa obsahovala všetky činnosti, ktoré organizácia
v minulom roku uskutočnila. Tak ako
v oblasti spoločenskej, či o spolupráci
s inými organizáciami v obci, s miestnymi školami.
Hlavnými aktivitami organizácie
bola príprava celoobecných výstav.
Prvá bola veľkonočná a druhá vianočná. Úspešné boli
obidve, o čom svedčí
účasť občanov, ktorá
je zároveň prejavom vďaky organizátorom.
V ďalšej časti
svojho prejavu predniesla pani predsedníčka Silvia Jančovičová návrh hlavných úloh organizácie
na rok 2016. Úloh bolo prednesených dosť, ale
členovia s týmto návrhom súhlasili. Ich splnením
pomôžeme svojej organizácii aj iným. Je najvyšší
čas vrátiť do života známku ľudskosti ako aj iné
hodnotné kritériá človeka. Hospodárka ZO pani
Vavríková predložila správu o hospodárení organizácie s finančnými prostriedkami za rok 2015
a zároveň aj správu o návrhu rozpočtu na rok
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2016. Pani Bartová predniesla správu o revízii
hospodárenia za rok 2015.
Uznesenia z týchto správ boli v jednotlivých
bodoch členskou schôdzou jednohlasne prijaté.
Schôdza pokračovala vystúpením hostí a diskusiou. Vystúpila delegátka Okresnej organizácie v Nitre pani Majdanová, starostka obce pani
Poluchová, pán Ambrus ako stály sponzor organizácie. Ich vystúpenia boli veľmi pozitívne, zaujímavé, ktoré prítomní odmeňovali potleskom.
Po pracovnej časti rokovania boli prestreté
stoly obohatené sponzorskými darmi - vínko,
obložené chlebíčky, pagáčiky, zákusok a kávička. Prítomným sponzorom patrí úprimné poďakovanie, ako i PD Mojmírovce za dobré vínko.
Ďakujeme.

V závere rokovania pani predsedníčka poďakovala prítomným za účasť, k splneniu daných
úloh popriala veľa zdravia, vytrvalosti, veľa
krásnych chvíľ v kruhu svojich blízkych ako aj
v kruhu našej Jednoty dôchodcov počas celého
roku 2016.
Jozefína Pilná
členka ZO JDS

AKTIVITY POĽOVNÍKOV V NAŠOM REGIÓNE VĎAKA PODPORE
PD MOJMÍROVCE PREKRAČUJÚ HRANICE SLOVENSKA
O tom, že podstata poľovníckej činnosti sa
vzhľadom na pretrvávajúci, neuspokojivý stav
malej zveri vo voľnej prírode musí orientovať
na hľadanie ciest, ako zvýšiť stav zajacov,
bažantov, jarabíc, sme sa opäť mohli presvedčiť
v dňoch 23. a 24. februára 2016 v priestoroch
zasadačky Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce. Konal sa tu medzinárodný workshop
zameraný na definovanie súboru nevyhnutných
opatrení zabezpečujúcich zlepšenie alarmujúceho stavu malej zveri nielen v našom regióne, ale
aj v okolitých štátoch.
Už v podvečer 22.2.2016 privítali prvých
účastníkov v mojmírovskom kaštieli starosta
obce Mgr. Martin Palka a predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz.
Nasledujúce ráno sa zišli domáci, ale aj českí
záujemcovia, ktorých maďarský odborník na lov
predátorov pomocou pasce (zákonným spôsobom, spĺňajúcim európske zákonné normy) prakticky zoznámil a aj vyškolil, aké druhy pascí
a aké spôsoby ich používania sú najúčinnejšie
v našich podmienkach.
Keďže časť praktickej ukážky – umiestňovanie, maskovanie a krytie pachovej stopy - pri
kladení pasce sa realizovala v blízkosti frekventovanej cesty, vodiči a cestujúci v autobusoch
boli v pomykove, či náhodou neprišlo k dop-

ravnej nehode a až po vysvetlení o čo ide, nevolali záchranku a políciu!
Zodpovedne však môžeme konštatovať,
že Péter Hajaš z Maďarska patrí k špičke v Európe, čo sa týka vývoja pascí a spôsobu, ako ich
v praxi použiť. Zníženie počtu voľne žijúcej
zveri (dravce, ktoré lovia kuriatka bažantov,
jarabíc, ako aj mladých zajačikov) je veľmi
dôležitým, ak nie rozhodujúcim faktorom,
ktorého uplatňovaním v revíroch môžeme zabezpečiť vyššie prírastky a kľud pre hniezdiace páry.
Druhý deň zahájil Jaroslav Slamečka, riaditeľ
VÚŽV Lužianky, s ktorým poľovnícke spoločnosti z Mojmíroviec aj Poľného Kesova dlhodobo
spolupracujú. Najmä s cieľom dostať sa k čo najnovším poznatkom a štatistickým údajom, ktoré
numericky vyjadrujú ročný vývoj a stav malej
zveri na Slovensku.
Po úvodnom referáte sa pridali so svojimi
skúsenosťami odborníci z Čiech, ktorí poukázali
na možnosti, ako sa napriek veľmi slabej legislatívnej podpore a nejasným podmienkam čerpania podporných fondov EU dá vybudovať trvalý
biopás, kde sa veľmi rýchlo udomácni malá zver.
Chce to však zabezpečiť aj záujem poľnohospodárov, aby nenechávali počas výsevu zamorené
obilie voľne ležať na miestach, kde plnia mechanizmy a tiež, aby sa znížilo používanie chémie,
ktorá nielen znižuje plodnosť
zvierat, ale je aj karcinogénna pre človeka. V tejto téme
dominoval Petr Marada
okrem iného aj ako zástupca
ČMMJ.
Tomáš Lieskovjan z Mikulova poukázal, že hromadné vypúšťanie zvierat
z chovu v umelých podmienkach sa u nich neosvedčuje,
nakoľko takéto zvieratá sú
po určitom čase, spravidla do jedného roka, ľahkou
korisťou líšok, túlavých sa
mačiek, ale aj myšiakov,

13

kane močiarnej a iných dravcov.
Zaujímavý príspevok predniesol Petr Bach
z Trutnova, ktorý priznal, že z 25-tich členov
domácej poľovníckej spoločnosti sú iba traja,
ktorí sa snažia vypúšťaním kuriatok od malého
počtu párov jarabice poľnej (3 - 5 párov divých
jarabíc na jedného chovateľa ročne) zvýšiť
stav tejto dámy našich polí. Počas troch rokov
sa im podarilo zvýšiť evidovaný počet cca 30
kusov jarabíc na dvojnásobok. Nie je to veľa,
ale možno je to správna cesta. Pritom sa absolútne
snažia obmedzovať pohyb ľudí pri hniezdiacich
pároch, voliéry umiestňujú na miesta, kde má jarabica šancu nájsť si vhodné podmienky. Klietky
pri vypúšťaní jarabíc otvárajú vo vzdialenosti 70
metrov, aby jarabičky samy, bez stresu, objavili
voľný priestor.
Pri formulovaní prijatých záverov z druhého
pracovného dňa účinne prispievali svojimi praktickými poznatkami J. Vrba, F. Smejkal a taktovku počas oboch dní pevne držal Peter Schultz.
Nakoľko je lepšie držať sa zásady radšej raz

vidieť ako viackrát počuť, regionálni organizátori sa spolu s kolegami z VÚŽV Lužianky dohodli, že ešte v mesiaci marec uskutočnia osobnú
návštevu do Maďarska a Rakúska, kde sa realizuje program INTERREG. Následne v ďalšom
termíne zmapujú postup poľovníkov – chovateľov, zhromaždených okolo Petra Bacha
v Trutnove.
Aktivity regionálnych poľovníckych funkcionárov z PS Mojmírovce a PS Poľný Kesov,
v ktorých má aj zastúpenie PD Mojmírovce,
zatiaľ nenachádzajú patričnú odozvu a podporu štátnych inštitúcií. Sú skôr inšpiráciou
pre nadšencov nielen z Liptovského Mikuláša,
Myjavy, ale aj z Čiech, Maďarska a Rakúska,
čo je určitým ocenením. Po vlastných skúsenostiach určite dlhodobým cieľom zostáva zvýšiť
stav malej zveri v prírode bez využívania chovu
v umelých podmienkach.
Ing. Ján Vrba
podpredseda OPK Nitra

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
„Nie to, čo máme, ale to, čo vieme je naším bohatstvom.“
Polročné hodnotenie je za nami. Takmer všetci
žiaci dosiahli výborné výsledky. Žiačky 1. ročníka Simonka Pilinská a Karinka Ulická sa výborne
zaradili do kolektívu a vyučovacieho procesu
v škole. Sú aktívne a veľmi šikovné. Naučili sa
už takmer celú abecedu a ich čitateľské kompetencie sú na výbornej úrovni, nielen na slovenskom, ale aj v anglickom jazyku. Na matematike
už počítajú do dvadsať, pekne kreslia, spievajú,
recitujú a vyrábajú rôzne výrobky. Aj ostatní
žiaci dosiahli výborné výsledky, takže polročné
výpisy odrážali ich vedomosti, zručnosti, aktivitu
a tvorivosť. Ukázali, že sa vedia nielen naučiť,
ale i prezentovať na verejnosti, ako napríklad
pri vystúpení v kultúrnom dome. V krásnych
kostýmoch z Divadla Andreja Bagara sa cítili
ako herci.
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V súčasnej dobe sa hovorí, že deti málo čítajú.
Nie však všetky. Sú deti, ktoré bez kníh nestrávia
ani deň. Vidíme to v škole, kde si zo školskej
knižnice pravidelne požičiavajú či rozprávky,
povesti, bájky alebo príbehy. Najlepšou čitateľkou
v našej škole je žiačka 3. ročníka Terezka Pňačeková, zo 4. ročníka Natália Sýkorová a Lara
Dovičovičová.
Čitateľskú gramotnosť získavajú žiaci
aj prostredníctvom časopisu Vrabček a Fifík,
v ktorých je množstvo básní, krížoviek a súťaží.
Pani učiteľka Markovičová zapája deti do výtvarných súťaží v spolupráci s časopisom Vrabček.
Svoje recitačné schopnosti si žiaci vyskúšali
v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Najlepšou recitátorkou je
žiačka 4. ročníka Larka Dovičovičová, ktorá nás
reprezentovala v Krajskom osvetovom stredisku
v Nitre a získala krásne 1. miesto. Recitovala
úžasne, až porota nedýchala.

V škole sa snažíme propagovať zdravú výživu
cez projekt z EÚ Ovocie v školách, prostredníctvom ktorého sme podávali na desiatu jablká
a jablkovú šťavu.
Interaktívna tabuľa má u žiakov veľký
úspech. Radi na ňu píšu, kreslia a pracujú na nej
s rôznymi výučbovými programami: slovenský
jazyk, vlastiveda, hudobná výchova, čítanie.
V spolupráci s MŠ si žiaci pozreli žonglérske
predstavenie a aj si vyskúšali niektoré žonglérske
cviky.
V rámci inklúzie s LVS si naši žiaci zahrali
priateľský zápas vo florbale. Všetci boli odmenení a odchádzali s dobrým pocitom. Aj výtvarná
súťaž O najkrajšiu Valentínku zaujala a najviac
bodov získala Terezka Pňačeková, ale odmenená
bola i spoločná práca všetkých našich žiakov.
Krásnou akciou bol karneval v kultúrnom
dome. Spolu so žiakmi sme pomohli kultúrny
dom vyzdobiť výrobkami, ktoré deti vyrobili.
Pán Kriššák uvádzal a dvaja šašovia mu pomáhali. Deti sa zabávali, súťažili a tancovali. Porota sa
rozhodla všetky masky odmeniť.
Dňa 9.3.2016 naši žiaci, žiaci LVS a deti MŠ
s pedagógmi navštívili Krajskú Knižnicu Karola
Kmeťka v Nitre. Pre deti bola táto akcia nová,
lebo vo veľkej knižnici boli prvýkrát. Autobus
zabezpečila pani Pšenková.

V knižnici nás privítala pracovníčka knižnice
pani Dodoková, ktorá vysvetlila, ako to funguje
v takej veľkej knižnici. Previedla nás po rôznych
oddeleniach, až sme sa dostali na 1. poschodie,
kde sa nachádzalo oddelenie s detskými knihami.
Pani Dodoková najskôr deti usadila a vyskúšala,
či vôbec čítajú rozprávky. Niektoré deti hravo
odpovedali na otázky. Pracovníčky z knižnice
pripravili bábkovú hru O lenivom prasiatku
a zajkovi. Divadielko bolo poučné, lebo prasiatko
sa neustále na niečo vyhováralo, až to oľutovalo.
Potom si mali možnosť deti detskú knižnicu pozrieť a knihy prelistovať. Každý mal možnosť sa
zapísať do knižnice, aby si mohol pravidelne knihy požičiavať. Po návrate z Nitry sa žiaci zahrali
na ilustrátorov a kreslili rozprávkové postavičky:
prasiatko a zajka.
My, pani učiteľky sa snažíme neustále
udržiavať pozitívnu klímu, aby deti do školy chodili rady a rodičia boli spokojní. Nie je
pre nás jednoduché hodnotiť výkony žiakov.
Každý je iný, má iné pracovné tempo, jeden je
súťaživý, iný nie. Vieme však, že len pravidelnou
prípravou, tvorením a aktivitou sa stáva žiak žiakom výborným a škola ho baví.
Mgr. Jarmila Adamovská
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LVS NAVŠTÍVILO KRAJSKÚ KNIŽNICU KAROLA KMEŤKA
Dňa 9.3.2016 sme prijali pozvanie Krajskej
Knižnice Karola Kmeťka v Nitre a spolu so ZŠ
Poľný Kesov sme navštívili budovu Mediahaus,
kde táto inštitúcia sídli. Čakali nás milé tety
knihovníčky, ktoré nám poskytli niekoľko zaujímavých informácií. Upozornili nás na výstavu
prác s názvom „Paličkovaná krása“, kde sa
s výrobkami – čipkami – p. Juliany Babošovej,
v spolupráci so Slovenským zväzom telesne
postihnutých, môže stretnúť každý návštevník
knižnice až do konca marca 2016. V tom istom
čase sa súčasne koná výstava netradičných
záložiek do kníh, ktoré vyrobili klienti Denného
stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím v Nitre. Keďže je marec – mesiac knihy,
tak ako každý rok i teraz sa bude konať „Večer
s Andersenom“ (1.4.2016), kde deti zažijú niekoľko hodín s rozprávkami uprostred knižného
kráľovstva po tom, ako sa dvere budovy pre
bežných návštevníkov zatvoria.
Teta knihovníčka nás previedla niekoľkými
chodbičkami – ukázala nám informačné oddelenie, oddelenie s počítačmi, hudobné oddelenie,
čitáreň, časť s odbornou literatúrou a beletriou
pre dospelých a pomedzi veľa regálov s poličkami plnými kníh nás previedla až na poschodie,
do detského oddelenia. V rámci Informačnej
výchovy s názvom „V kráľovstve plnom kníh“
rozprávala o knižnici, o jej kultúrnej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej funkcii, ktorú
ako inštitúcia má. V rámci histórie spomenula meno biskupa Karola Kmeťka, podľa ktoré
je knižnica pomenovaná. Bol významným
spisovateľom, publicistom a prekladateľom,
venoval sa školstvu a misijnej činnosti. Počas
prvej časti našej návštevy deti počúvali základné informácie o knižnici, jej poslaní, činnosti, o systéme, evidencii a požičiavaní kníh
pre členov – držiteľov čitateľského preukazu,
o rozdelení kníh pre veľkých i malých
a o farebných značkách na knižkách. Dozvedeli sa
aj to, kto si za akých podmienok a na aký dlhý
čas môže vypožičať až 8 kníh naraz. Trpezlivo
počúvali, odpovedali a pýtali sa všetko, čo ich
zaujímalo.
Po malej prestávke sa deti popasovali s nie-
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koľkými rozprávkovými hádankami – na základe
úryvku mali uhádnuť, o akú rozprávku ide.
Otázky dostali svoje odpovede a po nich nás
čakalo prekvapenie. Pod názvom „Rozprávka je
svetová“ si tety knihovníčky pre nás pripravili
ku dňu ľudovej rozprávky krátke bábkové
divadielko o prasiatku a zajačikovi. Na záver
si všetci mohli popozerať celé oddelenie, tisíce
kníh, ktoré sú deťom k dispozícii. V útulnom
prostredí si niektoré knižky našli zvedavých
čitateľov a aspoň na chvíľku mohli ponúknuť
detskej fantázii svoje príbehy. Zaujímavé informácie, zážitky z krásneho prostredia, ktoré
naozaj dýchalo rozprávkami a príbehmi pre deti,
z možnosti stretnúť sa s toľkým množstvom kníh,
si naše deti rozprávali dokonca i v autobuse,
ktorý nás odviezol späť do školy.

Krajská knižnica v Nitre je už niekoľko rokov
známa svojimi aktivitami pre širokú verejnosť
obyvateľov mesta. Akciami a podujatiami, ktoré
pravidelne pripravuje, chce v deťoch vypestovať
lásku k literatúre, vybudovať vzťah ku knihe
a rozvíjať čitateľské kompetencie už v detskom
veku. Svojou pestrou činnosťou a službami sa
snaží do súčasného „počítačového“ sveta vniesť
podnety, ktoré čítaniu vrátia jeho význam a knihám ich miesto v živote každého človeka, nielen
dieťaťa.
		
Mgr. Monika Ukropcová
učiteľka LVS Poľný Kesov

HISTÓRIA FUTBALU V NAŠEJ OBCI
Prvé zmienky futbalu v našej obci siahajú
viac ako 80 rokov do minulosti, kedy v roku 1932
založil prvý neorganizovaný klub pán Ján Andris.
Až v roku 1948, po založení ZO Sokol za pôsobenia pána učiteľa Viktora Inoveckého, sa tu hrala oblastná súťaž, kde sme cestovali za súpermi
do Vrábeľ, Hlohovca a Topoľčian. Avšak šesťdesiate roky minulého storočia nenadväzovali na tie
úspešné päťdesiate a stále sa u nás hrala najnižšia
súťaž až do ročníka 1972/73, kedy sa podaril
dlho očakávaný postup. V tom roku klub mení
názov na TJ Družstevník.
V roku 1985 sa klub
sťahuje z prekrásneho
prostredia parku do novovybudovaného v strede
obci, na bývalej skládke
odpadu, kde sídli dodnes.
V roku 1995 zakladajú
bratia, Ing. Ján a Peter
Vrboví, klub s názvom
ŠK 1995 Poľný Kesov
a v priebehu dvoch rokov
ho dostávajú medzi elitu do
prvej triedy v rámci majstrovstiev okresu Nitra.

Vybudovala sa viackapacitná tribúna a dokonca
v roku 1999 sa na našom ihrisku konal zápas
hviezd nitrianskeho okresu.
V posledných sezónach klub opäť vypadol
do najnižšej súťaže a dotkol sa pomyselného dna,
no ja verím, že sa z neho odrazí a začneme písať
novú a radostnú históriu nášho klubu!
Martin Kriššák
prezident ŠK

CHVÁLA KNIHY
Najmladším škôlkarom sa páčia farebné
obrázky kníh s rozprávkovými bytosťami. Počúvajú pani učiteľku, ktorá im pútavo číta, meniac
hlas. Učí ich naspamäť riekanky, cibrí pamäť.
Predškoláci v knihách najradšej hľadajú
zvieratká, pomenovávajú ich, hádajú, aké zvuky
vydávajú. Dnešní päťroční v nich radi hľadajú
aj nálepky – tetovačky. I to je cesta prvých
predčitateľských krokov.
Prváci začínajú spájať obrázok so slovom,
ktoré mu prislúcha. Učia sa písmená, slabiky,
slová: to všetko im sprostredkuje zázračný šlabikár.

Starší školáci už nemajú obrázkové myslenie,
dej príbehov si vedia predstaviť i zreprodukovať.
Kniha im rozvíja fantáziu a slovnú zásobu.
Stredoškoláci radšej sedávajú nad internetovými stránkami alebo ich priťahujú blogy
mladučkých píšucich rovesníkov.
Ak násťročné životné obdobie odznie, väčšina z nich sa vráti ku knihe. Pochopia, že čitateľský zážitok je najsilnejší v jej bezprostrednej
blízkosti.
Všetci vieme, že čítanie je prvý krok na ceste za poznaním. Táto dobrodružná cesta závisí
od nášho výberu – autora, diela, literárne-
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Foto: Ing. Ingrid Dojčánová

ho obdobia, žánru
i vkusu.
Ak čítame, tak
sa nielen vzdelávame, ale môžeme sa aj zabávať,
či len tak jednoducho relaxovať. V každej
z možností nás
kniha
formuje.
Stávame sa múdrejšími, rozhľadenejšími
ľuďmi
chápajúcimi súčasný svet.
Kniha nám neposkytuje len emočný zážitok
z prečítaného textu, ale naučí nás myslieť v súvis-

lostiach. Táto schopnosť je v zložitej prítomnosti prepotrebná. Keď ju uplatníme v praktickom
živote, možno pochopíme, že kdesi na začiatku
jej utvárania bolo jednoduché a súčasne dokonale vytvorené leporelo. Prvé dotyky malého
človiečika s veľkým literárnym svetom mali nadčasový zmysel: aby aj v budúcnosti malo význam knihu vymyslieť, zoštylizovať a vytlačiť
pre najdôležitejší okamih – okamih stretnutia
s čitateľom pripraveným dielo prijať. Pre človeka, ktorý vie, že s knihou sa dá smiať i plakať,
ale najmä ak po nej po rokoch opäť zatúži, môže
sa k nej vrátiť.
Chvála ti kniha (a nielen) v mesiaci, ktorý ti
patrí.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

NAŠI NAJMENŠÍ...
Dňa 8. marca navštívili deti z Materskej školy
v Poľnom Kesove Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, kde sa dojímavo zmocnili diváckej
úlohy na predstavení rozprávky Ako išlo vajce
na vandrovku. Autorom tejto klasickej rozprávky
je Pavol Dobšinský a napriek tomu, že vznikla
pred viac ako sto rokmi, je stále aktuálna a má čo
povedať aj najmenším deťom. Je to hravý, vtipný
a nadčasový príbeh o múdrosti, šikovnosti, kamarátstve a malom, krehkom no šikovnom vajci.
Hlavnou myšlienkou ale bolo, že priateľstvo je
základom krásneho, zaujímavého a plnohodnotného života. Preto nás úprimne teší, že v našej
materskej škole ho majú deti na rozdávanie
a krásne ho vedia prejaviť.
Bolo tiež zaujímavé a inšpiratívne pozorovať, ako si herci priamo na javisku pred očami
detského diváka vytvárali rekvizity - postavy
ako raka, kačku, vola či koňa. Musím povedať,
že deti si predstavenie od prvého momentu užívali, zabávali sa a boli veľmi pozorné. Do divadla
sa veľmi tešili a tento maličký výlet im spestril
jeden pekný deň a urobil im veľkú radosť. V neposlednom rade mali zážitok aj z cesty autobu-
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som a správali sa ukážkovo.
Radi by sme vám zaželali aspoň pár dobrých
priateľov, farebnú a pozitívnu jar a pokojne
prežité Veľkonočné sviatky.
„Pred svojim priateľom sa nemusím ospravedlňovať, nemusím sa brániť, nemusím
nič – u neho nachádzam pokoj.“
Antoine de Saint-Exupéry
Klaudia Matuščinová

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
Vaječná hrudka
Vaječná hrudka patrí k tradičným jedlám Veľkej
noci. Táto pochúťka by nemala chýbať na žiadnom
veľkonočnom stole, preto Vám v tomto čísle prinášame
postup na jej prípravu.
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Potrebujeme:
6 vajec, 7 dl mlieka, ½ kávovej lyžičky soli, štipka cukru
Postup prípravy:
Vajcia rozhabarkujeme (vyšľaháme) v mlieku, osolíme, pridáme trochu cukru a vo vodnom kúpeli varíme
do zrazenia. Necháme postáť, aby sa hmota dobre vyzrážala tak, ako keď sa pripravuje tvaroh. Preložíme
do gázy alebo čistej tenšej utierky a necháme dobre odkvapkať. Podávame nakrájané na plátky k veľkonočnej
šunke.
(Zdroj: Paulenová, E: Varíme aj bez skúseností)

Milí čitatelia!
Máloktorý národ sa môže pýšiť toľkým bohatstvom
ľudových zvykov a obyčají, aké máme my, Slováci.
Tie, ktoré sa dodnes vo veľkej miere tradujú, sa väčšinou spájajú s rôznymi sviatkami, akými je i blížiaca sa
Veľká noc.
Hovorme s mladými ľuďmi a deťmi o tradíciách, len
tak budú stále živé odkazy našich predkov.
Redakčná rada želá všetkým občanom príjemné
prežitie veľkonočných sviatkov v duchu tradícií našich
predkov.

Redakčná rada

PERIODICITA VYDÁVANIA:
4x ročne
VYDÁVA:
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68
951 15 Mojmírovce
IČO: 00 308 391
REGISTRAČNÉ ČÍSLO ČASOPISU:
EV 5257/15
ISSN: 2453-6776
Vaše príspevky, postrehy, návrhy ale aj iné
oznamy môžete zasielať na adresu:
polnokesovskyobcasnik@gmail.com
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky.
Uzávierka ďalšieho vydania bude
22.5.2016
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sídle obce www.polnykesov.eu.
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KALENDÁR KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
Marec

Máj

Apríl

Jún

Memoriál Jána Paščáka v stolnom tenise

Stavanie mája

Memoriál A. Tótha vo futbale
Deň matiek

Deň detí
Deň otcov
Otvorenie leta

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Zápis detí do základnej školy

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Poľný Kesov
pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 4. apríla, 5. apríla a 6. apríla 2016 v priestoroch Základnej školy v Poľnom Kesove.

Jarné upratovanie obce

Jarné upratovanie verejných priestranstiev obce sa uskutoční dňa 2. apríla 2016. Bližšie
organizačné pokyny budú zverejnené prostredníctvom obecného rozhlasu a na webovom
sídle obce www.polnykesov.eu.

Parkovanie na verejných priestranstvách

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí trvale parkujú na verejných priestranstvách
pred svojimi nehnuteľnosťami, že týmto porušujú článok 2, písm. r) Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2015 o udržiavaní čistoty, správe a údržbe verejnej zelene na území obce
Poľný Kesov, v zmysle ktorého je zakázané na verejných priestranstvách parkovať. Žiadame občanov o rešpektovanie tohto ustanovenia, pretože pri zabezpečovaní vývozu
odpadov z obce takto stojace motorové vozidlá obmedzujú prejazd smetiarskej techniky.
V prípade, že vplyvom takéhoto obmedzenia prejazdu príde k poškodeniu vodovodnej
prípojky, náklady na odstránenie škody bude v plnej výške znášať majiteľ motorového
vozidla, ktoré smetiarsku techniku v prejazde obmedzilo. Za škodu, ktorá vznikne na motorovom vozidle stojaceho na verejnom priestranstve, nesie zodpovednosť jeho majiteľ.

