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Vážení spoluobčania,
v hektickom životnom tempe, pri plnení si
pracovných či rodinných povinností, si nestíhame
uvedomiť, ako ČAS rýchlo letí. Je vzácnym „artiklom“. V hodnotovom rebríčku človeka sa dostal na tretie miesto – po živote a zdraví. Odniesol
zimné mesiace i premenlivú jar s nevídanými vrtochmi. Žiaľ, tohtoročné neskoré mrazy zarmútili
našich záhradkárov, poznačili aj začiatok túžobne
očakávaného leta. Kvety ovocných stromov zmrzli a my si v úžasnom júnovom období – na začiatku nového leta - nemôžeme pochutiť na prvých
čerešniach či višniach, ako po iné roky. Našťastie
nám zostali aspoň jahody. Všetci vieme, že vôňa
a chuť našich záhradných je úplne iná, ako keď si
ich prinesieme z obchodných reťazcov.
Milí čitatelia, podoby leta bývajú rôzne.
Všetci sa tešíme na čarovné rána s usilovným
vtáčím trilkom, v ktorých si školáci budú môcť
dlhšie pospať. Túžime po dlhých letných dňoch
s blankytnou oblohou, ktoré pozvoľna končia
podmanivým večerom. Večery začiatkom leta
„pozývajú“ na prechádzky, pri ktorých omamne
rozvoniavajú kesovské lipy.
Začiatkom noci sa na oblohe zjavia prvé
hviezdy. Vytrvalejší obdivovatelia letných neopakovateľných krás sa môžu nad našou dedinkou
učiť poznávať súhvezdia. Alebo si niečo želať
pri hviezdach, ktoré „padajú“.
Za celú redakčnú radu Vám prajeme slnečné
počasie, nerušený letný relax, nové atraktívne
zážitky z dovoleniek i prázdnin.
Bc. Iveta Sušková
členka redakčnej rady

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Opustili nás:
Emil Jančovič
Jozefína Hybbenová

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Od vydania posledného tretieho čísla časopisu obecné zastupiteľstvo zasadalo 3-krát
a to 30.3.2016, 29.4.2016 a 30.5.2016. Na týchto
zasadnutiach obecné zastupiteľstvo schválilo:
• opätovné pridelenie obecných nájomných
bytov žiadateľom, ktorým uplynula trojročná doba nájmu – Jozefovi Kalinovi ml.,
Kataríne Balážovej, Antónii Pavelovej, Jurajovi Pilinskému
• pridelenie obecných nájomných bytov
novým žiadateľom – Lenke Brštiakovej,
Františkovi Chobotovi
• zvýšenie minimálneho platu starostky
o 20% s účinnosťou od 1.5.2016
• zápisy do obecnej kroniky za rok 2015,
ktoré predložila obecná kronikárka Zuzana
Vopálková
• ukončenie zmluvy o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela uzatvorenej medzi vodárenskou spoločnosťou
CEDRON – Mikroregión spol. s.r.o. a obcou Poľný Kesov k 30.6.2016.
Obecné zastupiteľstvo poverilo:
• starostku obce vykonaním prieskumu trhu
za účelom zabezpečenia služieb spojených
s prevádzkovaním obecného vodovodu
odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V súvislosti s ukončením zmluvy o prevádzkovaní obecného vodovodu vodárenskou spoločnosťou CEDRON – Mikroregión spol. s.r.o.

nás od 1.7.2016 čakajú určité zmeny.
Odpočet spotreby vody bude i naďalej vykonávať obec, a to 2-krát ročne ako doteraz. Obec
uzatvorí s každým odberateľom vody zmluvu
o dodávke vody z verejného vodovodu. Platby
za spotrebu vody budú odberatelia uhrádzať
priamo na účet obce, nie na účet prevádzkovateľa tak, ako to bolo doteraz. Takto obec získa
kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami, bude mať presný prehľad o neplatičoch
a môže tak od nich včas vymáhať pohľadávky.
Zinkasované finančné prostriedky obec použije
na spravovanie majetku obce v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a kanalizáciách, na kontrolu kvality pitnej vody,
na vykonávanie nepravidelnej i pravidelnej
zákonom predpísanej údržby a kontroly vodovodu, ďalej bude zabezpečená výmena vodomerov,
tlakové skúšky nádrží vo vodárni a pod. Všetky tieto služby spojené s prevádzkou vodovodu
bude zabezpečovať odborne spôsobilá osoba,
ktorú obecné zastupiteľstvo vyberie na základe
výsledkov prieskumu trhu.
V porovnaní s okolitými obcami máme zatiaľ
„najlacnejšiu vodu“. Uvidíme, či sa nám tento stav podarí udržať, pretože príjem z inkasovaného vodného musí vykryť všetky náklady,
ktoré s bežnou prevádzkou obecného vodovodu
vzniknú. Musíme totiž dať do poriadku to, čo sa
zanedbalo, a to bude obec niečo stáť.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

KULTÚRNE LETO V NAŠEJ OBCI
Po úspešnom Dni detí, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 4.6.2016 a vyčaril nejeden úsmev
na ich tváričkách, sa kultúrna komisia rozhodla
zorganizovať pri príležitosti sviatku otcov - Deň
otcov. Tento sviatok je vždy určený na tretí
júnový víkend, preto sa všetci stretneme v sobotu

18.6.2016 na našom futbalovom ihrisku. Začiatok je naplánovaný na 14. hodinu príchodom
historických veteránov (zhruba 40 automobilov
a motocyklov), ktoré budú vystavené na ploche
a vy môžete zahlasovať o najkrajší kúsok medzi
zúčastnenými vozidlami. Na deti čaká veľký
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skákací hrad, vystreľovacia trampolína, cukrová
vata a množstvo zaujímavých a vtipných súťaží,
ktoré absolvujú spolu s oteckami. Keďže je
to hlavne chlapský deň, nesmie chýbať guláš,
klobása, pivo a pre pohladenie očí prídu zatancovať samba tanečnice z tanečného domu Viva
z Nových Zámkov.
Ďalšiu sobotu 25.6.2016 sa v parku pred kultúrnym domom uskutoční Otvorenie leta, ktoré
začne programom o 15:30 vystúpením našich najmenších z materskej a základnej školy. Po nich
sa nám predstavia spevácke súbory z regiónu:
Nádej a Úsmev z Cabaj-Čápora, Jatovčanka
a domáci súbor Prameň. Tento rok naše pozvanie
prijali dva špičkové folklórne súbory, ktoré tiež
vystúpia na tomto podujatí. FS Borinka z Nitry
a FS Vtáčnik z Prievidze, ktorý sa ako jeden
z mála na tomto ročníku myjavských slávností
dostal do galaprogramu!
Už 9. ročník súťaže vo varení gulášu bude
prebiehať v sobotu 9.7.2016 pred kultúrnym domom. Kesovského ,,Guláš cupu” sa každoročne
zúčastňuje tridsiatka gulášmajstrov. Ani tento
rok to nebude inak. Varenie začína o 13. hodine,
vyhodnotenie odbornou porotou je na pláne
o 18. hodine. Nasleduje tombola a tanečná zába-

DEŇ DETÍ
V sobotu 4. júla oslavovali na ihrisku deti svoj sviatok.
Po registrácií dostal každý mapku
s traťou. Na vyznačených stanovištiach súťažiaci plnili úlohy a za odmenu dostali okrem sladkostí a hračiek
písmenko. Kto vyplnil celú tajničku,
bol na vyhodnotení ocenený znovu.
Aj keď sa počasie tento rok nevydarilo, deti si určite odniesli veľa
pekných spomienok.
Ďakujeme za podporu všetkým
organizáciám, sponzorom, ale najmä
deťom za účasť.
Bc. Iveta Sušková
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va pod holým nebom. Neváhajte a zahláste svoje
družstvá, či už rodinné, susedské alebo kolegovské čo najskôr. O zábavu bude postarané.
Na futbalovom ihrisku sa v sobotu 23.7.2016
bude konať Memoriál Milana Molnára v malom futbale. Všetkých fanúšikov športu pozývame na tento kvalitne obsadený turnaj, na ktorý
sa prihlásili aj bývalí hráči ŠK Slovan Bratislava.
Obec ako spoluorganizátor by vás rada pozvala 3.9.2016 na Nitriansky cyklomaratón,
ktorý bude mať štart a cieľ v našej obci. Súťaž
je rozdelená podľa veku, dokonca budú pretekať
aj mamičky s kočíkmi. Spoločne budeme hľadať
malého Sagana!
Martin Kriššák
člen kultúrnej komisie

ČISTENIE OBCE
Po minuloročnom obnovení tradície jarného
upratovania obce sa aj tento rok konala jarná
brigáda. Zúčastnilo sa jej vyše 70 občanov.
Spoločne sme sa postarali o vyčistenie a skrášlenie vstupov do obce, jarkov popri cestách,
o plochu pri kultúrnom dome, okolie kostola,

hasičskej zbrojnice a cintorína. Po práci všetkým
dobre padlo občerstvenie v podobe chutného
gulášu, piva a vína.
Podujatie sa konalo v ten istý deň vo viacerých
obciach. Do brigády sa okrem dobrovoľníkov
zapojili skoro všetky miestne organizácie.
Napríklad aj deti z materskej, základnej školy a liečebno-výchovného sanatória, ktoré vďaka takýmto aktivitám
nadobúdajú kladný vzťah k životnému
prostrediu a učia sa správnym hodnotám. Poľnohospodárske družstvo
Mojmírovce nám bezplatne poskytlo
traktor na zvoz vyzbieraného odpadu.
Sme radi, že čoraz viac ľudí sa
zaujíma o čistotu a vzhľad nášho najbližšieho okolia. Ďakujeme a veríme,
že o rok nás bude ešte viac.
Bc. Iveta Sušková

DEŇ MATIEK
Dňa 8. mája sa v kultúrnom
dome konalo podujatie pri príležitosti Dňa matiek.
Deti z materskej a základnej školy sa svojim programom
poďakovali mamám i starým
mamám. Pretože bez matkinej
lásky je na svete veľmi ťažko.
Každé dieťa, ktoré mamu má
je šťastné, aj keď si to neuvedomuje.
Všetky prítomné ženy boli
obdarované ružou na znak
vďaky a úcty.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
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STAVANIE MÁJA
V predvečer 1. mája sa už stalo zvykom
postaviť v našej obci máj. Táto tradícia sa tu
našťastie ešte stále zachováva.
Stavanie májov poznali už v staroveku. Vtedy ním uctievali príchod jari a privolávali dobrú úrodu. Pred domami symbolizovali ochranu
pred zlými duchmi a chorobami.
Naši predkovia tento zvyk používali
na vyznávanie lásky. U nás, na západnom Slovensku sa staval v noci na prvého mája. V ostatných častiach na Turíce. Mládenci si v tajnosti
máj pripravovali už týždeň vopred. Desať metrový strom očistili od konárov, zostal iba vrcholec,
ktorý ozdobovali farebnými stužkami a fľaškou
s páleným.
Máje sa stavali všetkým slobodným dievčatám, ale chlapec s vážnym záujmom o dievčinu
jej postavil máj ďalší, ktorý sa nejako odlišoval –
bol vyšší, alebo to bol iný druh stromu.
Dievča ukryté v dome cez okno pozorovalo,
kto jej máj stavia. Ak mu na druhý deň podarovalo pierko za klobúk, bolo to opätovanie citov.
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Niekde im dávali peniaze a za tie mládenci usporiadali májovú zábavu. Inde ich hneď
po postavení májov pozvali do domu, kde už
bolo prichystané pohostenie. Ten chlapec, ktorý
mal o dievča záujem, zostal v dome, aj keď sa
ostatní rozlúčili. Tým dal najavo svoje zaľúbenie
aj rodičom.
V dnešnej dobe sa najčastejšie máj stavia
symbolicky, jeden pre celú obec. Spoločný máj
tak symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá
a ženy obce a oslavuje zdravie a vitalitu nositeliek života.
Sú ale miesta, kde stále stavajú máje tradične - v noci a aj desať v dedine. Inde máj spoja
so zapálením vatry a majálesom.
V minulosti, ale aj v súčasnosti je tento zvyk
rozmanitý, mení sa od dediny k dedine. Dôležité
je, že na svoju históriu nechceme zabudnúť
a udržujeme ju stále živú.
Bc. Iveta Sušková

(Zdroj: Nádaská, K.: Slovenský rok)

VARIETE KARLSON
V jeden májový podvečer sa
v kultúrnom dome konalo zaujímavé
predstavenie. Prišiel sa ukázať malý
cirkus – Variete Karlson.
Cirkus s bohatou históriou a viacgeneračným obsadením prekvapil
všetkých zúčastnených.
Natešené deti sa nestačili diviť
kúzelníckym trikom, smiali sa na pojašenom šašovi, obdivovali brušné
tance a akrobaciu. Diváci možno ani
netušili, že sa pozerajú na semifinalistku súťaže Československo má talent.
Publikum zaujali aj krásne cvičené
holuby, magické debny, rotujúce taniere, žongléri, tanec s kruhmi...
Najväčšou atrakciou boli jednoznačne plazy.
Hady od najmenšieho po obrovských a na záver
dokonca krokodíl.

Text a foto: Bc. Iveta Sušková

14. ROČNÍK HASIČSKEJ SÚŤAŽE
Ľudia, zábava, športové výkony, či guláš
a pivko - to sú jedny z dôvodov, prečo sa v sobotu 21.5.2016 v obci Poľný Kesov zišlo 33
hasičských družstiev.
Zasúťažiť si prišli družstvá zo susedných obcí,
ale aj také, ktoré museli zdolať 300 kilometrov.
Štrnásty ročník súťaže „O pohár starostky obce
Poľný Kesov“ zároveň otváral desiaty ročník Tekovsko-hontianskej hasičskej ligy.
Po príhovoroch starostky obce, veliteľa DHZ
a predstaviteľov rady ligy otvorilo súťaž domáce
družstvo mužov, ktorí nasadili latku súťaže 13stkovým časom 13,95s. Imeľčania po menšom zaváhaní dokončili svoj útok s časom 16,83s, ktorý
nesplnil ich métu na umiestnenie v top 5. Prvú
trojku útokov uzatvorili muži z Hrnčiaroviec
nad Parnou, ktorí mali v P. Kesove premiéru.
Útok dokončili v čase 16,84s a umiestnili sa
na 17. mieste.
Ženskú kategóriu otvorilo domáce družstvo

s požičanou strojníčkou z Turčianskych Teplíc
a výsledným časom 19,17s. O prvú 14stku
na súťaži sa postaralo DHZ Vrzávka. Čas 14,88s
však celkovo stačil na 9. miesto. Po nich sa
na štart postavili minuloročné víťazky THHL,
baby z Krupiny. Napriek zaváhaniu na košíku
sa im podarilo prekonať domáce ženy s časom
18,59s.
Mužom z Branču sa podarilo zastaviť časomieru na hodnote 16,06 a na základňu sa mohli
pripraviť kolegovia zo ZSHL – Sládkovičovo
„A“. Ich útok s výsledným časom 14,52s stačil
na 7. miesto v celkovom hodnotení. Zelené dresy na dráhe vystriedali opäť červené. Krupinskí
muži sa postarali o ďalší 13stkový zostrek, žiaľ
iba na jednom prúde. Výsledný čas 14,31s im
zaistil 6. miesto. Po nich úspešne útočili baby
z Branču, ktorým sa s časom 18,57s podarilo dostať na čelo ženskej kategórie, kde kraľovali až
do konca súťaže.
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Od minulého roku bojujú v THHL aj muži
z Hodruše-Hámrov, ktorí po zaváhaní prúdara
dosiahli čas 14,94s. Po nich sa na dráhe opäť
ukázali ženy - Turčianske Teplice s posilami
z P. Kesova a Krupiny. Baby však zradila technika, a tak sa im útok nepodarilo dokončiť. Košík
potrápil mužov z Trpína, ktorí dokončili svoj
útok s časom 16,26s a umiestnili sa na 15. mieste.
Naopak ukážkový naklapávací štýl košíka predviedli muži z Nižných Ružbách. Chalani zdolali
nielen 300 km vzdialenosť k miestu súťaže, ale
i 14stkovú hranicu hasičského útoku. Časomiera sa zastavila na hodnote 13,98s. Celkovo si
však zo súťaže odniesli „zemiakovú medailu“
za 4. miesto.

Košík odohrával významnú rolu i v nasledujúcom útoku, kedy potrápil družstvo Sládkovičovského „béčka“. Svoj útok dokončili s časom
20,34s. Po nich sa na základni ukázali muži
z Pavlíc. Minulý rok sa im práve v Poľnom Kesove podaril ich najlepší útok vôbec 14,24s, ktorý
tento rok vylepšili hneď o štyri desiatky stotín!
Po zostreknutí terčov sa na časomiere zobrazil
výsledný čas 13,81s. Stačila iba stotina a rekord
kesovskej trate, ktorý predviedli Podhoranci
v 2013, by bol prekonaný. Pavlice sa žiaľ museli uspokojiť „iba“ s prvým miestom a svojim
novým osobákom.
Výstrelom zo štartovacej pištole na dráhu
vybehli muži z Turčianskych Teplíc, ale žiaľ
ich čakal podobný osud ako u svojich žien –
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nedokočený útok. Boj so savicou zdolávala
nalievačka z Tesárskych Mlyňan, čo sa podpísalo
pod výsledný čas 47,63s. Baby neodišli zo súťaže
s prázdnymi rukami, ale pochutili si na tortičke
za útok dokončený s „najhorším“ časom.
Savicový spoj potrápil i hasičky z Devičia,
ktoré dokončili útok s časom 23,07s a obsadili
6. miesto v ženskej kategórií. Muži z Radošiny
boli diskvalifikovaný za spadnutý opasok. Muži
z Malého Lapáša ukončili svoj útok s časom
21,24s. O niečo lepšie si počínali hasiči z Príbeliec, avšak ani ich útok nedopadol podľa predstáv a po zaváhaní prúdara dosiahli výsledný
čas 17,16s. Muži z Devičia zastavili časomieru
na čase 15,25s a baby z Malého Lapáša na 23,45s.
Na kesovskej
trati sa ukázalo
i mužstvo SMHL
a to muži zo Svinnej, ktorí s časom
14,78s
obsadili
8. miesto. Rozdeľovač potrápil hasičov zo Šoporne,
ktorí
dokončili
svoj útok s časom
26,44s a vyslúžili
si tortu za posledné miesto. Premiéru v P. Kesove
malo družstvo mužov z Hontianskej
Vrbice, ktorí to vedia určite aj lepšie. Po zaváhaní
rozdeľovača predviedli útok s časom 15,91s.
Muži z Drženíc sa priznali, že sa im v Poľnom
Kesove nedarí, a tak prišli udržať tradíciu.
Po nezostreknutí ľavého terču si napokon odniesli zo súťaže „N“. Baby zo Svinnej taktiež útočili
na popredné priečky. S výsledným časom 20,13s
skončili na nepopulárnom 4. mieste. I záver
súťaže patril družstvám, ktoré si robili zálusk
nielen na 1. miesto ale i sľúbenú prémiu za prekonanie rekordu trate. Zbora „B“ sa o to pokúšala, ale žiaľ časomiera zastavila na čase 14,11s,
kým lepší terč mal hodnotu 13,26s.
Krásno „A“ s posilou z P. Kesova dosiahli
po prestreku 15,17s, zatiaľ čo pravý terč ukazoval
čas pod 14 s. Zdalo sa, že v oboch kategóriách je

už o všetkom rozhodnuté, až kým na súťaž v poslednej chvíli nedorazili družstvá z Topoľčianok.
Mužom sa podarilo s časom 13,89s prebojovať
na 2. miesto súťaže. Ženy s časom 22,66s uzatvorili top 5 súťaže.
Celkovo sme mohli byť svedkami kvalitných útokov mužskej kategórie, kedy sa štyrom
družstvám podarilo prekonať 14stkovú hranicu
výsledného času a ďalším trom sa to podarilo
na jednom z terčov. V ženskej kategórií sa nikomu nepodarilo prekonať hranicu 18s.
TOP 3 muži: 1. Pavlice - 13,81s; 2. Topoľčianky - 13,89s; 3. Poľný Kesov - 13,95s; Naj zostrek: PP Zbora - 13,26s.

TOP 3 ženy: 1. Branč - 18,57s; 2. Krupina 18,59s; 3. Poľný Kesov - 19,17s; Naj zostrek:
PP Poľný Kesov - 18,10s.
Na záver by sme sa ako organizátori chceli
poďakovať všetkým sponzorom a sympatizantom, ktorí podporili a pomohli s organizáciou
14. ročníka súťaže. Vďaka patrí i družstvám,
ktoré sa súťaže zúčastnili a svojou disciplinovanosťou zabezpečili plynulý priebeh súťaže. V neposlednom rade treba poďakovať i vyššej moci,
ktorá po minuloročných zrážkach zabezpečila
krásne slnečné počasie. :)
Alena Čičová

NA NÁVŠTEVE U HASIČOV
Pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna
hasičov, usporiadali hasiči z Poľného Kesova
v poradí už tretí ročník dňa otvorených dverí.
Ako po iné roky i tento rok sa ho zúčastnili nielen
obyvatelia obce, ale aj deti s pedagogickým dozorom z LVS Poľný Kesov. Návštevníkom bol

k dispozícií celý areál požiarnej zbrojnice, kde
sa oboznámili s hasičskou technikou a vozovým
parkom DHZ. Mohli si tak podržať v rukách
požiarne hadice, hasiace prístroje, či posadiť sa
do hasičského auta a vyfotiť za volantom. Spolu
s členmi DHZ pochodili celú požiarnu zbrojnicu
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od garáže, posilňovne, kuchynky až po zasadaciu
miestnosť. V zasadačke bola pripravená výstava
zásahového a športového oblečenia. Každý, kto
hasičskú zbrojnicu navštívil sa podpísal do kroniky DHZ.
Od desiatej hodiny dopoludnia sa deti vrhli
do súťaženia. Hasiči pripravili súťažnú dráhu,
kde museli súťažiaci absolvovať skok vo vreci, roztiahnutie dvoch požiarnych hadíc, beh
cez pneumatiky, hod loptičiek do vreca, zapájanie hadíc na základni, podlezenie a preskočenie
prekážok. Pre každého čakala v cieli sladká odmena a tí najlepší v troch vekových kategóriách

boli ocenení trofejami a diplomom. Okrem
obľúbených súťaží boli každú celú hodinu
vykonávané ukážky s hasičskou tematikou, ako
napríklad hasenie hasiacim vakom, zmotávanie
hadíc, oboznámenie sa s hasiacimi prístrojmi
a ich použitím. Na záver sme sa my, hasiči,
so všetkými rozlúčili „penovou párty“, kedy sme
predviedli výrobu peny a „zasnežili“ tak jeden
zo stromov v parku pri požiarnej zbrojnici. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a strávili deň
s hasičmi. O rok si to zopakujeme.
Alena Čičová

SPOMIENKY Z DETSTVA
Niekedy strážim dve dievčatká: jednu vlastnú a druhú požičanú od susedov. Keď sa už
viac hádajú, ako hrajú, posadíme sa všetky tri
do indiánskej polohy a snažím sa ich zaujať rozprávaním príbehov:
Neďaleko našich domov je cesta, ktorá vedie na štreku – to pomenovanie zostalo miestu
od čias, kedy ešte premával vláčik z Majera
i popri agátovom lese z Veľkej Doliny. Prechádzal
dreveným mostom z pevných železničných podvalov ponad rybník až do Šurian. Vo vagónikoch
vozil cukrovú repu, ktorá sa vtedy pestovala
v našom okolí.
Bola som iba o niekoľko rokov staršia, ako
teraz vy. Stávali sme pri koľajniciach, čakávali
fučiaci stroj a keď sa priblížil, pokrikovali sme
na cukrovarských robotníkov: Zhoďte nám repku...Aj nám hodili. Celí šťastní sme utekali domov, ošúpali si ju a chrúmali. Chutila tak, ako sa
volala – sladko ako cukor, ktorý sa z nej vyrábal.
Pravidelne sme čakávali vláčik aspoň traja
z dediny. Bolo to napínavé – vláčik sa pomaly
terigal krajinou, nikam sa nenáhlil a i keď nemal veľa vagónov, nám sa páčil, boli sme ním
očarení.
Doteraz si to pamätám: letá mali rozprávkovú
príchuť, ktorú vám, deti, notebooky a tablety
nemôžu poskytnúť.
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A čo ešte ten vláčik viezol, pýtajú sa Lili
a Megy.
Tuším, že by sa im páčili vagóny plné
cukríkov.
Iba kopčeky sladučkej repky, tíško od-

povedám. Pri trati kvitli žltobiele kamilky, šalvie
i ďatelinka, v ktorej sme hľadávali štvorlístky. To
bolo radosti, ak sme nejaký našli!
Popri štreke rástli niekoľko desaťročí
čerešňové stromy. Ba bolo nám dopriate ochutnať aj žlté čerešne. Ako je smutno, keď dnes
počúvame, že čerešňové stromy hynú...
Je čas, milé malé kamarátky, dopovedať moje
spomienkové rozprávanie: majestátnosť prírody
na štreke pri trati dotvárali mohutné gaštany. Keď
kvitli, priťahovali naše detské pohľady nevšednou krásou. Dnes ich zostalo málo, ale dobrý človek v tých miestach zasadil nové ovocné
stromy – višne.
Teším sa, že som moje spoločníčky aspoň
trochu zaujala rozprávaním o histórii miesta,

kde žijú, rastú, majú svoj domov – našu rodnú
dedinku.
Jedno viem určite: ani tie najdrahšie cukríky
z obchodu nemôžu mať chuť, ktorú nám v minulosti poskytla obyčajná cukrová repa. Pretože sa
spájala s neobyčajným zážitkom z detstva, aký
vy, dnešné deti, nespoznáte. A preto vám dvom,
ale aj ostatným deťom želám, aby ste v živote
ešte stretli ľudí, ktorí vám podobné príbehy rozpovedia. Aby neupadli do zabudnutia, ale šírili sa z pokolenia na pokolenie tak, ako to bolo
v pradávnych časoch.
Pri rozprávaní príbehov novej generácii je
dôležitá blízkosť človeka. Virtuálne rozhovory
nám ju nikdy nenahradia.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

6. ROČNÍK MEMORIÁLU JÁNA PAŠČÁKA
Ako už býva zvykom, aj počas týchto
veľkonočných sviatkov sme v Poľnom Kesove
zorganizovali turnaj v stolnom tenise na počesť
nášho dlhoročného spoluhráča a kamaráta Jána
Paščáka. Turnaj sa konal v priestoroch LVS
Poľný Kesov a išlo v poradí už o šiesty ročník.
Tento rok sme zaznamenali rekordnú účasť,
keď sa turnaja zúčastnilo dokopy až 50 hráčov
z celého Nitrianskeho kraja. Rozdelení boli
do dvoch kategórií.
Prvú kategóriu tvorili neregistrovaní hráči
a hráči 7. ligy. V tejto kategórii sa veľmi
darilo hráčom domáceho mužstva ŠKST
Poľný Kesov. Z celkového prvenstva sa tešila Tatiana Barnášová, ktorá porazila vo finále
M. Záhorského z Čabu. Aj v súboji o tretie miesto bol úspešnejší domáci hráč, keď J. Gašparík
porazil F. Szaba z Mojmíroviec.
Druhá kategória bola tvorená hráčmi
5. a 6. ligy. Vo finále tejto kategórie sa stretli
Peter Stieranka z Lehoty a Ján Jančo st. z Rybníka. Úspešnejší z tejto dvojice bol nakoniec
J. Jančo st., ktorý vo veku 70 rokov udivoval
všetkých účastníkov svojimi výkonmi a čipernosťou. Pohár za tretie miesto zostáva na Kesove,

keďže v „malom“ finále zdolal domáci M. Chren
Bélu Hajtmana z Bardoňova.
Tohtoročnou novinkou turnaja bola detská
kategória, ktorá sa hrala oddelene. V nej sa na prvom mieste umiestnil S. Ištokovič, druhý skončil
P. Chren, nasledovaný D. Jančom, pohár za štvrté
miesto si odniesol Samuel Šlehobr a na piatom
mieste skončila M. Jančová. Deťom odovzdala
ceny starostka obce Ing. Ľubica Poluchová, ktorá
aj oficiálne zahájila turnaj.
Ako každý rok sa aj teraz najlepšie umiestnení
hráči mohli tešiť z množstva vecných cien, ktoré
venoval syn nebohého J. Paščáka, Peter. Organizačný výbor chce aj touto cestou poďakovať
zúčastneným za hladký a pokojný priebeh turnaja v priateľskej a športovej atmosfére. Zároveň
sa tešíme a všetkých pozývame na ďalší ročník.
			
Jaroslav Vavrík st.
za organizačný výbor
ŠKST Poľný Kesov
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NAŠA ŠKOLA
Základná škola v Poľnom Kesove je málotriednou školou s počtom
detí 17, ktoré sú rozdelené do dvoch tried.
Som triednou učiteľkou
žiakov 3. a 4. ročníka
a pracujem v tejto škole
iba rok. Za tento rok som
mala možnosť spoznať
všetkých žiakov a ich
rodičov. S radosťou môžem povedať, že také
šikovné, usilovné, tvorivé a súťaživé deti sú
len v máloktorej škole.
Dosahujú
vynikajúce
výsledky vo všetkých
oblastiach, či už je to vedomostná, estetická, technická, športová, kultúrna a iné. Sú úspešní
v mnohých súťažiach, ktoré organizuje škola,
obec, okres alebo kraj.
Spomeniem iba najväčšie úspechy, ktoré
naši žiaci dosiahli. Bola to hlavne súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, kde
naša žiačka Lara Dovičovičová získala 1. miesto v obvodnom i okresnom kole a 3. miesto
v krajskom kole, Pytagoriáda, kde sa naša žiačka
Natália Sýkorová umiestnila v obvodnom kole
na 12. mieste, čo je spomedzi 15-tich úspešných
vynikajúce, Technické minimum, kde sa žiačka Terézia Pňačeková umiestnila na 3. mieste.
Ďalšie úspechy dosiahli v aranžovaní, rozprávaní
rozprávok Štúrov Zvolen, projektoch Hovorme
o jedle, v súťaži v anglickom jazyku a v množstve
výtvarných a športových súťaží.
Naša škola usporiadala mnoho súťaží, takže
žiaci získali všestranné vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a zručnosti. V pretekoch
a súťažiach športového charakteru preukázali
neuveriteľné výkony. Z veľkého množstva súťaží
a akcií spomeniem iba niektoré: florbal, atletika,
futbal, Na bicykli bezpečne, Olympijské hry,
Športový deň.
Všestranné nadanie žiakov sa prejavuje
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aj vo výtvarných prácach a projektoch, prípadne
kultúrnych programoch, spoločnom čítaní.
V tejto oblasti dosiahli vynikajúce výsledky, ich
práce boli uverejnené v časopise Vrabček, často vyhrávali v súťažiach medzi ZŠ a LVS, napr.
Vianočné pozdravy a pohľadnice, Veľkonočné
pozdravy, Gúľalo sa gúľalo, Najkrajšia Valentínka.
Škola organizuje mnoho iných akcií, pri ktorých sa rozvíja kultúrno-estetické cítenie žiakov
(návšteva divadelných predstavení, knižníc,
izby ľudových tradícií, spoločné čítanie, Týždeň
hlasného čítania a pod.). Spolupráca školy s obcou, s LVS a MŠ je tiež výborná, viacero podujatí
robia spolu, čím upevňujú dobré vzťahy medzi
deťmi. Kolektív učiteľov je úžasný, cítim sa
v škole veľmi dobre. Hoci sme škola maličká,
duchom, vzdelanosťou, schopnosťami, množstvom všestranných akcií, úspechmi a tvorivosťou
sme veľkí, možno väčší ako mnohé veľké školy. Ďakujem, že môžem učiť v tejto škole. Som
na ňu a na jej žiakov veľmi hrdá.
					
		Mgr. Gabriela Kováčiková
učiteľka ZŠ Poľný Kesov

MEMORIÁL ALEXANDRA TÓTHA ML.
V Poľnom Kesove sa 7. mája za tradične
krásneho počasia konal už 14. ročník Memoriálu A. Tótha v malom futbale za účasti siedmych
mužstiev. Po skupinovej fáze sa v semifinále
stretli obhajcovia vlaňajšieho víťazstva, hráči
z JOPO teamu s hráčmi Old Boys Rastislavice.
Zápas sa skončil remízou, keď v bráne Old Boys
čaroval 53-ročný brankár P. Vašš. Nakoniec
na pokutové kopy zvíťazili hráči z Rastislavíc
2:1. V druhom semifinále sa stretli Žlté melóny
a Lokomotiv Partizánske. Melónom sa darilo viac a po víťazstve 3:0 postúpili do finále.
V zápase o 3. miesto vyhrali hráči Jopo teamu
1:0 nad Lokomotivom. V dramatickom finále
sa nakoniec z celkového víťazstva tešili hráči
Žltých melónov, keď porazili hráčov Old Boys

taktiež 1:0.
Najlepším brankárom sa stal Mário Mišák
z Jopo teamu a najlepším strelcom s 8 gólmi sa
stal B. Žigmund.
Tak ako vždy aj tentokrát turnaj zorganizovali bývalí hráči Poľného Kesova, ktorí pripravili
pre účastníkov tradičný kotlíkový guláš, „masný
chleba s cibuľu“ a „bůček Jána Sziványa“.
Turnaj aj tento rok finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, rodičia nebohého A. Tótha,
obec Poľný Kesov, autoservis Inn a Thermalpark
Nitrava. Organizátori sa chcú aj touto cestou
poďakovať sponzorom a hráčom za účasť na turnaji a veríme, že sa o rok stretneme na jubilejnom
15. ročníku.
Jaroslav Vavrík

PREČO JE JÚN MESIACOM POĽOVNÍCTVA A PRÍRODY
V čase, keď budete čítať tieto riadky, zrejme
bude mesiac jún 2016 vo svojej druhej polovici.
Chcel by som ozrejmiť, prečo práve jún dostal  
takýto prívlastok a čo ho stavia do pozície  mesiaca poľovníctva, napriek tomu, že v júni okrem
srnca sa prakticky nič neloví a čím je výnimočný
nielen pre poľovníkov, ale aj pre ochrancov, milovníkov prírody a ľudstvo ako také.
Jún v prírode predstavuje nový život. Rodia
sa mláďatá takmer všetkých, u nás divo žijúcich  
populácií. A v tomto čase to príroda zariadila tak,
že nie je potreba zvýšenej starostlivosti o zvieratá
zo strany ľudí - najmä poľovníkov a ochranárov,
ako napr. prikrmovaním, ale naopak je potrebný kľud a minimálne vyrušovanie rodičovských
párov pri hniezdení a následne pri zoznamovaní
sa ich prírastkov so svetom a jeho nástrahami.
Aj tak  je okrem ľudí ešte dostatok nepriateľov
z radov zvierat – predátorov, dravcov, ktorí potrebný pokoj mláďatám nedoprajú.
Na mladé zajačiky, bažantíky, jarabičky, ale
aj rôzne druhy malých spevavcov číha nebezpečenstvo najmä zo strany líšok, ktoré sú
v kesovskom chotári trvalými obyvateľmi a malé

líščatá sú už v tomto čase oveľa vyspelejšie
a schopné loviť nepozorné mláďatá.
Ale sú tu aj túlavé mačky, psy, kuny, tchor
a taktiež hladoši zo vzduchu – straky, túlavé vrany a už pri potulkách našou prírodou registrujeme aj krkavce, ktoré v minulosti boli doménou
iba horských oblastí. Reálne sme zaznamenali
aj úspešné lovy na mladých zajačikov zo strany myšiakov, kaní, bocianov, volaviek - najmä
na pokosených ďateliniskách, ale aj strniskách
po obilninách, kde ich v určitom čase môžeme
vidieť počas dňa, nie po jedincoch, ale po desiatkach, až stovkách.
Vyrušovanie zveri motorovými vozidlami
v novomajerskej časti chotára je najmä pre
bažantice, ktoré hniezdili v hustých porastoch
popri cestách, a jej kuriatka šokom a neraz i koncom ich života po strete s autom. V tomto období
častejšie registrujeme pohyb bažantích sliepok
na hlavnej ceste v časti od Kápoňa po Mojmírovce a skúsení vodiči musia očakávať
a predvídať, že po dospelom jedincovi s veľkou
pravdepodobnosťou pobeží za matkou niekoľko
kuriatok. Môže nastať aj kolízia srnčej zveri,
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najmä v časti od parku popri hlavnej ceste, ale
neraz môže prísť „prekvapenie“ i z vysokých
pásov buriny, ktorá je vyššia ako zviera a často
nepokosená.
Aj v tejto oblasti sa snažia členovia
poľovníckej spoločnosti BREZA zmierňovať
dopad negatívnych faktorov na mláďatá preventívnymi prvkami – brigáda zameraná
na čistenie priestorov popri hlavnej ceste je
toho príkladom. Dôležitá je osveta, tiež tlmenie predátorov, ale aj napríklad vytláčanie
zahniezdených zvieratiek vopred z plôch, kde
poľnohospodári zberajú či už ďatelinu, alebo iné
plodiny. Vzhľadom na komercionalizáciu poľnohospodárstva, výkonnosť zberných strojov, je
ochrana zvierat ťažšia a náročnejšia.
I tieto momenty, ktoré si mnohí z nás ani
neuvedomujú, prispievajú k tomu, že napríklad
jarabica úplne vymizla z našich polí, zdecimovali sa stavy bažantov, zajacov teda malej
zveri. V minulosti dominovala v našom poľnom
prostredí, v súčasnosti je na brutálnom ústupe
v registrovaných počtoch každoročne fyzicky
získaných pri jarnom sčítaní kmeňového stavu
zveri. A pritom lov jarabice, zajacov sme nerealizovali už niekoľko rokov.
O to viac by si mali občania uvedomiť a registrovať snahy poľovníkov v Poľnom Kesove

o zvýšenie stavu zajacov a vrátenie jarabice
do voľnej prírody. Zo spoločenského hľadiska
je dôležitý fakt, že dnes je poľovníctvo dobrovoľnou voľnočasovou spolkovou činnosťou
a aktivitou okruhu zanietených ľudí, vykonávanou
bez akejkoľvek podpory štátu.
Poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a členovia PS sa aktívne
zapájajú do spoločenského života obce a spolupracujú na organizovaní mnohých podujatí.
A treba pripomenúť, že aj keď v júni si zver
žiada kľud a nevyrušovanie, väčšia časť roka je
v protiklade – zmenou klímy a následných
suchých mesiacov treba neustále zabezpečovať
vodu do napájačiek, ktoré máme pri každom
kŕmnom zriadení - spolu 26 a v čase núdze
poskytujeme aj jadrové krmivo, vysádzame
plochy sadenicami stromov, kríkov, políčok
a tým sa snažíme meniť faunu v našom prostredí
v prospech zvierat.
To si žiada nielen veľa energie, pochopenia a až obety samotných členov poľovníckej
spoločnosti, ale aj podporu ostatných spoluobčanov Poľného Kesova.
Ing. Ján Vrba
predseda PS BREZA

LVS ÚPRIMNE ĎAKUJE...
Mesiac jún nám hneď prvým dňom ponúka
možnosť vkročiť do posledného školského mesiaca veselo a s radosťou. Počas prvého víkendového odpoludnia v sobotu 4.6.2016 sme všetci spolu zažili skutočne starostlivo pripravený
MDD. Podujatie organizované pod záštitou obce
Poľný Kesov bolo úprimne dopriate všetkým
zúčastneným deťom. Pozvané boli i deti z LVS,
ktoré sú súčasťou obce i keď iba počas desať
mesačného intervalu – školského roka. Napriek
tomu vedenie obce i samotní občania majú veľké
srdcia pre naše deti. Skutočne pri každej príležitosti vnímame záujem širokej verejnosti, toleranciu a pochopenie. Všetci zamestnanci z LVS sa
snažíme pomôcť našim zverencom, aktívne sa
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včleňovať do diania v obci a v okolitom regióne.
Správne usmerňovať a pomáhať pri jednotlivých činnostiach, aktívne spolupracovať
a komunikovať s mnohými organizáciami obce.
Vedieť priložiť ruku k dielu, pomôcť vytvárať
spoločné ciele, aktívne sa zúčastňovať na dianí
v obci.
V mesiaci apríl sme sa zúčastnili brigády organizovanej obcou Poľný Kesov a PS Breza, vyzbierali sme množstvo papierov a iného odpadu
na okolitých verejných priestranstvách, trasu
smer Veľká Dolina a v lesíku za školou. Odpad
sme samozrejme separovali. Počas celého
školského roka udržiavame verejné priestranstvá
pred areálom školy a aj na futbalovom ihrisku.

nosti, učiť sa zodpovednosti ku komunite,
do ktorej istým spôsobom patríme.
Na záver vám chcem priblížiť výrok a nádhernú myšlienku Heinricha Behra, ktorú som objavila úplnou náhodou a je adresovaná rodičom
postihnutých detí, a tak trochu aj nám všetkým,
ktorí pracujeme s deťmi trošku odlišnými...
„Iné je tvoje dieťa.
Iné vo svojom duševnom bohatstve,
iné v rozvoji svojich schopností,
iné vo vzťahu k svetu,
iné vo svojom konaní i jednaní,
iné v bežných reakciách.
Je iné, ale nie je horšie.“
Tradične s nadšením sa zúčastňujeme podujatí organizovaných DHZ Poľný Kesov. Boli sme
našich hasičov podporiť aj na súťaži O pohár
starostky obce Poľný Kesov 2016, nadchol nás
fantasticky zorganizovaný Deň otvorených dverí, kedy mala široká verejnosť i my z LVS,
možnosť viac spoznať život na hasičskej zbrojnici, súťažiť, spoznať hasičskú techniku, vidieť
priame hasičské zásahy a mnoho iného. Všetky podobné aktivity sú ohromným
prínosom pre deti, majú zmysel
nielen zábavný, ale aj vzdelávací
pre všetkých zúčastnených.
Taktiež len štatisticky – v krátkych bodoch, spomeniem mnohé
obohacujúce kultúrne podujatia spojené s rozvojom tradícií, ako každoročné Stavanie mája, oslava vianočných a veľkonočných sviatkov,
slávnosti ku Dňu matiek, Dňu otcov
či Mesiac úcty k starším.
Podporujeme pozitívne myslenie detí, nadväzovanie nových
priateľstiev v rámci spolupráce
s futbalovým klubom, hasičským
zborom, spoločné školské inklúzie so ZŠ a MŠ. Sme úprimne vďační za každú možnosť zúčastniť sa na rôznych aktivitách, kde majú deti možnosť spolupracovať
a komunikovať s intaktnou populáciou, a tak sa
úplne nenásilnou formou včleňovať do spoloč-

Doplnila by som to, že určite bude „iné“ – lepšie, nielen vďaka nám všetkým, ktorí s takýmito
deťmi pracujeme a snažíme sa na ne pozitívne
pôsobiť, ale hlavne vďaka vplyvu, tolerancii
a záujmu širokej verejnosti, Vás občanov Poľný
Kesov. Tým, že im umožňujete širšiu spoluprácu a účasť na dianí v rámci našej obce, nemalou
mierou prirodzene pomáhate deťom z LVS byť
súčasťou spoločnosti – pre nich s tak náročnou
integráciou do reálneho života.

ĎAKUJEME VÁM za dlhodobú pomoc, toleranciu, za možnosť veľa sa od vás naučiť...
Katarína Bašková
vychovávateľka LVS
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LETO UŽ KLOPE NA DVERE AJ V MŠ
Milí priatelia, školský rok nám ubehol ako
voda a leto sa už nezadržateľne blíži. Vaše – naše
detičky sú opäť väčšie, šikovnejšie, smelšie a samostatnejšie. Aj my sme sa toho veľa od nich
naučili, posunuli nás o krok vpred, lepšie sme
ich spoznali. Počas školského roka sme spoločne
zažili až – až. Navštívili sme divadlo a divadlo
niekoľkokrát navštívilo nás.
Vyrobili sme spoločne nespočetné množstvo
umeleckých výtvorov, zasadili bylinky, pripravili sme vystúpenie pre Mikuláša, pre mamičky,
prežili sme spolu s rodičmi príjemné chvíle
v triede našej materskej školy počas vianočnej
besiedky...
Teta Ľudka nám ochotne pomáhala so všetkým počas celého roka a niekoľkokrát vykúzlila
pre deti dobroty od výmyslu sveta. Aj jej patrí
naše „veľké ďakujem“.
Počas karnevalu nás navštívili rodičia Noemky a jej ocko na tváričkách detí vykúzlil hotové
zázraky.
Počas Mesiaca knihy sme navštívili Krajskú knižnicu v Nitre. Dňa 1.6.2016 nás srdečne
privítala maminka našej Ninky na svojej farme,
kde nám pripravila milé pohostenie, deti obdivovali zvieratká, povozili sa na poníkovi a vyskákali na trampolíne.
Pred pár dňami sme na ihrisku obdivovali náročnú prácu pánov policajtov, ukázali nám
výcvik policajných psov a dovolili sadnúť do ich
policajného auta. Najmä chlapcom očká len tak
žiarili.
Ešte nás čaká koncoročný výlet do obce Lubina na Minifarmu a vystúpenie pri príležitosti
Otvorenie leta v našej obci.
Spoločné zážitky prehlbujú naše vzájomné
vzťahy aj detské priateľstvá. S piatimi škôlkarmi
sa rozlúčime. Čaká ich vstup do sveta veľkých –
do školy. Nepochybujeme o tom, že budú úspešní
a vykročia tou správnou nôžkou. Budeme im
spoločne držať palce.
Chcela by som sa na záver poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí nás podporujú
a prejavujú nám priazeň a podporu. Snažíme sa
a robíme, čo je v našich silách. Veríme, že sa
budeme len zlepšovať, veď vždy je čo. :)
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Želáme vám prekrásne a slnečné leto, oddýchnite si a načerpajte silu do ďalších dní...
Klaudia Matuščinová
poverená riadením MŠ

Pár chuťoviek pre pobavenie:
• „Ja mám takú dobrú mastičku – Vineu!“
• „Ja som strašná hladná!“
• „To zvieratko od hlavy až po samý chvostík
má kožúštek pichľavý. Čo je to?“ – „Ježiskooo“

TVORIVÉ OKIENKO
On a Ona

Májová úvaha

Sedeli pritúlení v parku na lavičke
pred záhonom krásnych červených ruží.

Vymetám staré myšlienky
ako z kútov prach
a nové prúdia veselo
ako už toľkokrát.

Som veľmi šťastný, povedal On.
Aj ja som šťastná, povedala Ona.
Veľmi ťa ľúbim.
Aj ja ťa ľúbim.
Dlho som ťa hľadal.
Ale našiel si ma.
Prekonal som veľa prekážok.
No bez prekážok by som ti
nebola taká vzácna.
Nechcel by som ťa stratiť.
Ani ja by som nechcela byť bez teba.
Ty si môj osud.
Áno, bola som ti súdená skôr,
než som sa narodila.
Si veľmi krásna, si ako tie ruže.
Vieš čo, ja ti ich darujem.
Dávam ti tento záhon krásnych ruží,
všetky sú tvoje.
Ďakujem, prijímam a želám si,
aby tí, ktorí si sadnú na túto lavičku
a uvidia tieto krásne ruže
boli takí šťastní päťdesiat rokov
ako my dnes.
Už je to päťdesiat rokov?
Bože, ako ten čas letí.
Nežne sa k nej naklonil, pobozkal ju
a ticho povedal, poďme drahá,
už sa ochladieva.
Vzala si paličku, chytili sa za ruky
a pomaly kráčali k neďalekému
Domu dôchodcov.
Anna Emília Miklovičová

Sadám si pod strom na lavičku
a hľadím vôkol seba,
príroda krásne ožila
farbami hýri celá.
Neviem sa vynadívať
na tú farebnú krásu,
maliar to azda zachytí
verne do obrazu.
Mnoho rokov už vítam jar
prítomná vždy je najkrajšia.
Na strome spieva vták
pieseň mi prúdi do srdca.
Anna Emília Miklovičová

VÝZNAMNÉ SV. OMŠE
15.8.2016
Donebavzatá Panna Mária
15.9.2016
Sedembolestná Panna Mária
Hodina konania omše je zverejnená pri
hlavnom vchode do kostola.
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ZO ŽIVOTA ZO JEDNOTY DÔCHODCOV
Prežívame jedno z najkrajších ročných období – u nás nazývané jar, vo Francúzsku le printemps, v Nemecku der Frühling, v Rusku vesna
atď, atď...
I my, ako si hovoríme, skôr narodení, sa
vieme potešiť z rozkvitnutých záhrad, stromov
i lúk, zo spevu vtáctva, ktorého, chvála Bohu, je
ešte v Poľnom Kesove neúrekom, dokonca májové noci skrášľujú svojim spevom slávici! Vieme
sa tešiť ešte viac, keď vidíme radosť v tvárach
našich detí, vnúčat i radosť priateľov, či spoluvrstovníkov.
A tak si v našom „klube“ pripomíname narodeniny, či meniny našich členov. Zagratulujeme,
zaspievame si a zaspomíname, ako sme oslavo-

vali, keď sme boli trošku mladší.
Bohužiaľ, sú aj smutné chvíle, keď musíme
odprevadiť do „večného života“ najbližších,
či priateľov – a tak zbohom Jojka a Emil!
Akcie, ktorých sme sa zúčastnili, hádam,
netreba vymenúvať?! Veď všade tam, kde sa
v obci niečo deje, všade sú naši členovia prítomní
(Stavanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň
detí). Okrem toho sme v klube oslávili fašiangy,
MDŽ a dňa 14. apríla 2016 sme navštívili predstavenie Dámska šatňa v Divadle Andreja Bagara
v Nitre.
Výbor ZO Jednoty Dôchodcov

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
Pazderňáky
Potrebujeme:
1 kg uvarených zemiakov v šupke, 25 dkg
polohrubej múky, 3-4 PL kyslej smotany, soľ,
25 dkg mletých škvarkov, bravčová masť
Postup prípravy:
Z roztlačených uvarených zemiakov, múky,
kyslej smotany a soli si vymiesime cesto.
Ak sa veľmi lepí, treba pridať ešte múku. Vyvaľkáme na hrúbku približne 0,5 cm. Cesto
tenko natrieme bravčovou masťou a na ňu natrieme zmäknuté pomleté škvarky. Cesto zrolujeme ako roládu, nakrájame na cca 3-4 cm
hrubé kolieska, ktoré roztlačíme na približne
1 cm hrubé placky. Placky poukladáme na plech s papierom na pečenie a pečieme pri 200°C asi 20 min.
V prípade, že spodná strana sa bude piecť prudšie, placky obrátime, aby boli rovnomerne upečené
do zlatista a chrumkava. Vynikajúce sú ako príloha ku kyslej fazuľovej polievke.
Bc. Martina Poluchová
(Zdroj: mimibazar.sk)
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KALENDÁR KULTÚRNYCH
A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
18. júna

Deň otcov

25. júna

Otvorenie leta

9. júla

Guláš Cup

23. júla

Memoriál Milana Molnára v malom futbale

3. septembra

Nitriansky cyklomaratón

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Vážení občania,
ak z akéhokoľvek dôvodu nepočujete oznamy  miestneho rozhlasu a máte záujem
dostávať ich e-mailom, zaregistrujte sa
na stránke www.polnykesov.eu. Všetky
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polnokesovskyobcasnik@gmail.com.
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