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Leto sa skončilo a prichádza na rad jeseň. Najmä pre mladšie ročníky
je september znamením
konca letných prázdnin
a nástupu školských povinností. Škôlkari, či školáci si musia zvyknúť
na skoršie vstávanie a rodičov čakajú ďalšie povinnosti. Dovolenkové obdobie je za nami.
Pohodové prebúdzanie sa s kávou na terase sa
zmení na uponáhľané ráno. Dlhé svetlé večery
nahradí skoré zotmievanie. Príjemné letné dni,
keď sa nám chce len sedieť vonku a pozorovať svet okolo, sa premenia na jesenné dažde.
Ochladí sa a von ideme, len keď musíme...
Krása letných dní sa vzďaľuje.
Jeseň ale nie je vôbec nepríjemná. Patrí dozretým plodom našich záhrad: sladkým jabĺčkam,
šťavnatému hroznu, tekvicovým jadierkam.
Na zemi je popadané lístie, plné farieb. A v ňom
gaštany, ktoré deti s takou radosťou zbierajú.
Milí naši čitatelia,
prajem Vám dlhé babie leto, nech nám za teplými dňami nie je tak smutno. A jeseň plnú
krásnych dní. Aj keď nebudú slnečné. Môžu byť
krásne inak.
A škôlkarom, či školákom želám úspešný
štart do nového školského roka.

Deň otcov

Bc. Iveta Sušková

Nitriansky cyklomaratón

členka redakčnej rady

Tekovsko-Hontianska hasičská liga
pozná víťazov
Z babičkinej kuchyne
Predstavujeme Vám...
Potulky po mikroregióne
Kalendár kultúrnych a spoločenských
podujatí
Oznamy obecného úradu
Inzercia
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa:

Opustili nás:

Tamara Makýšová
Jakub Užovič
Lucia Rajterová
Alžbeta Kršiaková
Tamara Rácová

Pavel Šimon
Gustáv Molnár

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.6.2016, obecné
zastupiteľstvo najmä:
• prerokovalo a zobralo na vedomie výročnú
správu obce za rok 2015, ktorú je obec
povinná vypracovať v zmysle zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a ktorú
overuje nezávislý audítor spolu s účtovnou
závierkou za rok 2015,
• schválilo záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2015.
K záverečnému účtu obce sa vyjadruje svojim stanoviskom hlavná kontrolórka obce.
V roku 2015 obec dosiahla nasledovné plnenie príjmov a výdavkov:
Príjmy celkom: 321 419,48 €
• bežné príjmy
296 459,87 €
• kapitálové príjmy
0,00 €
• príjmové finančné operácie 24 959,61 €
Výdavky celkom: 303 153,39 €
• bežné výdavky
264 435,54 €
• kapitálové výdavky
25 920,00 €
• výdavkové finančné operácie 12 797,85 €

• schválilo použitie prebytku rozpočtu obce
za rok 2015 a prebytku finančných operácií
na tvorbu rezervného fondu spolu vo výške
18 266,09 EUR, ktoré môžu byť použité len
na financovanie investičných akcií,
• schválilo plán činnosti hlavnej kontrolórky
na 2. polrok 2016,
• schválilo dohodu o splátkach pokuty
uloženej vo výške 5 000 EUR obcou Poľný
Kesov spoločnosti Slovak Tourism, a.s.
za porušenie stavebného zákona,
• schválilo na základe vykonaného prieskumu
trhu prevádzkovanie obecného vodovodu
odborne spôsobilou osobou Ing. Jozefom
Vyskočom EKOSTAVING a to od 1.7.2016,
• schválilo nájomnú zmluvu o nájme nebytových priestorov medzi obcou a spoločnosťou Slovenská pošta, a.s.
Dokumenty, ktoré sa prerokovávali a schvaľovali na tomto zasadnutí a to záverečný účet
obce a výročná správa obce, sú zverejnené
na webovom sídle obce www.polnykesov.eu.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

KONEČNE MÁME NOVÚ POŠTU!
Slovenská pošta fungovala v našej obci od roku 1958. Budova, v ktorej ešte minulý rok
poskytovala svoje služby, už roky nevyhovovala z hľadiska technickej vybavenosti priestorov,
ale hlavne z hľadiska hygienických predpisov
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bolo
v záujme nás všetkých, aby pošta sídlila v priestoroch hodných 21. storočia so zabezpečením
dôstojných pracovných podmienok pre jej pracovníkov. Po jednaniach s ústredím Slovenskej
pošty, a.s., ktoré neboli vždy jednoduché, si jej
zástupcovia prišli prezrieť nami ponúkané priestory. Verte mi, že už dávno ma tak nič nepotešilo,

ako keď mi v jeden deň zazvonil telefón a pošta
mi oznámila svoje rozhodnutie – prevádzka pošty
sa v Poľnom Kesove rušiť nebude a ponúkaný
priestor je na zriadenie novej prevádzky vyhovujúci. Ešte prebehli úpravy vnútorných priestorov
a vonkajšie úpravy v okolí budovy a konečne nadišiel deň, na ktorý sme všetci netrpezlivo čakali.
Tým dňom bol 5. september 2016, a i keď bol
daždivý, všetci si ho zapamätáme ako deň, kedy
sa prvýkrát otvorili dvere na novej pošte.
Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na tejto verejnoprospešnej
akcii – p. Csikosovej, vedúcej pošty v Tvrdošov-
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ciach, ktorá stála v našom boji vždy pri nás, poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí uvoľnili prostriedky z rozpočtu obce na zabezpečenie
budovy podľa požiadaviek pošty. Chcem poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou prispeli
k úprave vonkajších i vnútorných priestorov
prevádzky, ďalej chcem poďakovať Vám, milí

Tu sme skončili...

spoluobčania, za Vašu trpezlivosť – viem, nebolo to vždy ľahké. Nakoniec chcem zaželať
našej Danke, vedúcej pošty, aby sa jej v nových
priestoroch darilo, aby mala vysoké tržby a veľa
spokojných klientov.
Ing. Ľubica Poluchová

...a tu začíname.

OBRÁZOK LETA MINULÉHO...
storočia. Letné mesiace na Kesove bývali
pre dnešnú strednú a staršiu generáciu v znamení
prázdninových radovánok nerozlučne spojených
s naším kúpaliskom.
Bazén bol najskôr iba jeden a aj v ňom bola
studená voda. Keďže dni bývali horúce, vôbec
nám to neprekážalo: pamätám si, ako sme do vody skákali – ani to sa už dnes nemôže a šantili
do vyčerpania. Dokonca sme plávali na „šírku“
s otvorenými očami.
Po výdatnom kúpeli dokonale osviežení sme
sa pohostili slovenským zákuskom – tatrankou
s neodmysliteľnou kofolou. A bolo nám nádherne. Ten malý kúsok krásnej prírody obklopený vysokými topoľmi predstavoval pre nás
takmer celý svet – veď prísť domov na malých
nožičkách školákov bolo z kesovského parku tak
ďaleko...
Obrázok leta minulého storočia predstavoval
osviežujúci bazén, blankytnú oblohu, voňavú
zelenú trávu, kríky, v ktorých zaspieval vtáčik.
Ak aj prišla búrka, nebola až taká ničivá ako
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v súčasnosti, vzduch sa vyčistil a voňal nezameniteľným ozónom. Po nej náš prázdninový
priestor bol ešte krajší a farebnejší.
Obrázok leta minulého storočia znamenal
opaľovať sa na deke s knihou či časopisom v ruke, v objatí agátového lesa. Alebo v spoločnosti
rovesníkov plávať v ľadovej vode ako ozajstní
športovci.
Po „pretekoch“ v bazéne nám chutil chlieb
s paštékou a paprikou ako kráľovská večera.

Keď sme sa zberali domov, začalo sa od potoka ozývať kŕkanie žiab. Ich koncert predpovedal
ďalší pekný letný deň.
Pre Poľnokesovčanov bolo kúpalisko mies-

tom neodmysliteľne patriacim k letu. Znamenalo dostupnú oázu osvieženia sa v horúcich
sparných dňoch. Skutočnosť, že sa v ňom všetky
deti naučili plávať nezaznamenali mobily. Zaznamenala ju možnosť najvzácnejšia – pamäťová spomienka.
Dnes, v dobe akvaparkov a iných
ponúkaných vodných atrakcií, sú
možno spomienky na letá skromnejšie. Ale ich jednoduchosť im na kráse a neopakovateľnosti neuberá.
Práve naopak, poľnokesovské leto
našich mladých čias je nezabudnuteľné. Dúfame, že také zostane – aj
keď už v inej, modernejšej podobe,
aj pre naše deti a ďalšie generácie.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

ACH, TO KOSENIE
Zase treba kosiť! Túto vetu sme si povedali toto leto nespočetne veľa krát. Vždy, keď sme
pohľadom zablúdili na trávniky, ktoré skrášľujú
okolie našich príbytkov. Áno. Toto leto bolo bohaté na vlhkosť, ktorá v kombinácii s horúcimi
dňami priala bujneniu zelene tak, ako už dávno
nie. Preto sme v príjemnom chládku svojich domovov, v tom lepšom prípade niekde pri vode,
vyčkali, kým slnečné lúče prestanú nemilosrdne
páliť, naštartovali sme kosačky a pustili sme sa
do práce. Aj tak sme však boli poriadne ustatí
a zmorení, no ani nie tak kosením, ale prehriatym
vzduchom, ktorý bol prítomný všade vôkol nás.
I v našej obci bola zeleň počas tohto leta nadmieru hustá a rozbujnená. Ešte sa nestihol vykosiť cintorín, či plocha pri kostole, a už bolo treba
kosiť okolie kultúrneho domu a obecného úradu.
Potom prišlo na rad ihrisko, hasičská zbrojnica
a to nehovorím o hlbokých jarkoch lemujúcich
obidve strany hlavnej cesty. Pokosiť ich je doslova otročina! A ešte ich naši chlapci ani poriadne

nedokosili a už bolo treba znova ísť na cintorín,
ku kostolu... A nečakali, až slnko prestane páliť!
A v obci bolo potrebné okrem kosenia zabezpečiť
aj iné práce.
Prečo o tomto vlastne píšem?
Obrovské plochy verejných priestranstiev,
ktoré je povinná obec udržiavať, nám dali toto
leto poriadne zabrať. Preto by som Vás, vážení
spoluobčania, chcela týmto poprosiť o trošku
pochopenia a trpezlivosti, ak sme Vám nevyšli
v ústrety hneď, keď ste sa na nás obrátili s nejakou požiadavkou. Veď to vidíte sami - roboty
v obci je veľa, ľudí je málo. Robíme ale všetko
pre to, aby bolo aj v obci po nás niečo vidieť
a aby ste boli spokojní aj Vy.
Ďakujem.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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TVORIVÉ OKIENKO
Kvety pre Pannu Máriu

Víťazstvo

Mesiac máj, august a september je zasvätený
k úcte k Panne Márii.
V kostoloch sa modlia litánie
a vyslovujú prosby. Ona je matkou nás všetkých
a prenáša naše prosby svojmu synovi Ježišovi
a oroduje za nás.
V kostole mal pán farár kázeň, v ktorej hovoril príbeh
zo života:

Zranená ľudskou zlobou
v mori sĺz utápaš svoju bolesť,
v hlbinách srdca ukrývaš zbraň.
Nutkavé myšlienky šepkajú
pomsti sa
oko za oko, použi zbraň.

Otecko cestoval so svojou malou dcérkou vlakom.
Na jednej stanici mali dlhšiu prestávku a tak
vyšli z vlaku von sa poprechádzať a nadýchať
čerstvého vzduchu.
Neďaleko stanice bola záhradka, v ktorej práve kvitli
pekné ruže pestrých farieb.
Dievčatku sa veľmi páčili a tak prosila otecka,
aby z nich išli kúpiť kytičku pre Pannu Máriu
a poďakovať jej za uzdravenie mamičky, keď prídu
domov.
Otecko dcérke vysvetľoval, že to nie je obchod
a že by potom zmeškali vlak.
Dcérka veľmi prosila, že nech si zoberú veci z vlaku
a pôjdu neskorším vlakom a že nech sa len idú
opýtať do tej záhradky.
Otecko nakoniec dcérke vyhovel a išli za majiteľom.
Dievčatko prednieslo svoju prosbu
a dostalo dve kytičky –
jednu pre Pannu Máriu a druhú pre mamičku.
Potom sa šťastní vracali na stanicu čakať ďalší vlak.
Tam sa dozvedeli smutnú správu, že vlak ktorým
mali pokračovať v ceste domov
sa zrazil s rýchlikom a stalo sa veľké nešťastie.
Láska k Panne Márii im zachránila život.
Anna Emília
Miklovičová

Zápasíš, zmietaš sa, škrípeš zubami
bojuješ zúfalo
a predsa malý lúč svetla derie sa trúfalo
dopredu.
Odpusti, zabudni,
nehľadaj odvetu.
Lúč svetla zjasnieva,
zohrieva srdce,
bolesť sa roztápa
lúč svetla mocnie.
Ty cítiš v duši mier
a ešte čosi
čo je tak vzácne:
Víťazstvo nad sebou, odpúšťaš.
Odplatu prenecháš Najvyššej moci.
Anna Emília Miklovičová

VÝZNAMNÉ SV. OMŠE
30.10.2016
Hodová svätá omša
27.11.2016
Prvoadventná svätá omša
Hodina konania omše je zverejnená
pri hlavnom vchode do kostola.
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SEPTEMBER - ŠKOLSKÉ BRÁNY OTVÁRA...
Ani sme sa nenazdali a opäť je tu začiatok
nového školského roka. Brány nášho LVS opäť
prekročilo mnoho detí z rôznych kútov Slovenska. Prišli k nám s nádejou a zároveň s tichou
prosbou o pomoc, aby znovu objavili tú správnu
cestu, ktorou majú kráčať.
Človek sa nedíva do tečúcej vody,
aby zbadal svoj odraz,
ale do vody, ktorá je pokojná.
Len kto je sám pokojný,
môže uviesť všetko do pokoja.
Čuang-c
Ku koncu školského roka postupne utíchal
detský ruch, teraz naopak, vďaka príchodu detí
triedy, internát i nádherný školský areál ožili.
Všade je rušno a hravo. Zo všetkých strán školy počuť vravu, smiech, radostné zvítavanie sa
detí, ktoré sa do nášho zariadenia opakovane
prinavracajú. Poznajú režim, personál, majú tu
mnoho kamarátov, obľúbené tety, ktoré sa o ne
s láskou dlhodobo starajú. Prichádzajú do prostredia dôverne známeho a z toho pramení TÁ
neskrývaná radosť.
Naopak, z nových detičiek vnímať určitú opa-

trnosť, strach, neistotu z neznámeho prostredia,
rozpačité zoznamovanie sa, tiché pozorovanie
diania. Ale cítiť z nich aj NÁDEJ a SNAHU ZAPADNÚŤ medzi spokojných rovesníkov. A to nás
veľkých posúva na začiatok dlhodobého výchovného procesu. Čaká na nás náročné a zároveň
krásne poslanie - nájsť čo najsprávnejšie výchovné spôsoby a formy, ktorými prinavrátime deťom
stratenú dôveru a istoty. Pomôžeme im čo najľahšie zapadnúť do nového režimu, čím skôr
sa začleniť v neznámom prostredí, kolektíve
LVS. Postupne aj do našej – vašej komunity
v rámci obce Poľný Kesov.
Budeme sa snažiť využiť všetky metódy,
akými sa dá deťom pomôcť. Dôležité je prívetivé slovo, pozdrav, úsmev, dotyk, pohladenie,
objatie. Dotyky dokážu zázraky a môžu urobiť
naše deti šťastnejšími. Veľakrát aj obyčajné potrasenie rukou, nepatrný záujem, pohladenie či
objatie v správnej chvíli môže mať priam zázračné účinky. Dotyky zbližujú a vytvárajú kladné, priateľské väzby, navodzujú pocit bezpečia,
pokojnej atmosféry, dôvery, istej spolupatričnosti
a pochopenia.
To všetko postupne dopĺňa mozaiku pokoja, kľudu, jednoducho prostredia bez stresu,
pre primeraný rozvoj
detských
zručností
a schopností, spoluprácu a vzdelávanie
v maximálnej možnej
miere. Aj takýmito
formami by sme chceli pomôcť našim deťom k sebarealizácii,
rozvoju ich silnejších
a lepších stránok a neskôr i k samostatnej
existencii.
Katarína
Bašková
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ZNOVA V ŠKOLE
Je tu nový školský rok 2016 – 2017.
V prvom rade by
som chcela všetkým
žiakom zaželať úspešný školský rok,
zvlášť by som chcela privítať našich
prváčikov, ktorých
výborne na vstup
do školy pripravili
pani učiteľky materskej školy. Ešte
by som chcela zaželať veľa radosti
z práce a z každého
školského dňa, ktorý strávite v našej
škole a rodičom detí veľa trpezlivosti.
Dúfam, že počas
prázdnin deti nadobudli veľa energie a chuti
do učenia. Verím, že prázdniny boli plné zážitkov a deti načerpali nové sily, s ktorými vykročia
do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola
nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány,
dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt
k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých
povinností.
V tomto školskom roku nastúpi do školy v Poľnom Kesove 14 žiakov. Budú sa učiť
v dvoch triedach a spojených ročníkoch.
Tento školský rok bude Rokom čitateľskej
gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb“. Hneď prvé mesiace nás čakajú medzinárodné projekty, do ktorých sa
každoročne zapájame a deťom prinášajú radosť
a nové zážitky. Jeden z projektov je 7. ročník
česko-slovenského projektu Záložka do knihy
spája školy pod názvom: Čítam, čítaš, čítame,
ktorú vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave. Cieľom tejto súťaže je nadviazanie
kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh. Žiaci vytvoria záložku
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do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenia si ju s partnerskou školou z Českej republiky.
Ďalším projektom je projekt organizovaný
pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc a to 12. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice:
Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo
v malých skupinách, ktorý organizuje tiež Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
Keďže deti v našej škole čítajú veľmi dobre, tešia
sa z kníh, takéto podujatia ich ešte viac motivujú
k čítaniu.
V tomto školskom roku budeme nielen čítať,
ale i športovať a zapájať sa do ďalších súťaží.
Na podporu športovania detí v školách je pripravený projekt „Pohni kostrou! Povedz áno športu“.
Na záver by som pani učiteľkám popriala
veľa chuti, elánu a tvorivosti v ich náročnej práci. Želám si, aby sme zažívali školu hrou – veselú
a plnú objavov.
Mgr. Jarmila Adamovská

MATERSKÁ ŠKOLA OŽILA
Letné prázdniny sa skončili, ale my máme
veľkú radosť, že slnečné dni ešte nie a to celkom
určite prispieva k skutočnosti, že sa na nás usmievajú aj naši najmenší – škôlkárikovia.
Školský rok sme úspešne a s úsmevom odštartovali a veríme, že taký „slnečný“ bude až
do júna, aj vďaka vašim - našim malým slniečkam.
Máme za sebou prvý septembrový týždeň
v materskej škole a za naše najväčšie víťazstvo
jednoznačne pokladáme to, že sme ho prežili
bez slzičiek. To sú veci, ktoré sú pre nás mimoriadne podstatné, rovnako ako to, že deti sa
v materskej škole cítia dobre a často sa im nechce
odísť.
Počas tohto školského roku sa budú rozvíjať aj na „umeleckom poli“ prostredníctvom
tanečného a výtvarného krúžku. Veríme, že všetky aktivity budú deti baviť a tešiť, že sa naučia
veľa nového najmä prostredníctvom HRY. Dieťa sa hrá predovšetkým preto, že má potrebu

účasti na živote „veľkých“, hra mu pomáha
zmocniť sa sveta, porozumieť mu, pochopiť ho.
Hrá sa len tak, ako samo chce, kedy chce a s čím
chce. Môžeme mu síce v hre brániť, ale nikdy
ho nemôžeme priamo donútiť, aby sa proti svojej vôli hralo. Práve spontánnosť, pocit voľnosti
a dobrovoľnosti, s ktorými sa ku hre pristupuje,
sú charakteristickým znakom hry.
Je teda pred nami úloha, naučiť deti veľa
nového, posunúť ich o krôčik vpred spôsobom,
že deti budú mať pocit, že sa hráme a zabávame.
Všetkým deťom, aj ich rodičom zo srdca
želám pohodový a pokojný školský rok.
Na záver si dovolím pridať jeden krásny citát,
od psychológa Ivana Štúra, ktorý som prednedávnom čítala: „Netreba veľmi vychovávať, treba
pekne žiť. Dieťa sa pridá“.
Klaudia Matuščinová
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HUS V AUTOBUSE
Už ani presne neviem, od ktorého roku chodia kesovské deti od desiatich rokov, alebo podľa
rozhodnutia rodičov aj od šiestich, do školy
v Mojmírovciach.
Pravdepodobne to bolo na jeseň v roku 1974.
Bývali vtedy iné obyčaje – ľudia pestovali viac
voňavého ovocia nielen pre vlastnú potrebu.
Ba dochovali aj toľko hydiny, že ju mohli predávať iným. Najčastejšie obyvateľom najbližšieho
mesta.
Do školy v Mojmírovciach sme cestovali tzv.
školským autobusom. Chodieval tak, ako chodí
aj dnes, po 7. hodine rannej. Často sa s nami viezla na trh sliepočka, ktorá skončila v maľovanom
hrnci mestskej panej v podobe rozvoniavajúcej
polievky a chutného mäska.
Ľudia predávali aj vajíčka, zdravú zeleninu,
červené jablká, šťavnaté hrušky...
Najusilovnejšou ženičkou, ktorá pravidelne
cestovala z nášho Kesova do Nitry na jarmok,
bola pani B. My – deti sme si zvykli na jej živých
pasažierov a chceli sme pri nich sedieť čo najbližšie...
V jedno ráno táto milá pani nemala v peknom
prútenom košíku sliepku, ale bielučkú vykŕmenú
húsku – dielo jej starostlivosti a opatery. Malo
potešiť nejakú kúpychtivú mestskú dámu, bažiacu po kvalitnej domácej pečienke. Okrídlený
cestovateľ sa múdro pozeral dookola, ba odvážil
sa aj zagágať. Možno na rozlúčku svojmu kŕdľu,
v ktorom vyrástol.
Cesta z Kesova do Mojmíroviec ubehla akosi

rýchlejšie, veď sme
nepozorovali známu
krajinu za oknom,
ale vznešenú snehobielu hus. Nevediacu, že nejde len
na jesenný výlet, ale
nasýtiť veľkú mestskú rodinu.
Veru – v rokoch
1970 plus bol aj dedinský život iný. Pretrvávali v ňom zvyky
charakteristické pre dobu minulú, činnosti, ktoré
boli každodennou samozrejmosťou. Typické vidiecke zvuky – kikiríkanie kohútov, kotkodákanie sliepočiek, krochkanie prasiatok počuť
dnes čoraz menej. Osireli drevené „domčeky“,
v ktorých úžitková hydina spávala. Najčastejšie
našimi dvormi a záhradami prebehnú mačky
zbadajúc, ak prichádzame domov.
A predsa: ľudia, ktorí mali podmienky a elán
venovať sa drobným zvieratám, s láskou ich
opatrovať a neskôr dostať pár zaslúžených peniažkov, patrili ku koloritu dediny. Dokonca
poskytli zaujímavý cestovateľský zážitok školopovinným deťom.
Vedia si tie dnešné predstaviť v autobuse živú
bielu hus?
PaedDr. Iveta Štefanovičová

GULÁŠ CUP 2016
Už deviaty ročník najstaršej súťaži v našom
regióne vo varení kotlíkového guláša sa konal
druhú júlovú sobotu v parku pri kultúrnom dome.
Úderom dvanástej hodiny sa pustila nádherná
vôňa smaženej cibule, duseného mäsa a rôznych
korenín. Spolu súťažilo 25 družstiev z toho 16
domácich. Radi sme privítali medzi sebou aj
zástupcov nášho mikroregiónu z Cabaj-Čápora,
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Svätoplukova, Mojmíroviec, Komjatíc a Štefanovičovej.
Prvý krát sme prekročili aj hranice Slovenska a guláš prišli navariť aj zahraniční účastníci
z Nórska a kombinovaný slovensko-kolumbijský
tím! Popri vareniu sa mohli všetci zapojiť do rôznych súťaží o krásne ceny. Deti sa mohli vyšantiť
na trampolíne a skákacom hrade. Pred šiestou

hodinou všetci odovzdali svoje guláše odbornej
porote, v ktorej bola aj naša pani starostka
Ing. Ľubica Poluchová, starosta Mojmíroviec
Mgr. Martin Palka a pán Stanislav Ulický. Mali neľahkú úlohu vybrať ten najchutnejší guláš
no po ťažkom rozhodovaní určili, že tretie miesto získal tím autoservisu. Druhé miesto získal
nováčik Dušan Dankovič a prví skončili poľovníci PZ Breza. Po niekoľkých druhých a tretích miestach dokázali, že trpezlivosť ruže
prináša a na deviaty krát to vyšlo. Po udelení

všetkých cien nasledovala tombola a tanečná
zábava.
Poďakovanie patrí obecnému úradu, všetkým sponzorom a organizáciám, ktorí pomohli
s organizovaním tohto vydareného podujatia.
Veríme, že o rok, jubilejný desiaty ročník bude
ešte úspešnejší a prídu medzi nás aj tí, ktorí tento
rok na Guláš cupe chýbali...
Martin Kriššák

ZAMYSLENIE NAD LETOM
Pomaly sa zase končí nádherné ročné obdobie
– povedané poľnohospodárskou terminológiou –
obdobie zberu úrody. Slovenské porekadlo hovorí: „Ako si zasial, tak budeš žať.“
Keby to bolo také jednoduché, dalo by sa
s tým aj súhlasiť. Ale my veľmi dobre vieme, že
kým k tej žatve príde, cesta, ktorá k nej vedie,
je veľmi dlhá. Ovplyvnená mnohými faktormi,
najväčšmi počasím.
A tak výsledok nášho snaženia je veľakrát
úplne iný, ako sme si predstavovali.
Ľudský život sa prirovnáva k štyrom ročným
obdobiam. Naše členky – členovia, sa väčšinou
nachádzajú na konci toho leta – zbierajú úrodu

v podobe našich detí, vnúčat a už veľakrát aj
pravnúčat. Tak to bolo aj toto leto. Užívali sme
si ich, tešili sa z ich úspechov a povzbudili, ak to
bolo potrebné...
Nakoľko Klub dôchodcov je momentálne
v rekonštrukcii, mali sme teda viac voľných
chvíľ pre našich potomkov. Ale našli sme si čas,
aby sme oslávili sviatok Deň otcov a „otvorili“
leto už tradičnou prehliadkou ľudových súborov
z najbližšieho okolia Poľného Kesova – zvaného
Cedron.
Výbor ZO Jednoty dôchodcov
v Poľnom Kesove
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ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV
Ako každý rok, aj v tomto roku sa uskutočnili dňa 16.6.2016 Okresné športové hry seniorov
nášho Nitrianskeho okresu. Hry sa uskutočnili

v obci Cabaj-Čápor. Jednotlivé disciplíny boli
prispôsobené seniorom.
Z našej základnej organizácie sa hier zúčastnili štyri členky. Súťažili v týchto
disciplínach: hod granátom a hod
válkom.
Po skončení súťaže bol pripravený obed. Táto akcia patrila medzi
úspešné spoločensko-športové stretnutia seniorov okresu Nitra.
Okrem toho sa náš výbor zúčastnil brigád, zameraných na vyčistenie zóny v strede obce pred Otvorením leta v Poľnom Kesove
a areálu pri kostole.
Výbor ZO Jednoty dôchodcov
v Poľnom Kesove

MEMORIÁL MILANA MOLNÁRA V MALOM FUTBALE
Už tretí krát sa stretla rodina a priatelia nebohého Milana
Molnára aby si uctili pamiatku a zaspomínali na bývalého
futbalistu a kamaráta. Počasie
v sobotu naozaj vyšlo ukážkovo.
Zo skupinovej fázy postúpili
štyri mužstvá do semifinále, kde
si Dreváci poradili s Pokemónmi
3:1 a Žlté melóny s Jopo teamom
taktiež 3:1. V zápase o bronz
zvíťazili Pokemóni nad Jopo teamom 1:0. Vo finále dominovali
Dreváci nad Žltými melónmi 4:2
a stali sa víťazmi tretieho ročníka. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Branislav Adámek
(Dreváci) a strelec Boris Žigmund (Žlté melóny)
so 7. gólmi. Cenu fair play získal tím Zanitrum
a kráľom v kopaní jedenástiek sa stal Peter Hyka
z Jopo teamu. Všetci zúčastnení si pochutili
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na kotlíkovej fazuľovici, držkovom guláši a pečenej klobáse. Ďakujeme celej rodine, všetkým
kamarátom a tým, ktorí pomáhali s prípravou
a organizovaním turnaja.
Martin Kriššák

VÍTALI SME LETO
I tento rok sa v parčíku pred kultúrnym domom v príjemnom tieni stromov dňa 25. júna
konalo kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré už
niekoľko rokov nesie hrdý názov „Otvorenie
kultúrneho leta v Mikroregióne Cedron“. Otvorenie podujatia patrilo podmanivým piesňam
domáceho speváckeho súboru Prameň. Deti
z materskej a základnej školy sa predstavili spevom a tancom. Detičky boli
naozaj úžasné! So svojou tvorbou sa prezentovali „stálice“
tohto kultúrneho podujatia, a to
súbory z nám veľmi blízkych
obcí – z Cabaj-Čápora súbory
Nádej a Úsmev a Jatovčanka
z Jatova. Nováčikom na podujatí bol vychýrený nitriansky
folklórny súbor Borinka a špičkový folklórny súbor Vtáčnik
z Prievidze, ktorý sa predstavil pásmom piesní a tancov,
ktoré potešili nielen naše uši
prekrásnym spevom, ale aj oči
rozmanitosťou kostýmovej výbavy. Všetkých vystupujúcich

ocenili diváci svojim potleskom.
Po skončení hlavného programu sa mládež
mohla zabaviť na diskotéke pod „holým nebom“.
Každý z nás si mohol nájsť v programe to
svoje, čo ho zaujalo a na čo bude ešte dlho príjemne spomínať.
Ing. Ľubica Poluchová

ČO ĎALEJ S NAŠÍM FUTBALOM?
Určite ste zaznamenali informácie o konci
futbalu v našej obci, chcem vás preto informovať
o situácii v klube. Pre tento ročník sme nemali dostatočný počet hráčov A-tímu. Domácich
hráčov sme mali sedem a museli by sme ich doplniť cudzími hráčmi, ktorí by chceli aj nejaké
to finančné ohodnotenie. Touto cestou sme však
nechceli ísť, tak naši hráči odišli na rok do okolitých obcí na hosťovanie.
Našim cieľom je fúzia troch obcí pod jeden
klub. Po ústnom dohovore sa táto myšlienka
zapáčila aj starostkám obcí Poľný Kesov, Veľká
Dolina a Štefanovičová. Okrem silného regionálneho A-tímu hráčov by vzniklo dorastenecké
a žiacke družstvo týchto troch obcí, na ktorých sa

dá budovať fungujúci klub s vlastnou základňou.
Ak sa tejto fúzii budú brániť jednotlivé obce,
futbal skončí v každej z nich, veď netreba pripomínať slávne Svätoplukove prúty.
Zatiaľ sme v našej obci na udržanie futbalu
prihlásili mužstvo starých pánov do ligy internacionálov. Svoje zápasy hrajú vždy v nedeľu
o 10:00. Ak máte záujem a vek nad 35 rokov ste
vítaní, urobte niečo pre svoje zdravie a príďte si
zahrať! Rozpis domácich zápasov je nasledovný:
2. októbra Horné Lefantovce, 16. októbra Kynek,
29. októbra (sobota 14:00) hodový zápas s Cabaj-Čáporom.
Martin Kriššák
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DEŇ OTCOV
Myšlienka uctiť si mužov
ako jedného z rodičov viedla k vytvoreniu podujatia
s názvom Deň otcov.
Tento sviatok pripadá
na tretiu nedeľu v mesiaci
jún, tento rok to bolo teda
18.6.2016. Súťažilo sa na ihrisku, ktoré je pre niektorých
mužov významným miestom. Disciplíny boli zamerané na obľúbené chlapské
činnosti: pitie piva, držanie
suda s pivom...
Prispôsobený bol aj program: spanilá jazda veteránov, latino tanečnice...
Taktiež sme si pripomenuli oceneného otca roka – víťaza ankety
časopisu Slovenka, pána Ladislava Šodora.
Ďalšie aktivity boli tímové – otec s dieťaťom,
prípadne s deťmi. Čakala na nich trať, na ktorej
spoločne plnili neľahké úlohy.
A keďže mužská súťaživosť je naozaj silná,

NITRIANSKY CYKLOMARATÓN
Na piatom ročníku Nitrianskeho cyklomaratónu s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal dňa
3.9.2016 v našej obci, sa zúčastnilo 80 pretekárov a v detských
kategóriách súťažilo 94 malých
cyklistov.
Podujatie organizoval cyklistický klub CK Nitra v spolupráci s obcou Poľný Kesov. Trasa hlavných
pretekov s dĺžkou 116 km viedla cez
Rastislavice, Komjatice, Podhájsku, Plavé Vozokany a späť do Poľného Kesova, obsahovala aj jednu
rýchlostnú prémiu.
Celkovým víťazom sa stal len
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mali sme možnosť zažiť naozaj veľa zábavy.
Tento deň oslavuje otcovstvo a pripomína
dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí.
Bc. Iveta Sušková

17-ročný cyklista Krištof Solář zo Vsetína (ČR)
v čase 2:52:19,30 h. Najlepší jazdci v každej
kategórii dostali pekné poháre a vecné ceny.
Celkové výsledky hlavnej kategórie nájdete na:
http://my5.raceresult.com/60422/results?lang=sk

Ocenení v detských kategóriách:

• do 4 rokov: Adam Doboš, Oliver Krajňák,
Adelka Haluzická;
• 5 – 6 rokov: Šimon Čvirik, Daniel Barta,
Jakub Ďuriš;
• 7 - 8 rokov: Samko Laho, Linda Harcsová,
Milan Húsenica;
• 9 - 10 rokov: Ľuboš Lacina, Stanislava Valachová, Andrej Bujko;
• 11 - 12 rokov: Petra Szákallová, Lukáš
Strnisko, Melánia Bosáková;
• dvojice na kolesách: rodiny Čápeková,
Teplanová, Ciemalová, Vargová.
V neposlednom rade ďakujeme všetkým dobrovoľníkom.

Cyklomaratón z pohľadu účastníkov:

,,Oslovili ma, aby som napísal zopár viet
o preteku. To je ale rýchly vzostup kariéry začínajúceho pretekára! Prvý pretek a hneď článok
v časopise.
Ale teraz vážne. Ako obyvateľ obce, musím

vyjadriť obdiv a vďaku ľuďom, ktorí to celé zorganizovali. Mám rád akcie tohto druhu pre ich
atmosféru a pozitívne naladených ľudí, ktorí sú
ochotní niečo pre seba robiť. Čo sa týka samotného preteku, priznám sa, trochu som odflákol
prípravu. Veľa som toho nenatrénoval, ale
nešiel som na super umiestnenie, mojím cieľom
bolo vyskúšať si 116 km dlhú trať a zdravý prísť
do cieľa, čo sa mi aj podarilo, takže som veľmi
spokojný.
Dúfam, že o rok sa znovu stretneme a že nás
Kesovanov bude na štarte viac. Bolo by to super.
„pretekár“ Miloš Sýkora
„Vyhrala som prvý krát v živote medailu a to
k tomu ešte prvé miesto. Ten pocit bol neuveriteľný, neverila som vlastným očiam a ušiam, že
ja, práve ja a víťazka cyklomaratónu. Teším sa
na budúci rok aj s mojím malým bratom.“
Petra Szákallová
„Dobrá akcia, konečne vyšli ľudia von.“
p. Eva Šlehobrová
„Veľmi dobré podujatie pre deti aj rodičov,
vôbec sme sa nenudili. Počas celého maratónu
bolo čo robiť, mnoho atrakcií zaujalo všetkých
účastníkov. “
p. Liliana Ráceková
„Chcem vám poďakovať za perfektné usporiadanie pretekov.
Môj vnuk mal neopísateľnú radosť
z medaily, ktorú dostal. Nepamätám si,
či sa z niečoho tak
tešil, ako z pretekov,
ktoré ste usporiadali.“
rodina
zo Svätoplukova

Juraj Teplan
riaditeľ pretekov
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TEKOVSKO - HONTIANSKA HASIČSKÁ LIGA POZNÁ VÍŤAZOV
Dobrovoľný hasičský zbor Poľný Kesov sa
každoročne zapája do seriálu hasičských súťaží
Tekovsko-Hontianskej hasičskej ligy. Po minuloročnej úspešnej sezóne, kedy muži zvíťazili
a ženy obsadili striebornú priečku, sme opäť
chceli zabojovať o najvyššie méty. Liga odštartovala 1. kolom práve na domácej pôde, ktoré
hneď prinieslo prvé body do ligovej tabuľky.
Pokračovali sme súťažami v Branči, Krupine,
Trpíne, Hodruši-Hámroch, Príbelciach, Malom
Lapáši a v Imeli. Mužskému družstvu sa z celkového počtu 8 ligových kôl podarilo 5 vyhrať,
na dvoch kolách skončili na 2. ligovom mieste
a raz si do tabuľky pripísali body za neobľúbenú
„zemiakovú“ priečku. V celkovom hodnotení sa
DHZ Poľný Kesov stalo 6-násobným víťazom
THHL, nasledovaný Krupinou (2. miesto) a Trpínom (3. miesto).

Kým v mužskej kategórií bolo o víťazovi
rozhodnuté už pred finále THHL, ženy z Poľného
Kesova to také ľahké nemali. Plný počet bodov si
odniesli z dvoch ligových kôl, 3-krát sa umiestnili na druhom mieste, raz na treťom. Aj napriek
tomu, že si zo zvyšných dvoch ligových kôl pripisovali body z chvosta tabuľky, s ligou sa rozlúčili víťazstvom vo finálovom kole v Imeli, a tak
sa radovali zo strieborných medailí. Víťazkami
ligy sa v ženskej kategórií stala Krupina, na 3.
mieste skončil Malý Lapáš.
Okrem celkových ligových výsledkov obohatil DHZ Poľný Kesov aj ligové štatistiky.
Družstvo mužov si odnieslo ocenenie o najrýchlejší útok sezóny THHL 2016 s časom 13,53s
v Branči. Takisto najrýchlejší zostrek terča v sezóne 2016 je z dielne mužského družstva a má
hodnotu 13,28s z Malého Lapáša.
Aj napriek tomu,
že ligové medaile
sú rozdané, s hasičstvom pre tento rok
nekončíme. Pripravujeme sa na vyvrcholenie hasičskej
sezóny, ktorým je
Slovenský Superpohár v požiarnom útoku, na ktorý sa každoročne prebojujú
víťazi líg z celého
Slovenska.
Práve 8.10.2016
ho budeme hostiť
v Poľnom Kesove,
tak si nenechajte ujsť
príležitosť
vidieť
60 najlepších hasičských zborov z celého Slovenska, medzi ktoré patrí aj
DHZ Poľný Kesov.
Alena Čičová
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Z BABIČKINEJ KUCHYNE
Syrové košíčky
Potrebujeme:

Postup prípravy:

1 lístkové cesto, 4 dcl mlieka, 4 dkg živočíšneho masla, 4 PL polohrubej múky, 1 malá lyžička
soli, 3 vajíčka, 20 dkg údeného syra

Plnka: Z mlieka, masla, polohrubej múky a lyžičky soli uvaríme hustú kašu. Keď vychladne,
pridáme 3 žĺtka a 7,5 dkg postrúhaného údeného
syra. Nakoniec pridáme tuhý sneh vyšľahaný z 3
bielkov.
Lístkové cesto na tenko vyvaľkáme a vykrajujeme kolieska, ktorými vystelieme formičky
v tvare košíčkov. Naplníme plnkou a vrch posypeme zvyšným postrúhaným syrom. Pečieme
vo vyhriatej rúre do zlatista.
Dobrú chuť!
Martina Poluchová

PREDSTAVUJEME VÁM...
Mikroregión Cedron - Nitrava
je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku
2007 za účelom budovania verejno-súkromného
partnerstva a integrovaného rozvoja územia
najskôr pod názvom Mikroregión CEDRON
na území katastrov 7 obcí - Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina.
V súlade s dlhodobým trendom podporovať
rozvoj väčších územných celkov na vidieku
v rámci celej Európskej únie sa v jarných mesiacoch roku 2015 k pôvodným siedmim obciam
pripojili obce Bánov, Černík, Jatov, Kmeťovo,
Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, Úľany nad Žitavou
a Veľký Kýr a vytvorili Mikroregión CEDRON-NITRAVA.
Cieľom združenia je vypracovať a implementovať miestnu stratégiu rozvoja územia v súlade
s pravidlami prístupu LEADER a v súlade so Sys-

témom riadenia
CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) 2014 - 2020.

Základné údaje o združení:

Počet obyvateľov: 43 885
Rozloha: 382,305 km2
Hustota obyvateľstva: 121,55 obyvateľov/km2
Počet obcí: 18 obcí a 1 mesto
Počet obyvateľov najväčšej obce: 4 278 obec
Palárikovo a 9 960 mesto Šurany
Počet obyvateľov najmenšej obce: 346 obec
Štefanovičová
Administratívne zaradenie - okres: Nitra, Nové
Zámky
Administratívne zaradenie - kraj: Nitriansky
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Katastrálne vymedzenie územia v rámci
Nitrianskeho samosprávneho kraja:

Členskú základňu Mikroregiónu CEDRON-NITRAVA tvorí spolu 83 členov, z toho 19 samospráv, 31 občianskych združení, 13 občanov
a 20 členov tvoria s.r.o., a.s., SHR, SZČO.

Naša obec je v združení zastúpená nasledovnými subjektmi:
• Obec Poľný Kesov - Ing. Ľubica Poluchová
• Slovak Tourism, a.s. - Ing. Emil Mucha
• Občan - Marián Tatranský
• Rybársky spolok v Poľnom Kesove - Peter
Rybár
• Športový klub stolného tenisu Poľný Kesov - Jaroslav Vavrík st.
• Kesovskí patrioti - Pavel Bednárik
Vážení čitatelia, aby sme Vám bližšie predstavili územie, ktorého sme súčasťou, budeme Vám
pod názvom „Potulky po mikroregióne“ v našom
časopise prinášať stručné základné informácie
o každej obci mikroregiónu a dáme Vám tip, čo
sa v tej ktorej obci oplatí navštíviť.
Ing. Ľubica Poluchová

(zdroj: www.cedronnitrava.sk)

POTULKY PO MIKROREGIÓNE
Obec Štefanovičová
Katastrálne územie obce o veľkosti 1240 ha je
tvorené tromi časťami
- Štefanovičová, Horný
Taráň a Dolný Taráň,
centrálnou časťou je časť
Štefanovičová. Obec patrí
medzi malé obce.
K 31.12.2015 bol počet
obyvateľov 300, z toho takmer 90% slovenskej
národnosti, väčšina obyvateľov je rímskokatolíckeho a evanjelického vierovyznania. Starostkou obce je Ing. Gabriela Arpášová.
Erb obce nesie znamenie miestnej kaplnky
a troch klasov, symbolizujúcich tri súčasti dnešnej
obce Štefanovičová. V modrom štíte je strieborné
priečelie barokovej kaplnky so zlatými dverami
a krížom, to všetko obkolesené tromi zlatými
prehnutými klasmi.
Prvá písomná zmienka o obci Štefanovičová
pochádza z roku 1269, kedy sa volala Teryan.
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Obec od r. 1269 prechádzala zložitým vývojom.
Po pozemkovej reforme sa v obci usadili rodiny
z Juhoslávie, z Moravy, z Radošoviec, z Nového
Mesta nad Váhom, z Nitrianskej Stredy, z Dvorán
nad Nitrou, z Branču, z Kalnice...
Obec „Taráň“ vznikla 1. januára 1935 zlúčením osád Jozefov Dvor, Horný Taráň a Dolný
Taráň, odlúčením od obcí Komjatice a Urmín.
V roku 1948 bola pomenovaná podľa Samuela
Dobroslava Štefanoviča na obec Štefanovičová.
Obec Štefanovičová patrila pod obec Mojmírovce, 1. júla 1997 sa osamostatnila.
Ak sa rozhodnete navštíviť obec, nezabudnite
sa zastaviť pri zvonici, božích mukách na cintoríne, no najvýznamnejšou pamätihodnosťou je
kaplnka v časti obce Dolný Taráň. A práve jej sú
venované nasledujúce riadky.
,,Zastav pútnik svoje kroky v našom krásnom kraji.
Prijmi pohár čistej vody, oddýchni po ceste.

Rozhliadni sa po okolí, nájdeš žírne lány,
pomoc ľudí, pekné slovo, všade, všade kde si.”

Dávno, pradávno sa na tomto mieste usadili ľudia,
pretože tu našli pokojné miesto a úrodnú zem pre hospodárenie a uživenie svojich rodín. Veď sa usadili
na úrodnej Nitrianskej tabuli, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny.
Z historických dokumentov vyplýva, že rodinám
Huňadyovej a Nemešovej záležalo na podpore duchovného a vzdelanostného rozvoja obyvateľov osád.
Na Jozefom Dvore bola postavená škola a na Dolnom
Taráni kaplnka.
Kaplnka bola postavená v roku 1916 ruskými zajatcami, ktorí slúžili grófovi Nemešovi v Komjaticiach.
Prvú svätú omšu na Vianoce v nej slúžil pán farár Ripper
z Komjatíc. Kaplnka je zasvätená Panne Márii.
V septembri v roku 2000 boli v kaplnke vysvätené
obecné symboly obce Štefanovičová.
Kaplnka bola v značne zanedbanom stave. V auguste
2015 sa ju veriaci z obce s dôstojným pánom Petrom
Mlynekom rozhodli zrekonštruovať. Ich cieľom bolo
vdýchnuť kaplnke novú iskru, aby dôstojne slúžila svojmu účelu a bola milým miestom na rozjímanie v lone
krásnej prírody.
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,,Pretože táto krajina pripomína babkinu truhlicu:
Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia materina dúška,
suchý kvet lipy a majorán.
Táto krajina pripomína chrám.
Chorál o človeku znie v nej bez prestania.”
Ing. Gabriela Arpášová
starostka obce Štefanovičová

V prípade záujmu o inzerciu nájdete platný
cenník v Štatúte časopisu Poľnokesovský
občasník, ktorý je zverejnený na webovom
sídle obce www.polnykesov.eu.

NEPREDAJNÉ
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KALENDÁR KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
1. októbra 2016

30. októbra 2016

8. októbra 2016

November

22. októbra 2016

December

Uvítanie detí do života

Slovenský superpohár v hasičskom
útoku

Jubilanti a divadelný súbor Família

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Nové pracovné miesto

Obecný úrad prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníka zabezpečujúceho údržbu verejných priestranstiev
a obecného majetku. Termín nástupu je
1.1.2017. Uprednostnení budú držitelia
vodičského preukazu B a T. Žiadosti spolu so životopisom je potrebné
doručiť na obecný úrad do 31.10.2016.
Bližšie informácie vám budú poskytnuté na obecnom úrade alebo na tel.
čísle 0911 727 340.
Pripomíname občanom, že vývoz veľkoobjemového odpadu sa uskutoční
22.10.2016. Bližšie informácie o mieste
pristavenia veľkokapacitných kontajnerov a o druhu odpadov, ktoré bude
možné do nich vhadzovať, sa dozviete
prostredníctvom obecného rozhlasu.

Hodové slávnosti

Posvätenie adventného venca a koncert
vážnej hudby

Privítanie sv. Mikuláša

INZERCIA
Salón pre psov v obci Cabaj - Čápor
V obci Cabaj-Čápor ponúkam strihanie a kompletnú úpravu vášho psíka.
Strihám a upravujem aj krátkosrsté plemená
a krížencov.
Teraz akcia: za cenu strihania spravím kompletnú úpravu vášho psa, ktorá zahŕňa kúpanie,
fénovanie, ostrihanie pazúrikov a čistenie uší.
Na žiadosť majiteľa čistím aj análne žľazy.
Malé plemená:
do 5 kg
8,- eur
Stredné plemená:
do 10 kg
12,- eur
Väčšie plemená:
nad 10 kg
15,- eur
Za veľmi zanedbaného psa poplatok 5,- eur.
BONUS: strihám aj vo večerných hodinách
od 19:00 do 21:00 v týždni, cez víkendy a sviatky
od 15:00 do 20:00 alebo podľa dohody.
Monika Dzíbelová, Čápor 1203,
tel. č.: 0905 807 731

