OBSAH
Bilancujeme a plánujeme
Fotografie - svedectvá doby
Obrázok jari minulého storočia
Poľovnícky ples – lákavou zábavou
aj pre okolie!
Karneval
Kohútik na výlete
Zo života našich hasičov
Čo priniesol nový spôsob zberu odpadu?
Plán hlavných úloh Jednoty Dôchodcov
na rok 2017
Vzduch už vonia jarou...
Z babičkinej kuchyne
Zápis žiakov do 1. ročníka
Cyklus prednášok o bylinkách
Vzduch už vonia jarou...
Tvorivé okienko
Spoločenská kronika
Štatistika obyvateľov
Ako plynie čas v mieste relaxu a termálnych
bazénov
Potulky po mikroregióne
Kalendár kultúrnych a spoločenských
podujatí
Oznamy obecného úradu

2

Tohtoročná
zima nás veru
poriadne potrápila. Jeden mrazivý deň striedal
druhý a občas sa
nám zdalo, že sa
to snáď ani neskončí. Ale múdra príroda s neomylnou presnosťou dodržiava svoje pravidlá. A tak dnes na tuhú zimu
už len spomíname a obraciame svoje tváre
k oblohe, kde slnečné lúče naberajú na svojej
životodarnej sile a nástojčivo nám ohlasujú,
že k nám prichádza jar. A to znamená, že
máme pred sebou množstvo práce – vysadiť
záhrady, upraviť predzáhradky, čoskoro nás
čaká prvé kosenie trávnikov. Tiež si dávame do poriadku svoje príbytky. Dôkladne
vyvetráme a poupratujeme, otvoríme okná,
aby jarný vzduch prenikol do každého kúta
v dome. A ten so sebou prináša i najvýznamnejšie a najväčšie kresťanské sviatky – Sviatky veľkonočné. Pripomínajú nám
utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista. V tomto veľkonočnom tajomstve sa
prejavuje obrovská sila vzkriesenia, ktorá
je symbolom a nádejou začiatku niečoho
nového.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi pri príležitosti blížiacich
sa veľkonočných sviatkov zaželať Vám
a Vašim rodinám hodne zdravia a Božieho
požehnania, nech s jarou spojené slnko a radosť sa zrkadlia vo Vašich tvárach, nech sa
láskou a pokojom naplnia Vaše srdcia, Vaše
domovy, nech porozumenie a úcta jeden
k druhému sa stanú pre nás všetkých samozrejmosťou.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Noviny zomierajú so západom slnka... boli
slová môjho učiteľa žurnalistiky na vysokej
škole. Pri tvorbe nášho Poľnokesovského
občasníka dúfam, že to tak celkom neplatí aj
o časopisoch.
Ba odvážne si myslím, že sa k textom dá
vrátiť aj po prvom prečítaní – podľa potreby či
nálady, alebo dokonca vnútornej túžby po určitej
informácii, nemám na mysli harmonogram vývozu smetí, aj keď i táto téma úzko súvisí s environmentálnym vedomím našich občanov.
Nebojím sa povedať, že každé číslo časopisu je malým publicisticko - umeleckým dielom,
pripraveným s láskou k písmenám, slovám, uvedomujúc si ich moc. So vzťahom k tvorivosti,
k novým výzvam...
Neposkytujeme ,,len“ faktografiu, ale obsah
jednotlivých čísiel spestrujeme poéziou, prózou,
črtami zo života obce súčasného i minulého.
Komponujeme texty s cieľom ich čitateľskej
príťažlivosti, zaujímavosti.
Textový materiál výberovo dopĺňame obrazovým, ale najmä fotografickým. Dbáme na čistotu jazykového prejavu.
Esteticky dotvárajúcim prvkom je grafický
dizajn. Kreativitu mladučkej autorky badať

na každej strane.
Príspevky od aktívnych spolupracovníkov sú
základom obsahu nášho časopisu: opisujú dianie
v obci, činnosť organizácií, ktoré sú neodmysliteľnou, takmer každodennou súčasťou života
mnohých z nás. Každým článkom skladáte malú
skúšku zo štylistiky písania.
Keďže sme malou dedinkou, náš časopis vychádza štyri krát ročne – v podstate
v každom ročnom období. O to vrúcnejšie
vymýšľame nové témy, s Vašou uvedomelou
pomocou prinášame reportáže z kultúrnych,
spoločenských, športových podujatí. Prostredníctvom článkov spoznávame obce patriace
do nášho mikroregiónu.
Vaše verbálne i písomné ohlasy, milí Poľnokesovčania, sú pre nás spätnou väzbou
pri tvorbe ďalších mediálnych prác. Váš čitateľský zážitok je zaväzujúci do budúcej tvorby
našej redakčnej rady.
Dané číslo otvára nový ročník časopisu. Teší
nás, že je súčasťou Vašich domovov.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
členka redakčnej rady

BILANCUJEME A PLÁNUJEME
Znovu je tu čas, keď mi prichodí vyhodnotiť
predošlý rok 2016, čo sa nám podarilo i nepodarilo splniť z naplánovaných úloh a zároveň Vás
poinformovať o zámeroch na rok 2017.

Rok 2016
• cintorín – rozšírilo sa parkovisko, vybudovali sa prístupové chodníky k zdrojom vody,
ozvučili sa smútočné obrady,
• kultúrny dom – zrekonštruovali sa sociálne
zariadenia, pôvodné vykurovanie gamatkami sa vymenilo za ústredné vykurovanie
(gamatky obec darovala do kostola), zrekonštruovali sa priestory klubu dôchodcov, dobudovala sa spevnená plocha
pred zadným vchodom do kultúrneho domu,

dokončilo sa prekrytie vonkajšej drevenej
pergoly,
• osadila sa úradná tabuľa pred obecným úradom, dopravné zrkadlo pri kostole a pri kultúrnom dome,
• zrealizovali sa drobné úpravy chodníkov
a spevnených plôch,
• obec majetkovoprávnym vysporiadaním
získala do vlastníctva sklad za kostolom.
Ďalej dala obec vypracovať projekt na rozšírenie a vybudovanie vodovodnej siete v častiach
obce, ktoré sú v zmysle územnoplánovacej dokumentácie určené na výstavbu, ale vodovodná
sieť v nich absentuje. Ide o lokality medzi záhradami, kde býva p. Karol Andruška, p. Zuzana Vopálková a lokalitu za záhradami smerom
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od detského parku po p. Ladislava Vavríka. V októbri 2016 sme požiadali Environmentálny fond
o poskytnutie dotácie na túto investičnú akciu
vo výške 140 000,- € a tiež o dotáciu na vybudovanie kanalizácie v časti obce Stará dedina
vo výške 742 000,- €. Či sme boli úspešní, dnes
ešte nevieme.
Osobne si myslím, že najväčším úspechom
predchádzajúceho roka bolo otvorenie prevádzky pošty v nových priestoroch. Budova, ktorá
bola kedysi mliekarňou, predajňou mäsa, neskôr
textilu, či prevádzkou zubnej techniky, konečne
našla od septembra 2016 zmysluplné uplatnenie
pre svoje využitie.
Projekt, ktorý sa nepodaril zrealizovať, bolo osadenie kamerových systémov v obci. Cez
Program rozvoja vidieka SR sme sa uchádzali
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na jeho zrealizovanie, výzva však bola
v októbri 2016 Poľnohospodárskou platobnou
agentúrou zrušená. Ďalej sa nám skomplikovalo
vypracovanie projektovej dokumentácie chodníka, z dôvodu náročnosti priľahlého terénu popri hlavnej ceste. Hlboké priekopy a v určitých
úsekoch nadzemné vedenie plynového potrubia
komplikujú vypracovanie projektovej dokumentácie, čo pravdepodobne ovplyvní výšku
nákladov pri samotnej realizácii stavby.

Rok 2017
Rozpočet obce na rok 2017 bol schválený
ako vyrovnaný, tzn. plánované príjmy sa rovnajú výške plánovaných výdavkov a to v sume
387 296,16,- €.
Na strane bežných výdavkov boli okrem
základných výdavkov na chod obce vyčlenené
finančné prostriedky na údržbu ciest, na vybudovanie odvodňovacieho kanála za kultúrnym
domom, vybudovanie vyvýšeného stabilného
pódia na zóne pri kultúrnom dome, dokončenie
výmeny domových vodomerov v obci, osvetlenie
chodníka na miestnom cintoríne a obnovenie interiérového vybavenia kultúrneho domu.
Na strane kapitálových výdavkov v prípade,
ak by bola obec úspešným žiadateľom o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, boli
vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu rozšírenia vodovodnej siete
vo výške 7 300,- € a kanalizácie vo výške
8 100,- €. Prioritou súčasného vedenia obce je
vybudovanie chodníka, ktorý v našej obci dlhé
roky chýba. Naším tohtoročným cieľom je zrealizovanie jeho výstavby v časti od autobusovej
zastávky oproti obchodu Jednota po obecný
úrad. Na túto investičnú akciu bolo v rozpočte
vyčlenených 80 000,- €.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

FOTOGRAFIE - SVEDECTVÁ DOBY
Spoznávať minulosť vlastnú, rodiny, obce, sa
dá rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj prezeranie zachovaných storočných fotografií: po 100
rokoch ich ČAS premenil na skvosty. Môžu byť
vyjadrením pocitov, emócií, obrazu danej doby.
Fotografie skrývajú v sebe príbehy ľudí, históriu
malej či veľkej rodiny, osud človeka, ktorý zostal
sám... Ale vždy nesú odkaz pre ďalšie generácie,
pretože sú symbol poznania života zo začiatku
20. storočia.
V každej rodine, možno v truhlici na povale,
sa nájde niekoľko starých vzácnych fotografií.
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Sú hodnotné nielen pre blízkych príbuzných, ale
s odstupom času aj pre rodákov našej obce.
Pri prezeraní fotografií pozorne uložených
v albumoch, či náhodne objavených pri veľkom upratovaní, aj moderný človek nachádza
harmóniu so sebou samým. Lepšie pochopí zmysel života, dejinné udalosti, či spoločenské premeny.
Mnohé fotografie nájdeme zarámované. Plnili
úlohu maliarskych obrazov: ľudia svojou podobizňou, výrazom tváre, postojom, vypovedajú –
takýto sme boli, žili, ľúbili, smútili... Desaťročia

odzneli v toku nepodplatiteľného času a teraz ste
tu vy...
Možno si v rýchlosti žitia ani neuvedomujeme,
že dobový fotograf vykonal svoju prácu v nevyčísliteľnej hodnote nielen z faktografického
hľadiska, ale najmä z umeleckého. Nemožno
v nich uprieť estetiku minulého storočia.
V pozadí fotografií súrodencov, spolužiakov,
či priateľov často vidieť listy viniča, ktorý bol
z výtvarného hľadiska tvarovo veľmi zaujímavý.
Tvoril kulisu fotografií vyhotovených v prírode.

S Vaším verbálnym súhlasom môžu byť naskenované a uverejnené v časopise s príslušným
stručným slovným komentárom. V spolupráci,
v súčinnosti s priaznivcami Poľnokesovského
občasníka, sprítomníme minulosť predkov,
našich rodičov, prarodičov, praprarodičov...
Pripomenieme si spoločenský život v obci,
domy, ktoré už nestoja, alebo naopak, dedičia
sa ich rozhodli zachovať, opraviť ako svedectvo
minulosti.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

Redakcia časopisu sa na Vás, milí naši čitatelia, obracia s prosbou, aby ste pohľadali Vaše
poklady, vybrali z nich podľa vlastného uváženia a priniesli ich na obecný úrad k zapožičaniu.

Ako prvé Vám v našej novej rubrike
prinášame dobovú a súčasnú fotografiu dominanty obce - Kostol Krista Kráľa.

Fotografia kostola pochádza z 50-tych rokov
20. storočia. V ľavom hornom rohu veže možno
vidieť opravenú omietku na mieste, kde bola veža
zasiahnutá strelou pri prechode frontu počas
2. svetovej vojny.

Fotografia kostola z roku 2015, kedy bola
vďaka zbierke občanov obce obnovená vonkajšia fasáda pri príležitosti 75. výročia posvätenia
kostola.
Foto: Mária Kukanová
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OBRÁZOK JARI MINULÉHO...
storočia. Naša dedinka poskytovala deťom
nespočetné možnosti zmysluplného trávenia
času. Von z príbytkov sme chodievali oveľa
častejšie ako teraz – veď neboli dostupné
lákadlá typu mobilov, počítačov...
Hneď ako zima trochu povolila, v povetrí bolo cítiť nezameniteľnú vôňu prichádzajúcej jari, nádejí, dobrodružstiev...
Nám, dievčatám, sa najviac páčili prechádzky. Ak sme vysmädli, naše hrdielka sa
mohli ovlažiť vo viacerých – dnes už zaniknutých studničkách: v lesíku to bola známa „harajka“, dnešné deti to pomenovanie
už nepoznajú. Neraz sme zvedaví nakúkali
do rúry, čo z nej ešte vylezie – predstavivosť
bývala až fantazijná... Našťastie, vždy z nej tiekla „len“ osviežujúca voda. Pre nás - unavených
chodením po lese mala cenu zlata.
Povedľa potoka sme sa mohli osviežiť
v mieste, ktoré sa volalo artézska studnička: zišli sme z hlavnej cesty a po betónových kockách
vo sviežozelenej tráve sme prešli k miestu,
o ktorom dnešné kesovské deti ani netušia.
Najväčšie útočisko pre hry v jarnom období
nám poskytoval náš agátový les. Od skorej jari
sa v ňom ozýval vtáčí spev. Keď kvitol, šíril
omamnú vôňu do celého okolia, vábil medonosné včielky i bzučiacich čmeliakov, ktorých sme
sa trošku báli.
Povrch aprílového lesa býval celý celučičký
posiaty fialkami na dlhých stonkách. Pri potoku
kvitli vysoké blyskáče, verné svojmu názvu sa
tak leskli, až svojou blyšťavou žltou krehkou krásou rozsvetľovali čarovné kúty lesíka. Mali rozprávkovú moc premeniť ich na pôvabné prírodné
zákutia.
Obrázok jari minulého storočia predstavoval miesta, kde na uliciach ešte rástli živé ploty.
Poskytovali nám prostredie, v ktorom sme sa donekonečna hrávali na „schovávačku“.
Vybehaní sme si posadali do trávy a splietali venčeky z mäkučkých púpav. Domov sme sa
vrátili s ozdobenými hlavami.
Popri potoku rašili vŕby. Ich dlhé prúty slúžili chlapcom ako materiál na pletené korbáče,
ktoré veru riadne použili na kesovské dievky
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Kesovský park na jar.

vo veľkonočný pondelok. V ten deň sa všetci
súci mládenci mojej generácie vedeli stretnúť
a spoločne krásne spievajúc chodili od domu
k domu mladé dievčatá „vypolievať“, aby boli
krásne. Niekedy sa „ušlo“ za vedro vody aj naším
dobrým mamám, ktoré nabrali odvahu ratovať si
svoje dcéry. Premočené sme chlapcov pohostili
tak, ako sa patrilo. Za odmenu sme im tradične
viazali dlhé farebné mašle na velikánsky korbáč,
ktorý večer – ako inak – skončil „uťahaný spolu
s mládencami“ v miestnom hostinci.
Moje opisné rozprávanie sa akosi posunulo
od čias detských po dospievanie mladíkov a diev.
Bývalo to nádherné obdobie, keď nielen prvým
láskam, ale aj viacročným, časom prevereným,
v podvečerných vychádzkach rozvoniaval orgován – symbol jari. Zmyslová spomienka nám nahovára, že až do dnešných čias najintenzívnejšie
vonia v našej milovanej dedinke...
Jarný dážď predznamenával úrodu na poliach.
Starí rodičia nám hovorievali, že mával cenu
dukátov: bol potrebný, aby obilie rástlo a mohlo
neskôr v podobe chlebíka nasýtiť ľudí.
Pre kolobeh prírody bol priebeh jari nesmierne dôležitý. Ľudia boli tesnejšie spätí
so zemou. Výdobytky techniky im nevládli tak,
ako v súčasnosti. Vývoj nezastavíme, ale môžeme
sa aspoň na chvíľu zamyslieť nad obrázkom jari
minulého storočia...
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Bc. Iveta Sušková

POĽOVNÍCKY PLES – LÁKAVOU ZÁBAVOU AJ PRE OKOLIE !
Štvrtý ročník fašiangového plesu v Poľnom
Kesove, sa už tradične pod záštitou miestnych
poľovníkov niesol v znamení neobvyklého záujmu jednak miestnych obyvateľov - prevažne
strednej generácie, ale aj ľudí z blízkeho a širšieho okolia.
Po prvýkrát sa u nás stretla partia osemnástich
mladých ľudí z Bratislavy a zaznamenali sme
aj perličku - keď po žiadosti o lístky nemenovanej pani z Jatova,
prišla naša odpoveď, že
už sme plní – reagovala
prekvapujúco šikovne:
ja viem, že za jedným
stolom máte ešte dve
voľné miesta – no nedaj
jej to! Išli sme naozaj
na maximum a museli sme premyslieť, ako
celý priestor kultúrneho domu usporiadať,
aby nezavadzal bufet
s občerstvením, bolo
dostatok miesta za stolmi, ale najmä na tanečnom parkete...
Ale som presvedčený, že sa naplnilo heslo: „Dobrých ľudí sa
veľa zmestí“.
Otvorenie plesu patrilo predsedovi Poľovníckej spoločnosti „BREZA“ Poľný Kesov
Jánovi Vrbovi, za asistencie Janky Jančovičovej
a trubačovi Vladimírovi Kuklovi z Mojmíroviec.
Program pokračoval krátkym tanečným
vystúpením mladých dievčat. Potom sa mohla
naplno prejaviť tanečná skupina ERB zo Starého
Tekova. A podľa neskorších ohlasov môžem
potvrdiť, že sa aj parádne prejavila a zdieľala
pochvalu od všetkých prítomných. Striedali sa
moderné i tradičné rytmy a pri spoločnom speve
poľnokesovských poľovníkov pod vedením Petra Molnára sa pridávali i hostia, samozrejme
aj saxofonistka a harmonikár od hudobníkov.

A už sa natáčali videá miestnych fanúšikov,
ktorým sa spev tak páčil, že si zážitok „brali
so sebou“.
Nabudúce pravdepodobne otvoríme piaty
ročník spoločným spevom našich členov, nepísanou hymnou poľovníkov „Vyleteli jarabice
z doliny“...
Čo ešte dodať?
Tento rok padli
za obeť v prospech
zabíjačkových špecialít
až dve svine. Opäť vďaka sponzorom, ktorí
boli menovaní pri odovzdávaní cien, bola bohatá tombola, v ktorej
dominovali televízor,
mikrovlnka, zájazd pre
dve osoby... Do tomboly
prispela aj pani starostka Ľubica Poluchová,
ktorá sa po prvýkrát
aj osobne nášho plesu
zúčastnila.
Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým
členom PS „BREZA“
za zvládnutie zabíjačky
a zhotovenie kvalitných
výrobkov. Poďakovanie
patrí i chlapcom, ktorých výzdoba stolov, ale
aj sály zaujala a dostalo
sa jej uznania.
Samozrejme chcem poďakovať všetkým
hosťom, ktorí sa medzi nás prišli zabaviť a svojim spôsobom aj našu činnosť podporiť. Vytvorila sa pozitívna energia a skvelá partia, ktorá sa
bavila až do neskorých ranných hodín.
Takže o rok na piatom ročníku Poľovníckeho
plesu Vás opäť radi všetkých privítame a veríme,
že s dobrou náladou, pri dobrej hudbe sa spolu
opäť skvele zabavíme.
Text a foto: Ing. Ján Vrba
predseda PS „BREZA“
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KARNEVAL
V tomto roku kalendár kultúrnych
podujatí otvoril karneval, ktorý sa
konal v nedeľu, 12.2.2017 v kultúrnom dome. Potešujúca bola najmä
veľká účasť. Zaregistrovaných bolo
až 43 masiek. Zúčastnených detí bolo
ale oveľa viac a v kostýmoch prišli
aj mnohí rodičia.
V tejto rozprávkovej atmosfére
deti absolvovali množstvo súťaží,
tancovali, zabávali sa. Sála bola
plná princezien, víl, ježibáb, rozprávkových hrdinov či zvieratiek.
A porota si nevedela z takého množstva úžasných masiek vybrať jednu
najkrajšiu a najlepšiu. A tak vyhrali všetky kostýmy. Všakovaké odmeny ich
potešili, každý si vybral, čo mu bolo
blízke. A pre nás, dospelých, bolo najväčším
víťazstvom vidieť úsmev na ich šťastných
detských tvárach.
Občerstvenie bolo obrovskou pochúťkou.
Výborné šišky a fánky, ktoré k fašiangom neod-
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mysliteľne patria.
Pestrosť, nápaditosť a veľké množstvo masiek je dôkazom, že podujatie je každým rokom
úspešnejšie.
Text: Bc. Iveta Sušková
Foto: Ing. Hanka Pňačeková

Pýtali sme sa detí, ako sa im páčil karneval:
Janko Veverka: ,,Na karnevale sa mi páčilo.
Bol som kráľ. Najviac sa mi páčilo praskanie
balónov.”
Deniska Griesbachová: ,,Na karnevale bolo
dobre. Bola som princezná. Páčila sa mi súťaž
s balónmi.”
Karin Ulická: ,,Na karneval som sa tešila. Bola
som vnučka s babkou. Súťažila som so slimákmi.
Medzi odmenami som si vybrala dinosaura.”
Simonka Pilinská: ,,Karneval sa mi páčil. Bola
som Čajník a masku mi robili rodičia. Ako odmenu som si vybrala bábiku.”
Fabián Fojtík: ,,Na karnevale som sa zabavil,
páčilo sa mi stavanie domu z útvarov.”
Alžbetka Vnučková: ,,Bolo dobre. Bola som

Baba Jaga a zabavila som sa pri súťaži so slimákmi. Ako darček som si vybrala knihu.”
Terezka Pňačeková: ,,Na karnevale bolo
výborne. Bola som Pipi. Najviac som si užila
balónovú vojnu.”
Peťko Kukan: ,,Bolo výborne. Bol som Pirát.”
Nelka Remenárová: ,,Na karnevale som sa cítila veľmi dobre. Bola som jednorožec. Robila som
z toaletného papiera múmiu. Bolo to zábavné.
Ako darček som si vybrala Farmu.”
Miško Gál: ,,Na karnevale som bol škriatok.
Bolo dobre. Najviac sa mi páčil balónový tanec.
Na konci som si vybral loptu.”
Všetky deti boli nadšené, vytancované a s radosťou spomínajú na karneval.

KOHÚTIK NA VÝLETE
Niekedy ani nemusíme ísť ďaleko, aby sme
zažili milé prekvapenie: letnému dňu kraľovala
horúčava a tak sme si s vnučkou zvolili na spestrenie prázdninových chvíľ len
malú prechádzku pri dome.
Máme pred ním rastlinu so širokými listami. A tak sme si
vôbec nevšimli, že sa v nich
po celý čas pri záhradnom
múriku ukrýva nádherný kohútik – zbadali sme ho, až keď
sa postavil. Pravdepodobne
bol ukrytý pred horúčavou.
Po prebudení z popoludňajšieho spánku, možno trošku
vystrašený, že nie je na svojom dvore, sa bezradne obzeral okolo seba.
Opýtala som sa teda suseda, či kohútik nepatrí im. Veruže patril. Náš sused ho šikovne chytil
a odniesol do známeho prostredia. O chvíľu sme
počuli jeho krátky nárek, ako sa mu pristrihovali

krídelká. Plot či brána mu už bude neprekonateľnou prekážkou.
Toto milé stvorenie patriace na malé hospodárske dvory okrášlilo svojou prítomnosťou ulicu, ktorá
už svojím názvom Starý rad
naznačuje, že by sa domáce
úžitkové zvieratká mali chovať, ak je to len trochu možné...
Kohútik chcel svojím výletom dokázať, že aj v súčasnosti nie je len namaľovaný v rozprávkových knihách, ale aj
v živej podobe chce potešiť
deti.
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa
o kŕdlik sliepočiek a kohútika starajú aj v dnešných moderných časoch.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Internet

9

ZO ŽIVOTA NAŠICH HASIČOV
Ako býva zvykom,
starý rok treba ukončiť
a privítať nový. My sme
sa s rokom 2016 rozlúčili na Výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa konala
dňa 28.1.2017 v priestoroch hasičskej zbrojnice. Našimi čestnými
hosťami boli poslanci
obce Zdenka Pšenková,
Martin Kriššak a zamestnankyňa obecného úradu Bc. Iveta Sušková.
Medzi vzácnych hostí patrili aj hasiči z Branču a Krupiny, ktorým sme v tento deň vyjadrili vďaku za pomoc a podporu pri organizovaní
Slovenského superpoháru.
Taktiež sme prijali plán činnosti na rok 2017.
Jednou z najdôležitejších akcií hasičského roka
je Súťaž o pohár starostky obce Poľný Kesov,
ktorá sa tento rok bude konať dňa 21.5.2017.
Týmto srdečne pozývame všetkých občanov, aby
nás prišli pozrieť a užili si to najlepšie, čo náš
šport môže ponúknuť.

Mnohí z vás však nevedia, čo všetko naši
chlapci robia alebo ako vyzerá vnútro hasičskej
zbrojnice či zásahové auto. Preto tak, ako každý
rok, aj tento budeme organizovať Deň otvorených dverí v Deň osláv sv. Floriána, ktoré sa
konajú v máji. Na svoje si prídu mladí aj starí.
Pre detičky máme pripravené rôzne súťaže a dospelí môžu potrápiť hlavy našich hasičov otázkami o ich pomoci.
Text a foto: Katarína Christovová

ČO PRINIESOL NOVÝ SPÔSOB ZBERU ODPADU?
Hoci naša obec bola členom Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber už od jeho
vzniku, teda od roku 2004, do systému zberu
odpadu prostredníctvom tohto združenia sme sa
zapojili až v roku 2016 a to nám prinieslo dve
podstatné zmeny. Po prvé - obec má v zmysle
platnej legislatívy zabezpečený komplexný
systém nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
na území obce. A po druhé – keďže každý občan
produkuje odpad, je jeho povinnosťou za jeho
odvoz a ďalšie nakladanie zaplatiť poplatok, čo
pri lístkovom systéme platenia za odpad nebolo
možné dosiahnuť. K dnešnému dňu má každý
obyvateľ, ktorý je prihlásený v obci k trvalému
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pobytu, poplatok za rok 2016 uhradený! Je to
spravodlivý systém, pretože pri lístkovom systéme platieb bolo nemálo občanov, ktorí si smetný lístok nekúpili za celý rok. Kam teda dávali
vyprodukovaný odpad zo svojich domácností...?
Do každej domácnosti boli doručené odpadové nádoby na tri druhy odpadu – plasty, papier a biologicky rozložiteľný odpad. Spočiatku
ste možno niektorí namietali – kam ich dáte,
budú vám na dvore zavadzať... Ale zvykli ste si
a začali viac separovať. Pre porovnanie uvádzam
v tabuľke údaje o množstvách vyseparovaného
odpadu v tonách za rok 2015 a 2016:

Druh odpadu

Rok 2015

Rok 2016

papier a lepenka

2,19

12,27

sklo

6,60

8,01

plasty

3,36

15,40

vyradené el. zariadenia

9,93

1,50

113,97

100,04

biologicky rozložiteľný odpad

0,00

70,82

objemový odpad

5,60

7,05

drobný stavebný odpad

0,00

13,40

zmesový komunálny odpad

Nič nie je dokonalé a aj tento systém zberu
má i svoje trhliny. Niekedy posádka vyloženú
nádobu jednoducho prehliadne a nevyprázdni

ju, občas príde pri manipulácii k jej poškodeniu.
Tieto situácie sa snažíme vyriešiť k vašej maximálnej spokojnosti. No môže sa stať aj to, že vám
odpad ostane nevyvezený a to z dôvodu, že sa
v nádobe nachádza odpad, ktorý tam nemá čo robiť, alebo vyložíte nádobu neskôr, keď už posádka zberového auta z vašej ulice odišla. Na toto si
musíte dávať pozor.
Celkovo hodnotím zber a odvoz odpadov
z obce v roku 2016 pozitívne a to vďaka vám,
vážení občania. Disciplinovane ste sa prispôsobili novému systému, dôkladnejšie ste odpad
separovali a zodpovedne pristúpili k poplatkovej
povinnosti.
Ing. Ľubica Poluchová

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH JEDNOTY DÔCHODCOV NA ROK 2017
Plán hlavných úloh organizácie vychádza
z hodnotenia výsledkov práce ZO za uplynulé
obdobie. Práca v JD je v prvom rade prispôsobovaná na požiadavky a možnosti členov JD.

Hlavné úlohy ZO sú zakotvené v dvoch
oblastiach činnosti:
1. oblasť kultúrno-spoločenská,
2. oblasť výchovno-vzdelávacia.

V našej organizácii bude potrebné:
• rozširovať členskú základňu,
• prehlbovať spoluprácu s obecným úradom
a poslancami OZ.

Hlavné úlohy sme zakotvili do jednotlivých
oblastí takto:
Kultúrno-spoločenská:
• dbať na spoluprácu medzi generáciami ľudí
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•
•
•
•

s prihliadnutím na prejavenie úcty k starším
ľuďom,
zrealizovať výstavu,
vytvoriť petangové ihrisko,
podporovať a rozvíjať tvorbu kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré budú organizované inými spoločenskými organizáciami,
podporiť, prípadne spolupracovať na akciách, ako sú Deň matiek, Otvorenie leta,
Stavanie mája, Detský karneval, Mesiac
úcty k starším a iné.

Na úseku výchovy a vzdelávania hlavnými
úlohami budú:
• zabezpečovať spoluprácu s výchovnými
zariadeniami, ako sú: základná škola, materská škola a LVS,
• v spolupráci s miestnou samosprávou vykonávať rôzne aktivity za účasti našich členov,
• omladzovať ZO o nových členov,

• využívať skúsenosti a poznatky starších členov,
• pomáhať pri úprave a udržiavaní verejných
priestranstiev (okolie kostola, cintorína a pri
kultúrnom dome, kde máme klub),
• vyhľadávať okruh sponzorov, bez ktorých
by naša činnosť bola takmer nemožná.
Okrem týchto hlavných úloh sa zameriame
aj na činnosť klubovú. Na pravidelných stretnutiach – pondelkoch, si po celý rok pripomíname
sviatky, výročia, ktorým venujeme patričnú
spomienku.
Možno sa zdá, že plánovaných úloh je na našu
organizáciu veľa. V skutočnosti, pri normálnom
toku života, hlavne pri dobrom zdraví a ochote
ľudí, sa to dá zvládnuť.
Text a foto:
Výbor Jednoty Dôchodcov

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
Juhoslovanské koláče
Potrebujeme:
500 ml mlieka, 40 g droždia, 3 lyžice kryštálového
cukru, 600 g polohrubej múky, 2 lyžičky soli,
100 ml oleja
Krém: 250 g Hery, 2 žĺtky, 2 lyžičky soli
Postup prípravy:
Mlieko zohrejeme, rozmiešame v ňom cukor,
droždie a 2 lyžice múky a necháme 10 - 15 minút
postáť. Potom pridáme soľ, olej, postupne zvyšnú
múku a vypracujeme hustejšie cesto. Prikryjeme
ho a necháme nakysnúť.
Pripravíme krém - zmäknutú (nie rozpustenú) Heru do hladka rozmiešame so žĺtkami
a so soľou. Cesto rozdelíme na polovice, každú
rozvaľkáme (asi na 1 cm), natrieme krémom
a zvinieme do rolády.
Povrch rolád tiež natrieme krémom a pokrájame ich šikmým rezom na trojuholníky. Môžeme
ich posypať makom, alebo sezamovými zrnkami.
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Poukladáme ich na suchý plech a dáme do vyhriatej rúry upiecť. Z plechu ich zoberieme, až
keď trochu vychladnú.
Text: Martina Poluchová

(zdroj: Recepty zo života 3)
Foto: Internet

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
V mesiaci apríl sa musia rodičia rozhodnúť,
kam dajú svoje dieťa do základnej školy. Dnes
majú možnosť si školu vybrať podľa ponuky
alebo dostupnosti, počtu detí, priestorov v škole,
vybavenosti a ponuky mimoškolskej činnosti
alebo podľa toho, či sa vyučuje cudzí jazyk už
od prvého ročníka.
Na väčšine škôl prebieha zápis hravou formou. Dieťa rozoznáva farby, základné geometrické tvary, množstvo vecí, ich veľkosť, kreslí
obrázok, rozpráva rozprávku, recituje báseň
alebo spieva pieseň. Ide o orientačné posúdenie
spôsobilosti dieťaťa na školu.
Pripraviť dieťa na školu je veľmi dôležité. Je
to hlavne na rodičoch, aby poskytli deťom dostatok aktivít. Rodič nemusí mať pedagogické
vzdelanie, je to najmä o uvedomení si niekoľkých
základných faktov a výbere vhodného materiálu.
Dôležité je, aby dieťa bolo zvyknuté pracovať
istý čas s nejakým pracovným listom, kde musí
jeho rúčka obkresľovať určité tvary. Predtým je
dôležité, aby si dieťa ruku uvoľnilo. Dieťa by
malo nastupovať
do prvej triedy
s čistou rečou. Ak
to deti nezvládajú,
dôležité je poradiť
sa s logopédom.
Deti by si mali
zapamätať jednoduchú inštrukciu,
udržať pozornosť
primerane
dlhý
čas. Slúžia k tomu
rôzne hry na pamäť
a pozornosť, ktoré
sa môžu rodičia
s deťmi hrať kdekoľvek.
Veľmi
dobrým časopisom
a pomocníkom je Macko Pusík.
Pred vstupom do školy by malo dieťa mať
vyhranenú lateralitu, teda používanie pravej
či ľavej ruky.
Ak je dieťa pripravené na vstup do školy,
malo by zvládnuť zápis bez väčších problémov.

Naša Základná škola v Poľnom Kesove organizuje zápis do 1. ročníka 3. a 4. apríla 2017
v priestoroch školy. Škola ponúka:
• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
• individuálny prístup k žiakom,
• pozitívnu klímu vo výchovno - vyučovacom
procese,
• školský klub, stravovanie v školskej jedálni,
• používanie moderných informačno - komunikačných technológií, interaktívnej tabule,
dataprojektora, edukačných programov,
• výučbu informatiky od 2. ročníka,
• školskú knižnicu,
• pohybový krúžok,
• krásne prostredie v okolí školy, telocvičňu,
• tvorivosť a kreativitu,
• výtvarný krúžok,
• hru na zobcovú flautu,
• návštevy divadelných predstavení,
• spoluprácu s časopisom Vrabček a Fifík,
• zapojenosť do rôznych projektov a súťaží:
matematických, recitačných, výtvarných.

Rodičia potrebujú k zápisu rodný list dieťaťa
a občiansky preukaz.
Text a foto:
Mgr. Jarmila Adamovská
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CYKLUS PREDNÁŠOK O BYLINKÁCH
Vo februári sme začali cyklus prednášok s pani
Violou Haršániovou. Prišla nám porozprávať najmä
o bylinkách a ich účinkoch.
Dozvedeli sme sa, kedy
a ako zbierať bylinky, aké
majú účinky, ako uvariť
zápar a odvar, zhotoviť tinktúry, ako pripraviť kúpeľ,
namiešať krémy a mastičky...
Sila byliniek je obrovská.
V minulosti, keď neboli
lieky voľne dostupné a k lekárovi sa chodilo len vo výnimočných prípadoch, boli
pre človeka často jedinou
pomocou. Moderná doba
priniesla popularitu liekom.
Ich význam je nepopierateľne veľký. Často zachraňujú životy.
Bylinky však ľudstvo objavuje znovu. Vraciame sa po múdrosť našich predkov. Lebo tá je
osvedčená časom.
Každá bylinka je iná. Každá má svoje osobitné účinky a vlastnosti. Niektoré nájdeme ľahko,
sú priam na každom kroku. Chodíme okolo nich
denne a ani o tom nevieme. Iné sú vzácne.

To, čo by niekto nazval burinou, je často
malým zázrakom prírody. V peknom kvietku, či
strome sa nachádza viac ako krása.
Bylinky nemusíme iba hľadať po chotári.
Môžeme si ich aj sami dopestovať doma v kvetináči, či v bylinkovom záhone a tak si priblížiť
ich liečivú silu.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková

VZDUCH UŽ VONIA JAROU...
Jar už na nás žmurká a my sa nevieme dočkať,
kedy sa nám ukáže v plnej kráse. Tohtoročná
zima sa veru vybláznila, možno až nad naše
očakávania a svojho žezla sa vzdáva len pomaly.
Čoraz viac nás však lákajú na školský dvor prvé
teplejšie slnečné lúče a tváre detí sa po zime milo
rozžiarili.
Aktuálne nás zaujíma téma kníh, keďže je
mesiac marec a knihou sa zaoberáme v našej materskej škole denne. Deti rozprávky milujú, nik-
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dy ich neomrzí počúvať príbehy, ktoré im s pani
učiteľkou čítame. Majú medzi knižkami aj svojich favoritov a obľúbené rozprávky by počúvali
donekonečna. Píšem to preto, lebo mnohí ľudia
si myslia, že deti v súčasnosti už knižky príliš nezaujímajú a prednosť dávajú televízii a internetu.
Opak je pravdou. Okrem rozprávkových kníh
s deťmi listujeme aj v encyklopédiách. Najmä tie
o zvieratkách a prírode sú ich obľúbené. Spoločne
sme si prelistovali dokonca aj knihy kuchárske

a podľa receptu sme si upiekli bábovku
a jabĺčkové mafiny. Deti z toho mali obrovskú
radosť a boli veľmi usilovné a šikovné.
Horúcou témou týchto dní je aj zápis
do základnej školy a rovnako aj zápis do materskej školy. Dieťa pripravené na školu by malo
mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť čisto
a zrozumiteľne. Malo by poznať celé svoje
meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné
obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby, geometrické tvary, pomenovať bežné
zvieratá, rastliny, časti tela. Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi
alebo dospelými. Vie sa samo prezuť, obliecť,
umyť, stolovať, vie sa sústrediť na jednu činnosť
aspoň 20 minút a vie ju dokončiť. Malo by vedieť
správne držať písacie potreby, kresliť čiary, vlnovky, osmičky, vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky. Vie povedať kde je
vpravo, kde vľavo, kde hore, dole, ponad, popod,
cez. Vie sa orientovať v čase
(dnes, včera, zajtra, ráno, obed,
večer, bude, bolo). Malo by vedieť počítať do desať, poznať
číslice, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo
je viac, čo menej, veľa, málo.
Pokiaľ chce dieťa vedieť viac,
má v zásobe neustále otázky
typu „prečo?“, rado dostáva
nové úlohy a rieši ich, vyrieši ich až do konca, potom je
na školu pripravené.

V týchto dňoch čakáme v našej materskej
škole na dodávku motýlej záhrady. Tento malý
zázrak sme spoločne s deťmi objavili minulý
školský rok a deti sa preto už nevedia dočkať.
Počas jedného mesiaca budeme môcť zblízka
pozorovať všetky štádiá vývinu babôčky bodliakovej, od húseničky, cez kuklu až po krásneho
motýľa. Spoločne ich potom vypustíme na školskom dvore.
Želáme vám príjemné očakávanie jari a čo
najviac slnečných dní.
Text a foto:
Deti MŠ, Želmíra Jurigová
a Klaudia Matuščinová

Navštívilo nás divadlo Portál z Prešova
a pozreli sme si rozprávku Martinko Klingáč...

Zápis do materskej školy
sa uskutoční v dňoch 9. a 10.
mája 2017 v priestoroch materskej školy.
Podmienky prijatia:
• prednostne sa prijímajú
deti, ktoré dovŕšili piaty
rok veku,
• dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený
začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky.

15

TVORIVÉ OKIENKO
Sen ako dar

Fialkové očarenie

Išla som po zelenej lúke. Prešla som pár
metrov a tu rástli krásne rozkvitnuté kvety: krokusy, tulipány, narcisy, hyacinty. Všetko krásnych
nevídaných farieb a ešte aj mne neznáme kvety,
ktoré neviem pomenovať. Skláňala som sa, ovoniavala ich. Bola to nádherná vôňa.
Takto som prešla k aleji, kde po obidvoch
stranách boli stromy. Keď som prišla bližšie,
uvedomila som si, že sú to moje obľúbené magnólie. Biele, ružové, tmavočervené, dvojfarebné, no úžasne krásne. Prechádzala som po aleji.
Vo vánku sa kvety ku mne skláňali, hladkali ma
po tvári, akoby mi čosi chceli zašepkať. Bola
som veľmi šťastná, až mi tiekli slzy. Cítila som,
ako mi tečú dolu tvárou až na prsia, nechala som
ich voľne stekať, ani som si ich neutierala. Zotierali mi ich kvety.
Keď som prišla na koniec aleje, uvidela som
malé jazierko. Kľakla som si na okraj. Voda bola
krištáľovo priezračná a v nej boli biele kamene
a vodné zelené rastliny, plávali pomedzi kamene,
ako by mi tým chceli niečo naznačiť.
Tak som sa sústredila na toto divadlo, že som
zabudla na okolitý svet. Precitla som, ako mi
niekto hovorí: ,,Páči sa ti to?”. Otočila som sa
a uvidela som krásneho mládenca v dlhej košeli.
Trochu som sa zľakla, ale on mi hovorí: ,,Neboj
sa, ja som tvoj Anjel strážny. Vždy som pri tebe
a pomáham ti, keď ma o to prosíš a že ma prosíš
o pomoc, pomáhaš aj ty mne, lebo vtedy môžem
plniť svoju úlohu, pre ktorú som k tebe pridelený.
Každý dostal svojho strážneho anjela, ale dostal
aj slobodnú vôľu. Teda kto neprosí, anjel mu
nemôže pomáhať, a tak plniť to, načo bol k nemu
pridelený. Tento zážitok ti dávam ako dar.“
Vtedy som sa zobudila. Keď som precitla,
bola som vo svojej posteli, okolo mňa známe
veci a na stolíku malý Anjelik, ktorého som dostala pod stromček od milej dievčiny, priateľky
môjho vnuka.
Bol to prekrásny sen.

Príchodom jari som si spomenula na nedávnu
príhodu. V susednej dedine je stará Usadlosť.
Za ňou, v spleti starých stromov, je vyše storočná
kaplnka. Táto dedina nemá kostol a tak, raz
za rok - na hody, sa tam slúži svätá omša. Na kaplnke býval zvon, už nie je. Pred časom ho niekto
ukradol. Okolo kaplnky sú lavičky a tiež veľký
starý Kríž. Do mojej pozornosti sa dostala práve
tým zvonom. Bolo to v novinách a keďže som
tam nikdy nebola, s kamarátkou sme sa dohodli,
že raz sa tam pôjdeme pozrieť.
Kamarátka vzala auto, poľné cesty boli suché,
išli sme. Už z cesty sme videli na zemi niekoľko bicyklov. Vyšli sme z auta, na lavičkách
sedela skupinka mladých chlapcov s minerálkou
v rukách.
Pozdravili nás a dali sme sa do reči. Hovorili, že sú z okolia Šurian a tam aj chodia
do školy. Kamarátka držala v ruke kľúče od auta
aj s kľúčenkou. Jeden chlapec sa spýtal, či je tá
kľúčenka z Medžugoria. Bola... Spýtali sme sa
ho, ako to spoznal. Hovoril, že mama takú doniesla a aj toto: otvoril ruku a na dlani mal desiatkový zdravasový krúžok na modlitbu posvätného ruženca, ktorý sa nosí na prste. Povedal:
„Mama mi ho doniesla vlani a keď sme trénovali
na bicykloch, tlačil ma na ruke, tak som si ho dal
do vrecka a niekde stratil. Dnes sme sa tu zasa
pristavili a prvé, na čo padol môj zrak, bol tento
krúžok, ktorý ma tu celý rok čakal. Povedzte, nie
je to zázrak?“
Chlapci sa ešte osviežili vodou, sadli na bicykle a rozlúčili sa.
My sme si vzali ružence a začali sa modliť.
Zrazu spoza stromov zasvietilo slniečko. Osvetlilo celý priestor okolo kaplnky. Onemeli sme
od úžasu. Sedeli sme uprostred fialkovej krásy.
Toľko fialiek naraz rozkvitnutých na jednom
mieste sme ešte nevideli. Bolo to niečo nádherné. V tom tieni stromov sme tie fialky vôbec
nevnímali. Slniečko sa schovalo za ďalšie stromy, fialky akoby sklonili hlávky, ale nám zostal
v srdiečkach nádherný pocit.

Anna Emília Miklovičová

Anna Emília Miklovičová
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Spomienka

Narodili sa:

Opustili nás:

Tobias Slíž
Janka Hlaváčová
Šimon Kalina
Matúš Šlehobr

Branislav Hybben
Mária Petrovičová
Eva Čičová

,,Prišlo to tak zrazu, nečakane
a nádeje na život už niet,
zostalo prázdne miesto pri stole
a pár nedokončených viet...“
Dňa 18. februára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Ján Pilný.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Jubilanti:
V tomto roku oslávia významné
životné jubileum:
90 rokov
Helena Jančovičová
85 rokov
Júlia Čičová
Zuzana Molnárová
Lýdia Šimonová
80 rokov
Terézia Húlanová
Ján Kasala
Anna Miklovičová
Gizela Molnárová

75 rokov
František Lednický
Mária Rodná
Ján Homola
70 rokov
Jozef Šemnický
Silvia Jančovičová
Anton Molnár
Pavol Damašek
Jaroslav Kováčik
Eva Patáková
Marián Tatranský

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV
Štatistika obyvateľov obce Poľný Kesov
ku dňu 31.12.2016:
Počet obyvateľov na trvalom a prechodnom pobyte celkom: 667 obyvateľov, s priemerným vekom 41 rokov. Z toho 354 žien, 313 mužov.
Počet obyvateľov mladších ako 15 rokov: 89,
z toho 51 dievčat a 38 chlapcov.
Za rok 2016 bolo na trvalý pobyt prihlásených 21
obyvateľov, 11 odhlásených. Narodilo sa 7 detí:
5 dievčat, 2 chlapci. Zomrelo 7 občanov: 3 ženy,
4 muži.
Počet manželstiev uzavretých občanmi Poľného
Kesova bolo 1.
Bc. Iveta Sušková

Státisíca slza
Iba človek bez srdca
musel vymyslieť slovo ,,vdova“.
Keby vedel, koľkým sa hnusí,
nikdy by to neurobil znova.
Akým právom som ja vdova,
keď nebola to moja vôľa?
Bola som Tvoja žena, čo Ťa milovala
a Tebou milovaná bola.
Prečo som proti svojej vôli
ako vdova zapísaná?
Každý človek si titul vyberá sám
a tvrdo bojuje, aby ho mať mohol.
Jedine titul vdovy dostaneš bez toho,
čo by si len prstom pohol.
Nepekný názov, ktorý srdce omína,
mi pri každom vyslovení
Tvoju stratu pripomína.
Byť vdovou je ťažké.
Už sa to so mnou vlečie
i keď mi po líci
už státisíca slza tečie.
Jozefína Pilná
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AKO PLYNIE ČAS V MIESTE RELAXU A TERMÁLNYCH BAZÉNOV
Najväčším lákadlom pre turistov pri návšteve
obce Poľný Kesov je rekreačné zariadenie Thermalpark Nitrava, ktoré ponúka komplex viacerých služieb zameraných na zdravie a oddych.

Thermalpark Nitrava začiatkom Nového
roku 2017 zasiahli organizačné zmeny, ktoré
nenarušili chod, ani prevádzku tohto celoročne
otvoreného komplexu pozostávajúceho z hotela
a bazénov s termálnou vodou.
Nové vedenie spoločnosti pokračuje v myšlienke rozvoja a rozširovania služieb pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Po krátkej prestávke sa pokračuje v stavebných prácach
na nových exteriérových bazénoch s množstvom
vodných atrakcií. Táto letná časť areálu bazénov
bude príjemným prekvapením pre všetky vekové
kategórie.
Thermalpark Nitrava však
už teraz ponúka návštevníkom štyri bazény s termálnou a netermálnou vodou
počas celého roka, v lete aj
v zime. V bazénovej hale je
k dispozícii zážitkový bazén
s vírivkou, deti upúta detský
bazén s vodným hríbikom.
Tematicky ho dopĺňajú vodník nad bazénom s triom
žabiakov vôkol. Výplavový
bazén s termálnou vodou poteší návštevníkov, ktorí si radi
zaplávajú pod holým nebom.
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Kúpanie pri svetle slnečných lúčov ponúka aj
bazén pri jazere, dostupný počas letnej sezóny.
Ponuku kúpania dopĺňa hotelový Hypertermálny
bazén. Záujemcovia o sauny si prídu na svoje
v saunovom svete.
Pre mladšie ročníky a odvážlivcov
sa chystajú atrakcie v podobe toboganov
v toboganovej aréne, kde zažijú pocit
skutočného adrenalínu.
Ľudia z obce, či blízkych miest tak
nemusia cestovať desiatky kilometrov,
keď chcú počas roka zažiť pocit zábavy
na termálnom prameni, navyše v príjemnom prostredí tunajšej flóry a fauny.
10. februára sa v hoteli ThermalKesov
uskutočnil prvý ročník Kesovského
bálu a odštartoval tak plesovú sezónu
v Poľnom Kesove. Svojou bohatou
účasťou oživili hotelovú reštauráciu tancujúce
páry hostí, kde im do tanca vyhrávala skupina Brilax. Večerný program dopĺňalo tanečné
vystúpenie dievčenskej skupiny Rhythmix
so svojou choreografiou a spevácke vystúpenie Lenky Pavlíkovej, ktorá predstavila piesne
zo svojho repertoáru. Veselá nálada vládla až
do skorých ranných hodín a 1. Kesovký bál sa
tak dostal do svojho úspešného konca. Možno sa z neho stane základ pokračujúcej tradície
v Poľnom Kesove.
Text a foto: Ing. Filip Bekéni

POTULKY PO MIKROREGIÓNE
Rastislavice
Rastislavice sú jedna z najmladších obcí
na Slovensku. Ich dejiny
sa oficiálne začínajú písať
založením štátnej kolónie
v roku 1928 na mieste
staršieho majera Degeš,
ktorý bol administratívnou časťou Komjatíc.
Obec sa osamostatnila v roku
1936 pod názvom Starý Degeš
a v roku 1948 dostala nový názov
Rastislavice.
Dejiny obce však nezačínajú
v tomto období, práve naopak,
osada ležala na území, ktoré bolo
osídlené už v hlbokom stredoveku
a zároveň spadalo pod územie Nitrianskeho kniežatstva. Práve preto
sa knieža Rastislav stal symbolom
obce. Jeho socha v nadživotnej
veľkosti zdobí priestranstvo pred
obecným úradom.
Tradíciou v Rastislaviciach bol
chov husí a práve túto tradíciu symbolizuje súsošie Husiarka s chlapčekom, nachádzajúce sa v centre obce. Okrem
spomínaných sôch, sa v obci nachádza obecné
múzeum, v ktorom si turisti môžu prezrieť expo-

náty dokumentujúce históriu regiónu.
Medzi pozoruhodnosti patria aj dva kostoly, evanjelicky a katolícky. Zaujímavosťou je,
že katolícky si občania svojpomocne prestavali
z bývalej sýpky obilia.
Prechádzka po obci je zaujímavou prehliadkou rôznorodej architektúry, ktorú si sem priniesli kolonisti z pôvodných bydlísk. V obci je
možnosť ubytovania a stravovania v štýlovo

Obecný úrad so sochou kniežaťa Rastislava.
zariadenom penzióne s reštauráciou Kalvín pub
a v reštaurácii Talisman.
V súčasnosti majú Rastislavice
926 obyvateľov. V dedine sa nachádza základná škola pre prvý stupeň, materská škola, pošta, dva obchody, kultúrny dom a pre športové
vyžitie slúži multifunkčné ihrisko.
Obec je zabezpečená kamerovým
systémom a žije bohatým kultúrno - spoločenským životom, vďaka
množstvu záujmových organizácií.
Text a foto: Miroslav Juhász
starosta obce

Fotografia obecného múzea.
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KALENDÁR KULTÚRNYCH
A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
Máj

Stavanie mája
Deň matiek
Memoriál Alexandra Tótha

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Oznamujeme občanom, že dňa 1.4.2017 sa uskutoční brigáda, pri ktorej si vyčistíme našu obec.
Stretnutie účastníkov „jarného upratovania“ je
pred budovou obecného úradu o 8.30 hod., kde
budú vydané ďalšie pokyny. Je potrebné si so
sebou priniesť hrable, nožnice na stromky, pracovné rukavice a chuť do práce. Každý pár pracovitých rúk je potrebný!
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