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PRÍHOVOR STAROSTKY
Nadišlo ročné obdobie,
ktoré túžobne očakáva snáď každý z nás.
Je tu leto. Pre mnohých predstavuje čas
oddychu a načerpania
nových síl. Deti na
dva mesiace zabudnú
na školské povinnosti
a my, dospelí, si vychutnáme pár dovolenkových dní, ktoré sme si počas
roka starostlivo naplánovali. V posledných rokoch
nás však tropické, až neznesiteľné letné horúčavy vyčerpávajú a nepridávajú na príjemnom pocite z letných dní. Vtedy túžobne hľadíme k oblohe
a čakáme na osviežujúci dážď, ktorý osvieži prehriaty vzduch a zavlaží suchom vyprahnuté záhrady.
Je v ľudskej povahe prispôsobiť sa zmenám a tak si už
na takéto letá pomaly zvykáme. Napriek tomu je leto v
mnohom výnimočné. Dlhé letné dni striedajú príjemne chladivé večery, ktoré trávime so svojimi priateľmi,
okrídlené spevavce nás ráno budia svojim trilkovaním,
vo vzduchu cítiť vôňu pokosenej trávy, na ktorej sa ešte
ráno trblietali kvapky rosy....
Vážení spoluobčania, milé deti,
dovoľte mi zaželať Vám krásne strávené letné dni plné
oddychu a pohody, či už ich strávite pri vode, v prírode,
alebo jednoducho dni strávené doma budú pre Vás tým
najlepším relaxom. Ale hlavne ich prežite v zdraví, aby
ste sa opäť mohli vrátiť k svojim každodenným povinnostiam.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ
OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV
Na zasadnutí, ktoré sa konalo 28.4.2017 obecné
zastupiteľstvo najmä:
- schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /
2017 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5 / 2016 o výške miestneho poplatku za rozvoj,
- schválilo zámer zapojenia sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v
programe Podpora rozvoja športu na rok 2017,
Podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných
ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, kde
najnižšia, resp. najvyššia výška žiadanej a
poskytnutej dotácie je od 35 000 EUR do 40 000
EUR a minimálna výška spolufinancovania
projektu z vlastných zdrojov obce alebo iných
zdrojov, na ktorý je dotácia požadovaná, je
najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu,
- schválilo zmluvu na poskytovanie servisných služieb v rámci dispečingu a riadenia
verejného osvetlenia firmou IS – Industry Solutions, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 129, 010
01 Žilina,
- schválilo financovanie obstarania nádob na separovaný odpad z rozpočtu obce pre občanov
s trvalým pobytom v obci a pre občanov s prechodným pobytom alebo užívajúcim
nehnuteľnosť obec zabezpečí nádoby na separovaný odpad za poplatok, ktorého výška sa
rovná sume, za ktorú obec nádoby zakúpila,
- schválilo zámer obstarať doplnky a zmeny Územnoplánovacej dokumentácie obce Poľný
Kesov,
- schválilo vybudovanie petangového ihriska
v parku pri kultúrnom dome.
Na zasadnutí dňa 28.6.2017 obecné zastupiteľstvo
najmä:
- prerokovalo a zobralo na vedomie výročnú správu obce za rok 2016, správu audítora
z auditu účtovnej závierky za rok 2016 a správu

k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej
správe za rok 2016,
- na základe stanoviska hlavnej kontrolórky obce
schválilo záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad,
- schválilo použitie prebytku rozpočtu obce za rok
2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške
56 441,83 EUR a na krytie schodku finančných
operácií v sume 7 230,82 EUR,
- schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2017,
- zobralo na vedomie pripravovanú zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti
CERDON – Mikroregión, s.r.o.,
- schválilo zverejnenie zámeru priameho predaja
majetku obce č. 2 / 2017 a to stavby súpisné číslo 28 ( budova bývalej pošty ) a pozemku parc. č. KN-C 2729/1 o výmere 82 m2
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Poľný Kesov
zapísané na LV č. 448,
- zobralo na vedomie informáciu o výzve vyhlásenej Poľnohospodárskou platobnou agentúrou
na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci opatrenia 7 – Základné
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry s tým, že starostka
zistí bližšie informácie a podmienky poskytnutia
dotácie v rámci aktivity č. 1 – možnosť
uchádzania sa o dotáciu na vybudovanie šatní na
futbalovom ihrisku, a v rámci aktivity č. 6
možnosť uchádzania sa o zakúpenie nového traktora s prívesom.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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FOTOGRAFIE - SVEDECTVÁ DOBY

AMFITEÁTER
V Poľnom Kesove bol známy amfiteáter, na ktorom sa v letných mesiacoch konali zaujímavé podujatia. Najčastejšie boli kultúrneho charakteru – na pódiu účinkovali nielen ľudové súbory, ale aj Lúčnica, či súbory zo zahraničia.
Spev a tanec niekedy vystriedali divadelné predstavenia nitrianskych hercov, z ktorých si mnohí
pamätáme najmä pánov Jozefa Dóczyho a Jozefa Kišša, bardov DAB. Vtedy v hľadisku amfiteátra
trávievali voľný čas celé rodiny.
Ako deti sme na kesovskom amfiteátri často mávali tanečné vystúpenia v podobe súboru Zbojník,
ktorý dlhé desaťročia kvalitne viedol hudobný pedagóg, naozaj PÁN UČITEĽ Jozef Janiš. Svojim žiakom odovzdal veľký kus hudobného a speváckeho kumštu, zručnosť hry na husle, ktorým mohli potešiť divákov na rôznych vystúpeniach v kultúrnych domoch, ale aj v prírodnom amfiteátri, z ktorých
ten náš, poľnokesovský, patril onoho času k najkrajším a najatraktívnejším nielen v Nitrianskom
okrese, ale aj za jeho ,, hranicami“.
Drevené lavičky poskytovali miesta na sedenie mnohým divákom nielen z našej obce, ale i zo širokého okolia. Ľudia prichádzali za umeleckým zážitkom v jedinečnom prostredí, na ktorý sa nezabúda
po celý život.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
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JARNÉ UPRATOVANIE OBCE
Dňa 1. apríla sa pred obecným úradom zišli tí občania, ktorým čistota našej obce nie je ľahostajná,
aby svojou prácou prispeli ku skrášleniu prostredia, v ktorom žijeme. V tento deň sa konala jarná
brigáda spojená s čistením a úpravami verejných priestranstiev v obci.
Niekoľko dní pred touto akciou sme prezreli kataster obce, predovšetkým prístupové komunikácie do
obce, aby sme preverili, koľko odpadu sa na týchto miestach nahromadilo. A musím skonštatovať,
že ho bolo podstatne menej,
ako minulý rok. Možno k tomu
prispelo aj zavedenie nového systému zberu odpadov v
obci, kde občan má možnosť
zbaviť sa akéhokoľvek druhu
odpadu legálnym spôsobom.
Tak, ako minulý, aj tento rok
si súbežne s nami čistili svoje
dedinky taktiež občania Veľkej
Doliny, Štefanovičovej a Mojmíroviec.
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Techniku a pracovníka na zabezpečenie zvozu odpadov opäť sponzorsky poskytlo Poľnohospodárske
družstvo Mojmírovce, ktorému touto cestou vyslovujem moje poďakovanie.
Taktiež ďakujem všetkým Vám, vážení spoluobčania, ktorí ste odložili svoje domáce pracovné povinnosti a zúčastnili ste sa jarného upratovania obce.
Ďakujem spoločenským a kultúrnym organizáciám pôsobiacim v obci, ktoré sa tejto akcie zúčastnili – Jednote dôchodcov, Stolnotenisovému klubu, Futbalovému klubu, Dobrovoľnému hasičskému zboru, speváckemu súboru Prameň a Poľovnej spoločnosti Breza, ktorá okrem pracovitých rúk
poľovníkov sponzorsky poskytla pre všetkých brigádujúcich chutný guláš, ktorý spoločne so svojimi
pomocníkmi pripravil skúsený „šéfkuchár“ Igor Plenta.
Deň pred akciou deti materskej školy čistili areál školy a žiaci základnej školy vyzbierali odpadky
v jarkoch popri hlavnej ceste. Aj im patrí moje poďakovanie.
Tento rok prišlo brigádujúcich o čosi menej, no na druhej strane prišli niektorí prvýkrát. Verím, že nie
posledný a že bude stále viac tých, ktorým záleží na čistote obce, v ktorej žijeme.

ZAMYSLENIE NA ZÁVER:
Ani nie týždeň po brigáde sa v chotári obce našiel vyvezený odpad.
Neviem, či to bol náš občan, alebo niekto, kto len prechádzal okolo.
Moja otázka znie: Keď už pre lepšie životné prostredie dotyčný nič nespraví, dobre, beriem.
Ale prečo škodí a znevažuje prácu ostatných? Nerozumiem ....
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

PRAVIDELNÁ NÁVŠTEVA

PRÁZDNINOVÉ ČÍTANIE PRE KESOVSKÉ DETI
A ICH KAMARÁTOV ODINAKIAĽ
Letné večery bývajú často sparné. Žiada sa byť
ešte vonku, pokým vzduch trochu neochladne.
Počas dovolenky môžeme posedieť do neskorých
hodín – iba tak, na dvore pri pohári občerstvujúcej citrónovej šťavy. Vitamíny dodajú organizmu
vyčerpanému z horúceho dňa energiu. Nie sme
však jediné tvory, ktoré sa potrebujú posilniť: v
približne rovnakú hodinu, v čase, keď sa večer prehupne do noci, prichádza do môjho dvora pichľa-
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vý ježko Hladoško.
Má už stálu trasu – od susedov pozdĺž zadnej časti domu a mieri rovno k plechovému tanieriku
našich štvornohých stravníkov. Tí sú v strave dosť vyberaví a tak v tanieriku vždy zostane nejaká
poživeň. Či už kúsky varenej mrkvičky, zemiačik...Chutí mu aj zvyšok polievočky. Ježko prichádza na
istú večeru. Apetít má tak veľký, až tanierik hrkoce o chodník.
Láka nás obzrieť si ho zblízka, to sa mu však nepáči a s urazeným hlasným fučaním odcupitá preč.
Vzdialime sa aj my, vediac, že pokým nie je tanierik prázdny, ježko Hladoško nie je ďaleko. Nemýlili
sme sa ani teraz. Náš pravidelný hosť sa odfučal, ešte nenaplnené bruško ho priviedlo späť. Necháme
zvieratko pokojne skonzumovať zvyšnú potravu, veď je v prírode užitočný.
Raz si ježko priviedol aj svoju rodinku – malé ježurky ledva za ním stačili prepletať drobnými nožičkami. V kesovských zákutiach a záhradách prebýva veľa užitočných ježkových rodiniek. Dnešné malé
deti ich poznajú z knižiek, najčastejšie s typickým jabĺčkom zapichnutým do ježkovho kožúška. Ale
bezprostredné stretnutie – to je prázdninový zážitok!
Už po niekoľko rokov ježka s vnučkou očakávame takmer každý večer. Keď príde, sme spokojné my, aj
Hladoško. Zvierací tvor je napapaný a my dve si po peknom zážitku poprajeme dobrú noc. Veď ručičky
hodín pokročili.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

MAMIČKE Z LÁSKY
Do titulku článku som si vypožičala motto z pôvabne vyzdobeného pódia pri príležitosti oslavy Dňa
matiek, ktorá sa uskutočnila 13. mája v našom kultúrnom dome.
Podujatie otvorila pani starostka, Ing. Ľubka Poluchová, emocionálnou úvahou o mame. Výchova
dvoch nádherných a úspešných dcér jej prejav umocnila pravdivosť príhovoru o zodpovednosti, náročnosti, ale súčasne nádhere a zmysluplnosti života :
,, NÁRUČ MAMY SME POCÍTILI AKO PRVÚ, MAMA SI ZASLÚŽI NAŠU ÚCTU, LÁSKU.“
Slávnostný program venovaný
všetkým mamám a starým
mamám bol dojímavý od
prvej do poslednej chvíle: vystúpili v ňom naše deti z MŠ a
ZŠ Poľný Kesov.
Mozaika programu škôlkárov
pozostávala z piesní, básní,
tancov, typických pre predškolský vek – Moja mamka
niečo má, Maličká som, húsky
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pásla, Viažem si kytičku v zelenom hájičku, Keď si šťastný, tlieskaj rukami...
Vystupovali úprimne, s ,, čistými“ srdiečkami vyjadrovali každým slovom city k maminám:
,, Mám rád kvety, mám rád hračky, každú hračku maličkú,
no najväčšmi zo všetkého, ľúbim svoju mamičku.“
Milý program pripravili pani učiteľky MŠ, Želmíra Jurigová a Klaudia Matuščinová.
Žiaci základnej školy začali svoje vystúpenie hrou na flaute. Po nej sa otvorila slávnostná náruč piesní
– O rodine, My sme malí muzikanti..., básní – Ubolený zajko, Mama má v očiach nezábudky, V šírom
poli zámoček..., flautovej interpretácie - Krásna, krásna, Kohútik jarabí...
Kultúrny program pokračoval tancami – My dvaja, my dvaja, Keď som išiel na špacír, Šijeme vrecia, šijeme... Vyvrcholením tanečnej časti bol náročný tanec s gymnastickými pomôckami- kruhmi,
v ktorom žiaci dokázali šikovnosť, ladnosť pohybov, ale aj trpezlivosť pani učiteľky, ktorá športovo-tanečný prvok programu pripravila. Vo vystúpení žiakov základnej školy nechýbali dramatické
spracovania textov: úryvok z Červenej čiapočky, O zvieratkách, s ústrednou myšlienkou-ponaučením
,, Dobrí sa vždy dohodnú“.
V závere programu žiakov ZŠ sa prítomným prihovorila pani učiteľka Mgr. Jarmila Adamovská: poďakovala mamám za všetku lásku a zaželala im radosť z detí a vnúčat.
Naša vďaka patrí obom pani učiteľkám ZŠ za nácvik programu – aj Mgr .Gabriele Kováčovej.
Pani starostka slávnostné podujatie ukončila poďakovaním za pekný program i účasť.
Pri odchode z kultúrneho domu bolo všetky mamy a staré mamy obdarované červenou ružou.
						

PaedDr.Iveta Štefanovičová,
Foto: Martin Kriššák

MESIAC MÁJ PATRIL HASIČOM
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána organizovali kesovskí hasiči Deň otvorených dverí hasičskej zbrojnice. V sobotu 6.5.2017 spoznala stovka návštevníkov život dobrovoľných hasičov našej obce. Tešili
sme sa hlavne účasti detí z LVS Poľný
Kesov, pre ktorých je DOD už takou
menšou tradíciou.
Všetkým prítomným sme predstavili
zákutia hasičskej zbrojnice, športovú aj
zásahovú techniku a vozový park DHZ,
hasičskú Aviu a Iveco. Tie sa páčili najmä
deťom, keď si mohli sadnúť za volant
hasičského auta. Taktiež sme si povedali
a ukázali, ako bojovať s menšími požiar-

8

mi - ukážkou hasenia hasiacim prístrojom a hasiacim vakom.
Okrem toho sme si užili veľa zábavy. Deti si zasúťažili o sladké odmeny v pripravenej súťažnej dráhe.
Precvičili si tak svoje fyzické zdatnosti. Tí najlepší boli ocenení aj trofejami, a to v troch vekových
kategóriách. Na záver sa všetci vyšantili na penovej párty.
O dva týždne neskôr sme organizovali 15. ročník súťaže „O pohár starostky obce Poľný Kesov“.
V nedeľu, 21.5.2017, sa na kesovskom trávniku stretlo 30 hasičských družstiev z rôznych kútov Slovenska, aby predviedli svoje útoky. Okrem družstiev, ktoré k nám chodia pravidelne, prilákala naša
súťaž aj nové tváre.
Ako to už býva zvykom, videli sme kvalitné športové výkony a posedeli sme si s priateľmi pri gulášiku, či bryndzových haluškách. V mužskej kategórií vyhrali hasiči z Podhoria, tím Krupiny sa tešil z víťazstva v ženskej kategórií. Domáce ženy sa umiestnili na druhom mieste, mužom sa ušlo 6. miesto.
Najväčšie víťazstvo pre nás však je to, že máme na súťaž pozitívne ohlasy nielen od družstiev, ale aj
od vás, spoluobčanov.
Alena Čičová

VÝLET DO BUDAPEŠTI
Budapešť je nádherné historické mesto. Dňa 13.5.2017 sme mali tú možnosť pozrieť si ho. Obecný
úrad zorganizoval autobusový zájazd do Zoo a Tropicaria.
Zoo v Budapešti je jedna z najstarších zoologických záhrad na svete. Okrem expozícií samotných
zvierat vyniká zoo svojou jedinečnou architektúrou a množstvom zaujímavých atrakcií, a preto niet
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divu, že ročne podľahne jej
čaru viac ako milión detských
i dospelých návštevníkov.
Na ploche takmer 11 ha tu
môžete vidieť viac ako 8000
zvierat, ktoré pochádzajú zo
siedmich rôznych oblastí a
niekoľko tisíc rastlinných druhov. Je rozdelená na niekoľko
častí podľa toho, v ktorom
kúte sveta vo voľnej prírode
zvieratká žijú.
Pri návšteve Budapešti sme
mali možnosť zastaviť sa na
nádhernom Námestí hrdinov.
Je to obrovské námestie, ktoré je známe najmä Pamätníkom milénia. Tento pomník pripomína milénium príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.
Jadrom pamätníka je 36 metrov vysoký stĺp, na vrchole ktorého stojí postava archanjela Gabriela,
ktorý sa podľa legendy v sne zjavil uhorskému kráľovi Štefanovi a ponúkol mu kráľovskú korunu.
Vedľa piedestálu sedí na koni vojvodca Arpád a sedem kmeňových náčelníkov, ktorí priviedli staré
maďarské kmene do novej vlasti. V polkruhovej kolonáde sa nachádzajú významné postavy maďarskej histórie na čele s uhorským kráľom Štefanom.
Pri presune zo Zoo Budapešť do Tropicaria sme mohli obdivovať majestátnu budovu parlamentu,
krásne mosty a na opačnej strane Dunaja hradný vrch s obrovským množstvom historických budov.
Práve na hradnom vrchu je sústredená väčšina pamiatok.
Tropicarium sa nachádza v budove veľkého nákupno - zábavného centra Campona.
Je to najväčšie morské akvárium v Strednej Európe, ktoré bolo len pred pár rokmi otvorené
v Budapešti a ponúka svojim návštevníkom neopakovateľné predstavenie.
Zažili sme v ňom atmosféru tropického pásma aj s pravou, tropickou búrkou. Medzi obrovskými porastmi sa náhle zotmelo, blýskalo sa a hrmelo a padal vlažný, tropický dážď.
Hlavnou atrakciou podmorského sveta je 1,6 mil. litrové žraločie akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Steny akvária sú zhotovené zo špeciálneho 16 cm hrubého nerozbitného panoramatického skla. Mohli sme tak bez obáv obdivovať až dvojmetrových tigrích či hnedých žralokov
z Floridy, ktoré patria medzi desať najnebezpečnejších druhov žralokov.
Deti sa najviac tešili z nádrže, kde mohli pohladkať raje.
Výlet do Budapešti bol výnimočným a nezabudnuteľným zážitkom.
Bc. Iveta Sušková
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POĽNÝ KESOV NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA!
V poslednú májovú sobotu sa kulinárski nadšenci z našej obce zúčastnili majstrovstiev sveta
vo varení a jedení bryndzových halušiek. Zaplnený Terchovský amfiteáter, kde sa tiesnilo zhruba
8000 divákov, hnal svojich favoritov k výhre v tejto prestížnej súťaži.
Zišli sa tu tímy od
Záhoria, cez Liptov,
Oravu až po Košice.
Nechýbali
družstvá
z Maďarska, Česka, Rumunska a Poľska. Ihneď
po odštartovaní zaplatil
náš tím nováčikovskú
daň, keď dal do kotla
nevedomky zovrieť celé
vedro vody, kým iné
tímy iba časť tohto ob-
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jemu. Táto poctivosť sa im nevyplatila a drahocenný čas stratený čakaním na bod varu už nedokázali zvrátiť ani najrýchlejším časom v jedení
trojkilovej porcie uvarených halušiek. Naša štvorica túto masu zjedla za neuveriteľné 2 minúty a
24 sekúnd! Porota našim za výsledný čas a chuť
udelila 27 bodov, takisto ako ostatným tímom
od 4 do 8 miesta.
Víťaz z Horehronia získal o tri body viac a stal
sa majstrom sveta pre rok 2017. Popri rôznych
súťažiach, ako pitie žinčice na čas alebo jedenie metrovej syrovej nite, účinkovalo na javisku
viacero zaujímavých kapiel, kde zaujala domáca
terchovská Ťažká muzika či česká legenda Dalibor Janda.
Už teraz sa tešíme o rok do Terchovej, no o chvíľu
(v sobotu 15.7.2017) obhajujeme druhé miesto
na majstrovstvách Európy v Tureckej.
Spravte si výlet a podporte nás!
Martin Kriššák

Pri každom stanovisku deti získali písmenko, ktoré
si mali zapísať. Na konci, po absolvovaní všetkých
stanovísk, bolo úlohou každého súťažiaceho vylúštiť heslo, ktorým bola ČOKOLÁDA.
V cieli čakala deti sladká odmena, ktorú máme
všetci radi - čokoláda a iné sladkosti. Pani starostka vyhodnotila najlepších súťažiacich a za
odmenu získali poukaz na kúpanie do Thermalparku Nitrava. Všetci účastníci si mali možnosť
pochutiť na guláši, ktorý navarili šikovní poľovníci. Počasie bolo výborné, slniečko opaľovalo
tváre všetkých súťažiacich i organizátorov.
Mgr. Jarmila Adamovská

LETO PATRÍ KVETOM

V našej dedinke ich v záhradách vidieť neúrekom. Mohli by sme vyhlásiť súťaž o naj... záhradu. Prvé miesto by určite neobsadila len jedna
rodina.
Kraľujú v nich veľkokveté omamné pivónie, optiDEŇ DETÍ
misticky oranžové vysoké ľalie, modré romantické zvončeky, pôvodne pochádzajúce z alpského
Dňa 3.6.2017 sa stretli na ihrisku zástupcovia orga- prostredia.
nizácií v obci. Každá organizácia mala stanovisko, Typické sú rôznofarebné letničky, vznešené rudpri ktorom deti súťažili. Hneď na začiatku ihriska bekie, pyšné astry...
pri vstupe dostal každý účastník plagátik s plánom. Krásu záhrad dotvárajú kríky budleí, ktoré obľubujú motýle. Objavujú sa ozdobné kaktusy v
keramických nádobách, ministromčeky v hlinených veľkých črepníkoch, moderné kovové sochy
zvierat...
Kedysi mala v našej ulici najkrajšiu predzáhradku
pani Kozárová. V jej strede bola dokonca štrková
cestička. Z kvetov vynikali najmä ozdobné sýtočervené vlčie maky, krásne a nebezpečné. Nedalo sa nevšimnúť rôznofarebné minigladioly, le-
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mujúce okraje nevšednej záhrady,
v ktorej dodnes nechýba klasická
studňa. Najvzácnejšia ,,vychytávka“ je však zaujímavý strom
rastúci pri ceste.
Aké by bolo leto bez ruží? – dokážu kvitnúť od mája do októbra.
Ich pestrosť, dokonalosť a vôňa
neodmysliteľne skrášľujú letný
čas. V podobe kytíc môžu vyjadriť najvzácnejšiu emóciu. Ale aj
jediná ruža z vlastnej záhrady vie
v interiéri vyčariť pohodovú atmosféru.
Niektoré odrody sú vhodné aj na sušenie. Takéto kytice môžeme mať vo váze dlhšie.
V kesovských záhradách sa darí aj ,,obyčajným“ letným kvietkom – žltým nechtíkom, sedmokráskam. Nenápadné, ale zaujímavé sú aj ružové či červené georgíny. Pri potulkách môžeme objaviť aj
vzácne rododendrony a presvedčiť sa, že nerastú iba v botanických záhradách.
Osobne si neviem predstaviť leto bez vysokých trsov žltobielych margarét.
Takmer v každej záhradke vidieť starostlivosť pestovateľa. V ich kútoch ľudia pestujú liečivé byliny- fialkovú levanduľu, mätu, medovku, kostihoj... Osobité čaro môžu mať aj mierne zanedbané,
minimálne pre rôznych živočíchov, potrebných pre rovnováhu v prírode.
Súčasťou letných záhrad bývajú i jazierka. Uvidieť nad nimi farebnú vážku je v súčasnosti vzácnym
zážitkom.
Aj záhrady sú vyjadrením estetického vkusu majiteľa, či jeho možností. Tie naše, kesovské, vzbudzujú
radosť a potešenie po celé leto.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: rodinný album autorky

OTVORENIE LETA
Otvorenie leta sa v našej obci organizuje už dlhé roky. Spevom i tancom sa tu prezentujú súbory
z blízkeho okolia.
Dňa 10.6.2017 sme sa stretli, aby sme symbolicky privítali najkrajšie obdobie v roku, keď sa príjemne
sedí vonku aj v podvečerných hodinách, vzduch vonia rozkvitnutými kvetmi a slnečné lúče nás nabíjajú energiou.
Čo všetko si ešte predstavíme pod jednoduchým a súčasne čarovným slovom ,,leto?“ - sú to dozrieva-
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júce lány obilia, ktoré
ovieva lahodný vietor, nekonečné polia
úžasných, maliarov
inšpirujúcich slnečníc... Leto, to sú deti
na lúke tvoriace venčeky zo žltých púpav,
ktoré boli ako kvet
symbolom tohtoročného nášho leta.
K horúcemu letu
patria typické radosti
– kúpanie, ochutnávanie zmrzliny, prechádzky voňavou prírodou, ktorou je naša dedinka bohato
obdarená.
Leto patrilo v ten deň predovšetkým nám. Ponúklo náruč plnú spevu, tanca, hudby prostredníctvom
milých múdrych ľudí, ktorí si kultúrny program pripravili, nacvičili a k nám, do Poľného Kesova na
Otvorenie leta 2017 zavítali.
Na pódiu účinkovali ako prvé deti zo Základnej a Materskej školy v Poľnom Kesove. Nasledoval detský súbor Bablnka z Mojzesova, ktorý má v súčasnosti 25 členov od 6 do 12 rokov. Pre
dnešné deti a ďalšiu generáciu uchovávajú piesne, tance a zvyky z Požitavskej oblasti. Súbor reprezentuje obec Mojzesovo a Základnú školu Mojzesovo – Černík na rôznych miestnych
a cezpoľných kultúrnych podujatiach.
Ďalším súborom, ktorý sa nám predstavil bol súbor Fešandy z Černíka. Členky folklórnej skupiny
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„Fešandy“ spojila láska k ľudovým tradíciám. Skupina funguje od roku 2010 a tvorí ju 11 žien z obce Černík.
Ich začiatky sa spájajú s divadelným muzikálom Láska čistá. Táto forma prezentácie ich veľmi oslovila
a tak sa rozhodli pokračovať v nácviku piesní, tancov a hovoreného slova. Najmladšia členka skupiny
má 50 rokov a najstaršia 68rokov. Svojím programom vždy rady spríjemňujú rôzne podujatia organizované v obci Černík, ale aj mimo nej (fašiangy, stavanie mája, posedenie pri príležitosti mesiaca
úcty k straším, zabíjačky spojenej s vianočnými tradíciami, čepčenie nevesty. Folklórna skupina Fešandy podporuje aj rôzne kresťanské podujatia, ako je Dobrá novina vo vianočnom období.
Kroje, v ktorých vystupujú si šili aj vyšívali samé. Ľudový kroj vypovedá o tom, ako sa v minulosti
ľudia v obci Černík obliekali.
Súbor, ktorý v programe nasledoval bol domáci Prameň, s počtom členov 13. Súbor vedie pani Alena
Jančovičová a hudobný doprovod robí pán Rudolf Arpáš. Po vystúpení sme pokrstili ich prvé CD.
Pokračovali sme so súborom Šurianski Tamburáši. Počet členov je v súčasnosti 10 a ich história je
takáto: po prvej svetovej vojne sa vrátili domov, do Šurian, bratia Augustínoví. Z Chorvátska priniesli
tamburice, ktoré hneď vzbudili pozornosť u obyvateľov. Začali s nimi hrávať aj ďalší blízki známi,
naučili sa hrať podľa nôt a účinkovali aj na vianočnej omši. Na šurianskej železničnej stanici dokonca
vítali prezidenta Tomáša Garika Masaryka jeho obľúbenou piesňou. Neskôr sa činnosť súboru utlmila, kým nevyrástla druhá generácia tamburášov.
V minulom roku si súbor pripomenul svoje 95. výročie založenia. Šurianski tamburáši sa nám predstavili v trojgeneračnej zostave, ktorej vedúcim kapelníkom je Miroslav Eliáš a umeleckým vedúcim
Marek Bartovič.
Pri kultúrnom dome, pod lipou, náš večer pokračoval tanečnou zábavou s novozaloženou skupinou
Cedronka z Mojmíroviec.
Ďakujem všetkým, ktorí k nám, do Poľného Kesova na Otvorenie leta 2017 zavítali.
Bc. Iveta Sušková

POĎAKOVANIE

Dovoľte mi, aby som touto cestou vyjadrila svoje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a prispeli k dôstojnému priebehu kultúrno – spoločenského podujatia Otvorenie leta 2017,
ktorého som sa zo závažných rodinných dôvodov nezúčastnila.
Ing. Ľubica Poluchová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

UZAVRELI MANŽELSTVO:
Dušan Dankovič a Miriama Dubajová

NARODILI SA:
Rudolf Daniš
Matias Kukan
Zara Balážová
Radovan Klinga

OPUSTILI NÁS:
Ernestína Tóthová

GRATULÁCIA
Pani Helena Jančovičová sa dňa 5.5.2017 dožila
krásneho životného jubilea - 90 rokov života.
Výbor Jednoty dôchodcov jej bol srdečne zagratulovať a odovzdať spomienkový darček.
Všetci členovia Organizácie Jednoty dôchodcov
jej srdečne gratulujú a do ďalších rokov jej želajú
veľa zdravia, šťastia a chuti do života.
Jednota dôchodcov

PÄŤDESIATKA S PRAMEŇOM

(A NIELEN TO)
Tento rok si pripomenula jedna z členiek súboru Prameň, pani Eva Patáková, významnú životnú udalosť päťdesiate výročie sobáša. Ako prekvapenie zaspievali naši „Prameňáci“ na rodinnej oslave „ zlatej svadbe“
manželom Patákovým piesne, ktoré vohnali do očí slzičky nejednému účastníkovi tohto milého podujatia.
V piatok, 2.6.2017, súbor vystupoval v obci Jatov ako predskokan skupine Kollárovci. Ďalšími vystupujúcimi tu boli Jatovčanka z Jatova a Záhradkárska kapela Lipovčanka z Lipovej. Nálada bola vynikajúca, piesne
chytľavé.
V tomto roku súbor Prameň nahral svoje prvé CD. A na Otvorení leta sme okrem vystúpení mali jedno veľmi
príjemné spestrenie programu: krst tohto nového Cédečka s názvom Piesne z kesovského prameňa.
Krstným otcom sa stal pán Rudolf Arpáš, pretože bol prítomný v súbore už od jeho začiatkov. Hudobne ho
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sprevádzal na každom vystúpení. Vždy sa na neho dalo spoľahnúť, aj keď mal určite veľa iných povinností.
Krstným otcom sa stal preto, lebo si zaslúži našu úctu a obdiv.
Otázku, čím, pokrstiť toto nové CD sme mali zodpovedanú veľmi ľahko.
Pretože čím iným krstiť Cédečko súboru Prameň, ako vodou z prameňa?
Obec Poľný Kesov je pre návštevníkov známa najmä kúpaliskom s termálnou vodou. A domáci vedia, že
voda, ktorá nám tečie z vodovodu, je tiež naša, kesovská.
Preto sa CD krstilo vodou z dvoch vrtov: jeden - patriaci obci Poľný Kesov a druhý – vrt Termalparku Nitrava
so slanou vodou. Táto milá príležitosť nám umožnila symbolicky spojiť dva kesovské pramene.
Bc. Iveta Sušková
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SVÄTOJÁNSKE POSEDENIE
V jeden júnový deň som si našla na pracovnom stole pozvánku od členov Jednoty dôchodcov na
Svätojánske posedenie, ktoré bolo naplánované na 26. júna. V ten deň sa už z diaľky šírila omamná
vôňa slaninky, špekačiek a grilovaného
kuracieho mäska, ktorá ma isto doviedla
do kultúrneho domu. A hoci tieto dobroty neboli pripravené na ohníku, ale na
panvici v kuchynke nášho „kulturáku“,
chutili znamenite. Na umocnenie chutí bolo pripravené dobré vínko, neskôr
sladké koláčiky k voňavej káve a k tomu
nemiznúci úsmev na tvárach dievčeniec
– dôchodkýň. V tejto príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli čo - to o zvykoch
na sv. Jána.
K tomu dňu sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom. Tradovalo sa, že na Jána
majú najväčšiu moc všetky živly - zem, voda i oheň. Preto sa zvykli počas najkratšej noci roka páliť
jánske ohne a vatry. Mládež, ženy aj muži na svätého Jána tancovali a spievali okolo vatier, často ich
aj preskakovali.
Dievčatá robili ohníčky týždeň pred Jánom, na Jána a po Jáne. Ohňu sa pripisovala magicko
- očistná funkcia a jánske ohne sa pálili za sucha s cieľom privolať dážď. Predstavy o klesaní
Slnka z vrcholného bodu nebeskej klenby vyjadrovali horiace kolesá spustené z vrchov do
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dolín.
Rozšírené bolo i vyhadzovanie fakieľ a zapaľovanie kolies na vysokých stĺpoch. Ľudia
dávali do ohňa kúsok cesta, posúch alebo odrobinky chleba. Tieto akty boli pretrvávaním
obetných rituálov slovanského obyvateľstva
pred nástupom kresťanstva. Oheň sa uctieval,
nesmel sa požičať ani zhasiť, musel vydržať horieť čo najdlhšie. Táto tradícia má svoj pôvod
v indoeurópskej mytológii starých Slovanov.
Každý slnovrat sa v minulosti chápal ako
začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl
prírody aj človeka. Obrady letného slnovratu sú
sústredené na 24. jún, deň Jána Krstiteľa, keď
pohanský obrad dali ľudia postupne do súvislosti s kresťanskou tradíciou. Generácie pred nami
kedysi tiež verili, že aj byliny nájdené v túto magickú moc, majú ozdravujúce účinky. Tieto zvyky
majú korene ešte v predkresťanských časoch.
Deň, kedy Jánovia oslavujú meniny, sa považuje
aj za deň narodenia Jána Krstiteľa. Tento svätec
bol považovaný za patróna kožušníkov, remenárov a pastierov. Práve pastieri tento deň považovali za svoj sviatok, oslavovali ho ohňami a
bohatou hostinou. Na Jána sa nesmelo sadiť ani
prať. Šťastie mal človek, ktorý chytil svätojánsku
mušku a nosil ju pri sebe ....

TVORIVÉ OKIENKO

KLOBÚČIK
A.E. MIKLOVIČOVÁ
Kráčali sme po ulici, slniečko hrialo nad tridsať stupňov, ešteže trochu pofukoval slabý vetríček. Zrazu sa
mu nezbedníkovi chcelo trochu pohrať a zadul tak, že
mi uchytil slamený klobúčik.
Syn ho chcel dobehnúť, ale on, potvorník, vždy, keď
ho mal na dosah ruky, poskočil o kus ďalej. Takto sa
s nami pohrával ako by mu to robilo radosť. Blížili sme
sa blízko striekajúcej fontány a ja som videla v duchu
môj klobúčik hrať rôznymi farbami.
Keď tu sa zjaví oproti idúci sympatický pán / stará škola / zohne sa a klobúčiku zatrhne krídielká.
Podáva mi ho so slovami:“Nech sa páči pekná pani“.
Zasmiala som sa a hovorím:“Za klobúčik vám ďakujem, ale za ten kompliment,
aj keď nie pravdivý, Vás pozývam v týchto horúcich
dňoch na kúpalisko Thermal Kesov, ktoré je znovu
otvorené.“
Potešil sa, že je v prevádzke: „V minulosti som tam
chodil a rád budem znovu chodiť aj s celou rodinou.“
Vidíte, ako sa dá robiť reklama a pre niektorých možno aj rande? Dámy, noste klobúky!
Foto: internet

Svätojánske dôchodcovské posedenie sa nieslo
v srdečnej atmosfére. Domov sme všetci odchádzali s pocitom príjemne stráveného popoludnia. Verím, že o rok si nájdu čas a prídu aj tí
z Vás, milí dôchodcovia, ktorí ste tento rok ostali
doma. Určite neoľutujete!

Ing. Ľubica Poluchová
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MÁJ

SEDADLO

ANNA EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ

ANNA EMÍLIA MIKLOVIČOVÁ

Keď príde mesiac máj
rozozvučí sa celý háj
vtáčiky štebocú
hľadajú si pár.

Cestovala som mestským autobusom, ktorý mal
bočné sklápacie sedadlá.
Na jednom sedela pekná, upravená dievčinka
v krátkej sukničke. Bola to študentka, lebo vystúpila
pri Univerzite Konštantína Filozofa. Ako sa postavila,
sedadlo sa rýchlo zdvihlo a milej dievčinke zachytilo
sukničku tak, že ju odhalilo až po pás.
Mala pekné červené nohavičky, ale isto ich chuderka
nechcela ukázať všetkým vystupujúcim. Nemohla
sa rýchlo vyslobodiť zo zajatia, až jeden študent jej
pomohol sedadlo sklopiť a sukničku vyslobodiť.
Bolo mi jej ľúto, hneď ráno takáto nepríjemnosť,
ktorá môže pokaziť celý deň. Netrvalo to dlho, ale
predsa dosť cestujúcich prešlo okolo nej.
Želala som jej v duchu, aby sa jej o to lepšie darilo v
škole, možno mala skúšku, neviem, ale musela som
na ňu myslieť.
Zahanbená dievčina rýchlo vystúpila a ponáhľala sa
do školy nevšímajúc si smiech a poznámky hlúčiku
študentov.
Dievčatá, je sezóna krátkych sukničiek, POZOR na
zradné sklápacie sedadlá, radi vyzliekajú mladé

Oči sa pasú na zelenej lúke
púpava krásou mámi nás
mení sa v závoj vo vetre
a letí do diaľav.
Po zime jar nás mení
radosť do srdca preniká
do mysle pokoj vchádza.
Jar krásou vyniká.
Tešme sa z jari
cíťme sa mladí
darujme lásku
tak, ako príroda
daruje nám krásu.

dievčatá.

20

ŽIVOT JE DAR

JOZEFÍNA PILNÁ

,,Život je lepší, ako sa zdá,
aj keď to často trochu bolí.“
Slová básnika, ktorý pravdu má,
my sme len figúrky na hráčskom poli.
Máme sa tak ako ťaháme,
život sa s nami stále hrá.
Raz sme hore, inokedy dole
a dá nám to, čo pre nás má.
My chceme viac a viac...
veď toľko toho život má!
Robíme chyby? Možno nechtiac,
možno sa nám to iba zdá.
Len jedno vedzme: ,, život je dar,“
ktorý prijal každý z nás.
Tak prečo tá smutná tvár?
Tešme sa, ukážme všetko, čo je v nás.
Prehry nás ničia, bolia...
ale nesmieme cúvať späť,
hoc rany sa dlho a ťažko hoja,
musíme ísť stále vpred.
Život je dar ,,daný nám zhora,“
žime ho najlepšie, ako sa dá.
S nami Božie mlyny točia
pomaly, ale isto sa vrátia.
Vážme si život, chráňme si dar,
ktorý pre nás veľkú cenu má.
Ťahajme figúrky po hráčskom poli
najlepšie, ako sa len dá.
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NEZÁBUDKY LÁSKY
Do redakcie nám poslala mail pani Jana Jančovičová. Informoval
o jej vydanej prvotine. Blahoželáme a uverejňujeme ho v plnom
znení:
Dňa 25. apríla 2017 sa v priestoroch penziónu Artin uskutočnil
večer v duchu troch zložiek umenia. Ústrednou témou podujatia
bola: láska, veď „Láska je závan v povetrí. Láska roky kamsi plynie.
Láska je nitkou na dlani, chyť ju! Zadrž! Bo sa minie! Láska je šťastím
človeka, láska j odrazom v očiach detí. Láska je slnkom našich dní i
snom, čo v duši bdie ti....“
Za prítomnosti Vydavateľstva SB Press., členov Literárneho klubu
Dúha, bola uvedená do života zbierka Nezábudky lásky autorky
Jany Láskošky Jančovičovej. Ilustrátorsky sa na zbierke podieľala
výtvarníčka Mgr. Liana Vinter, ktorá sa ujala ilustrácií netradične.
Kniha je spomienkou, preto i ilustrácie zachytávajú život, ľudí, pocity, sú vnútornou retrospekciou prežitého,
no zároveň i nádejou do budúcna. Ilustrácie vznikali ako obrazy, ktorými bol zachytený obsah textu básní i
poviedok,„spečatili sme nimi naše dlhoročné priateľstvo, a otvorili cestu ďalšej spolupráce na ceste umenia. V
básňach sa ukýva láska vo vzťahu ženy k dieťaťu, k mužom, k rodičom, k súrodencom, k priateľom. V prozaickej
časti poviedky sú spomienkami na blízkych, ktorí zanechali v mojom živote stopy a zmenili môj postoj k životu,
budovali v ňom hodnoty.“
„Krstu knihy“ sa ujal malý Matúško. Spoločne so starou mamou pokrstili knihu nezábudkami a sladkým nezábudkovým modrým nektárom. V programe vystúpili žiaci LVS Nitra, speváčka Nikol Kassell a pätica talentovaných dievčat z Poľného Kesova: Klárka Pňačeková, Marianka Lõrinczová, Katka Týrová, Viki Chrenová a Peťka
Szákallová.
Jana Jančovičová

KRÁTKE ZAMYSLENIE: PREČO SÚ POĽOVNÍCI TŔŇOM
V OČIACH VEREJNOSTI
Možno je trochu zvláštne, že v júni, ktorý je vyhlasovaný za mesiac poľovníctva a ochrany prírody a v tomto
mesiaci sa v médiach zvýrazňuje nezastupiteľné miesto človeka - poľovníka pri ochrane životného prostredia,
registruje sa jeho podpora zveri, sa zamýšľam nad tým, prečo sa spoločnosť čoraz viac separuje na poľovníkov
a tých druhých.
Tých druhých, ktorí by nikdy nezabili zviera a nieto ešte, aby produkty zo zvierat konzumovali, užívali a potrebovali k životu...
Pritom sa stačí pozrieť do mrazničiek každej rodiny, čo sa v nej nachádza, ale pravdaže prasatá, hovädzie
mäso, kurence nie sú ulovené poľovníkmi, ale zabité na bitúnkoch. Šminky, krémy, ktoré používajú naše
nežné polovičky, majú tiež väčšinou živočíšny pôvod. Nehovoriac o kožuchoch, golieroch, topánkach z kože....
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Jednoducho sa asi treba pozrieť okolo seba, a možno
aj objektívnejšie do svojho vnútra a porozmýšľať nad
tým, čo všetko by nebolo, keby nebolo zvierat v živote
ľudskom.
Poľovníkom samotným je niekedy až nepochopiteľné, ako ich spoločnosť vníma a ako väčšina ľudí ani
nechce počúvať, že podstata poľovníctva nespočíva
v likvidácii zvierat, ale hlavnou úlohou poľovníckej
činnosti je zver ochraňovať tak, aby sa naďalej mohla
rozmnožovať, aby boli dlhodobo zachované kmeňové stavy jednotlivých druhov zvierat, ktoré žijú
v poľovných revíroch, teda vo voľnej prírode v okolí
jednotlivých miest a obcí.
Hľadanie čo najefektívnejších spôsobov pomoci jarabiciam, zajacom, bažantom, srnčej zveri je pritom
nosnou činnosťou aj Poľovníckej spoločnosti BREZA
Poľný Kesov. Nehovoriac o tom, že ak plníme kŕmidlá,
tak pritom registrujeme množstvo drobných vtákov
– drozdov, vrabcov, sýkorky, ktoré sa prídu v čase núdze nasýtiť do týchto zariadení.
Od roku 2012 sa vo vlastnej réžii pokúšame liahnuť a
dochovať jarabice, ktoré nepoľujeme, ale vypúšťame
do voľnej prírody. Do voľnej prírody sme vypustili za
posledné štyri roky viac ako 100 zajacov poľných a to
sa už v našom revíri začína aj prejavovať vo zvýšených
stavoch. To aj naši spoluobčania pozorne počúvajú a

väčšinou podporujú. Odsudzujú nás, ak ulovíme líšku,
ktorá je v našich končinách
dominantným predátorom
drobnej zveri, a už úplne nechcú akceptovať, že lovíme
túlavé mačky, psov - stovky
metrov vzdialené od príbytkov ľudí a nechcú pochopiť,
že aj tieto domestikované
zvieratá sa vo voľnej prírode
správajú ako dravce a jednoducho konzumujú drobnú zver , mláďatá a vajíčka.
A možno ešte jeden pohľad na poľovníkov
Kto je vlastne poľovníkom - veď poľovníctvo je koníčkom a každý jeden z našich členov, pokiaľ už nie je
dôchodcom, vykonáva svoje povolanie. Máme medzi
sebou učiteľov, lekárov, vodičov, policajtov a ich, vážení spoluobčania neposudzujete podľa toho, akého
koníčka popri práci vykonávajú, ale podľa toho ako
Vás napríklad vybavia, ako sa k Vám správajú.
A keby mali na menovke aj poznámku poľovník, tak
sa k nemu budete správať inak?
Som presvedčený, že dnes by nás, poľovníkov, spoločnosť nemala posudzovať historickým pohľadom,
ktorí sa spájal sa s nevhodným správaním po poľovačkách, s alkoholom a možno aj s nejakým pocitom
moci, pretože poľovník vlastní zbraň a mohol sa s ňou
predvádzať a neraz flinta zostala po poľovačke v zabudnutá v hostinci...
Sme moderní poľovníci, s novým prístupom, ktorí
z prírody nedostávajú a ani neočakávajú kilogramy
diviny, ale sme si vedomí, že dnes treba zvieratám v
prvom rade pomôcť a zároveň využívame ponúkanú
veľmi dobrú spoluprácu s poľnohospodármi, ktorú v
našich podmienkach nezištne v partnerovi PD Mojmírovce nachádzame.
Preto môžem s kľudným svedomím konštato-
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vať, že sa vôbec netajím, že som členom poľovníckeho zväzu, ale naopak som hrdý na to, že sme spoločne
v PS BREZA Poľný Kesov urobili kus dobrej práce v prospech prírody a pokiaľ môžete posudzujte nás podľa toho
- veď to robíme pre zver samotnú, ale aj budúce pokolenie, bez odmien, na úkor voľného času a odlúčenia od
našich rodín.
Ing. Ján Vrba
Foto: internet

INKLÚZIA
SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU
Už dlhé roky kooperujeme so základnou školou. Vždy, keď máme nejaké akcie, prizveme k sebe aj žiakov zo
základnej školy. Samozrejme, aj žiaci zo základnej školy prizvú nás.
Školský rok 2016/2017 bol veľmi bohatý na spoločné akcie. Skoro každý jeden mesiac sme mali inú akciu, ktorá
bola zameraná na niečo iné. V rámci Medzinárodného dňa knižníc sme žiakov zo základnej školy pozvali do
našej školskej knižnice. Poukazovali sme im našu zbierku kníh. Žiakom sa naše knihy páčili, prelistovali si v nich,
dokonca si niektoré knihy chceli vypožičať domov.
Ďalej nás čakal Svetový deň mlieka. V ten deň sme sa snažili vypiť pohár mlieka a porozprávali sme si, ako je
pitie mlieka veľmi dôležité pre ľudský organizmus.
Všetci máme radi spev, preto sme k nám pozvali manželov Žilíkových, aby sme si s nimi spoločne zanôtili na
ľudovú nôtu. Predstavili nám rôzne hudobné nástroje. Veľmi nás potešilo, že nám zaspievali aj koledy z nitrianskeho kraja. Každý z nás má rád Vianoce. V súvislosti s blížiacim sa sviatkom sme sa pokúsili naaranžovať rôzne
ikebany. Svoje vianočné ikebany sme vystavili v areáli školy.
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Kto by nemal rád Valentína? V súvislosti s týmto sviatkom sme spravili spoločnú výstavku svojich výtvorov srdiečka. Pre každého z nás bol jeho výrobok tá najkrajšia a najmilšia Valentínka.
Nezabudli sme ani na to, že máme dobrú kondíciu, ktorú sme preukázali v priateľskom florbalovom turnaji.
Kultúrny zážitok sme si spoločne vychutnali počas divadelného predstavenia Zlatá priadka. Herci nás pobavili
a rozosmiali.
V marci nás navštívil pán Budinský, ktorý so sebou priniesol svoje hudobné nástroje. Porozprával nám o ich
histórii a zahral nám na nich. Najviac nás pobavilo to, keď vyzval žiakov spolu s pani učiteľkami, aby si spoločne
s niektorými žiakmi zatancovali jednotlivé tance, ktoré nám ukázal.
Naši žiaci veľmi radi čítajú. Preto sme sa rozhodli usporiadať súťaž O najkrajšiu záložku. S knihami súvisela
aj akcia, v rámci ktorej každý, kto prečítal nejakú knihu, tak názov svojho prečítaného diela vpísal do vopred
vyrobeného lista. Z daných listov nám vznikol krásny čitateľský strom.
Stromy sa niesli aj v duchu mesiaca apríl. Žiaci kreslili a vyrábali stromy. Svoj výtvarný talent sme mohli preukázať v ďalších súťažiach - maľovanie vajíčok a kreslenie potravín, ktoré súvisia so zdravým stravovaním. V každej
jednej súťaži tí najlepší dostali hodnotné ceny. Najviac nás tešilo to, že všetko , čo sme vyrobili, sa vystavovalo
každý mesiac na nástenke. Všetci mohli vidieť naše výtvory. V neposlednom rade sme si svojimi výkresmi a
výrobkami vyzdobili interiér našej školy.
Radi sa stretávame pri pripravovaných akciách. Dané podujatia nie sú len o tom, že môžeme vyhrať hodnotné
ceny, ale predovšetkým o tom, že sa spojíme a spoločne v náš prospech prehlbujeme a upevňujeme naše vzťahy a vytvárame inklúziu.
		
Petra Pecháčová

PRICHÁDZA LETO
Aj žiaci našej školy už veľmi netrpezlivo čakajú na leto a s ním na letné prázdniny. Veď po dlhých
hodinách strávených v
školskej lavici na matematike, slovenskom jazyku, anglickom jazyku,
prírodovede, vlastivede
, či na výtvarnej výchove
plnej tvorivosti, si zaslúžia oddych.
Finančnú gramotnosť si
žiaci rozvíjali pri nákupe
kníh v kníhkupectve, pri
nákupe v hračkárstve, na
matematike sme využí-
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vali papierové peniaze /centy a eurá/, tvorili a
počítali slovné úlohy, úlohy na sporenie a nákup
rôzneho tovaru.
Čitateľskú gramotnosť sme podporovali pravidelným čítaním časopisu Vrabček /1. a 2.ročník/
a časopisu Fifík /3. a 4.ročník/. Žiaci veľmi radi
lúštia v časopisoch krížovky, čítajú o zvieratkách,
čítajú rozprávky i básničky, ktoré sa rýchlo naučia naspamäť. Niektorí starší žiaci napísali do
časopisu Fifík aj nakreslili. Fifík si vybral žiaka 3.
ročníka, ktorému uverejnil list aj výtvarnú prácu.
Veľmi obľúbené je čítanie kníh zo školskej knižnice. Niektorí siahajú po knihách o zvieratkách,
niektorí po rozprávkach, ale i bájkach ba i po
encyklopédiách, kde sa dozvedia veľa nových
informácií. Niektorí žiaci sa stávajú spisovateľmi
a ich prvé spisovateľské práce sú veľmi zábavné.
Pritom zapoja svoju fantáziu a tvorivosť.
V súčasnej dobe je dôležitý boj proti obezite.
Niektoré deti nemajú rady pohyb a sedia len
pred televízorom alebo za počítačom. Zdá sa,
že niečo také našim deťom nehrozí, lebo pohyb
milujú. Telesná výchova je veľmi obľúbená a na
nej beh, skákanie, súťaženie, hry s loptou, florbal, basketbal i vybíjaná i krúženie v školskom
klube. V rámci tohto boja proti obezite sme sa
na internete zapojili do projektu Džúsy a pyré, za
ktorý sme dostali Ďakovný list pre školu. Džúsy a
pyré patria k zdravej strave a žiaci ich veľmi radi
konzumujú v školskej jedálni i doma.
V rámci rozvíjania kreativity a tvorivosti žiaci
vytvorili množstvo krásnych výtvarných prác a
zapojili sa do rôznych výtvarných súťaží s odlišnou tematikou. Z nich spomeniem len niektoré.
Na internetovej stránke www.buducnostsveta.
sk majú všetci žiaci svoje práce, ktorými vyjadrili ako si predstavujú budúcnosť. V Krajskom
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osvetovom stredisku v Nitre prebehla výtvarná
súťaž s tematikou vesmíru „Vesmír očami detí,“
kde sme zasielali desať prác. Všetkých desať výtvarných prác je vystavených v priestoroch tohto
strediska. Výtvarná súťaž „Svet fantázie“ organizovalo CVČ Domino v Nitre. Ocenili výtvarnú
prácu Natálii Pilnej, žiačky 3.ročníka.
Naši žiaci tento rok prejavili veľkú zručnosť v
rámci školského kola „Technické minimum“. Vytvorili krásne zvieratá z odpadového materiálu
a využili opäť svoju tvorivosť a zručnosť. Urobili
sme výstavu a pozvali aj deti materskej školy i
žiakov LVS. Pravdaže aj rodičia mali možnosť žiakov pochváliť za ich perfektné výtvory.
Prezentácia na verejnosti nie je jednoduchá, ale
naši žiaci ju zvládnu. Ukázalo sa to pri vystúpení
pre mamičky na Deň matiek. Básňami, piesňami, scénkami, hrou na zobcovú flautu i tancom
poďakovali svojim mamám.
Po záverečných písomných prácach čaká ešte
žiakov školský výlet, plávanie, turistika a vysvedčenie. My, pani učiteľky, prajeme všetkým
žiakom krásne prázdniny plné zážitkov, nových
kamarátov a krásne chvíle strávené s rodičmi a
starými rodičmi.
Mgr. Jarmila Adamovská

MATERSKÁ ŠKOLA
Ďakujem za príležitosť prihovoriť sa Vám posledný krát v tomto školskom roku. Opäť preletel
rýchlosťou blesku a z malých detičiek nám pred
očami vyrástli malé princezné a princovia. Zažili
sme spolu neskutočne veľa zábavy a smiechu. V
máji sme potešili naše maminky milým vystúpením a vlastnoručne vyrobeným prekvapením.
Spoločnosť nám robili najskôr húseničky, neskôr

kukly a nakoniec prekrásne motýle babôčky
bodliakovej. Deti ich mohli zblízka pozorovať
niekoľko týždňov a pochopiť tento malý zázrak
prírody priamo v triede našej materskej školy, a
mali z toho neopísateľnú radosť.
A keďže radosť je vec nákazlivá, tešili sme sa s
pani učiteľkou spolu s nimi. Spoločne sme ich
vypustili v neďalekom lesíku za našou škôlkou
a každému sme na rozlúčku zamávali a zakričali
„ahooooj“ :).
Deň detí sme strávili na výlete v Nitre, kde sme
pri príležitosti Dňa otvorených dverí špeciálne
pre deti, navštívili vojenský útvar pod Zoborom.
Na deti tam čakalo množstvo atrakcií a zábavy a
nechýbala ani zmrzlina, z ktorej mali deti opäť
veľkú radosť.
Z nášho škôlkárskeho hniezda nám tento rok
vyletí deväť predškolákov a my im budeme držať palce, aby sa im vo veľkej škole čo najlepšie
darilo. Každý z nich v niečom vyniká, všetci sú šikovní a veľakrát boli pre nás pravou rukou a naj-

lepšími pomocníkmi. Verím, že zúžitkujú všetko,
čo sa doteraz naučili. Snažili sme sa im odovzdať
to najlepšie. A keďže do školy sa už všetci veľmi
tešia, verím, že budú svojim rodičom robiť ako
školáci len radosť a vyčarujú im úsmev na tvári,
ktorý je v dnešnej dobe takou vzácnosťou.
Na ich miesta v našej materskej škole už čaká
celý rad nových malých kamarátov a veríme, že
sa im u nás bude páčiť rovnako ako ich starším
kamarátom. Tešíme sa na nich.
Želáme Vám zo srdca leto plné smiechu, priateľov, slnka a nanukov.
Na záver si dovolím použiť citát pána, ktorého
filozofia je aktuálna aj dnes a mne osobne veľmi
blízka:
„Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť,
lebo sú najcennejším Božím darom a klenotom,
ktorý sa nedá s ničím porovnať.“ J. A. Komenský.
Klaudia Matuščinová
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Z BABIČKINEJ KUCHYNE

KURACÍ ŠALÁT S ANANÁSOM A KUKURICOU
Potrebujeme:
2 ks kuracích pŕs
3 PL majonézy
2 PL kyslej/pochúťkovej smotany
½ konzervy kukurice
za 1 hrsť ananásu
podľa chuti soľ, mleté čierne korenie
rastlinný olej
( suroviny na 2 porcie )
Postup:
Kuracie prsia pokrájame na menšie kúsky a opečieme na oleji. Po opečení vložíme do misky, pridáme scedenú kukuricu a ananás, majonézu, smotanu, dochutíme soľou, korením a dobre premiešame. Šalát máme
hotový, necháme ho odstáť v chladničke, najlepšie celú noc, aby sa prepojili všetky chute.
Počas horúcich letných dní vynikajúco osvieži aj samotný, prípadne ho podávame s opekanými zemiakmi,
hranolčekmi alebo cestovinou.
Zdroj: internet

POTULKY PO MIKROREGIÓNE

MOJMÍROVCE
Obec Mojmírovce je od mesta Nitra vzdialená 14 km, leží na Nitrianskej tabuli, ktorá
je súčasťou Podunajskej nížiny. Je typickou vidieckou obcou s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou. Rozkladá sa v priestoroch Urmínskej kotliny pri potoku Cedron,
po oboch brehoch sú vŕšky Nitrianskej kopcoviny.
Celková rozloha obce je l986 ha, nadmorská výška je 140 mnm. Susedné obce sú
Svätoplukovo, Poľný Kesov, Štefanovičová a Veľká Dolina.
V štruktúre obyvateľstva podľa náboženského významu je najviac zastúpená rímskokatolícka cirkev, svoje zastúpenie má aj evanjelická cirkev augsburgského vyznania a cirkev gréckokatolícka.
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K 31.12.2016 mala obec
2904 obyvateľov. Starostom
obce je Mgr. Martin Palka.
Mojmírovský erb vychádza
z podoby historického pečatidla. Dve hlavné figúry: vinič
a obilie dokumentujú miestnu poľnohospodársku produkciu, ktorá je už stáročia
zameraná na dorábanie vína
a produkciu pšenice. Dva
kopce pripomínajú svahy po
oboch stranách Cabajského
ovce Merino, založili kvalitný chov ušľachtilých koní.
potoka. Listy ako aj kopce nemajú tradičnú zelenú
V 19. storočí bol v obci zaznamenaný rozkvet remefarbu, ale sú strieborné, takže erb je v slovenských
selníctva. 20. storočie - okrem 2. svetovej vojny - sa
národných farbách.
nieslo v znamení rozvoja, modernizácie a budovania.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156 .
Treba spomenúť elektrifikáciu, plynofikáciu, výstavMedzi pôvodné názvy obce patria Ylmer, Ilmur,
bu čističky odpadových vôd, budovanie kanalizácie,
terra lllmer castri Zolgagyeriensis, Urmín (1808)
výstavbu regionálnej základnej školy, budovanie
a Mojmírovce (1948). Obec patrila zemianskekomunikácií a chodníkov, výrazný je aj rozvoj poľnomu rodu Ilmer - Ürmenyiovcov, v l6. storočí
hospodárstva. Po celospoločenských zmenách v roku
Ghyczyovcom, Révayovcom, v 19. storočí Bossá1989 vidieť výrazný rozvoj podnikania. V deväťdesianiovcom, Tarnőczyovcom a Aldobrandiniovcom.
tych rokoch 20. storočia vyrástol v obci úplne nový
V 16. storočí obec napadli Turci aj cisárske vojská, v
podnik - Tauris Nitria, s.r.o.. Vzhľadom na to, že obec
17. storočí bola obec osídlená maďarskými kalvínmi
má pradávnu tradíciu poľnohospodárstva, modernia neskôr osadníkmi zo Švábska.
zácia a rozvíjanie v tejto oblasti bolo veľmi výrazné.
Od roku 1698 sa Mojmírovce vyvíjali ako zemepánske
Relatívne malé územie obce prekvapí existenciou až
mestečko s trhovým právom. V roku 1694 sa v obci
štyroch národných kultúrnych pamiatok s niekoľkými
narodil Anton Grasalkovič,, významná osobnosť napamiatkovými objektmi. V Ústrednom zozname pašich dejín. Po štúdiách práva a ekonómie sa dostal až
miatkového fondu Slovenskej republiky sú zapísané:
na dvor Márie Terézie, kde získal významné postavenie. Na Slovensku po ňom okrem iných stavieb zostal 1. Kostol sv. Ladislava,
palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezi- 2. Kaštieľ a park - pamiatkové objekty – kaštieľ
denta republiky. V 18. storočí sa obec stala stredis- a park,
kom panstva rodu Huňadyovcov, ktorí boli známi ces- 3. Kúria s areálom ( Malý kaštieľ) - pamiatkové objektovatelia. Začali tu pestovať zemiaky, chovať kvalitné ty – kúria, park, oplotenie a brána,
4. Mlyn strojový.
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Ďalšie objekty pamiatkového záujmu: rímsko - katolícka fara (baroková stavba), kaplnka sv. Urbana - patróna vinohradníkov, sochy sv. Jána Nepomuckého pri
fare a pri potoku, morový stĺp (klasicizmus), koniareň
v areáli parku prebudovaná na kongresové centrum,
židovský cintorín.

nia, cukráreň, kaviareň, pizzeria, súčasne
predloží svoj podnikateľský zámer a zaviaže sa
dokončiť rekonštrukciu budovy, prípadne realizáciu
novej stavby do 2 rokov odo dňa podpísania kúpnej
zmluvy.
5) Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov sa stanovuje do 4. augusta 2017 do 12.00 hodiny.

Text: Výročná správa obce Mojmírovce
Foto: Archív obecného úradu 6) Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni
Obecného úradu v Poľnom Kesove, alebo poštou na
ZVEREJNENIE ZÁMERU
adresu: Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 951 15
Mojmírovce tak, aby bola zaevidovaná v podateľni
PRIAMEHO PREDAJA MAJETKU
Obecného úradu v Poľnom Kesove do 4. augusta
OBCE POĽNÝ KESOV Č. 02/2017
2017 do 12.00 hod.
7) Cenová ponuka musí byť predložená písomne
1) Obec Poľný Kesov, so sídlom Poľný Kesov 68, 951
v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, viditeľne
15 Mojmírovce v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5
označenej heslom: „ZÁMER PRIAMEHO PREDAJA č.
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
02/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Poľnom Kesove č. 44 / 2017 zo dňa 8) Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:
28.6.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho a) Označenie záujemcu:
- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezmajetku.
visko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého
2) Predmetom zámeru priameho predaja je predaj
pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak
nehnuteľného majetku v celosti a to:
je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, ti- stavba - súpisné číslo 28 a pozemok parc. č. KN-C
tul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia,
2729/1 o výmere 82 m2 – zastavané plochy
miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manžela nádvoria , zapísané na LV č. 448 v katastrálky/manžela,
nom území Poľný Kesov, okres Nitra, kraj
- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identiNitriansky.
fikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutár3.) Všeobecná hodnota majetku, t.j. minimálna cena, nym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú
za ktorú sa predmetná stavba a pozemok v celosti po- osobu zapísal a číslo zápisu,
núka na predaj, je stanovená znaleckým posudkom b) výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosti
č. 35 / 2017 zo dňa 15.3. 2017 vypracovaným Ing. v celosti,
Jurajom Sedláčkom vo výške 6 900.- Eur za obidve c) účel využitia nehnuteľnosti – podnikateľský zámer,
nehnuteľnosti.
d) čestné vyhlásenie záujemcu s úradne osvedčeným
4) Osobitá podmienka prevodu majetku: Podmien- podpisom:
kou predaja budovy je, že kupujúci bude objekt vyu- - fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a
žívať na poskytovanie služieb rýchleho občerstve- ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
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znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca
ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od
manželky/ manžela,
- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom
obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho,
výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba
uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
e) vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 11 Zákona NR SR č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/
manžela,
f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho
cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia
a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj
predmetných nehnuteľností, bude znášať všetky
náklady spojené s prevodom (t.j. správny poplatok
z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností ), ako aj náklady, ktoré vznikli obci v
súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku a pod.),
g) vyhlásenie, že rekonštrukciu budovy, prípadne
realizáciu novej stavby, ukončí do 2 rokov odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy,
9) predloženú cenovú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu stanoveného na
predkladanie cenových ponúk záujemcov. Každý
záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.
Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú
vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom
priameho predaja,
10) Obec Poľný Kesov si vyhradzuje právo zmeniť
podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky
predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj

zrušiť,
11) záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov
spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce,
12) vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov
posúdi obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní
najneskôr 1 mesiac od ukončenia súťaže. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka
o prijatí jeho návrhu, ako aj účastníkov, ktorí neuspeli,
bude písomne bez zbytočného odkladu informovať
o odmietnutí ich návrhov,
13) v prípade schválenia odpredaja nehnuteľností
obecným zastupiteľstvom, kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia písomného oznámenia o prijatí a schválení
jeho cenovej ponuky.
Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu a všetky súvisiace poplatky súvisiace s predajom nehnuteľnosti
prevodom na účet obce najneskôr do 15 dní odo dňa
podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny
je podmienkou návrhu na vklad vlastníckeho práva
v prospech kupujúceho,
14) bližšie informácie k organizácii priameho predaja, k predmetu zámeru priameho predaja majetku
obce môžete získať na tel. č. 037/7787127, 0911
727 340, alebo osobne na Obecnom úrade v Poľnom
Kesove, kde je zároveň možné nahliadnuť aj do znaleckého posudku. Na uvedených telefónnych číslach
je možné si dohodnúť termín obhliadky predávaných
nehnuteľností.
V Poľnom Kesove, dňa: 4. júla 2017
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
Pozn.: Vzor tlačiva cenovej ponuky je zverejnený na webovom sídle obce www.polnykesov.eu alebo je možné
si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Poľnom Kesove.

31

REDAKČNÁ RADA
ŠÉFREDAKTORKA:
Bc. Iveta Sušková
REDAKTORKY:
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Mgr. Jarmila Adamovská
Mgr. Martina Poluchová
GRAFICKÝ DIZAJN:
Tlačiareň Garmond Nitra
FOTOGRAFIA NA TITULNEJ STRANE:
Kristína Hradická
PERIODICITA VYDÁVANIA:
4x ročne
VYDÁVA:
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68
951 15 Mojmírovce
IČO: 00 308 391
REGISTRAČNÉ ČÍSLO ČASOPISU:
EV 5257/15
ISSN: 2453-6776
Vaše príspevky, postrehy, návrhy ale aj iné oznamy
môžete zasielať na adresu:
polnokesovskyobcasnik@gmail.com
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky.
Uzávierka ďalšieho vydania bude 20.9.2017.

32

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