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PRÍHOVOR
Milí čitatelia,
opäť nám skončilo jedno ročné obdobie. Všetci sme
sa posunuli v neprestajne prúdiacom čase. Letnú
horúčavu, dlhotrvajúce sucho, vystriedala jeseň.
Začala dažďovým obdobím. Nemohli sme sa hnevať, naše záhrady vodu potrebovali. Po daždi sa
trávniky ešte naposledy v tomto roku väčšmi zazelenali a tak sme znovu povyťahovali motorové, či
elektrické kosačky a opäť sa pustili do práce. Pokosené plochy nám na chvíľu dopriali ilúziu sladkých
dní leta.
V skutočnosti sú už rána chladivé. Na oblohe sa čoraz
častejšie objavujú vtáky letiace na juh. Po noci nás neraz víta hmla. Pôsobí ukľudňujúco, lenže mnohí z nás
sa nemôžeme nechať ,,utíšiť“, lebo nás čakajú každodenné pracovné, či školské povinnosti.
Ale aj v jesenných dňoch nás ešte - aspoň počas obeda - môžu zohriať lúče slnka. Potešme sa poslednými
tohtoročnými kvetmi, veď v kesovských záhradách môžeme stále vidieť kvitnúť nádherné ruže. Možno preto,
aby sme si ich vôňu zapamätali čo najdlhšie.
Všetkým našim čitateľom prajeme farebnú očarujúcu
jeseň...
PaedDr. Iveta Štefanovičová

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 4.9.2017, obecné zastupiteľstvo schválilo prevod vlastníctva obecného majetku priamym predajom a to: - stavba súpisné č. 28 (budova bývalej prevádzky pošty) postavená na parc.č.2729/1, k.ú. Poľný Kesov a pozemok pod budovou na parc.č. 2729/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2, k.ú. Poľný Kesov, obidve nehnuteľnosti zapísané na liste
vlastníctva č.448 z predávajúceho: Obec Poľný Kesov na kupujúceho: Ivan Vrba a manželka Anna Vrbová,
obaja bytom Rastislavice, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 6 900,- €.
Následne na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.10.2017 obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu
zmluvu na prevod vlastníckeho práva vyššie uvedených nehnuteľností. Okrem toho na tomto zasadnutí
obecné zastupiteľstvo ďalej:
- schválilo zmluvu o poskytovaní služieb v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 medzi Obcou Poľný
Kesov a firmou PROUNION, a.s., kde predmetom služby sú úkony vedúce k vypracovaniu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka na vybudovanie športoviska,
- nesúhlasilo s mimosúdnou dohodou týkajúcou sa finančného vyrovnania v súdnom spore: žalobca
Milan Jurišta – Firma Jurišta Milan, žalovaný Obec Poľný Kesov o náhradu škody – 52 663,26 € s príslušenstvom, vedeného na Okresnom súde v Nitre pod č. 10C/141/2009 pretože sa domnieva, že žalobca
neurobil všetky potrebné kroky smerujúce k možnému zníženiu výšky škody, čo bude predmetom ďalšieho dokazovania zo strany obce,
- prekovalo plnenie rozpočtu k 30.6.2017 a zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k plneniu rozpočtu k 30.6.2017,
- odsúhlasilo pridelenie obecných nájomných bytov žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov ( uprednostňovaní sú žiadatelia s trvalým pobytom v obci). Byty boli pridelené Adriane Pavelovej a Jaroslavovi Slížovi ml., obaja z Poľného Kesova.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

STRETNUTIE OBCÍ S NÁZVOM KESZI
V sobotu, 30.9.2017, sa konalo stretnutie obcí, ktoré mali alebo majú v názve obce Keszi.
Na stretnutie bola pozvaná aj naša obec, keďže v minulosti mala názov Mezökeszi.
Keszi je názov staromaďarského kmeňa. Podľa neho sa pomenovávali názvy sídiel.
V súčasnosti je takmer 40 obcí, ktoré nesú alebo niesli v názve Keszi. Nachádzajú sa na Slovensku,
v Maďarsku, Srbsku a v Rumunsku.
Na Slovensku sú to okrem nás obce Bánov – Bánkeszi, Bátorové Kosihy - Bátorkeszi, Marcelová – Kurtakeszi, Veľké Kosihy – Nagykeszi, Hronské Kosihy – Garamkeszi a iné...
Najviac obcí s názvom Keszi je v Maďarsku a na Slovensku.
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Názov obce Poľný Kesov – Mezökeszi na chodníku v Dunakeszi

Stretnutia majú dlhoročnú tradíciu. Tohtoročné stretnutie sa konalo v meste Dunakeszi
v Maďarsku. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti Budapešti a žije v ňom viac ako
40 000 obyvateľov.
V Dunakeszi sa takéto stretnutie konalo
druhýkrát. Pri prvom
stretnutí, v roku 1998,
boli zasadené stromy,
ktoré vytvárajú alej
a do chodníka boli osadené tabuľky s názvami
obcí.
Program
stretnutia
bol celodenný a veľmi
inšpiratívny. Vypočuli
sme si koncert miestneho orchestra, zúčastnili sme sa na slávnostnej omši v kostole svätého Michala, videli sme
historické múzeum s regionálnymi exponátmi a navštívili sme tradičné trhy. Kultúrny program
začal ukážkou oblečenia staromaďarského bojovníka, jeho výzbrojou a predvedením boja a
pokračoval maďarskými ľudovými tancami a piesňami. Na záver bola prehliadka mesta.
História nás jednoznačne spája a aj napriek jazykovej bariére bolo toto stretnutie veľmi milým
a krásnym zážitkom.
Bc. Iveta Sušková

DRUHÝ REGIONÁLNY JESENNÝ JARMOK
V obci Bánov, ktorá je súčasťou Mikroregiónu Cedron – Nitrava, sa v športovom areáli dňa 16. septembra konal 2. regionálny jesenný jarmok. Súčasťou jarmoku bola prezentácia obcí regiónu.
Našu obec zastupovali členovia Poľovníckeho združenia Breza – Mgr. Ľuboš Jančovič, Ing. Ivan Dovičovič a Ing. Peter Jančovič, ktorí vystavovali svoje poľovnícke trofeje.
Ďalej sme sa pýšili krásnymi vyšívanými obrazmi a výšivkami, ktoré nám poskytla pani Jozefa Molnárová. Svoje produkty, ako sú ručne vyrábané sviečky, mydielka, sušené jabĺčka, soľ do kúpeľa a pod.,
poskytla pani Katarína Trvalcová. Pani Bc. Janka Šinský sa prezentovala na plátne ručne maľovanými
obrazmi. Na všetky prezentačné a predajné produkty, ktoré obec vystavovala, starostlivo dohliadali
Simonka Poluchová a Marco Trvalec.
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O občerstvenie vystavovateľov i návštevníkov jarmoku sa postaral pán Martin Kriššák,
ktorý spolu so svojimi
pomocníkmi – Igorom
Plentom,
Marekom
Šlehobrom a Rišom
Tóthom dokázali pripraviť vynikajúce gurmánske špeciality. Aj
oni svojim vychýreným
kuchárskym umením
reprezentovali našu
obec.
Súčasťou podujatia bol aj bohatý kultúrny program, výstava fotografií z regiónu, výstava rezbárskych
a remeselníckych diel, jazdenie na koni, pre deti boli pripravené tvorivé dielne
a nechýbala ani vitamínová bomba jesene - burčiak, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou jarmokov.
A ten na Bánovskom jarmoku bol naozaj vynikajúci...
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí reprezentovali našu obec na tomto podujatí a zároveň srdečne pozývam všetkých Vás, vážení spoluobčania, na tretí ročník regionálneho jarmoku, ktorý sa
uskutoční na budúci rok v obci Cabaj - Čapor.
Ing. Ľubica Poluchová

VÝLET
V septembri sme mali možnosť absolvovať výlet do Štúrova a Ostrihomu. Výlet organizoval Obecný
úrad Poľný Kesov v tomto roku už ako druhý v poradí.
Po príchode do Štúrova sme nastúpili na výletnú loď, ktorá nás previezla po Dunaji. Loď sa plavila
najprv proti prúdu popod most Márie Valérie a potom smerovala nadol, k sútoku Hronu a Dunaja.
Výhľad na Ostrihomskú baziliku z lode bol naozaj jedinečný.
Po približne hodinovej plavbe sme sa presunuli do mesta Ostrihom. Prechádzka po meste mala svoj
cieľ - Ostrihomskú baziliku.
Ostrihomská bazilika je po bazilikách sv. Petra (Rím) a sv. Pavla (Londýn) tretím najväčším kosto-
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lom v Európe. Rozprestiera sa na ploche 5 660 m2 čím je najväčšou sakrálnou stavbou v Maďarsku
a zároveň najvyššou pamiatkou krajiny.
V roku 1543 bola pôvodná bazilika zničená počas tureckých vojen. Po vytlačení tureckých vojsk viacero ostrihomských arcibiskupov plánovalo výstavbu novej katedrály, ale so stavbou začal až Alexander
Rudnay v roku 1822. Architektom impozantnej budovy bol Pál Kühnel a János Packh. V roku 1838
prevzal prácu architekt József Hild. Stavba bola ukončená za arcibiskupa Jána Scitovského a slávnostná posviacka sa konala 31. augusta 1856. Definitívne bola stavba dokončená až v roku 1869.
V kripte dolného kostola sa nachádza cez 100 hrobiek stredovekých kňazov a ostrihomských arcibiskupov.
Tí, čo si trúfli, mohli absolvovať výstup až na vrch baziliky. Odmenou za prekonanie obrovského
množstva schodov bol neuveriteľný výhľad na krajinu, Dunaj a most Márie Valérie.
Most Márie Valérie bol postavený v roku 1895, pomenovaný je po princeznej Márii Valérii, dcére Františka Jozefa. Po prvej svetovej vojne bol čiatočne zničený. S jeho obnovou sa začalo až v roku 1922,
trvala do roku 1927, kedy sa obnovila premávka. Most sa stal terčom leteckých náletov aj počas
druhej svetovej vojny. Na Vianoce v roku 1944 ho ustupujúca nemecká armáda vyhodila do povetria.
Obnovený most sa sa odovzdali do užívania až 11. októbra 2001.
Na záver výletu sme sa zastavili v Kolárove, kde sme navštívili zrekonštruovaný Vodný mlyn. Kotví
na brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja. Priamo v mlyne bolo zriadené Múzeum vodného mlynárstva. Lodný mlyn je zaradený i medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. V areáli mlyna sa
nachádza skanzen ľudovej kultúry a Múzeum vodného mlynárstva, v ktorom možno okrem iného
vidieť unikátny stroj na výrobu rybárskych sietí, jeden z prvých na svete.
Výraznou dominantou tohto areálu je most pre peších. Vďaka svojej dĺžke (86 metrov) je považovaný
za jeden z najdlhších celodrevených riečnych mostov v Európe.
Návšteva Kolárova bola poslednou zastávkou na našom výlete. Bol to určite príjemne strávený deň,
plný spoznávania nášho okolia.
Bc. Iveta Sušková
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OBRÁZOK JESENE MINULÉHO...
...storočia. Každé ročné obdobie má svoje čaro. Ale pani jeseň je z pocitového „ hľadiska“ najdojímavejšia. Nebolo tomu inak ani v predchádzajúcom storočí: pociťovali sme ľútosť za odchádzajúcimi
slnečnými dňami. Vystriedali ich veterné a daždivé. A predsa – ak fúkal priaznivý vietor, lietali nám
aj šarkany, starostlivo vyrobené z papiera, špagátu a rôznofarebných mašlí. Lietali nad kesovskými
dvormi, poskytovali nám, dedinským deťom nefalšovanú zábavu a neumelú radosť. Vybehaní sme
večer za pomoci rodičov pozapaľovali sviečky v ozdobne vyrezaných oranžovočervených tekviciach.
To bol zážitok! – Čím sme boli menší, tým sme sa viac báli...
Obrázok jesene minulého storočia, to sú v našich mysliach uchované spomienky na nekonečné prechádzky farebnou prírodou, z ktorých sme si prinášali halúzky vitamínových šípok. Ak sme sa vybrali cestičkou na Nový Majer, očarili nás husté kríky modravých tŕnok. Pravdaže sme ich ochutnali.
Celkom nám od nich stŕpli zuby. Rástli tam aj plánky ovocných drevín. Patrili ku koloritu prírodnej
krajiny.
Opačným smerom – vo veľkom parku pri kúpalisku stáli obrovské gaštany. Usilovne sme ich zbierali,
ba našli sme aj žalude. Z plodov jesene a drevenej špajdle sme vytvárali rôzne zvieratká. V škole sme
z nich mávali aj výstavku.
Prvé hodiny výtvarnej výchovy sa nezaobišli bez kreslenia jabĺčok a hrušiek. Maľovali sme ich na
jednom výkrese – jablko červené, hrušku žltú zrelú, až sme cez prestávku dostali chuť zahryznúť sa
do ozajstného ovocia. Zdá sa , že voňalo intenzívnejšie ako dnes.
Septembrová jeseň bývala teplá s hojnosťou dozretých ovocných i zeleninových plodov.
Nad záhradami ešte preletovali motýle, krídlami mávali na rozlúčku slnečným lúčom. Usilovné ruky
starých otcov oberali sladké hrozno, ktoré stáčali na dvoroch a hostili svoje deti výživným muštom.
Obrázok jesene minulého storočia – to boli elektrické drôty „ obsadené“ lastovičkami pred prvým
školským zvonením, to bol dážď padajúceho lístia, omamná vôňa októbrových ruží...
Nepochybne k veselým spomienkam
patria naše kesovské hody, krútiace sa
kolotoče, húsenkové dráhy, strelnice s
krepovými kvetmi. Ako deti sme si kupovali zemiakový cukor, pravda, vtedy
sa ešte volal krumpľový. V mládežníckom období sme zasa organizovali v
kultúrnom dome hodové diskotéky. Inokedy nám hrávala hudba aj v klube mládeže. Mávali sme ho v dome uprostred
dediny, ktorý už nestojí...
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Ak čas jesene pokročil a prišli prvé mrazy, naše záhrady pokryla beloba inoväte. Predznamenávala
príchod snehových vločiek. Pripomenula pominuteľnosť živých tvorov.
Koniec jesene bol časom spomalenia, spomienok na blízkych. Stovky horiacich sviečok blikajú na
kesovskom cintoríne aj v tomto storočí. Zapaľujeme ich so svojimi deťmi a vnúčatami tým , čo tu žili
pred nami.
A tak obrázok jesene minulého storočia vo veciach, dejoch a obyčajoch, ktoré sú nutné zachovať,
splýva s obrázkom súčasnosti: v kolobehu plynúceho času, neustáleho cyklu výmeny generácií.
Mnohé sentencie sú podobné pôvabom – neskoré kvety jesene sú stále tie najkrajšie...
PaedDr. Iveta Štefanovičová

CYKLOMARATÓN
Už po druhýkrát sa dňa 9.9.2017 v obci Poľný Kesov uskutočnil Nitriansky cyklomaratón.
Na šiestom ročníku s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo 85 pretekárov a v detských kategóriách
súťažilo 100 malých cyklistov.
Podujatie organizoval cyklistický klub CK Nitra v spolupráci s obcou Poľný Kesov, mestom Nitra a
NSK Nitra. Trasa hlavných pretekov s dĺžkou 116 km viedla cez Rastislavice, Komjatice, Podhájsku,
Plavé Vozokany a späť do Poľného Kesova, obsahovala aj jednu horskú prémiu.
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Deti súťažili na bicykloch, odrážadlách, motorkách, trojkolkách a v kategórii dvojice na kolesách na
rôznych prostriedkoch, ako napr. kárička ( Lukáško Varga), fúrik (Jakubko a Ninka Teplanoví), smetný kôš (Samo Sýkora a Alžbetka Týrová), cyklovozík (Hanka Ciemalová), kočík (Jakubko Užovič)...
Celkovým víťazom maratónu sa stal 26 - ročný cyklista Filip Balciar v čase 2:58:0,3,99 h. Najlepší
jazdci v každej kategórii dostali trofeje a vecné ceny. Mali sme aj domáce zastúpenie (Miloš Sýkora,
Marek Paščák). Obom cyklistom gratulujeme k výborným výsledkom.
Nakoniec by sme radi POĎAKOVALI všetkým Vám, našim priateľom, hosťom, ale aj dobrovoľníkom,
ktorí nám pri realizácii tohto ročníka pomohli. Bolo Vás naozaj veľa a bez Vás by to určite tak dobre
nedopadlo. ĎAKUJEME a tešíme sa na budúci rok.
Celkové výsledky, video a fotografie nájdete na: www.cknitra.sk
Juraj Teplan
riaditeľ pretekov

AKÉ BOLO LETO U HASIČOV?
Leto 2017 bolo pre nás hasičov z hľadiska zásahovej činnosti pomerne kľudné. K požiarom sme boli
privolaní iba dvakrát a to k menšiemu požiaru trávnatého porastu v starej dedine a k požiaru na
Pereši. Oba výjazdy boli úspešné a ohniská sme dostali rýchlo pod kontrolu.
Počas jedného letného dňa kontaktovali veliteľa DHZ priamo nitrianski hasiči s prosbou o pomoc
pri technickom zásahu v obci Cabaj – Čápor. V rodinnom dome sa usídlil roj včiel a domáci si s ním
nevedeli dať rady. Zhodou okolností sa jeden náš člen venuje chovu včiel, a tak sme boli schopní aj
takéhoto zásahu.
V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti v našej obci sme sa zapojili do podujatí Dňa detí. Na ihrisku
sme pre deti pripravili „hasičský kútik“ s pohybovými aj vedomostnými
disciplínami. Pri príležitosti MDD sme
boli oslovení aj obcami Branč a Cabaj-Čápor. Deti si užili hasičské auto a
vybláznili sa s penou. Pomocnú ruku
sme podali aj nedávnemu Nitrianskemu cyklomaratónu. Počas akcie sme
usmerňovali dopravu a pomohli sme
aj materiálnym zabezpečením.
Prioritou v športovej činnosti DHZ
bola Západoslovenská hasičská liga.
V septembri sa konalo jej finálové
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kolo, po ktorom sme sa medailovo umiestnili na 3. mieste v konkurencií 19. - tich mužských družstiev. Týmto výborným umiestnením sme sa i tento rok prebojovali na Slovenský superpohár, celoslovenskú súťaž v hasičskom športe, ktorý sa uskutoční 14.10.2017 v Kútoch. Držte palce :-)
							

Výbor DHZ

45. ROČNÍK TURNAJA O POHÁR PREDSEDU PD MOJMÍROVCE
Po štyroch rokoch
sme 8. júla na našom
futbalovom ihrisku
opäť privítali hráčov
z obcí Mojmírovce,
Veľká Dolina a Štefanovičová, aby si spoločne s naším mužstvom zmerali sily na
futbalovom turnaji,
ktorý sa pýši dlhoročnou tradíciou. Tak,
ako naša obec, i obec
Veľká Dolina nemá
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v súčasnosti súťažné mužstvo, no v záujme udržania tohto športového podujatia sa nám všetkým
podarilo postaviť mužstvá i za tieto dve obce.
Turnaj otvoril predseda PD Mojmírovce Ing. Peter Schultz. Po príhovore k hráčom i k ostatným
prítomným nastúpili na hraciu plochu futbalisti
Poľného Kesova proti mužstvu Mojmíroviec, zápas sa skončil prehrou domácich 1:5. Po nich sa
v dueli stretli mužstvá Štefanovičovej a Veľkej
Doliny, skóre tohto zápasu bolo 4:3 v prospech
Štefanovičovej.
V boji o tretie miesto vyhrali naši chlapci nad hráčmi
zVeľkej Doliny ( 4:3 ), v boji o prvé miesto porazil tím
z Mojmíroviec mužstvo Štefanovičovej vysoko 6:1.
Celkové poradie:
1. Mojmírovce,
2. Štefanovičová,
3. Poľný Kesov,
4.Veľká Dolina.
O občerstvenie hráčov, starostov okolitých obcí
a ostatných prítomných sa postaral Martin Kriššák, ktorý spolu so svojimi pomocníkmi organizačne bezchybne zvládli celú akciu, za čo im
patrí poďakovanie. Spestrením podujatia bola i
tombola, z ktorej sa mohlo tešiť viac ako dvadsať
výhercov.

UŽ LETO SA KONČÍ ...
Pokiaľ si dobre pamätám, touto vetou sa začína jedna pieseň. Môžeme ju ale použiť, resp.
dokončiť vo význame: ...konečne sa zbavíme
nenormálnych horúčav, alebo ...to je škoda, lebo
už je po prázdninách, ale aj v spojení ...čo všetko
sme stihli pred príchodom hlavného poľovníckeho obdobia v revíroch s malou zverou... A práve
takýto revír s malou zverou obhospodarujú aj
členovia PS BREZA Poľný Kesov.

Možno treba povedať, že áno, tento čas, počnúc 15.
septembrom, umožňuje členom poľovných spoločností loviť malú zver. Konkrétne jarabice, bažanty a zajace. Zároveň však musím zdôrazniť, že
v zmysle Zákona o poľovníctve lov povoľuje ŠtátTurnaj ukončil Ing. Peter Schultz, putovný pohár
na okresná správa, konkrétne Okresný úrad za
odovzdal kapitánovi víťazného družstva.
podmienok, že v danom poľovnom revíri bolo
Putovný pohár turnaja teraz čaká v Mojmírov- vykonané sčítanie zveri a stav jednotlivých druciach na 46. ročník, ktorý sa pri snahe a vôli hov zvierat musí byť nad normovaným stavom.
všetkých zainteresovaných uskutoční na budúci
rok vo Veľkej Doline. Je to ojedinelý, bez preru- Táto zákonná podmienka hovorí jednoducho
šenia najdlhšie hraný turnaj, ktorý určite treba povedané o tom, že ak reálne nenarátame viac
zajacov ako 250 na celej výmere 907 hektárov,
zachovať.
tak nesmieme zajace loviť. A na základe našich
Ing. Ľubica Poluchová pravdivých údajov o počte zveri v danom roku,
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s kľudným svedomím konštatovať, že leto využila
naplno. Odrobili sme množstvo hodín, najmä pri
Najmä z toho dôvodu sme zvýšili starostlivosť prácach spojených s jarabicami, ale aj na prípranielen o zajace, ale zároveň sme spolupraco- ve spoločenských akcií, úprave priestorov chaty
vali v rámci regiónu na chove jarabíc v Poľnom a okolia. Teda spokojnosť.
Kesove, zajacov v Štefanovičovej a bažantov A ak nám bohyňa lovu Diana dopraje krásne zážitky
v Mojmírovciach. A tesne pred dosiahnutím do- v poľovníckej sezóne 2017 budeme na Silvestra o to
spelosti zajaca sme po tri roky dostali zajacov z radostnejšie prevolávať:
farmy Štefanovičová, ktoré sa u nás 5-6 týždňov
LESU A LOVU ZDAR !
adaptovali a následne boli vypustené do voľnej
Ing. Ján Vrba
prírody v okolí našich priestorov. Celkom 85 zajacov sme po adaptácii pustili do okolia a oni sa
rozptýlili do časti Nový Majer a k hranici s Rasti- PS: Piaty ročník fašiangovej zábavy máme v pláslavicami.
ne, takže by bolo dobré, vzhľadom na ostatné
Každoročne nám podobne poskytujú Mojmírov- priestorové problémy, keby ste nám avizovali Váš
ce bažantov kohútov, ako aj bažantice, ktoré vy- záujem. Spôsob ako, si vážni záujemcovia isto
púšťame najmä v priestoroch Harajky. Kesovské nájdu. Pevne verím, že v dobrom zdraví sa nás na
jarabice boli zatiaľ vypúšťané v tomto roku iba u zábave stretne čo najviac dobrých ľudí. Ďakujeme.
nás - matečné páry 30 kusov, teda tie, ktoré nám
produkovali na jar vajíčka.
TVORIVÉ OKIENKO
že sa nelovilo, v rokoch 2007- 2014. Dlhých osem
rokov sa nestrieľal a ani nechytal žiaden zajac.

Na ostatnej členskej schôdzi sme však schválili,
že ak sa nám podarí dochovať do dospelosti
400 jarabíc a to je v tomto roku veľmi reálne,
časť z nich poskytneme do Štefanovičovej, Mojmíroviec, Veľkej Doliny a aj do Ivanky. Bude to
po prvýkrát, čo by sme poskytli jarabice aj susedom. O to sme sa po celý čas chovu jarabíc,
teda už 5 rokov snažili. A vôbec netušíme, či sa
jarabičkám nebude u susedov viacej páčiť ako
v našom revíri...
Chceme sa predovšetkým dopracovať k vráteniu
jarabice do voľnej prírody, teda k stavu, keď nebude potrebné zabezpečovať farmový chov.
Ale vrátim sa k názvu môjho článku. Čas letných
dní je v závere a naša poľovnícka spoločnosť môže
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FANÚŠIK
Anna Emília Miklovičová
V čase mojej mladosti sme so sestrou a švagrom
chodievali v Nitre na futbalové zápasy. Viac ako
samotný futbal sa nám páčili reakcie fanúšikov,
na čom sme sa vždy pobavili.
Raz sme so sestrou odišli počas zápasu do cukrárne a vrátili sme sa až ku koncu zápasu.
Švagor mal oblečenú koženú bundu. Keď sme prišli – pozerám, nejako sa mi tá bunda nepozdávala, čo sa mu tak čudne leskne, či čo?
Za švagrom stál zanietený fanúšik, ktorý stále
vykrikoval, fuj, sudca, fuj a sliny lietali na švagrov
chrbát. Švagor si nič nevšimol.

Hovorím sestre, choď za švagrom a ja pôjdem za
pánom fanúšikom. Sestra ma nechcela pustiť, že
čo keď bude agresívny, ale ja som chcela ísť.
Fanúšika som oslovila: pane, všimnite si túto
bundu, to je výsledok vášho fuj, čo patrí sudcovi,
ale tento pán nie je sudca, ale fanúšik a smiala
som sa. Čo teraz? – Pán sa nechápavo pozeral
a potom mu to došlo. Začal sa smiať, vytiahol
vreckovku, švagrovi povedal: prepáč, kamarát.
A bundu poutieral, ako sa dalo.
Švagor ani netušil, čo má na chrbte. Všetci sme
sa rozosmiali, Nuž, takýchto máme fanúšikov a
preto sme sa chodili baviť na zápasy.
Švagor si vychutnával hru a my sme sa bavili na
ich reakciách.

SMUTNÁ DÁMA

Anna Emília Miklovičová
Vystieram prázdne dlane
do ticha volám meno,
sama som príčina
zradila som toho,
koho som ľúbila.
Radkyne moje Pýcha a Hrdosť
zle ste mi radili,
zahodila som krištáľ
za lesk bezcennej nádhery.
Teraz tu stojím sama
vystieram prázdne dlane,
motýľ mi na ne sadá
môj posol nádeje.

Prosím ťa zaleť ku tomu,
čo ho mám stále rada,
povedz mu, že naňho čaká
pokorná, smutná dáma.

VTÁČÍ HOSŤ
Oproti nášmu bývaniu
stojí veľký opustený
dom. Nie starý, ako
tomu obvykle býva, ale
relatívne novší, nedokončený. Životné okolnosti donútili staviteľa a jeho rodinu odísť z našej
pokojnej dedinky naspäť do Bratislavy. Záhrada
pred týmto domom dlhé roky zarastala. Bol na ňu
smutný pohľad.
Ale už je všetko inak: pravdepodobne nový majiteľ
pozemku hustý porast postupne vyčistil, ba aj nasadil
rôznu zeleninu. Tento šľachetný čin neušiel pozornému oku veľkého fešáka, ktorý sa rozhodol vytvoriť si
domov v zelenej korune stromu stojaceho na okraji
tejto záhrady – nádherný veľký tmavosivý holub
so zeleným ,, šálom“ na krku hniezdi v hustej spleti
konárov liesky. Pravidelne zlietava do záhrady na
zdravú hostinu. Chutí mu letná fazuľka, mladý hrášok, všetko samé dobroty. Pri ochutnávke obozretne pozorným okom sleduje svoje okolie. Po nej si
v poraste spokojne nahlas zahrkúta.
Keď vychádzame z bránky, vzlietne a vráti sa do svojej
tajnej skrýše. Len čo sa vzdialime, ak je ešte hladný,
zletí naspäť do pohostinnej záhrady.
Krásavec si niekedy si zaletí aj na strechy okolitých domov. Je objektom dobrodružného pozorovania detí.
Dúfame, že sa vráti aj budúce leto.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
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60. výročie školy

1957 - 2017

Z OBECNEJ KRONIKY Z PRÍLEŽITOSTI VÝROČIA ŠKOLY UVEREJŇUJEME:

fotka novovybudovanej školy, archív OÚ Poľný Kesov

Stavba budovy osemročnej strednej školy nebola prerušená ani v zime. Pod vedením staviteľa Hofmavera koncom roku / pozn. red. – rok 1955 / stavisko už vysoko vyčnieva nad svoje okolie. Dekádne hlásenie podával
riaditeľ osemročnej strednej školy v Poľnom Kesove, Viktor Inovecký, ktorý sa o urýchlenie stavby veľmi staral
tým, že hlásenia načas a presne vybavoval.
1957
Celková výstavba obce v tomto roku dosiahla pekné výsledky. Najvýraznejšia je budova osemročnej strednej
školy s deviatimi triedami. Jej náklad činil dovedna 3 455 000 Kčs.
Budova bola úradne odovzdaná v máji roku 1957. Slávnostné odovzdanie bolo 25.augusta 1957. Riadna prevádzka školy začala sa už dňa 1. septembra 1957.
Na slávnostný akt odovzdania novostavby osemročnej strednej školy boli pozvaní všetci činitelia, ktorí sa o
stavbu pričinili. Medzi nimi bol aj povereník školstva Ernest Sýkora, ktorý predniesol prejav k obecenstvu. Za
miestnu obec a školstvo prehovoril riaditeľ osemročnej strednej školy Viktor Inovecký. Vo svojom referáte vy-
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zdvihol, akú borbu sme museli prekonať tým, že sme
tento kultúrny stánok obdržali.
Z priškolených obcí boli pozvaní riaditelia škôl a zástupcovia rodičovského združenia.
25. august bol pre našu obec skutočne slávnostný. Budova bola krásne vyzdobená. Program
pripravil učiteľský zbor. Ostatné práce bolo tiež
rozdelené medzi učiteľský zbor, členov miestneho národného výboru a výboru žien.
Celá miestnosť sa skvela čistotou a bola preplnená kvetmi.

družstve / bol vedúcim družstevnej školy práce.
Jeho manželka, pani Jozefína Inovecká, bola
obecnou kronikárkou, zaoberala sa i starými dejinami obce Poľný Kesov.
Kesovské deti učili výborní učitelia – manželia Lukáčoví, Hanzenoví, Kováčoví, Muchoví pani učiteľka
Krátka, pán učiteľ Štefan Kopál, neskôr Jozef Gál,
Jozef Janiš, pani učiteľka Hrnčárová...
K budove školy patrila a dodnes patrí bytovka, ktorú
postavili Pozemné stavby Nitra. Dodnes poskytuje
bývanie pedagógom, ktorí v školstve našli svoje profesionálne uplatnenie.
spracovala PaedDr. Iveta Štefanovičová Detský domov bol zrušený, nahradila ho Osobitná
škola internátna pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Viedli ju riaditelia Anton
Gnoth a Ľuboš Obert.
SÚ MIESTA NA SVETE,
ZŠ mala v budove školy štyri prvé ročníky. Ich riaditeľKDE ČLOVEK SADÍ SNY.
kou bola pani Jozefína Pilná. Zároveň pracovala ako
TIE MIESTA S LÁSKOU
poslankyňa a podstarostka obecného úradu.
Škola mala v obci vždy dôležité miesto. Pulzuje v
NAZÝVAME ŠKOLOU.
nej život, stále sa v nej učia kesovské deti v 1.- 4.
V septembri 1957 bola škola v Poľnom Kesove sláv- ročníku ZŠ. Sú súčasťou kultúrnych, spoločennostne otvorená. Na jej výstavbe sa aktívne podie- ských i športových podujatí v podobe aktívnych
ľali naši občania. Vtedajšie nadriadené orgány v nej vystúpení. Reprezentujú seba, svoje pani učiteľky,
umiestnili aj detský domov. Mal 60 miest pre deti, v určitej miere rodičov, ale aj obec, v ktorej vyrasktoré potrebovali náhradný domov. Riaditeľom bol tajú.
Predchádzajúce slová rovnakou mierou patria aj
Jozef Pintér.
Do školy chodili aj žiaci zo susedných obcí. Po niekoľ- deťom v predprimárnom vzdelávaní – materskej
kých rokoch však školopovinné deti z Rastislavíc bolo škôlke. V budove školy, ktorá začala prostrednícpreradené do Komjatíc a deti zo Štefanovičovej do tvom učiteľov svoju činnosť pred 60.timi rokmi,
si každodenný život bez troj až šesťročných detí
Mojmíroviec.
VZDŠboldlhoročným riaditeľomViktorInovecký,učiteľ vôbec nevieme predstaviť.
matematiky. Na jej vybudovaní mal osobnú zásluhu.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
V škole organizoval športové podujatia, trénoval školské futbalové mužstvo a bol i prvoligovým rozhodcom.
V JRD / pre mladšie ročníky v jednotnom roľníckom

ˇ
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O NAŠEJ ŠKOLE
Je málo obcí, v ktorých sa nachádza škola v prostredí
takmer ideálnom: pred klasickou budovou kvetinovo-stromový park, vzorne udržiavaný ovocný sad,
dokonca od hlavnej cesty vedú dve osobitné cestičky
– jedna pre chodcov a druhá pre autá. Za školou je
detské ihrisko a úžasná príroda, ktorá pozvoľna prechádza do lesa...
Kedysi bolo dosť miesta aj pre cvičné políčka, na
ktorých sme v rámci pracovnej výchovy sadili, pleli,
okopávali...Našťastie, aj dnes má škola priestor pre
skleník.
Múdry to bol človek, ktorý vymyslel bytovky pre učiteľov v tesnej blízkosti školy. Vždy som si želala v nej
bývať. V kesovskej bytovke boli dvojizbové byty. V
interiéry mali dvojkrídlové dvere vedúce do obývačky.
Bolo v nich všetko pre spokojný život učiteľov a ich
prácu. Onoho času sa v byte Lukáčovcov nachádzal
aj klavír.
Jeden byt bol dokonca aj v budove školy. Vchodové
dvere smerovali do voľného priestoru. Viedol od nich
betónový chodník po cestičku, ktorá aj dnes smeruje
k starej, ale stále obývanej školskej bytovke.
V byte v škole býval pán učiteľ Hanzen, ktorý mal
špeciálnu záľubu– choval nutrie. Mal pre ne vytvorené vhodné podmienky, nielen dokonalé prístrešie,
ale aj malé bazény, v ktorých si tieto zvláštne zvieratká čistili kožúšky. Ako deti sme neraz na týchto chlpatých tvorov nakúkali, pripadali nám trochu exotické.
Pani učiteľka Hanzenová dokonca chovala sliepočky.
Raz sa jedna zatúlala do lesa a znášala tam vajíčka, o
ktorých majitelia nevedeli.
Budova školy, ktorá slávi v tomto roku výročie, si pamätá mnohé podujatia. Organizovali sa v nej ,,obyčajné“ triedne večierky, ale pre deti mali osobité čaro:
z gramofónu hrala hudba, mohli sme si zatancovať so
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spolužiakmi, vznikali prvé siedmacke lásky...na občerstvenie nám stačil citrónový čaj s napolitánkami.
Učitelia neboli zaneprázdnení nadbytočnou agendou
ako v súčasnosti, o E-tlačivách v počítači sa im ani
neprisnilo. Podstatné bolo, že nám všetkým, žiakom
aj učiteľom bolo spolu príjemne, dnes sa to nazýva
sociálnou klímou.
Na večierky často prišli aj rodičia, predpokladám, že
v roku 2017 by sa pre pracovné povinnosti mnohí
ospravedlnili.
Školské roky sa zdali pokojnejšie. Čas plynul v harmonickom spolunažívaní pedagógov a ich zverencov.
Alebo sa mi to po šiestich / toľkých/ desaťročiach
iba zdá? Pripúšťam v rozpamätávaní môže prevládať
spomienkový optimizmus, ale jedno viem určite: kesovská škola, tým nemyslím len budovu a úžasné prírodné okolie, bola /a ešte stále je/ na pravom mieste.
Poskytovala svojim žiakom prostredníctvom dobrých
a láskavých učiteľov hodnoty, ktoré si v sebe nesieme
a ktorými sa riadime po celý život.
PaedDr. Iveta Štefanovičová

STRETNUTIA PO ROKOCH
Inšpiráciou k napísaniu básne ,,Spomienka na 1. september“ boli bývalí žiaci, ktorí navštevovali našu ZŠ
a končili deviatu triedu v roku 1964 a druhá trieda v
roku 1967.
Pripravili stretnutia po 50-tich a 53-rokoch rokoch.
Obom triedam som bola na 2. stupni ZŠ triednou
učiteľkou. Za celé obdobie sa mnohí vôbec nestretli. A
podobne to bolo aj v mojom prípade. Všetci, včítane
mňa, sme boli napätí, plní očakávania, ako to dopadne.
Úvod bol úžasný! Kládli sa otázky typu: ,, Kto si? Ako

sa voláš?..., daj indíciu!“ Bolo to dojímavé a pritom i
veľmi úsmevné. Nebolo to tí ,, žiačikovia, ktorí na mňa
hľadeli zo školských lavíc“. Stáli predo mnou dospelí
ľudia – už dôchodcovia – skvelí odborníci rôznych
profesií – zdravotné sestry, učitelia, inžinieri, univerzitní profesori...Z ich vystúpení bolo zrejmé, že svoju
prácu milovali. Mala som veľmi dobrý pocit. Boli to
krásne, nezabudnuteľné stretnutia.
Mnohí, okrem úsmevných zážitkov, čo povystrájali,
si spomínali na školu, ako na budovu. Opisovali jednotlivé učebne – chemickú, fyzikálnu, výtvarnú, pracovnú dielňu – aké boli vybudované. Veď škola bola
vtedy ešte mladá, niekoľkoročná. Práve tento rok sa ,,
dožíva“ 60 rokov. Niektorí opisovali prostredie, v akom
škola stavebnou činnosťou vyrástla. Z troch strán bola
lemovaná mohutnými lipami. Tieto krásne, staré lipy
dodnes ukrývajú mnohé tajomstvá / prvé lásky, prvé
sklamania.../.
Ja som v tejto budove školy prežila 40 aktívnych
rokov svojho života. Mojím šťastím bolo, že som tu
mohla žiť, v rodnej obci, tu pracovať, byť niekomu
užitočná. Stretnutie s oboma triedami bolo veľmi
milé, príjemné, trvali do večerných hodín. Už sa tešia
na nasledujúce stretnutia. Jedna trieda sa rozhodla,
že sa stretnú o dva roky, keď dovŕšia 70 rokov veku a
ich stretávka bude mať 55 rokov! Krásne...
Zo stretávok som odchádzala nabitá energiou a myšlienkami, že moja práca mala zmysel. Doma, pri pohľade na ich fotografie v albume, to boli zase ,,tí moji
deviataci.“
Aj o tom je život.
					
		
Jozefína Pilná

SPOMIENKA NA
1. SEPTEMBER
Slnko pomaly vládu stráca
a lúče hrejú čoraz slabšie.
Čo nám asi nového
táto jeseň prinesie.
Stále, rok čo rok
jeden pozoruhodný deň
a tým dňom je práve
prvý september.
Je sviatkom malých i väčších,
je sviatkom školy.
Pre nás je dňom spomienok,
aké to bolo, keď sme boli malí.
Slzičky na tvári, milý úsmev detí,
moja ruka láskavá, pohladenie.
Bola som človekom hodnôt,
rozdávala lásku, úsmev, vzdelanie.
Koľko tých septembrov bolo,
čo pre mňa sviatkom boli?
Desiaty, tridsiaty,...viac,
áno, viac – päťdesiaty tretí.
Ďakujem, ďakujem za každý,
posledný či prvý...
Bolo to moje povolanie
naviac i moje poslanie.
Ubehla mladosť, odišla krása,
už je to všetko minulosť.
Slzy z tváre stieram, v tichu si spomínam
sama, len tak, pre radosť.
Jozefína Pilná
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MATERSKÁ ŠKOLA VÍTA NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Naši najmenší :-)

„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, len veľmi málo dosiahne pri ich výchove.“
(Johann Wolfgang Goethe)

Materská škola Poľný Kesov je školou rodinného typu. Našou prioritou je spolupráca s rodinou a vytváranie pozitívnych vzťahov. Ponúkame rodičom a deťom nielen priateľské prostredie, ale aj kvalitné predškolské vzdelávanie. Naša materská škola pracuje podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Na
základe tohoto dokumentu sme vypracovali školský vzdelávací program. Pri jeho tvorbe sme zistili, že všetky
poznatky, ktoré chceme vštepiť našim deťom budú postavené na základoch detskej radosti. Naším zámerom
je hravým a veselým spôsobom smerovať cez vzájomne sa prelínajúce a prepojené oblasti k rozvoju detskej
osobnosti, primerane jeho veku a schopnostiam. Preto sme si zvolili názov nášho školského vzdelávacieho
programu„Veselé deti“.
Školský rok 2017/2018 sme odštartovali v znamení slzičiek, nakoľko máme veľa nových a malých detičiek.
Adaptačný pobyt niektorých detí trvá dlhšie, preto musíme byť trpezlivé nielen my, učiteľky, ale aj mamičky,
ockovia a hlavne naše detičky. Viem, že trpezlivosť ruže prináša a preto pevne verím, že naši najmenší už onedlho budú kráčať do našej škôlky s úsmevom na perách. Vzhľadom k tomu, že sme jednotriedna materská škola,
uvedomujeme si, že máme pred sebou deti vo veku od dvoch do šesť rokov. V tomto školskom roku máme
zapísaných sedemnásť detí, z toho je šesť predškolákov.
V júli sme zveľadili priestory škôlky. Maľovala sa herňa, bola zakúpená PVC podlaha do celej triedy a
vymenili sme aj koberec, na ktorom sa naše ratolesti toľko hrávajú. Chcem sa veľmi pekne poďakovať
pani učiteľke Mgr. Simone Bratovej Šrankovej a pani upratovačke Ľudmile Dankovičovej za aktívnu
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JE TU ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
Dňa 4.septembra 2017 sa konalo, tak ako na každej škole, slávnostné otvorenie školského roka
2017/2018. Do školy nastúpilo 13 žiakov, ktorí sa budú učiť v dvoch triedach v spojených ročníkoch.
Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých výborne na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej
školy. Prajem im veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávia v našej škole. Dokážu nám, akí
sú šikovní a verím, že aj ich rodičia budú spokojní.
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Žiaci mali možnosť načerpať nové sily a s nimi začať plniť úlohy, ktoré priniesol nový školský rok. Dúfam, že žiaci prekročili
bránu školy s odhodlaním a chuťou učiť sa a dozvedieť sa niečo nové. Na všetkých žiakov čaká svet
objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez
krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka, hry a súťaže na telesnej výchove
a kreatívne a tvorivé práce na výtvarnej výchove, ktoré sú odoslané do rôznych výtvarných súťaží.
Dôležitým článkom v reťazci výchovy a získavania vedomostí sú rodičia, ktorí vytvárajú deťom podnetné prostredie, kde vládne istota, porozumenie, láska. Dôležité je, aby vytvorili podmienky na prípravu do školy, či zabezpečili jeho pravidelnú dochádzku do nej.
V tomto školskom roku budeme pokračovať v budovaní nášho inovovaného školského vzdelávacieho programu, podľa ktorého prebieha vyučovanie v 1.- 3. ročníku a vzdelávacieho programu vo 4.
ročníku. Prihlásení sme už do rôznych projektov: Záložka do knihy spolu s pridelenou českou školou
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Spoločné popoludnie s rodičmi, Vyrezávanie tekvíc

spoluprácu pri rekonštrukcii priestorov.
V septembri sme organizovali v spolupráci s rodičmi brigádu na školskom dvore (časť, ktorú
využívajú naše deti z MŠ). V rámci recyklácie sme
využili staré pneumatiky a vytvorili sme pre deti
pútavé preliezky. Vymenila sa aj poškodená šmýkačka. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili na brigáde (p. Pochyba, p. Barča, p. Vojtek, p.
Boťanská, p. Vargová, p. Czuczorová p. Bratová, p.
Vopálková). Ďalej chcem poďakovať rodičom, ktorí podporujú našu materskú školu sponzorskými
darmi (r. Hasprová, r. Čápeková- zakúpili farbu na
maľovanie triedy, p. Cintavý sponzorsky opravil pokazené zariadenie v umyvárni MŠ, p. Ciemala zabezpečil pneumatiky na školský dvor). Ďakujem pani starostke
za podporu a finančnú pomoc pri zakúpení potrebného materiálu pri rekonštrukcii triedy a šmýkačky pre deti.
Všetko robíme preto, aby sa v našej materskej škole detičky cítili čo najlepšie. Želám nám všetkým pohodový
školský rok, plný detskej radosti.
Zuzana Vopálková

ZŠ Šebetov, O najkrajšie podujatie školskej knižnice, ktoré sú organizované na zvýšenie čitateľskej
gramotnosti žiakov a súťaž HOVORME O JEDLE, ktorou podporujeme u žiakov zdravé stravovanie.
Časopis Vrabček, do ktorého odosielame výtvarné práce, uverejnil už v 2.čísle výtvarnú prácu našej
žiačky Alžbetky Vnučkovej. Blahoželáme a tešíme sa s ňou.
Druhý týždeň školského roka sme si so žiakmi boli pozrieť divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ v Starom divadle Karola Spišáka. Predstavenie bolo úžasné a deti tiež. Dve hodiny sledovali
hudobné predstavenie plné prekvapení a záhad.
Starší žiaci svojim vystúpením boli potešiť malých občiankov na uvítaní do života. Zaspievali a zarecitovali básne, ktorými dotvorili krásnu atmosféru.
Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme predstaviteľom obce – pani starostke, obecnému zastupiteľstvu, že školu vždy podporovali a prajeme si, aby
ani v budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, ktorá rozdáva ducha, kde sa zažíva dobrodružstvo
poznania.
Pani učiteľkám želám, aby ich žiaci rešpektovali, vážili si ich a mali ich radi. To sú pocity, pre ktoré
každodenne predstupujeme pred svojich žiakov a sadáme si za školskú katedru znova a znova.
Mgr. Jarmila Adamovská

LIEČEBNOVÝCHOVNÉ SANATÓRIUM
Hoci nad naším zariadením visela hrozba vyradenia zo siete školských zariadení, nakoniec všetko
dopadlo v prospech mentálne postihnutých detí a brány našej školy sa otvorili.
V pondelok 4. septembra k nám
postupne prichádzali deti z celého
Slovenska. Pre mnohé deti je naše
LVS poslednou šancou prinavrátiť
sa na správnu cestu a žiť čo najkvalitnejší život...
Už v priebehu predchádzajúceho
školského roka a taktiež počas
prázdnin sme realizovali niekoľko
pozitívnych zmien, ktorých cieľom
je čo najviac spríjemniť pobyt našim zverencom.
Snažili sme sa vytvoriť čo najkvalitnejšie podmienky, a tým umožniť všetkým deťom plynulú adaptáciu
na nové prostredie, aby sme postupne počas roka dosiahli maximálny možný rozvoj po každej stránke:
• Vytvorili sme viacero relaxačných oáz v budove našej školy a taktiež v exteriéri krásneho areálu,
popri potoku.
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• Vymaľovali sme drevené priečky vo
vestibule, kam sme postupne umiestnili
množstvo spomienok na deti a aktivity,
ktoré sme spoločne zažil.
• Za drevenou priečkou vznikol nový
priestor, ktorý má širšie využitie, napríklad relaxačná odpočinková miestnosť,
prípadne priestor na tvorivé víkendové
činnosti, kam sa môžeme vždy k práci vrátiť, alebo táto slnečná miestnosť
môže poslúžiť ako herňa pre menšie
deťúrence.
Taktiež aj v nasledujúcom školskom roku 2017 - 2018, chceme pokračovať v zlepšovaní podmienok v LVS
a tiež nadväzovať na realizované aktivity a projekty, ktoré v nemalej miere prispievali ku kvalitnému,
ale hlavne aktívnemu využívaniu voľného času našich zverencov. Spomeniem len zopár najzaujímavejších, na ktorých sa pravidelne zúčastňujeme a ktoré sú zároveň určené aj pre širšiu verejnosť:
• Vyrezávanie tekvíc - z milých tekvicových dielok a plodov jesene vzniká pred budovou LVS vždy
iná zaujímavá jesenná kompozícia, ktorá skrášľuje areál našej školy až do neskorej jesene.
• Martin na bielom koni – lampiónový sprievod.
• Mikuláš, v kultúrnom dome - Poľný Kesov.
• Vianočná besiedka – POSEDENIE PRI JEDLIČKE, počas vlaňajších sviatkov sme predstavili
vydarený projekt „Z rozprávky do rozprávky“ .
• Živý betlehem v LVS – Poľný Kesov.
• Karneval.
• Vítanie Jari.
• Vynášanie Moreny, patrí k najstarším tradíciám nášho národa. Spálením
a utopením bohyne zimy sa symbolicky lúčime so zimou a vítame novú a dlho očakávanú
bohyňu jari Vesnu.
• Deň Zeme – pravidelné brigády v okolí školy, na obecnom futbalovom ihrisku, tradičné jarné
čistenie Kesovského lesíka...
• MDD, opekačka, varenie vynikajúceho gulášu.
• Deň otvorených dverí...
Všetky tieto zábavné, vzdelávacie, ale aj pracovné činnosti prispievajú k celistvému rozvoju našich
detí. Zároveň sme mimoriadne vďační obci Poľný Kesov za všetky pozvania na podujatia organizované obcou, ŠK – THERMALKESOV, PZ – BREZA, DHZ – Poľný Kesov.
ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE
Deti a zamestnanci LVS - Poľný Kesov
Katarína Bašková
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KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ
21. október

- Posedenie dôchodcov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším
- o zábavu sa pásmom piesní a hovoreného slova postará spevácka skupina Štefánia
zo Svätoplukova,

27. október

- Hodová diskotéka v kultúrnom dome,

29. október
10. november
2. december
5. december

- Hodová svätá omša, po jej skončení vysvätenie zreštaurovaného kríža a
novopostavenej zvoničky,
- Hodový futbalový zápas na ihrisku
- Martinské svetielko – lampiónový sprievod obcou,
- Rozsvietenie adventného venca spojené s výstavou vianočných dekorácií a poľovníckych trofejí, vystúpenie žiakov zo základnej školy s vianočným pásmom
- Mikuláš.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:

Viktória Dankovičová
Sára Teplanová
Emily Mráziková

Z BABIČKINEJ KUCHYNE

OPUSTILI NÁS:
Emil Veverka
Lýdia Šimonová
Zuzana Molnárová

čer, v noci vychladnú). Vychladnuté zemiaky ošúpeme a nastrúhame na jemno, pridáme soľ, múku
DOMÁCE ZEMIAKOVÉ LOKŠE a zamiesime cesto. Múku pridávame postupne
podľa potreby. Cesto by malo byť dostatočne tuhé,
aby sa dalo vaľkať, ale zase nie príliš, aby lokše neboli tvrdé. Z cesta si na doske urobíme dlhý šúľok a
rozdelíme na rovnako veľké kúsky, podľa toho, na
akej veľkej panvici ich budeme robiť. Na pomúčenej doske rozvaľkáme na tenké placky a pečieme z
obidvoch strán na suchej teflonovej panvici. Každú
Potrebujeme:
- 1 kg v šupke uvarených a očistených zemiakov, lokšu ponatierame kačacím alebo husacím tukom.
- 300g hladkej múky 00 extra podľa potreby aj viac, Lokše kladieme na seba a keď sú všetky hotové, tak
- soľ, kačacia alebo husacia masť na potieranie. ich ešte teplé prikryjeme prevrátenou misou.
Najlepšie je mať pomocníka, jeden lokše vaľká, druhý
Postup:
Uvaríme si zemiaky v šupke (možno ich uvariť ve- pečie a natiera. Lokše sa dajú pripraviť aj na sladko (so
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slivkovým lekvárom, makom) ale najchutnejšie sú na
slano, ako príloha s pečenou kačicou alebo husou, čo
je tradičné jedlo na naše kesovské hody.
DOBRÚ CHUŤ!

Ľubica Poluchová

POTULKY
PO MIKROREGIÓNE

Obec Svätoplukovo leží v južnej časti Nitrianskej pahorkatiny, pri sútoku Cabajského
a Mlynského potoka, v mierne kopcovitom
teréne, nadmorská výška sa pohybuje od
133 do 212 m.n.m. Vzdialenosť od okresného mesta Nitra je 12 km. Katastrálne
územie obce má výmeru 1 390 ha a susedí
s katastrálnymi územiami piatich obcí: Cabaj Čapor, Mojmírovce, Ivanka pri Nitre, Veľká Dolina a Dolné Krškany.
K 30.9.2017 mala obec 1 353 obyvateľov, väčšina
je rímskokatolíckeho vierovyznania, početní sú aj
obyvatelia vyznania evanjelického. Starostom obce
je Ing. Ivan Lobodáš.
Erb obce Svätoplukovo bol vytvorený podľa odtlačku úradného pečatidla z roku 1772. Tvorí
ho zlatý strapec hrozna a strieborné kolmo
postavené čerieslo /
časť pluhu - radlica/
na modrom štíte. Oba
symboly hovoria o
poľnohospodárskom ráze obce. Strapec hrozna preukazoval rozšírené vinohradníctvo.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku

Rímskokatolícky kostol

Evanjelický kostol

SVÄTOPLUKOVO

1386 ako Salgow, neskôr približne od r. 1920
ako Šalgov. Dnešný názov Svätuplukovo pochádza z roku 1948. Obec patrila panstvu Jelenec, v 15. storočí panstvu Šurany, v r. 1491
bratislavskej kapitule, v 16. storočí Nyaryovcom
a Sagayovcom, v 19. storočí Károlyiovcom.
V roku 1598-99 ju vypálili Turci i cisárske vojská,
po tureckej okupácii ju osídlili osadníci z Myjavy.
V minulosti sa obyvatelia zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V roku 1976 bola obec pričlenená k obci Mojmírovce ako miestna časť, v miestnom referende
v roku 1991 sa obyvatelia Svätoplukova rozhodli
pre osamostatnenie.
V obci sa nachádzajú dva kostoly – v severnej
časti obce klasicistický rímskokatolícky kostol
Ružencovej Panny Márie, postavený v roku
1833 ako filiálny kostol, ktorý bol v roku roku
1892 dostavaný do súčasnej podoby a neskoroklasicistický evanjelický kostol z roku 1861
v centre. Na námestí v strede obce je pamätník padlým obetiam prvej a druhej svetovej
vojny. V centre obce sa tiež nachádza artézska
studňa, ktorá bola navŕtaná okolo roku 1900
do hĺbky približne 300 metrov. Pitná voda zo
studne je obľúbená medzi domácimi i ľuďmi
z okolitých obcí. Pri studni je vybudovaný bazén, ktorý slúži ako zásobáreň vody.
Zdroj:
Obecný úrad Svätoplukovo
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