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Milí čitatelia,
jar vnímajú mnohí z nás ako najkrajšie ročné obdobie. Vzduch je presýtený nezameniteľnou vôňou
zeme. Zmysly nám obohacujú vône prvých kvetov, medzi ktoré nepochybne patria aj kvietky našej dedinky – fialky. Od nepamäti rastú a čarovne kvitnú popri lese, ale najmä v blízkosti potoka.
Po prechádzke naším kesovským agátovým lesíkom sa vraciame domov ako znovuzrodení. Potrebnú
energiu získavame aj v aprílových záhradách, keď začínajú kvitnúť krehké ružové kvety marhúľ. Neskôr
a postupne sa k nim pridávajú čerešne, višne, jablone, hrušky...
Jar prináša pre každého z nás nové výzvy. Môžeme sa zhlboka nadýchnuť a pokojne si rozmyslieť,
ako sa rozhodneme v osobnej, či pracovnej oblasti. Podobne, ako sme sa rozhodovali my, v našej štvorčlennej redakčnej rade, aké články Vám, našim pozorným čitateľom prinesieme v tomto čísle – prvom
v roku 2018.
V jednom z textov sa obzrieme do relatívne nedávnej minulosti našich (kesovských) žien, ktorý dokazuje ich nesmiernu šikovnosť a vytrvalosť.
Všetkým čitateľom, veľkým i malým, želáme pri stretnutí s časopisom príjemné jarné chvíle.
PaedDr. Iveta Štefanovičová
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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Posledné februárové a prvé marcové dni
tohto roku sa niesli skôr v znamení vrcholu zimy
ako v predzvesti blížiacej sa jari. Zababušení až
po krk s prstami meravými od mrazu sme len
neveriacky pozerali, ako sa opäť raz s nami
príroda zahrala. No nech sú výkyvy počasia
akékoľvek, pravidelnosť striedania sa ročných
období aj tentokrát zahnala zimu do kúta a nadvládu nad prírodou postupne prevzala jar.
Je koniec marca a slnečné lúče stále viac
ohrievajú jarný vzduch, v ktorom mohutnie hlas
spevavcov, príroda začína hýriť pestrofarebnou
záplavou kvetov či kvitnúcich stromov. V záhradách rozvoniava svojou nezameniteľnou
vôňou úrodná černozem pripravená prijať drobné
semiačka, ktoré sú základom úrody – tej našej,
pravej, domácej... Čaká nás každoročne sa opakujúci kolobeh prác v záhradách, v okolí našich
príbytkov, zásluhou šikovných rúk gazdiniek

naše domovy zažiaria čistotou.
Toto všetko prináša so sebou prebúdzajúca
sa jar. No predovšetkým prináša jeden z najvýznamnejších a najkrajších kresťanských sviatkov
– Veľkonočné sviatky. Rodiny majú možnosť sa
opäť spolu zísť, uctiť a pripomenúť si tradície,
ktoré so sebou tento sviatok prináša. Uctiť si
pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista
v nádeji očakávania zrodu nového začiatku.
Vážení spoluobčania, dovoľte mi zaželať
Vám milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, Vašim rodinám, priateľom a blízkym pevné
zdravie a Božie požehnanie, šťastie a hojnosť
Vašim príbytkom, lásku a porozumenie Vašim
srdciam a pokoj v duši.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

BILANCUJEME A PLÁNUJEME
Prvé tohtoročné vydanie obecného časopisu
je príležitosťou na to, aby som stručne zhodnotila
plnenie úloh a aktivity samosprávy v roku 2017
a predstavila ciele, ktoré sme si vytýčili na rok
2018.
V roku 2017 sa zrealizovali tieto drobné
projekty:
• vybudoval sa odvodňovací kanál za kultúrnym domom, ktorý plní funkciu ochrany
priľahlých nehnuteľností pred prívalovými
lejakmi,
• začalo sa s budovaním spevneného stabilného pódia v parkovej zóne pri kultúrnom
dome,
• vybudovalo sa petangové ihrisko pri kultúrnom dome,
• vybudoval sa chodník ku kaplnke na cintoríne, ktorý sme osvetlili spolu s už existujúcim chodníkom,
• popri hlavnej ceste pribudli orientačné
smerové tabule, pri hasičskej zbrojnici bola

osadená turistická tabuľa s významnými
objektmi na území obce, oproti kostolu
sa osadila zvonička (finančné prostriedky
na ich obstaranie sme získali z Nitrianskeho
samosprávneho kraja formou dotácie a cez
program LEADER, zvonička je zdarma),
• na dvore za obecným úradom konečne
po rokoch zavládol poriadok, na jeho
udržanie sa zakúpil použitý lodný kontajner,
ktorý slúži na dočasné uskladnenie odpadu,
najmä elektroodpadu,
• postupne sa dopĺňa a modernizuje inventár
kultúrneho domu - zakúpili sa nové stoly
do sály, nový nábytok do klubu dôchodcov,
v kuchynke pribudla umývačka riadu,
• dokončila sa výmena vodomerov, s ktorou
sa začalo ešte v roku 2016. Podľa zákona 142/2000 Z.z. o metrológii je povinná
výmena vodomerov pre studenú vodu
každých 6 rokov. Dnes už vodomery, ktoré
sú osadené na všetkých odberných miestach
v obci, túto normu spĺňajú.
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Budova, ktorá bola ešte do roku 2016
prevádzkou pošty, prešla v roku 2017 na nového
vlastníka. Prevod vlastníctva sa uskutočnil
v zmysle platných ustanovení zákona o majetku
obcí a novým vlastníkom sa stal p. Ivan Vrba
s manželkou. Stará budova sa dočká obnovy,
jej priestory budú zrekonštruované za účelom
poskytnutia služieb rýchleho občerstvenia,
príp. cukrárne, kaviarne alebo pizzerie.
Čo sa týka väčších projektov, z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sme požiadali o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 140 380,30 € na výstavbu multifunkčného ihriska s workoutovým ihriskom,
spolufinancovanie obce je 0 €. Tiež sme požiadali Environmentálny fond o poskytnutie dotácie
na rozšírenie vodovodnej siete v častiach obce,
ktoré sú v zmysle územnoplánovacej dokumentácie určené na výstavbu. Jedná sa o lokality medzi
záhradami, kde býva p. Karol Andruška, p. Zuzana Vopálková a lokalitu za záhradami smerom
od detského parku po p. Ladislava Vavríka.
Na túto investičnú akciu sme žiadali dotáciu
vo výške 138 198,00 €, spolufinancovanie obce
je 7 274,23 €. Či budeme úspešným žiadateľom,
to sa dozvieme tento rok.
Na rok 2018 boli pri schvaľovaní rozpočtu
naplánované menšie aktivity ako je napr. výrub
inváznych druhov drevín a výsadba nových
drevín na zóne pri kultúrnom dome, dokončenie
spevneného pódia na zóne pri kultúrnom dome
a jeho trvalé prekrytie, osadenie gumovej dopa-

dovej plochy na detskom ihrisku pred obecným
úradom.
Tohtoročná nie príliš tuhá zima nám odokryla
problém, ktorý musíme operatívne riešiť a tým
je nutnosť spevniť plochu pri obecnom úrade
smerom k lekárskej ambulancii, ktorá bola
v dôsledku vody vytekajúcej z odkvapovej rúry
väčšiu časť zimy rozbahnená.
Minulý rok sa otvoril územný plán obce
a priebežne sa doňho zapracovávali niektoré opodstatnené požiadavky fyzických a právnických osôb a požiadavky vyplývajúce z potrieb
obce. Toho času prebiehajú procesné úkony
smerujúce k schváleniu zmien a doplnkov
územného plánu. Na vyfinancovanie spracovania
týchto zmien sme požiadali Ministerstvo dopravy a výstavby SR o poskytnutie dotácie vo výške
5 760 €, spolufinancovanie obce je 1 440 €.
Najväčšou výzvou pre súčasné vedenie obce
je začatie výstavby chodníka popri hlavnej ceste. Pôvodne sme mali v pláne začať minulý rok,
no komplikuje sa vyhotovenie projektovej dokumentácie. Musí byť priechodná u všetkých
dotknutých subjektov, ktoré sa k nej vyjadrujú
v rámci stavebného konania. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu boli v rozpočte na rok
2018 vyčlenené v sume takmer 110 000 €. Sú to
vlastné zdroje obce, ktoré sme za tri roky efektívneho hospodárenia dokázali ušetriť.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na poslednom minuloročnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
14.12.2017, obecné zastupiteľstvo schválilo
najmä:
• výšku dotácie 60,00 € na rok 2018 na jedno
dieťa navštevujúce centrum voľného času
mimo územia obce Poľný Kesov (VZN č.
3/2017),
• VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb obce Poľný Kesov,
• zber pneumatík od fyzických osôb
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donáškovým spôsobom na adrese: AUTOSERVIS INN, s.r.o, Poľný Kesov 306 (VZN
č. 5/2017),
• výšku príspevku rodiča na jedno dieťa
v materskej škole vo výške 10,00 €/mesiac,
výšku príspevku rodiča na jedno dieťa
v školskom klube vo výške 5,00 €/mesiac,
termín a miesto konania zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole (VZN č. 6/2017),
• pre právnickú osobu, ktorá je oprávnená
(Poznámka redakcie: VZN – všeobecne záväzné nariadenie)

užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území
obce Poľný Kesov na iný účel ako na podnikanie alebo na podnikanie, sadzbu poplatku 0,015 €/liter zbernej nádoby na komunálny odpad; schválilo splatnosť poplatku
za zber komunálneho odpadu do 31. marca
príslušného roku (VZN č. 7/2017).

piteľstva obce Poľný Kesov na rok 2018
v mesiacoch február, apríl, jún, september,
november, december s tým, že presný dátum
zasadnutia určí starostka obce,
• neschválenie odpredaja pozemku, parc. č.
2714/9, k.ú. Poľný Kesov Stavebnému bytovému družstvu Poľnohospodár.

Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2018 týmto subjektom:
• Športovému klubu stolného tenisu Poľný
Kesov vo výške 1 000,00 €,
• Futbalovému klubu ThermalKesov Poľný
Kesov vo výške 550,00 €,
• Občianskemu združeniu Cedron klub
vo výške 500,00 €,
• Dobrovoľnému hasičskému zboru Poľný
Kesov vo výške 600,00 €,
• Heaven pubu Poľný Kesov vo výške
250,00 €.

Tento rok sa konali dve zasadnutia, 15.1.2018
a 26.2.2018, na ktorých obecné zastupiteľstvo
predovšetkým:
• odsúhlasilo, že proces obstarávania a schvaľovania Územnoplánovacej dokumentácie
obce Poľný Kesov – Zmeny a doplnky č. 1,
potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie,
• schválilo návrh na zverejnenie zámeru
odpredaja nehnuteľného majetku obce
Poľný Kesov – novovytvorenej parc. č.
2728/3 o výmere 189 m2 odčlenenej geometrickým plánom č. 287/2017 vyhotoveným Ing. Dušanom Lydikom od parcely
registra C-KN č. 2728/1 za cenu 15,00 €/m2
a zároveň poverilo starostku zverejniť
zámer prevodu majetku spôsobom prípadu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok - novovytvorená
parcela č. 2728/3 - ostatná plocha o výmere
189 m2 odčlenená geometrickým plánom
č. 287/2017 vyhotoveným Ing. Dušanom
Lydikom od parcely registra C-KN č.
2728/1 – ostatná plocha, vedenej na LV
č. 448 vo vlastníctve Obce Poľný Kesov,
k.ú. Poľný Kesov, okres Nitra v prospech
Ivana Vrbu a manželky Anny Vrbovej
r. Kuklišovej, obaja bytom Rastislavice č.
18, 941 08 Rastislavice, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov v podiele 1/1
k celku, vo výške kúpnej ceny 15,00 €/m2.
Ako dôvod hodný osobitného zreteľa je
skutočnosť, že pozemok, ktorý je predmetom predaja, bezprostredne susedí
s pozemkom a stavbou súpis. č. 28 vo vlastníctve kupujúcich. Stavba bude zrekonštruovaná za účelom poskytnutia služieb rýchleho občerstvenia, príp. cukrárne, kaviarne

Ďalej bol schválený rozpočet obce na rok
2018 – vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov:
Schválený rozpočet na rok 2018
Príjmy

Výdavky

Bežné

336 368,00

313 434,75

Kapitálové

32 800,00

132 757,25

Finančné operácie

90 000,00

12 976,00

Spolu

459 168,00

459 168,00

Ďalšie prijaté uznesenia:
• schválenie plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Poľný Kesov
na 1. polrok 2018,
• schválenie dohody o splátkovom kalendári
medzi veriteľom Obcou Poľný Kesov
a dlžníkom Slovak Tourism, a.s. o zaplatenie dlžnej sumy vo výške 37 800,00 €,
• schválenie vykonávania zmien rozpočtu
starostom v príjmovej a výdavkovej časti
rozpočtu pre každú podpoložku vo výške
1500,00 € bez odsúhlasenia obecným zastupiteľstvom,
• schválenie plánu zasadnutí obecného zastu-
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alebo pizzerie. Pozemok, ktorý je predmetom tohto prevodu, bude slúžiť na vybudovanie príslušenstva k stavbe (letná terasa, septik, vodovodná šachta, lapač tukov
a pod.). Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.2.2018 bol tento prevod majetku
schválený,
• poverilo starostku vyvolať v termíne
do 2.3.2018 jednanie s právnym zástupcom Milana Jurištu – FIRMA JURIŠTA,
ohľadom možnosti mimosúdneho vyrovnania a prizvať na jednanie právnu zástupkyňu
obce,
• súhlasilo so zaradením Základnej školy a Školskej jedálne Poľný Kesov, Mojmírovská 70 ako súčastí Liečebno - výchovného sanatória Poľný Kesov do siete škôl
a školských zariadení,
• neschválilo poskytnutie príspevku na spevnenie obecnej cesty, konkrétne sa jedná
o časť parcely reg. C-KN č. 2761/1 a to
od novostavby p. Ivana Pilného smerom
severne po najbližšiu križovatku z dôvodu, že výhľadovo v investičných zámeroch
obce je aj dobudovanie chýbajúcich prvkov
infraštruktúry, medzi ktoré patrí aj výstavba nových miestnych komunikácií. Z uvedeného dôvodu obec nepovažuje za efek-

tívne použiť verejné prostriedky na riešenie daného stavu poskytnutím príspevku
na spevnenie cesty,
• doporučilo starostke do najbližšieho zasadnutia OZ predložiť k schváleniu návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým
sa stanovia podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných
stavieb ako aj podmienky uskutočňovania
propagácie a reklamy na území obce,
• schválilo poskytnutie dotácie Poľovníckej
spoločnosti „Breza“ Poľný Kesov na rok
2018 vo výške 300,00 €,
• schválilo spôsob prenájmu obecného majetku – konzol obecného rozhlasu za účelom
poskytovania služieb optického internetového pripojenia pre občanov obce Poľný
Kesov – formou obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník, zároveň odsúhlasilo podmienky obchodnej verejnej súťaže
a minimálnu cenu prenájmu za jednu konzolu ročne vo výške 5,00 €.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

JARNÉ LÚČE V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE...
Zima je čarovným obdobím, no tento rok nás
iba sem-tam obdarila nádielkou snehu, ktorú
sme s deťmi využili ako sa len dalo. Sánkovali
sme sa na školskom kopci, stavali sme snehuliakov rôznej veľkosti, pozorovali sme vlastné, ale
aj zvieracie stopy v snehu. Deti sa naozaj tešili
z každej snehovej vločky.
V januári sme sa s deťmi venovali zimným
športom, trieda sa zmenila na zimnú arénu
v ktorej deti čakal každý deň iný športovec.
Spoznávali sme vesmírne tajomstvá, hrali sme sa
na kozmonautov a vyrobili sme si raketu, ktorou
sme obleteli našu zemeguľu :). Navštívili sme
Nové divadlo v Nitre, predstavenie Kozliatka
a vlk. Deti mali zážitok nielen z predstavenia,
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ale aj z jazdy autobusom. Prišla nás navštíviť
speváčka SIMSALA, s pútavým predstavením
o ročných obdobiach.
Vo februári sme si zorganizovali v našej materskej škole fašiangový karneval. Deti strávili
celé dopoludnie v karnevalových maskách a z našej triedy sa ozývala len veselá hudba a smiech.
V deň karnevalu nás navštívil aj pán žonglér
KNICK-KNACK, ktorý mal pre deti pripravený
zábavný program. Počas fašiangového obdobia
sme sa rozprávali o zvykoch a tradíciách, ktoré
sú pre toto obdobie príznačné. Spoznávali sme
s deťmi hudobné nástroje, skúšali sme ako fungujú a skladali sme rôzne piesne. Najviac deti zaujala téma o povolaniach, pri ktorej si vyskúšali

rôzne povolania dospelých a niektorí nám prezradili čím budú, ak vyrastú.
Čoskoro k nám zavíta, pre mnohých možno
najkrajšie obdobie v roku - jar. V marci budeme
túžobne očakávať jej sviatky - Veľkú noc.
Budeme s deťmi maľovať kraslice, rozprávať sa
o zvykoch, tradíciách a vyrábať rôzne veľkonočné
ozdoby. Zároveň Vám chceme zaželať „veselé
veľkonočné sviatky, plné radosti a veľa jarného
slniečka.“
V našej triede pribudlo prírodovedné centrum a centrum objavov. Tu pozorujeme rôzne
prírodniny a ich vlastnosti, ktoré deti s obľubou
nachádzajú pri pobyte vonku. Na pozorovanie
využívame hlavne ľudské zmysly - zrak, hmat,
ale aj pre deti veľmi obľúbenú pomôcku - digitálny mikroskop. Prostredníctvom zážitkového učenia v týchto centrách realizujeme rôzne pokusy
a experimenty.
Počas jari plánujeme v tomto centre spolu
s deťmi vytvoriť kútik živej prírody. Aby sme
deťom priblížili aj sezónne práce v záhrade,
vytvoríme si v našej škôlke minizáhradku,
o ktorú sa budeme spoločne starať. Vysadíme si
spoločne jarnú zeleninu a bylinky, ktoré budeme
pozorovať pri raste a samozrejme aj ochutnávať.
Budeme tak deťom nenúteným spôsobom vštepovať dôležitosť konzumácie zeleniny. V rámci
spolupráce s Liečebno - výchovným sanatóriom
Poľný Kesov prispievame našimi prácami, ktoré

zdobia vstupnú chodbu do budovy. Prednedávnom sme vyrábali s deťmi „Valentínky“ a momentálne pripravujeme s deťmi práce na tému
„Rozprávkový svet“ a „Veľkonočné vajíčko“.
Deti v našej materskej škole sú mimoriadne
snaživé a šikovné, z čoho máme aj my, pani
učiteľky, veľkú radosť.
Dovoľte mi, milí naši spoluobčania, aby som
Vás touto cestou pozvala na „Deň otvorených
dverí“, ktorý budeme organizovať 13. apríla 2018 v dopoludňajších hodinách v priestoroch našej materskej školy. Potešíme sa každej
návšteve. Radi privítame medzi nami aj nové mamičky s deťmi, ktoré majú záujem prihlásiť svoje
ratolesti do škôlky a chcú si prezrieť priestory
a spôsob výučby a vzdelávania. Zápis do materskej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční
2. mája 2018, v dopoludňajších hodinách. Na zápis prinesie zákonný zástupca vyplnenú žiadosť,
ktorú si vyzdvihne počas dňa otvorených dverí,
alebo v pracovných dňoch pred zápisom v materskej škole. Bližšie informácie Vám radi
poskytneme osobne alebo telefonicky na čísle
037/7787934. Tešíme sa na Vás.
					
Text a foto: Zuzana Vopálková
riaditeľka MŠ
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TVORIVOSŤ A KREATIVITA DETÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Školský rok je v plnom prúde. Ani sme
sa nenazdali a museli sme ohodnotiť žiakom
ich polročnú prácu v škole. Popri ich základných povinnostiach v škole žiaci veľa tvoria
a vymýšľajú, majú veľa energie. Keď je energia
detí dobre využitá, vznikajú krásne výtvarné či
slohové práce. Máme čo odosielať do časopisov
Vrabček i Fifík, z čoho robiť výstavy a zapájať sa do súťaží. Výsledkom výborných žiakov,
ktorí tvoria, je aj školský časopis naŠAŠKOla,
za ktorý je zodpovedná Mgr. Zdenka Matuškovičová. V tomto časopise nájdete množstvo akcií,
ktorých sa žiaci zúčastnili, súťaží, do ktorých sa
zapojili, ale aj samotnú tvorbu žiakov, ktorá by
ostala ukrytá v slohových zošitoch a založená
v šuflíkoch. Tešíme sa z rozhovorov bývalých
žiakov, keď sa dozvedáme spätne, že v našej
škole bolo super.
Niekedy ide práca ťažšie a niekedy zase ako
sa hovorí od ruky. Takto vieme zistiť, čo koho
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najviac zaujíma alebo baví, v čom je najlepší
a treba túto schopnosť rozvíjať. Zisťujeme, že
máme v škole žiakov, ktorí krásne maľujú, ktorí
píšu pekné príbehy alebo básne, ktorí najradšej
športujú alebo ktorí hrajú na zobcovej flaute.
Niektoré deti baví všetko a najradšej by v škole
spávali. Pri takýchto zisteniach sa my, pani
učiteľky, veľmi tešíme a podporujeme u žiakov
to, čo majú najradšej.
Z programov spomeniem kultúrny program
pre dôchodcov v obci Štefanovičová, program
v kultúrnom dome k adventu, vianočný program
pre rodičov v škole, výstavu výtvarných prác
v obciach Poľný Kesov a Štefanovičová. Naši
žiaci absolvujú aj spoločné akcie s deťmi MŠ
a LVS (inklúzia).
Veľmi nás poteší, keď redakcia časopisu Vrabček uverejní niektorú prácu alebo foto
našich žiakov. Je to časopis, ktorí čítajú deti
na celom Slovensku a je to dôkaz, že naši žiaci sú

rovnako dobrí ako ostatní. Naposledy bola uverejnená výtvarná práca Alžbetky Vnučkovej
a foto našich žiakov zo súťaže HOVORME
O JEDLE.
Z výtvarných súťaží v rámci inklúzie bola
súťaž Čaro zimy, v ktorej naši žiaci získali tieto
miesta – 1. miesto: N. Kárasová, 2. miesto: S. Pilinská, 3. miesto: M. Spál. Vo výtvarnej súťaži
Najkrajšia Valentínka (pozdrav, srdce, originálny
výrobok) boli vyhodnotení títo žiaci: 1. miesto:
N. Remenárová, 2. miesto: N. Pilná a 3. miesto:
P. Kukan.
V recitačnej súťaži v školskom kole sa všetky deti veľmi snažili. Na 1. mieste sa umiestnila
Nelka Remenárová (4.r.), na 2. mieste Simonka
Pilinská (3.r.) a na 3. mieste Natálka Pilná (4.r.).
Z ďalších akcií, ktorých sa žiaci zúčastnili,
spomeniem: Lampiónový sprievod, Mikuláš,
Karneval, v škole Beseda o drogách, hudobnozábavný program s piesňami Simsalala a veselý žonglér s programom KNICK-KNACK.
Keďže sa blíži zápis do 1. ročníka, ktorý sa
bude konať na začiatku apríla, chcela by som
opäť zopakovať, čo ponúkame prváčikom
na našej škole:
• individuálny prístup,
• príjemnú rodinnú atmosféru,
• tvorivosť a kreativitu,
• prezentáciu žiakov na rôznych súťažiach
a olympiádach,
• zapájanie sa do celoslovenských projektov
a súťaží,
• akcie pre rodičov a deti,
• spoluprácu s detskými časopismi,
• výučbu anglického jazyka od 1. ročníka,
• pohybový krúžok,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výtvarný krúžok,
hru na zobcovú flautu,
školský klub do 16:00 hod.,
stravovanie v školskej jedálni,
krásne okolie školy.
A čo by mal vedieť budúci prvák?
samostatne sa obliecť a obuť,
pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
samostatne sa najesť a obslúžiť na WC,
správne vyslovovať všetky hlásky,
vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších
vetách,
kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
nakresliť postavu so všetkými základnými
znakmi,
vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
poznať základné farby, spočítať predmety
do päť,
rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo
básničku,
vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“, ,,vzadu“, „dole“, „hore“, ,,vpravo“,
„vľavo“.

Dúfame, že využijete výhody malej školy
a tešíme sa na všetky deti.
Text a foto: Mgr. Jarmila Adamovská
riaditeľka ZŠ

ŽIVOT V LVS – POĽNÝ KESOV, OD VIANOC PO JARNÉ PRÁZDNINY
Po vianočných prázdninách sme sa vrátili
do školských lavíc oddýchnutí, spokojní a plní
očakávaní... Posilnení úsmevom a dobrou
náladou sme vstúpili do Nového kalendárneho
roka 2018. Čo nás čakalo? Aké aktivity nám pedagogickí zamestnanci pripravili? Na čo všetko
sa môžeme tešiť?

Deti milujú pohybové činnosti, preto sa
snažíme pre ne pripravovať množstvo športových
aktivít, pri ktorých si môžu naplno užiť radosť
z hry a pohybu. Pravidelne a s nadšením navštevujú športový krúžok, kde si osvojujú pravidlá hry
– fair play. Zároveň sa u detí pravidelným športovaním zlepšujú pohybové schopnosti a podporuje
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sa správny fyzický vývoj.
Hneď v prvých dňoch sme začali s aktívnou
prípravou a pravidelnými tréningami na náš
školský Ping - Pongový a Valentínsky florbalový turnaj. Odmenou pre trénujúcich športovcov bude možnosť zúčastniť sa dňa 10. 3. 2018
na 3. Stolnotenisovom turnaji v obci Cabaj
- Čápor, reprezentovať nás budú naši žiaci šikovní športovci Mirko Kováč a Paťko Kešely.
Pre všetkých športuchtivých žiakov sme
v našom zariadení dňa 23. 2. 2018 zorganizovali floorbalový turnaj. Stretli sme sa ráno v telocvični našej školy, aby sme spoločne prežili
pekný deň a zmerali si sily vo florbalovom zápase.
(Florbal alebo floorbal je kolektívny halový šport
podobný pozemnému hokeju. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky).
Zo všetkých prihlásených súťažiacich sme
vytvorili 5 zmiešaných družstiev, ktoré medzi
sebou odohrali vzájomné zápasy. V každom
družstve boli 4 hráči, ktorí hrali zápas 2x po 10
minút. Do hry sa zapojili aj naše dve dievčatá.
Kapitánka Ivana Cáková dala najviac gólov
a stala sa tak najlepšou hráčkou turnaja. Druhou
najlepšou hráčkou sa stala Aďka Vaniaková,
ktorá s veľkým odhodlaním a úprimnou radosťou z hry obohatila toto športové podujatie
o neobyčajnú atmosféru. Obe hráčky boli
ocenené čokoládovými medailami.
Turnaj prebiehal v príjemnej športovej nálade,
za spontánneho
povzbudzovania
divákov. Na záver
prebehlo vyhodnotenie súťažných
družstiev podľa
umiestnenia.
Súťažiaci boli odmenení potleskom
a pre každého hráča bol pripravený
balíček dobrôt. Po
skončení turnaja
sa žiaci v sprievode svojich vyučujúcich odobrali do tried, kde
sa medzi sebou
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podelili o zážitky a skúsenosti z hry.
Ďalšou obľúbenou a vždy netrpezlivo
očakávanou aktivitou bol KARNEVAL. V LVS
– Poľný Kesov sme zažili v stredu 7. februára
veselú karnevalovú rozlúčku. Lúčili sme sa s fašiangovým obdobím, ktoré sa od nepamäti spája
s radosťou, veselosťou, hojnosťou, oslavovaním, hodovaním... S dedinskými tancovačkami,
zábavami a karnevalmi... Počas celého dňa
bola zovšadiaľ citeľná dobrá nálada a nedočkavosť... Všetky deti sa tešili na veselé karnevalové odpoludnie. Na tanečný parket postupne
prichádzali zamaskované deťúrence - rôzne
zvieratká, bábätko, šašo, postavičky z rozprávok,
piráti, všakovaté povolania... Baletka, upratovačky, bojovníci či poľovníci. Na poriadok dohliadal aj pán policajt... Zábava začala predstavovaním masiek, pokračovala tancom, hudbou,
rôznymi obľúbenými hrami – Stoličkový tanec,
Balónový tanec, Jablkový tanec... Všetky deti
boli veľmi spokojné a šťastné.
Podľa tradičných ľudových zvyklostí znamenal sviatok Troch kráľov začiatok FAŠIANGOV. Fašiangy sú obdobím medzi vianočnými
sviatkami a predveľkonočným pôstom, ale aj
prechodovým obdobím medzi zimou a jarou.
Toto obdobie trvalo do polnoci pred Popolcovou
stredou. Po skončení fašiangov sa začína obdobie
pôstu, po ktorom príde Veľká noc – veľkonočné
sviatky.

Výtvarné inklúzie: ŠZŠI – ZŠ - MŠ Najkrajšia Valentínka, Čaro zimy...
Pre spestrenie vyučovania neustále pripravujeme rôzne výchovno - vzdelávacie aktivity. Pravidelne organizujeme aktuálne výtvarné
inklúzie so ZŠ a MŠ. Snažíme sa o čo najrozmanitejšie a zmysluplné trávenie voľného
času našich zverencov. A preto jednotlivé témy
deťom približujeme rôznymi hravými spôsobmi.
Činnosti pripravujeme tak, aby každá téma priniesla deťom konkrétny poznatok - skúsenosť
rôznymi spôsobmi. Cielene sa snažíme, aby si
deti osvojili jednoduchou aktivitou základné
poznatky, ktoré postupne upevňujeme a rozvíjame v čo najväčšej možnej miere jedinca.
Cieľom jednotlivých výchovných aktivít je,
aby sa deti naučili:
• tvorivo používať ponúknuté výtvarné techniky,
• aby dokázali uplatniť v čo najväčšej miere
svoju kreativitu, predstavivosť a rozvíjali
svoju fantáziu...
• aby sa kresbou snažili vyjadriť vlastné predstavy a pocity.
Začiatkom decembra 2017 - do 26. januára
2018 prebiehala spoločná výtvarná inklúzia
zameraná na zimné tvorenie. Žiaci na svojich
výtvarných prácach pracovali počas vyučovania
na hodinách výtvarnej výchovy. Tvorili i počas
mimoškolskej činnosti vo výtvarných krúžkoch
ZŠ v školskej družine, LVS vo výchovnej skupine. Vo svojich výtvarných prácach sa snažili
zobraziť rozmanité motívy, ktoré toto ročné obdobie ponúka.
Zima je krásne ročné obdobie,
ktoré prináša veľa radosti pre všetky deti - hlavne v podobe vločiek
snehu, snehom zaviatej krajiny,
snehuliakov, guľovačiek, sánkovania, zimných športov, Mikuláša,
Vianoc... Deti vo svojich rozmanitých výtvarných prácach zobrazili takmer všetky spomenuté
motívy zimy.
V dňoch 30.1.2018 – 19.2.2018
prebehla ďalšia podnetná výtvarná
inklúzia s MŠ, ZŠ, LVS – do tvore-

nia sa zapojilo 57 detí. Spoločnými prácami si
postupne vyzdobili vestibul školy. Žiaci vo svojich výtvarných prácach, pozdravoch znázornili
originálne rozmanité motívy sviatku Sv. Valentína (patróna zaľúbených).
Práce detí z oboch aktivít vyhodnotili pedagógovia ŠZŠI, ZŠ a MŠ. Prínosom spoločného
tvorenia je vždy aktuálne vyzdobený vstup
do budovy - vestibul našej školy.
Text a foto: Katarína Bašková

ŽIARIVÁ - FAREBNÁ DÚHA
Počas víkendov, často chodíme do prírody
a pozorujeme krásy, ktoré matka príroda vytvára
pre pohladenie našich duší.
Sobota 18.11.2017 – bol síce chladný deň,
no napriek tomu bol výnimočný vzhľadom
na ročné obdobie sa nám ponúkol nevšedný úkaz,
o ktorý sa s Vami radi podelíme...
Počas prechádzky chotárom sme nad obcou
Poľný Kesov spozorovali farebnú krásu. Z pravej
strany sa približovali tmavé až čierne oblaky
a z ľavej strany sa predierali hrejivé lúče zubatého
slniečka, v strede nad obcou sa nám naskytol
nádherný úkaz.
Text a foto: Katarína Bašková
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TVORIVÉ OKIENKO
SEN O ŠŤASTÍ
Kedy je človek ozaj šťastný?
Keď mešce plné má,
či palác krásny,
alebo pokoj v duši?
Čo je to, čo nám k šťastiu chýba?
Skromnosť sa dnes už nenosí.
Každý sa čímsi honosí,
každý chce čím viac získať, brať,
jedno je ako, ale mať.
A či ja nepatrím tejto dobe, sem,
keď niečo iné hľadám, chcem,
keď bohatá by inak chcela byť,
hoc skromne ten svoj život žiť?
Prečo sa pýtam, keď som sama,
v čom hľadám šťastie, v čom?
Odpoveď vedia iba tí,
čo na lásku sú bohatí.
Vedia, čo je dávať, rozdávať sa,
v tom je ich život, šťastie, krása,
tí majú kľúčik ku komnate,
kde ľudské šťastie je zakliate.
		
Foto: Internet

Jozefína Pilná

BEZ LÁSKY
Darmo by som mala
všetky poklady sveta,
keď láska by v srdci zhasla.
Bola by som slepá,
slepá a nemohúca.
Bez lásky ťažko žiť,
bez lásky možno živoriť.
Načo by mi boli
všetky poklady sveta ?
Za plameň lásky
dala by som seba.
V láske vždy túžila som žiť,
bez lásky
nechcem živoriť.
Nech plameň lásky
v každom srdci horí,
nech zloba sveta
v tom plameni zhorí.
Tých rôčkov pár tu na zemi
prežime v láske stratení.
Ceňme si lásku, vzácne chvíle,
veď viac sa tu nezídeme
Anna Emília Miklovičová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SA:

OPUSTILI NÁS:

UZAVRELI MANŽELSTVO:

Matúš Kozel
Ema Ležovičová
Patrik Šuba

Mária Vaššová
Pavel Bednárik

Miroslava Bukšárová
a František Bukšár

JUBILANTI:

V tomto roku oslávia významné životné jubileum:

90 rokov
Štefan Homola
Júlia Motolíková
85 rokov
Jaroslava Štefanovičová
Ľudmila Jančovičová
Pavol Kalina
Margita Slížová

80 rokov
Jozefa Oravcová
Anna Čičová
Anna Homolová
Helena Vinciová
Jozef Lecký
Mária Pálešová
75 rokov
Pavol Pilný
Irena Hambalková
Elena Prochocká
Eva Lednická
Ján Pojezdal

70 rokov
Ing. Ján Meždej
Dušan Grman
Pavlína Vaššová
Blažena Vavríková
Katarína Vrbová
Eva Tatranská
Ľudmila Šubová
Irena Jašová

SPOMIENKA
Dňa 3. marca 2018 sa na miestnom cintoríne konala
posledná rozlúčka s našim zosnulým spoluobčanom
a bývalým starostom obce, pánom Pavlom Bednárikom,
ktorý túto funkciu zastával od roku 2006 do roku 2014.
Vzhľadom k tomu, že sme rešpektovali prianie rodiny,
aby sa obrad konal bez smútočného prejavu, dovoľujeme
si touto cestou poďakovať sa mu za prácu, ktorú odviedol
v prospech rozvoja našej obce a Mikroregiónu Cedron –
Nitrava.
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MORKY V LESE
V kesovskom lesíku žijú rôzne zvieratká - najviac je asi zajacov, srniek, bažantov, sovičiek...
Niekedy už z diaľky počuť ,,pracovať“ lekára
stromov, čierno-červeného ďatľa. Dokonca ho
možno niekedy pozorovať
aj na elektrických stĺpoch.
V jednu jar bol počet
zvieratiek v našom lese
obohatený o ,,dosadený“
kŕdlik čiernych moriek.
Bolo to v roku 1990. Vozila som vtedy niekoľko
mesačnú dcéru v hlbokom kočíku. Keď sa nám
žiadalo sviežeho vzduchu,
išli sme na prechádzku
k agátovému lesu. Skupinku moriek sme najčastejšie stretli medzi

štrekou a cestičkou do húštiny. Milé stretnutie
s ,,polodivoškami“ spestrilo našu obyčajnú
každodennú vychádzku. Vyzerali spokojné, veď
v našej oblasti si našli dostatok potravy živočíšnej
i rastlinnej.
Čiernych operených
krásavíc nebolo veľa.
Ale vniesli do zvieracieho lesného spoločenstva zvláštnu esenciu.
Škoda, že sa to už nezopakovalo aj v ďalších
rokoch. Spomínate si
na ne?
Text: PaedDr. Iveta
Štefanovičová
Foto: Internet

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
JARNÁ ŠPENÁTOVÁ ROLÁDA
Potrebujeme:
Roláda: 4 vajcia, 4 PL výberovej múky, 2 ČL
prášku do pečiva, 2 PL oleja, 400 g mrazeného
špenátu, soľ, 1 strúčik cesnaku.
Plnka: 1 syr v črievku, 1 malé maslo, šunka, soľ,
korenie, 3 strúčiky cesnaku.
Postup:
Špenát rozmrazíme, vodu zlejeme. Pridáme
žĺtka, soľ, cesnak, olej a premiešame. Pridáme
múku zmiešanú s práškom do pečiva a tuhý sneh
vyšľahaný z bielkov. Zľahka premiešame a dáme
piecť na plech cca 40 x 30 cm, ktorý sme vystlali papierom na pečenie. Pečieme pri 180˚C asi
12 min.. Horúce upečené cesto zrolujeme spolu
s papierom na pečenie do rolády a necháme vychladnúť.
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Maslo so syrom vymiešame, pridáme soľ, korenie, cesnak, nakrájanú šunku a natrieme na vychladnutý korpus. Dáme do chladničky stuhnúť.
(Plnku si môžete urobiť podľa svojej chuti
a fantázie).
Text: Alena Jančovičová
Foto: Internet

POĽNÝ KESOV MAL ZASTÚPENIE NA AKCII SPÁJAJÚCEJ REGIÓNY
Levický Literárny
klub Dúha a OZ výtvarníkov BodG/2014 so
sídlom v Nitre zorganizovali 10. januára
2018 podujatie Zrkadlenie dúhy - stretnutie
literátov a výtvarníkov
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na akcii, ktorá bola organizovaná v spolupráci
s mestom Nitra, okrem
predstavenia diel autorov v literárnej a výtvarnej oblasti vystúpili aj
spevácky súbor Prameň,
DTS Svetlušky z Poľného Kesova a deti z LVS Nitra Kynek.
Cieľom výstavy, ktorej vernisáž sa uskutočnila po skončení oficiálneho programu podujatia, je metaforický stret dvoch druhov umenia:
literárneho a výtvarného, zavŕšený uvedením
do života almanachu Tu žijeme 5, ktorý vyšiel
s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
a mesta Levice. Slávnostného uvedenia almanachu do života sa ujal viceprimátor mesta Nitra
Ing. M. Nemky, predsedníčka LK Dúha Mgr.
A. Medzihradská a riaditeľka vydavateľstva SB

PRESS PhDr. M. Nemčeková. Celým podujatím
prítomných divákov sprevádzali zástupkyne
oboch umeleckých združení J. Jančovičová a A.
Rábeková.
LK Dúha spolupracuje s LVS Nitra Kynek
dva roky. Spoločná výstava Zrkadlenie dúhy
ponúkla priestor na prezentáciu talentu jednotlivých detí LVS. Buduje v nich zmysel pre umenie a estetické cítenie a schopnosť prežívať umenie aktívne, čo pôsobí i terapeuticky. Deti LVS
vystúpili v programe prezentáciou literárnych
diel prítomných autorov.
Akcie sa zúčastnili
mnohí vzácni hostia,
predstavitelia NSK, mestského zastupiteľstva, kultúry, odboru školstva,
UKF i pani starostka obce
Poľný Kesov Ing. Ľ. Poluchová.
Text: PhDr. Jana
Jančovičová
Foto: Martin Cintula
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PRACOVNÝ TÍM MÁRIÍ
Z relatívne nedávnej minulosti môže vzniknúť viacero reportáží. V dnešnej upriamime
pozornosť na skupinu kesovských žien, ktorým
sa ľudovo hovorilo ,,tabačiarky“. Pracovali
v našom poľnohospodárskom družstve v zelenine
a v tabaku. Na jar išlo do roboty aj 50 usilovných
ženičiek, nepodarí sa nám všetky vymenovať.

dosiahla v 60. tych až 90. tych rokoch minulého
storočia. Kolotoč prác začínal vysádzaním tabakových sadeníc, pokračoval okopávaním.
Dopestovaný tabak sa odovzdával do tabakovej
továrne, odkiaľ chodili kontrolovať jeho kvalitu
aj počas rastu či zberu. Bol to háklivý tovarový
artikeľ, muselo sa prihliadať na poveternostné

Podľa rozprávania mojej susedy, pani Márie
Vanekovej, ktorá v tabaku taktiež pracovala,
prevládali najmä Márie: panie Bajzíková, Turanovičová, Gyepešová, Majerčíková, Kukanová,
Slížová... V tabačiarskej skupine pracovali ešte:
panie Helena Kováčiková, Otília Hatalová,
Drahomíra Válková, Júlia Hrivňáková, Eva
Patáková, Pavlína Vaššová, Katarína Švelanová, Jolana Pálková, Paulína Košťálová, Jolana
Hambalková, Etela Rodná, Katarína Srncová...
Ospravedlňujeme sa všetkým, na ktorých sme si
nespomenuli.
Tradícia pestovania tabaku v Poľnom Kesove
pretrvala niekoľko desaťročí – najväčší rozmach

vplyvy. Pri sušiacom procese sa najviac dbalo
na vzdušnosť.
Pracovná doba trvala od raňajšej siedmej hodiny, ale nie vždy iba do pol štvrtej. Moja suseda
si pamätá viacerých vedúcich, napríklad pána
Štefana Kukana, ale aj Ing. Vieru Kurucovú.
Európsky známy tabak sa pestoval na pôdnej
ploche medzi Kesovom a Mojmírovcami, Kesovom a Štefanovičovou, ale aj smerom na Veľkú
Dolinu.
V družstve sa na jar sadili i cibuľky, mrkva,
petržlen, uhorky, paprika. Z ovocia boli najznámejšie sladké jahody. Zaujímavosťou je, že
rajčiny sa sadili aj medzi tabakové listy.
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Pani Vaneková si spomína na lámanie tabaku
na stroji, veruže boli ženičky riadne uprášené.
Podstatné však bolo, že boli zamestnané v peknom prírodnom prostredí a ich príjem pomáhal
uživiť rodiny. Navždy sa stali súčasťou jednej
historicky významnej etapy poľnohospodárskeho družstva, keď export tabaku prinášal nemalé

finančné prostriedky.
V súčasnosti, v období dôchodku usilovných
kesovských žien, už v pamäti na fyzicky náročnú
prácu prevláda spomienkový optimizmus.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Rodinný album Jany Hatalovej

DETSKÝ KARNEVAL
Aj tento rok sa v kultúrnom dome zišli víly,
ježibaby, rytieri a iné rozprávkové bytosti, aby
sa spolu zabavili na obecnom detskom karnevale v rámci tohtoročných fašiangov. Po úvodnom
predstavení masiek nasledovali rôzne súťaže
o sladké odmeny.
V prestávke dobre padol čajík, ktorý navarili členky Jednoty dôchodcov. Deti a rodičia
si pochutili na fašiangových šiškách a mohli
pokračovať v ďalšom programe. Celý čas všetky masky sledovala porota, hlavne ich kreativi-

tu zhotovenia masky, ale aj ich pohyby na parkete pri tanci. Porotu zaujali rodinné masky,
do ktorých sa zapojila celá rodina. Bola tu
stonožka od rodiny Teplanových, či country skupina od Vopálkových.
V ten večer nebolo dôležité, kto vyhral, pretože nakoniec boli odmenené všetky masky hračkou či knižkou. Dôležitý bol úsmev na tvárach
detí, ktoré ešte stále veria v rozprávkový svet.
Text a foto: Martin Kriššák
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SÚŤAŽ O NAJKVALITNEJŠIU GRIOTKU
Členovia PS BREZA Poľný Kesov po každej
poľovačke na malú zver tradične zabezpečujú pohostenie pre svojich hostí a pomocníkov.
V poľovníckej reči sa to nazýva „posledné kolo“.
V rámci posledného kola už po niekoľko
rokov chlapci nosili na prípitok domáce produkty, hlavne višňový likér – griotku. A keďže viacerí výrobcovia - Peter Vavrík starší, Miroslav
Kozár starší, Ľuboš Jančovič, sa neustále naťahovali, ktorý produkt je najkvalitnejší, vznikol
nápad od Petra Schultza, ktorý mimochodom tiež
začal vyrábať vlastnú griotku, navrhol - pričom
(prezradím) pozbieral skúsenosti, čo všetko sa
do griotky pridáva najmä od poľnokesovských
žien, ktoré pracujú v PD Mojmírovce – ,,poďme
oficiálne súťažiť.“

Historicky treba spomenúť, že višňovú alej
vysadili poľovníci z Poľného Kesova, naši predchodcovia, niekedy koncom šesťdesiatich rokov
minulého storočia, popri bývalej železničnej ceste vedúcej z lokality Nový Majer, kde sa pestovala najkvalitnejšia repa a bola tam repná skládka
s váhou, až do Šurianskeho cukrovaru.
Železnička zanikla, cesta sa provizórne spevnila a dodnes slúži pre osadníkov Nového Majera ako prístupová. A keď pôjdete na prechádz-
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ku, tak zaregistrujete spomínané višne. Z nich
každoročne zbiera úrodu najmä Peter Vavrík, má
to blízko, ale aj verí v osvedčenú kvalitu starej
odrody, ktorú on osobne tiež vysádzal, je totiž
našim najstarším poľovníkom.
Späť k súťaži. Slovo dalo slovo a nápad priniesť na poslednú poľovačku vzorky vlastnej griotky do súťaže sa ujal. Dali sme možnosť prezentovať produkty všetkým, teda aj pozvaným
hosťom.
Do súťaže bolo prihlásených desať vzoriek
a predseda poroty po ich prevzatí prelial griotku
do nových rovnakých fliaš, ktoré boli označené
číslami od 1 do 10 a iba on vedel, ktorý majiteľ je
pod akým číslom. Hodnotiť mohli všetci prítomní a po ochutnávke odovzdali hlas číslu, ktoré im
najviac chutilo.
Napätie gradovalo, čakalo
sa, ktorá vzorka obdrží najviac lístkov, keďže každý
chutnal 10 vzoriek, súťažilo
sa takmer dve hodiny.
Myslím si, že sme zvíťazili všetci, prítomní i súťažiaci,
hostia, aj domáci! Vynikajúco
sme si spestrili večer, nikto
nemal chuť predčasne odísť.
Pre poriadok: najviac hlasov dostala griotka Ľuboša
Jančoviča, ale v tesnom závese boli vzorky Petra Schultza
a Petra Vavríka.
Na záver akcie vznikol
nápad, že výroba domácej
griotky nie je doménou iba
poľovníkov. Patrí k nášmu
regiónu a bolo by zaujímavé uskutočniť podobnú
súťaž v rámci nielen obyvateľov Poľného Kesova, ale aj blízkeho okolia.
Veríme, že ľudí by to zaujalo a možno by ani
neodchádzali z akcie skôr, ako sa ukončí a ako
je to, na škodu veci, tradíciou v ostatnom období
na všetkých akciách, ktoré spoločenské organizácie pre obyvateľov Poľného Kesova organizujú.
Text a foto: Ján Vrba

FOTODOKUMENTÁCIA Z POĽOVNÍCKEHO PLESU 2018
AUTOR FOTOGRAFIÍ: ĽUBICA LEVČÍKOVÁ
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DHZ POĽNÝ KESOV OSLÁVIL 90-TE VÝROČIE ZALOŽENIA
Využitie ohňa bolo pre človeka jedným
z prvých závažných krokov v postupnom
ovládaní a pretváraní prírody. Človek sa však
nenaučil ovládať oheň úplne. Niekedy sa vymkol spod kontroly a vtedy sa z ohňa stával živel
ničiaci materiálne hodnoty a hlavne ohrozoval
ľudské životy.
Na Slovensku sa požiarna ochrana rozvíjala
len veľmi pomaly. Feudáli sa o požiarnu ochranu
miest a obcí nestarali. Nebolo hasiacich zariadení
a voda, ktorú nosili vo vedrách, nestačila na uhasenie požiarov i napriek odvahe záchranárov.
Postupne sa hasiace zariadenia vyvíjali, neustále
zdokonaľovali, a tak sa zvyšovala ich účinnosť.
Neskôr sa začala skvalitňovať aj samotná organizácia pri hasení požiarov.
Prvé dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku sa začali zakladať v 60. rokoch 19. storočia,
kedy bolo hasenie požiarov zverené cechovým
organizáciám. Avšak zákonným opatrením z roku 1872 boli zrušené. Rozvoj kapitalizmu spojený s technickým rozvojom si vynútil novú organizáciu požiarnej ochrany.

Najstarším hasičským zborom na Slovensku
je hasičský zbor v Prešove, ktorý bol založený
v roku 1847. Ako piaty najstarší bol v roku 1869
založený nitriansky hasičský zbor. V roku 1922
sa v Trenčíne konal celoštátny zjazd českoslo-
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venského hasičstva a bola založená Zemská
hasičská jednotka na Slovensku, ktorá vytýčila
konkrétne ciele hasičskej činnosti. Postupne sa
začali zakladať okresné hasičské jednotky a už
o 10 rokov vykazovala Zemská hasičská jednotka
na Slovensku 79 okresných hasičských zborov,
v ktorých sa združovalo 2981 zborov s takmer 68
tisíc členmi.
Jednou zo spoločenských organizácií našej
obce je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý píše
svoje dejiny od 5. februára 1928. O jeho histórií
sa dnes dozvedáme z hasičskej kroniky. Prvé
stránky kroniky hovoria o vybudovaní požiarnej
strážnice a hasičského skladu, ktorého základy
stoja dodnes. Zakladajúcimi členmi DHZ boli
Koloman Rodný, Anton Holec a František Miko.
Predsedami DHZ sa počas svojej existencie
stali Koloman Rodný, Anton Holec, František
Paták, František Miko, Dezider Švelan, Jozef
Štefanovič, Jozef Pavel, Stanislav Ulický st.
a súčasným predsedom je Jaroslav Vavrík ml.
Z kroniky sa dozvedáme, že začiatkom roku
1990 došlo k miernemu útlmu v činnosti. Zbor
sa opäť začal stmelovať
od roku 1996. Výbor z roku
1997 v zložení Stanislav
Ulický st., Milan Damborský, Karol Miček, Pavol
Vinco, Oto Vinci, Jozef
Michalisko a Jozef Kalina
st. stanovil hlavné úlohy
na nasledujúce obdobie.
Prvoradé úlohy spočívali
v založení súťažného družstva, stabilizácií členskej
základni, zaktivizovaní činnosti a rekonštrukcie hasičskej zbrojnici.
V roku 1998 mal DHZ
Poľný Kesov 37 členov,
z toho 4 ženy. Organizácia
sa začala postupne omladzovať, čo sa prejavilo na celkovej činnosti. Dosahovala výborné
výsledky v preventívnej činnosti, zapájali sa
do kultúrno-spoločenských podujatí a darilo sa
im aj v hasičskom športe. Aktívne sa zapájalo

do brigád organizovaných obcou
ale venovali sa aj
prácam na hasičskej zbrojnici, aby
mohli začať rozvíjať vlastnú činnosť.
Súťažné družstvo
mužov sa zúčastnilo prvej pohárovej
súťaže v Branči,
ale i previerok pripravenosti v Dyčke.
Z roka na rok
boli hasiči aktívnejší. Čoraz častejšie sme ich mohli
stretnúť na akciách v obci, či už na fašiangovom pochovávaní basy, vysviackach obecných
symbolov, vítaní leta, stavaní mája, futbalových
turnajoch a i. Organizovali aj vlastné podujatia
v obci – prvý deň otvorených dverí na hasičskej
zbrojnici sa konal v roku 2003 a o rok neskôr organizovali aj deň detí.
Svoje poslanie plnili aj v preventívnej činnosti, kedy počas žatevných prác zabezpečovali
protipožiarne hliadky a bojovali proti menším
požiarom v obci. V roku 2003 posilnili vozový
park DHZ a zakúpili hasičskú Aviu. Vďaka

ministerstvu vnútra Slovenskej republiky získal
zbor v roku 2010 aj ďalší prírastok – hasičské
auto Iveco. V tomto roku sa začala aj komplexná rekonštrukcia požiarnej zbrojnice do podoby,
v ktorej ju vidíme dnes.
Postupne rozvíjali aj svoje športové zručnosti. Zbor sa zúčastňoval väčšieho počtu súťaží
a dokonca sa odhodlali súťaž aj zorganizovať.
V roku 2001 usporiadali obvodné kolo previerok
pripravenosti v Nitrianskom kraji a o dva roky
neskôr sa konala prvá hasičská súťaž O pohár
starostu obce Poľný Kesov, ktorú organizujeme dodnes. V roku
2003 bolo založené aj
ženské družstvo. Žiaľ
z kroniky sa nedozvedáme, aké dosahovali výsledky, ani kto
patril medzi jeho členky. Družstvo mužov
bolo čoraz úspešnejšie
a v roku 2007 vstúpilo do hasičskej ligy.
Od tohto obdobia sa
DHZ Poľný Kesov
pravidelne umiestňovalo na popredných
priečkach a v roku 2008
sa zúčastnilo aj Slovenského Superpohára.
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To ešte netušili, že o osem rokov ho budú sami
organizovať. V roku 2010 bolo opäť založené
ženské družstvo, ktoré fungovalo do roku 2016
a tiež patrilo medzi kvalitnejšie súťažné družstvá.
Zbor dobrovoľných hasičov nepretržite pracuje a vykonáva svoju činnosť dodnes. V súčasnosti
má 22 aktívnych členov, ktorí sa snažia svoj čas
a energiu venovať nielen sebe, ale aj obci a jej

obyvateľom. Pevne veríme, že našou činnosťou
prispievame k všetkým aspektom života v obci
a že ju naši spoluobčania ocenenia. V tomto roku
budeme opäť organizovať Deň otvorených dverí
pri príležitosti sviatku hasičov a 90.teho výročia
DHZ. 5.5.2018 a 6.5.2018 bude v kostole svätá
omša. Stretnúť sa môžeme aj na 16. ročníku
hasičskej súťaže počas tretieho májového víkendu.
Za zmienku stojí aj fakt, že členom našej organizácie sa darí aj v súkromnom živote, počas
uplynulých dvoch rokov sa šťastnými rodičmi
stali mnohí z nás. Tešíme sa každému prírastku
do hasičskej rodiny a želáme veľa zdravia. Dúfam, že aj naše deti preberú štafetu, ktorú si tu
odovzdávame už takmer jedno storočie.
Text: Alena Čičová
Foto: Archív DHZ
a facebooková stránka obce

ZO SPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTY DÔCHODCOV V POĽNOM KESOVE
Dňa 19.2.2018 mala miestna
organizácia Jednoty dôchodcov
v Poľnom Kesove výročnú schôdzu, kde zhodnotili svoju činnosť
za uplynulý rok.
Organizácia má momentálne
26 členov. Členky sa aktívne podieľali na množstve kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci.
Na lampiónovom sprievode sv.
Martina občerstvili účastníkov
teplým čajom a výbornými pagáčikmi rôznych druhov. Prispeli
svojou pomocou na Dni detí, Karnevale 2018, na obecnej brigáde
či množstve iných podujatí...
Organizácia usporadúva aj
vlastné podujatia, napríklad opekačku k sviatku sv. Jána. Na pravidelných pondelkových stretnutiach si pripomínajú všetky
výročné sviatky, či pamätné dni ako Deň matiek,
Medzinárodný deň žien...
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Taktiež si na členskej schôdzi naplánovali
úlohy do súčasného roku.
Text: JDS v Poľnom Kesove
Foto: Bc. Iveta Sušková

POTULKY PO MIKROREGIÓNE
JATOV
Obec Jatov sa rozprestiera na ľavom
brehu Cabajského
potoka, 27 km severozápadne od Nových Zámkov. Zaberá plochu 1866 ha.
Obec susedí s katastrálnymi územiami obcí Rastislavice, Poľný Kesov, Trnovec nad Váhom,
Tvrdošovce a Selice. Najdlhšou susediacou
katastrálnou hranicou je hranica s obcou Trnovec
nad Váhom. Obec má výhodnú dopravnú polohu. Prechádza ňou štátna komunikácia číslo 75
a železničná trať, obe spájajú mestá Nové Zámky
a Bratislavu. Nadmorská výška v priemere predstavuje 115 m nad morom, časť obce Dolný Jatov
má výšku 116 m nad morom. Časť Malý Jatov
a Kendereš sú položené nižšie – 114 m nad
morom. Chotárom Jatova a Tvrdošoviec prechádza umelo vybudovaný odvodňovací kanál
Nemeštág. Obec tvoria tri sídelné útvary: Dolný
Jatov, Malý Jatov, Kendereš.
K 31.12.2017 mala obec 738 obyvateľov.
Podľa posledného sčítania obyvateľov v r. 2011 je
prevažná väčšina slovenskej národnosti, menšinové zastúpenie majú obyvatelia maďarskej,
českej, chorvátskej a ukrajinskej národnosti.
Najpočetnejšia skupina obyvateľov obce je rímskokatolíckeho vierovyznania, no svoje zastúpenie tu majú aj iné cirkvi (evanjelická cirkev augsburského vyznania, bratská jednota baptistov).
Starostkou obce je pani Adriana Matúšeková.
Legenda o vzniku názvu obce hovorí:
Kedysi dávno bola pôda v týchto miestach
neobrábaná, mokrá, s veľkými močiarmi a jazerami. Raz v noci išla tadiaľto skupina Maďarov.
Bola veľká tma a ten, čo išiel prvý, takmer vošiel
do jazera. Zbadal sa a zakričal: „Jaj, tó!“ teda
„Jaj, jazero!“. A tak tomuto miestu prischlo pomenovanie Jató-Jatov.

Erb obce:
V modrom štíte pod striebornou zlatolemovanou mitrou so striebornými fanónmi tri zlaté
kukuričné klasy v striebornom šúpolí, bočné
odklonené, to všetko po bokoch sprevádzané
dvoma zlatými prihnutými privrátenými obilnými klasmi na listnatých stopkách.
Pri tvorbe úplného erbu sa vychádzalo z tradičného zamestnania obyvateľstva v minulosti
i súčasnosti, ktorým je poľnohospodárstvo,
hlavne pestovanie obilia a kukurice.
Najstaršou a najvýznamnejšou pamätihodnosťou obce je pohrebná kaplnka, ktorá je
zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Je to jediná rokoková pamiatka v Novozámockom okrese a jedna z dvoch
jestvujúcich na Slovensku.
Kaplnka – súčasný kostol:
Bola postavená v roku 1770 Augustínom
Keresztélyom, patronátne právo nad ňou malo
Ostrihomské arcibiskupstvo, ktorému tu od roku
1297 patrila väčšina pôdy. Vo vizitácii z roku
1753 sa o filiálke Dolný Jatov uvádza, že František III. Esterházi, dedičný majiteľ Dolného
Jatova, sa postaral o dokončenie a vysvätenie
kaplnky sv. Vendelína pri kráľovskej ceste oproti
jeho ovčiarni. Sám bol patrónom kaplnky, z čoho
mu plynula povinnosť udržiavať ju. V prehliadke fary vykonanej v roku 1761 sa však Dolný
Jatov spomína ako filiálka Trnovca nad Váhom.
K zmene príslušnosti k farnosti došlo teda v rokoch 1753 – 1761.
Oválna kaplnka z tehál dĺžky približne
12 stôp (1 stopa = cca 30 cm) a šírky 8 stôp sa
spomína vo vizitácii z roku 1780. Nachádzala sa
v nej krsteľnica, chór, organ, mala vežu so zvonom s hmotnosťou 52 libier (1 libra = 0,56 kg),
vedľa nej stála sakristia. Oltár bol murovaný, tabernakulum bolo drevené. Vo vnútri sa nachádzalo 5 lavíc. Kaplnku navštevovalo 125 veriacich.
V kaplnke je oválny centrálny priestor so segmentovou oltárnom nikou a kupolovitou plackou.
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Nad vchodom sa nachádza erb Esterháziovcov v rokokovej kartuši. Predsieň
je otvorená na dvoch
stĺpoch s ihlancovou
strechou z konca 19.
storočia. Oficiálne sa
udáva, že kaplnka je
z roku 1760. Tento rok
je uvedený nad vchodom vedľa erbu Esterháziovcov.
Erb Esterháziovcov
tvorí modrý štít, v ktorom na zlatej listovej
korune stojí korunovaný zlatý grif. V prvej prednej končatine drží striebornú šabľu, v ľavej tri
červené ruže. Štítové znamenie je aj klenotom, tu
však grif z koruny vyrastá. Prikrývadlá sú zlato
– modré a zlato – červené. V kanonickej vizitácii
z roku 1753 sa píše, že kaplnka je už dokončená
a vysvätená. Cirkev ju však začala využívať až
v roku 1760, dovtedy bola neverejná.
Z písomných dokumentov z roku 1841 vyplýva, že kaplnka bola vybudovaná už v roku
1752 a to na podnet Františka III. Esterháziho.
Na oltári s rokokovou ornamentikou sa nachádza
obraz sv. Vendelína. V súčasnosti sa v predsieni
nachádzajú štyri sadrové plastiky: Panny Márie,
Božského Srdca Ježišovho, sv. Jozefa a sv. Antona. Vo výklenku v kostole je umiestnená socha
Sedembolestnej Panny Márie a drevorezba sv.
Cyrila a sv. Metoda. K inventáru patrí aj drevený
barokový kríž. Na kupole je nástenná maľba sv.
Trojice. K vzácnym predmetom je zaradený aj
strieborný kríž. Kostol má tri zvony z medzivojnového obdobia a digitálny dvojmanuálový organ. Drevené lavice sa menili v 80. rokoch 20.
storočia. Zobrazenie sv. Vendelína ako kňaza
na oltárnom obraze v Jatove je zriedkavé, ale
nie je ojedinelé. Len na základe zvierat možno
usúdiť, o ktorého svätca ide. Svätý Vendelín je
považovaný za patróna pastierov, sedliakov, polí
a roľníkov, preto je väčšinou zobrazovaný ako
mladý pastier s dobytkom a ovcami, s pastierskou palicou a kapsou. Socha sv. Vendelína je
umiestnená aj pri vstupe do cintorína priamo
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pred kaplnkou Svätého Vendelína. Socha bola
slávnostne posvätená v roku 2002, pri príležitosti
50. výročia osamostatnenia obce Jatov.
Text a foto: Obecný úrad Jatov

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV
Štatistika obyvateľov obce Poľný Kesov
ku dňu 31.12.2017:
Počet obyvateľov na trvalom a prechodnom
pobyte celkom: 673, s priemerným vekom 41
rokov. Z toho 355 žien a 318 mužov.
Počet obyvateľov mladších ako 15 rokov: 96,
z toho 51 dievčat a 45 chlapcov.
Za rok 2017 bolo na trvalý pobyt prihlásených 13
obyvateľov, 9 odhlásených. Zomrelo 8 občanov,
z toho 6 žien, 2 muži.
V roku 2017 sa narodilo 11 detí, čo je najviac
od roku 1984.
Počet manželstiev uzavretých občanmi Poľného
Kesova: 3.
Text: Bc. Iveta Sušková

Obec Poľný Kesov srdečne všetkých pozýva na

1. OBECNÝ MAJÁLES
5.5.2018 o 19:00 v kultúrnom dome
Vstupenka 2€ (0,5l víno, pagáče, káva, minerálka)
Tombola
Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade
alebo v Heaven Pube. Vstupenky sú limitované.

Živá hudba MAŤA live a DJ Gabriel
KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ
MAREC
31.3.2018

Memoriál Jána Paščáka v stolnom tenise – 8. ročník

MÁJ
5.5.2018

Deň otvorených dverí DHZ pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov
spojený s oslavami 90. výročia vzniku DHZ Poľný Kesov

5.5.2018        1. kesovský majáles
6.5.2018

Slávnostná sv. omša pri príležitosti 90. výročia vzniku DHZ Poľný Kesov

12.5.2018

Memoriál Alexandra Tótha v minifutbale – 16. ročník

13.5.2018

Deň matiek

19.5.2018

Turnaj o pohár starostky obce v hasičskom športe – 16. ročník (usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeniť termín podujatia)

JÚN
9.6.2018

Deň detí

23.6.2018

Otvorenie leta
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OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
Dňa 7.4.2018 sa uskutoční jarné upratovanie obce so stretnutím účastníkov pri obecnom
úrade o 8:30 hod. O občerstvenie je postarané!
Bližšie informácie a organizačné pokyny budú odvysielané v obecnom rozhlase a zverejnené
na webovom sídle obce.

Obecný úrad organizuje dňa 12. mája 2018 výlet, v rámci ktorého navštívime Jaskyňu Driny,
Smolenický zámok a jeho okolie a Mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
Čas odchodu: 8:00 hod.
Predpokladaný čas príchodu: 17:00 hod. – 19:00 hod.
Cena zájazdu: 10,- Eur (v cene nie sú zahrnuté vstupy)
Prihlásiť na výlet sa môžete do 4. mája 2018.

Mohyla M. R. Štefánika

UPOZORNENIE
Opakovane upozorňujeme občanov, aby so svojimi motorovými vozidlami neparkovali
na verejných priestranstvách pred svojimi nehnuteľnosťami. Takto stojace vozidlá sťažujú
zber komunálneho a separovaného odpadu, obmedzujú prejazd ostatných motorových vozidiel
po miestnych komunikáciách a v neposlednom rade narúšajú estetický vzhľad obce. V prípade,
že nedôjde k náprave tohto stavu, bude obec nútená prijať všeobecne záväzný predpis upravujúci podmienky parkovania motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
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Nový svadobný tovar
Servítky, sviečky, organzy
Tortové krabice, podnosy
Všetko na oslavu
Gastro tovar, párty tovar
Konfety, ohňostroje
Balóny, hélium, girlandy
Pompóny, vejáriky ...

Párty obchod nájdete na ul. Borzagoš 1930, Močenok, 0908768298

KLIETKY PRE CHOV
PREPELÍC,
PASCE NA LÍŠKY A KUNY,
LIAHNE NA VAJÍČKA,
VIAC NA
WWW.123NAKUP.EU
TEL. 0907 181 800
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