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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE
Tohtoročná jar akoby len prebehla okolo nás.
Od prvých aprílových dní až doteraz nám slnko
ukazuje naplno svoju silu. Počas dňa sú horúčavy
takmer neznesiteľné a všetko živé hľadá útočisko v príjemnom chládku. Až v podvečerných
hodinách, keď slnko pomaly klesá, ustupuje
aj neznesiteľná páľava a my sa môžeme venovať
tomu, čo nám horúci deň nedovoľuje – vyjdeme
do záhrad, na prechádzku, vyvenčíme svojich
štvornohých miláčikov, deti sa konečne môžu
vonku hrať...
A všetci čakáme na životodarný dážď. A ten
prišiel i tento rok „v hodine dvanástej“. Po nespočetnom množstve horúcich dní sa konečne
na oblohe začali zbiehať tmavé mračná. No namiesto pokojného dažďa prišlo niekoľko mohutných lejakov. U nás, v našej obci nám pomohli
dostatočne zavlažiť vyprahnutú zem, no v okolitých obciach ľadovec narobil značné škody. My
sme mali šťastie, nabudúce ho mať nemusíme...
I takéto vrtochy počasia patria k letu. A predsa naň všetci čakáme, hlavne na júlové a augustové dni, ktoré sú obdobím školských prázdnin
a dovoleniek. Pre deti je to čas, kedy s radosťou
zabudnú na školu, pre nás, pracujúcich, je to čas,
kedy sa môžeme na chvíľu „odstrihnúť“ od svo-

jich pracovných
povinností. No a pre tých,
ktorí si zaslúžene užívajú dôchodok, je to čas,
kedy sa s láskou starajú o svoje prázdninujúce
vnúčatá.
Milí spoluobčania, želám Vám, aby ste si
leto užili podľa svojich predstáv, aby bolo pre
Vás časom regenerácie a načerpania nových síl,
pre deti nech je plné zážitkov a nezabudnuteľných
spomienok. A hlavne nech je leto pre Vás všetkých obdobím stráveným v zdraví v spoločnosti
svojich rodín a priateľov.
Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na zasadnutí dňa 18.4.2018 obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné dôležité uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo:
• vo veci súdneho sporu medzi Milanom
Jurištom - FIRMA JURIŠTA ako žalobcom a Obcou Poľný Kesov ako žalovaným
o náhradu škody vo výške ušlého zisku
s návrhom žalobcu o mimosúdne vyrovnanie sa vo výške 47 639,- EUR z dôvodu, že právnemu zástupcovi žalobcu bol
takýto návrh zo strany obce predložený dňa
1.3.2018, ku ktorému sa však v dohodnutej
lehote nevyjadril a preto obecné zastupi-

teľstvo ponechalo rozhodnutie o povinnosti
obce zaplatiť náhradu škody na súd (pozn.
dňa 30.4.2018 bol vynesený Okresným
súdom v Nitre rozsudok, na základe ktorého
je obec povinná zaplatiť náhradu škody
vo výške 47 639,- EUR, obec sa v zákonnej
lehote voči rozsudku odvolala)
schválilo:
• vysporiadanie záväzku dlžníka Dušana
Bosáka voči obci Poľný Kesov formou vykonávania dobrovoľníckej činnosti pre obec
tak, aby sa na základe celkového množstva odpracovaných hodín odpočítala ročne
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z dlhu suma 400,- EUR a zvyšnú časť ročnej
splátky dlhu v zmysle uzatvoreného splátkového kalendára vo výške 200,- EUR je
dlžník povinný uhradiť najneskôr do 30.11.
príslušného kalendárneho roka (výška dlhu
v čase prijatia uznesenia predstavovala
sumu 1 294,12 EUR)
• spôsobom prípadu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer rozdelenia
a prevodu obchodného podielu obce Poľný
Kesov v obchodnej spoločnosti CEDRON
– Mikroregión, s.r.o., sídlo: Mojmírovce
94, 951 15 Mojmírovce, IČO: 6 688 215
vloženého do základného imania spoločnosti v sume 1 361,- EUR.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
20.6.2018 boli prijaté nasledovné dôležité
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
• výročnú správu obce za rok 2017, správu
audítora z auditu účtovnej závierky za rok
2017
• stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
• žiadosť spoločnosti Slovak Tourism, a.s.
o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve
obce a to parc.č. 2693/33, parc.č. 2693/22,
parc.č.2714/9 a žiadosť Rímskokatolíckej
cirkvi Biskupstvo Nitra o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce – parc.č.2693/33
a parc.č. 2693/22 s tým, že predmet a podmienky obce v prípade odpredaja budú
riešené na ďalších zastupiteľstvách po rokovaniach so žiadateľmi a vlastníkmi susediacich nehnuteľností
schválilo:
• záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2017 bez výhrad
• použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 vo výške 54 663,78,EUR na tvorbu rezervného fondu vo výške
46 544,49,- EUR a na vykrytie schodku finančných operácií v sume 8 119,29,- EUR
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• použitie prostriedkov rezervného fondu
obce vo výške 121 510,35,- EUR na financovanie investičnej akcie: „Chodník pozdĺž
cesty triedy III/1687– I. etapa, Poľný Kesov“
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
obce na 2. polrok 2018
• spôsobom prípadu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov rozdelenie a prevod
obchodného podielu obce Poľný Kesov
v obchodnej spoločnosti CEDRON - Mikroregión, s.r.o., sídlo: Mojmírovce 94, 951 15
Mojmírovce, IČO: 6 688 215 vloženého
do základného imania spoločnosti v sume
1 361,- EUR za odplatu na obec Mojmírovce
vo výške 453,- EUR, obec Svätoplukovo
vo výške 454,- EUR a na obec Štefanovičová
vo výške 454,- EUR
• Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018
o zásadách umiestňovania, povoľovania
a odstraňovania reklamných, informačných
a propagačných zariadení na území obce
Poľný Kesov
neschválilo:
• žiadosť Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosť
Rastislavice, o zavedenie vodovodnej prípojky a WC do kostola v Poľnom Kesov
z dôvodu, že momentálne obec rieši iné investičné rozpočtované akcie, danou záležitosťou sa bude zaoberať v budúcnosti
určilo:
• 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce
Poľný Kesov vo volebnom období rokov
2018 – 2022
• 1 volebný obvod v obci Poľný Kesov pre
volebné obdobie rokov 2018 - 2022
• rozsah výkonu funkcie starostu obce
Poľný Kesov na plný úväzok na celé
funkčné obdobie vo volebnom období
rokov 2018 - 2022.
Text: Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

UPRATALI SME SI OBEC
Je zvykom, že s príchodom
jari si upravujeme okolie svojich príbytkov. Je to pre nás
samozrejmosťou. A pre niektorých občanov je samozrejmosťou i jarné upratovanie
a čistenie obce. A tak sa všetci tí, ktorým záleží na čistote
našej obce, zišli 7. apríla pred
obecným úradom. S hrabľami, záhradníckymi nožnicami,
metlami, sekerkami a pílkami
sa po skúsenostiach z minuloročných brigád rozišli na rôzne stanovištia v obci a pustili
sa s chuťou do práce. Upravili
sa verejné priestranstvá pred
obecným úradom a kultúrnym
domom, kde po výrube inváznych drevín bolo veru čo upratovať! Ďalej sa
upravilo okolie kostola, hasičskej zbrojnice,
cintorín, „štreka“ v smere od detského parku
po p. Ladislava Vavríka a okolie cesty na Veľkú
Dolinu. Na poľnej ceste medzi katastrami obcí
Veľká Dolina a Poľný Kesov sa našiel tak, ako
minulý rok, aj teraz vyvezený odpad rôzneho druhu. Pre normálneho človeka nepochopiteľné...!

nielen z našej obce, ale aj z Veľkej Doliny, Štefanovičovej a Mojmíroviec, ktoré si čistili svoje
obce v ten istý deň, ako my. Poľnohospodárskemu
družstvu patrí naše poďakovanie, takisto aj
členom spoločenských organizácií, ktoré sa
do jarného upratovania obce zapojili, menovite
– Poľovnému združeniu Breza, Jednote dôchodcov, Stolnotenisovému klubu, Dobrovoľnému
hasičskému zboru, členom speváckeho súboru
Prameň a Vám ostatným, vážení spoluobčania, ktorí nie ste združení v žiadnej organizácii.
Takisto ďakujem pánovi Drahošovi Ložanovi
za poskytnutie mäsa na prípravu gulášu a samozrejme Igorovi Plentovi, ktorý opäť premenil kus
mäsa na vynikajúci gulášik. Nemôžeme zabudnúť ani na deti z liečebno-výchovného sanatória
a materskej školy, ktoré upratali areál školy a jej
okolia, žiaci zo základnej školy zase vyzbierali
odpad popri hlavnej ceste.
Všetkým, ktorí si v tento aprílový deň našli čas odviesť kus poctivej práce pre skrášlenie
našej obce, patrí ešte raz úprimné poďakovanie.

Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
opäť tento rok sponzorsky poskytlo techniku
a pracovníka na odvoz vyzbieraného odpadu

Text a foto: Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce
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JARNÝ VÝLET
V sobotu, 12.5.2018, Obecný úrad Poľný Kesov zorganizoval celodenný výlet. Jeho účastníci
postupne navštívili tri miesta. Prvým bola Mohyla Dr. Milana Rastislava Štefánika, významnej slovenskej osobnosti.
Mohyla na Bradle je pietnym miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav
Štefánik – jeden z najvýznamnejších
Slovákov, letec, politik a spoluzakladateľ prvého samostatného Československého štátu.
Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa
a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.
Mohyla na Bradle bola postavená
v rokoch 1927-28. Jej tvorcom je architekt Dušan Jurkovič a pamätník
je 65,5 m široký a 95,5 m dlhý. Je
postavený z travertínu.

Druhou cieľovou zastávkou bola jaskyňa
Driny v Smolenickom krase. Ako sme sa dozvedeli, v Malých Karpatoch je päť malých krasových oblastí. Jednou z nich je Smolenický kras,
kde je naša najzápadnejšia sprístupnená jaskyňa
– Driny. Dostala meno podľa drieňa, rastliny,
ktorá v jej okolí hojne rastie. Účastníci nášho zájazdu však usúdili, že sa volá podľa driny, ktorú
sme vynaložili z parkoviska na Jahodníku kráčajúc lesnou cestičkou k jaskyni.
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Najväčším zážitkom najmä pre deti bolo, keď
sprievodca na chvíľu v nej zhasol svetlá. Zaujali
aj trvalí obyvatelia jaskyne - netopiere, ktoré si
v podobe magnetiek mnohí zakúpili ako suvenír.

Treťou zastávkou sa
stal známy Červený Kameň
neďaleko Modry, nad obcou
Častá. Je príťažlivý nielen pre domácich a zahraničných turistov, ale aj pre
filmové štáby. Aj v májovú sobotu filmári na hrade
natáčali.
Deti upútali najmä
,,živé“ sochy pod vstupnou
bránou. Nám, starším, sa
páčila upravená zámocká
záhrada s obrovskými stromami, ale aj kríkmi a farebnými kvetmi.
Od sprievodkyne malým muzeálnym
okruhom hradu sme sa dozvedeli, že je jeden
z najzachovanejších slovenských hradov.
V 16. storočí bol prestavaný na mohutnú pevnosť
s vojenským významom. Prezreli sme si historické bývanie šľachty.
Na mieste pôvodného kráľovského hradu
z 13. storočia postavili v prvej polovici 16. storočia mohutnú pevnosť Fuggerovci, jeho história

sa od roku 1583 do druhej svetovej
vojny spája s Pálfiovcami. Pálfiovci
obývali hrad až do roku 1945.
Osobitné poďakovanie nás všetkých patrí zručnému šoférovi pánovi
Stanislavovi Ulickému ml., ktorý
perfektne zládal serpentíny ,,na a z“
Bradla naozaj úzkou cestou.
Text: PaedDr. Iveta
Štefanovičová
Foto: Bc. Iveta Sušková,
internet

KOCÚR HRDINA
Letné dni prinášajú rôzne zážitky. Žiaľ,
niekedy aj také, po ktorých vôbec netúžime.
Ak pozabudneme privrieť dvere, môže nám
cez ne prekĺznuť návštevník vskutku nevítaný:
pred vlani v júli, blížil sa čas obeda a to bolo
vlastne, ako neskôr čitateľ pochopí, dobre, pretože nakŕmiť sa prišiel – ako vždy, keď vie, že
som doma, aj náš veľký ryšavý kocúr. Prešiel
balkónovými dverami a poslušne čakal, čo mu
ponúknem. Chcela som si ešte niečo prečítať
v notebooku, keď zrazu periférnym videním
spozorujem, že ,,niečo“ švihlo cez prah balkóna a šup, ocitlo sa v dome. Výstražné svetielko
v mojej hlave zablikalo – had...

Kocúr nesúhlasil s nevítaným slizským
návštevníkom a začal vydávať zvuky podobné
chrčaniu. Pozbierala som posledné zvyšky odvahy a z ,,diaľky“ verandy sa presvedčila, či sa mi
to len nezdalo. Žiaľ, v rohu predsiene bol stočený
sivozelený v ,,plnej kráse“.
Schovala som sa do izby a v panike zavolala mužovi do práce, aby ihneď prišiel domov.
Prišiel, ale keďže pracuje v Šali, nebolo to ihneď.
Rozvážne si navliekol pracovné rukavice
a začalo sa veľké pátranie a hľadanie metrovej
užovky, ktorá, keď som sa po hodine odvážila
vyjsť z izby, už v rohu nebola. Prehľadali sme
každý kút v dome, spodnú časť kuchynskej linky,
chladničky... Našťastie sme
nevítaného návštevníka už
nenašli. Myslím, že ho odplašil
náš starý kocúr. Vzhľadom
na napínavú situáciu, ho odvtedy voláme hrdina. A všetky
dvere od nechceného zážitku
poctivo zatvárame.
Text: PaedDr. Iveta
Štefanovičová
Foto: Internet
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LETO JE UŽ ZA DVERAMI MATERSKEJ ŠKOLY...
Milí čitatelia, dovoľte, aby sme sa Vám prihovorili naposledy v tomto školskom roku.
Ani sa nám nechce veriť, že sme sa s našimi –
vašimi detičkami rozlúčili a spoločne vykročili v ústrety do letných, prázdninových dní.
Z malých škôlkarikov v septembri, nám pred očami vyrástli veľkí, samostatní „šikovníci“. Počas
celého roka sme sa snažili navzájom počúvať
i poúčať, vzdelávať i zabávať. Nielen deti sa učili
od nás, ale aj my od nich, posúvali nás neustále
o krok vpred, spoločne sme zisťovali ako sa
stále môžeme zdokonaľovať. Škôlka nemá byť
iba miestom učenia sa, ale miestom „druhého
domova“, kde deti zažijú veľa smiechu, zábavy
a nových zážitkov.
Počas celého školského roka sme s deťmi
mali veľa aktivít, ktoré realizujeme v jednotlivých edukačných centrách (centrum predčitateľskej gramotnosti, umelecké centrum, centrum digitálnej gramotnosti, hudobné centrum,
prírodovedné centrum a centrum objavov,
centrum grafomotoriky, centrum námetových
hier, centrum matematickej gramotnosti a konštrukčné centrum). Vyrobili sme nespočetné
množstvo umeleckých výtvorov, zasadili rastlinky, vymaľovali kraslice, naučili sme sa veľa
piesní a básní, pracovali sme s interaktívnou
tabuľou, včelou BeeBot a hovoriacou stenou,
uskutočňovali sme pokusy, pozorovali mikroskopom rastliny i hmyz, naučili sme sa nové cviky,
postavili veľa stavieb z lega a kociek, vypracovali pracovné listy, napiekli medovníčky na Via-
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noce, vyrobili Valentínky a pozdravy ku Dňu
matiek a mnoho ďalších a ďalších výrobkov a aktivít. Niektoré detičky navštevovali aj záujmový
krúžok anglického jazyka, kde sa pod vedením
lektorky naučili základné anglické slovíčka.
Počas roka sme spoločne zažili (a ešte za
posledné dni zažijeme) množstvo akcií a spoločenských podujatí. Veď posúďte sami:
Od septembra do marca nás navštívilo bábkové divadlo z Prešova a divadlo v Nitre sme
navštívili my. Spoločne s rodičmi sme organizovali brigádu v detskom parku a vyrezávali
sme tekvičky, kúzelník Lanksonnám predviedol
hókusy-pókusy, Mikuláš nám priniesol sladké balíčky, pripravili sme vianočnú besiedku
a za odmenu na nás nezabudol Ježiško, speváčka
Simsala nás rozveselila piesňami a tancami, karnevalom sme sa zmenili na rozprávkové bytosti,
žonglér Knick-Knack nám predviedol šikovnosť
svojich rúk a nôh, sokoliar priviezol dravé vtáky.
V marci a apríli sme pozornosť venovali dopravným prostriedkom; očakávali sme príchod
jari a Veľkej noci a vyrábali sme maľované
kraslice; rozpoznávali sme vtáčiky a jarné kvety
a rastlinky; učili sme sa zaobchádzať s knihami;
záujem vzbudila téma domácich zvieratiek, ktoré
sme boli v teréne pozrieť a ovečky aj nakŕmiť.
Na Deň Zeme sme mali brigádu v detskom
parku, učili sme sa správne separovať odpadky
a zároveň chrániť našu krásnu Zem. Cestovali sme do Nitry na bábkové predstavenie Zajko
Lajko, ktoré sa deťom veľmi páčilo a chytľavá

melódia a piesne ešte
v triede dlho zneli.
13. apríla sme mali
DOD – Deň otvorených
dverí. Počas dopoludňajších hodín nás navštívili mamičky detí, ktoré
škôlku navštevujú i mamičky, ktoré boli s detičkami na zápis. Mohli
vidieť priestory škôlky
a spôsob výučby a vzdelávania.
Mesiac máj sme začali
so zápisom detí do MŠ
na školský rok 2018/2019.
Od septembra do MŠ nastúpi 5 nových ratolestí
a od januára 2019 ďalšie
2 detičky. Tento mesiac
patrí aj všetkým mamičkám a preto sme pre ne
pripravili milý program s básňami, piesňami
a tancami a samozrejme, sme každej mamičke
podarovali malý darček za ich lásku a starostlivosť. V tento deň sme sa spoločne s rodičmi
rozlúčili s pani riaditeľkou Zuzkou Vopálkovou
a zároveň sme jej poďakovali za lásku a trpezlivosť, ktorú odovzdáva všetkým deťom. Do nastávajúceho obdobia jej želáme veľa krásnych
chvíľ v kruhu rodiny a veľa milých starostí
a radostí s novým členom rodinky. Zároveň sme
privítali pani učiteľku Želku Jurigovú a veríme,
že sa jej bude medzi nami páčiť.
Jún sme odštartovali oslavami MDD. V detskom parku na deti čakalo veľké prekvapenie
v podobe skákacieho hradu. Pri jeho vzhliadnutí
detičkám zaiskrili obe očká od radosti. Deti sa
vyskákali do sýtosti, spoločne sme hľadali skrytý
poklad a nezabudli sme ani na voňavú opekačku
plnú dobrôt.
Počas tohto mesiaca sme absolvovali školský
výlet do dedinky Bojná – navštívili Ranč pod
Babicou, kde na nás čakalo množstvo zvierat,
veľké detské ihrisko, westernové mestečko a jazda na koňoch.
Pripravili sme rozlúčkovú opekačku so školským rokom a našimi predškolákmi, ktorí v septembri vstúpia do sveta veľkých školákov a budú
„drať školské lavice“. My im už odteraz držíme

palce a veríme, že budú nielen rodičom, ale i nám
robiť veľkú radosť.
Nemôžeme zabudnúť spomenúť aj spoluprácu s Liečebno-výchovným sanatóriom Poľný
Kesov. Každý mesiac prispievame svojimi prácami na nástenku vo vstupnej vestibule. Taktiež
sme spoločne na futbalovom ihrisku sledovali
ukážku výcviku psov Policajnej kynológie. Myslíme si, že počas 10 mesiacov, ktoré deti strávili
v našej škôlke so svojimi kamarátmi, zažili veľa
krásnych a nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré
budú dlho spomínať (a nielen deti, ale i my, pani
učiteľky).
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už finančne, 2%
z daní, hmotne, pracovne alebo dobrými radami, pomohli našej materskej škole. Každý dobrý
skutok sa vám odvďačí radosťou a úprimným
detským úsmevom.
Na záver Vám chceme zaželať krásne slnečné
leto plné oddychu, smiechu a nových, nezabudnuteľných zážitkov.
Dovidenia v septembri....
Text a foto:
Mgr. Bc. Simona Bratová Šranková
poverená riadením MŠ
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KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 2017 – 2018 V LVS
Len pred nedávnom nám mesiac september
otvoril brány škôl a školský život začal nezadržateľne plynúť. Odštartoval sa náš spoločný
príbeh: „Príbeh desiatich mesiacov“, počas
ktorých sme spoločne deti i my dospelí prežívali
starosti, radosti, úspechy, šťastie, obavy, veselé
chvíle, zmiešané pocity...
Spomeniem niekoľko zaujímavých podujatí,

ktoré nám spríjemnili školský rok 2017/2018,
vniesli nášmu príbehu zmysel...
MDD v LVS Poľný Kesov
Pre deti je meradlom našej lásky náš čas, naša
pozornosť, náš úprimný záujem...
1. júna zo všetkých kútov nášho LVS bolo
cítiť nadšenie, radosť a očakávania netrpezlivých
detí - čakal na ne NEOBYČAJNÝ
DEŇ. Počas predchádzajúcich dní sme
sa MY – VEĽKÍ spoločne pripravovali na VÝNIMOČNÝ deň - MDD.
Snažili sme sa naplánovať čo najviac
zaujímavých a rozmanitých podnetov,
súťaží a športových aktivít. Počas
celého popoludnia sa našim areálom
niesla rytmická hudba, deti spontánne
tancovali, spievali - zabávali sa. Postupne sa striedali na pripravených
súťažných stanovištiach. Po úspešnom
absolvovaní súťažnej disciplíny získavali pečiatky. Neskôr vymenili opečiatkované kartičky za sladkú odmenu.
Májové opekačky
Deťom, ktoré zostali v LVS aj počas
májových sviatkov, sme pripravili dva
príjemné dni. Počas dopoludnia sme
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sa hrali a súťažili - organizovali sme deťom
rozmanité zábavné športové aktivity, hrali sa
rôzne kolektívne loptové hry. Odpoludnie plynulo v pracovnom nasadení (v areáli sme zbierali popadané konáre - na opekačku, stružlikali
sme si paličky, aby sme si neskôr mohli opiecť
špekáčiky...). S blížiacim sa večerom sme si
chystali pahrebu. Sedeli sme okolo ohniska,
spievali, pokým nezostali v ohnisku len uhlíky.
Na žeravých uhlíkoch sme si opiekli chutné
špekáčiky, ktoré všetky deti zbožňujú...
Stavanie Mája
Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj keď táto milá tradícia v očiach
súčasnej mládeže čoraz viac upadá do zabudnutia, v našom LVS, tradične ,,MÁJ” staviame.
Muži z nášho kolektívu spoločne s mládencami
- žiakmi našej školy odpília vhodný strom. Ženy
a dievčatá ho spoločne vyzdobia farebnými stuhami. Máj symbolizuje zdravie pre všetky dievčatá, ženy, mamy... našej školy a obce. Oslavuje
zdravie a vitalitu nositeliek života - žien. V tento aprílový deň sa naším zariadením niesol spev,
spev, spev...
Spievajže si, spievaj
26. 4. 2018 prebehlo školské kolo speváckej
súťaže. Súťažiaci spievali známe slovenské
ľudové piesne. Počas celej aktivity bola skvelá
atmosféra. Najlepších spevákov odmenila porota diplomami a vecnými cenami. Samozrejme,
všetci súťažiaci boli
odmenení sladkosťou.
Spevácku súťaž sme
ukončili ako inak
spevom – všetci sme
si na záver spoločne
zanôtili.

mum pre našu školu a pre naše deti. Postupne sme
pripravovali množstvo rozmanitých, zábavných
podujatí, ktoré deti veľmi bavili, aktívne sa zapájali a tí najlepší aj reprezentovali naše zariadenie.
Spomeniem ešte niektoré zaujímavé aktivity,
ktoré sme v tomto školskom roku spoločne zažili: Deň Zeme, Deň Narcisov, Deň vody, Výtvarné
inklúzie s MŠ a ZŠ, pripomenuli sme si ľudové
tradície – Vianočné tradície a Jarné zvyklosti.

To najdôležitejšie
pri tvorení je nápad
a chuť. To najdôležitejšie pri výchove sú
láska a trpezlivosť.
Spolu - všetci zamestnanci sme sa
snažili urobiť maxi-
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Vynášanie Moreny
Dňa 26. 3. 2018 sme sa i MY v LVS lúčili
s Morenou - kráľovnou ZIMY. Spevom, vinšami
a tancom sme privolávali Jar - Vesnu a vyháňali
Zimu - Morenu.
Morénová nedeľa je predposledná nedeľa pred
veľkonočnou nedeľou. Už v stredoveku v tento
deň nosili po obciach figurínu ženy - Morenu,
ktorú nakoniec spálili alebo hodili do vody. Verilo sa, že tak vyženú z dediny nebezpečné choroby, a tým aj smrť, že vypudia z chotára nečisté
sily a predovšetkým urýchlia odchod zimy.
Ďalej sme usporiadali súťaž v prednese alebo inak recitačnú súťaž – Gaňova Tarňava...
a mnoho ďalších aktivít, ktoré si môžete pozrieť
na našej web stránke - Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov.
Posledné zvonenie, koniec spoločného
príbehu... Školský zvon nahlas ohlasuje záver
školského roka. A posledný školský deň. Deň,
kedy sa všetky deti z našej školy rozišli do rôz-

nych kútov Slovenska. Vrátili sa späť do detských domovov, niektorí i ku svojim rodinám...
Každopádne pre viaceré deti bol 29. jún 2018,
dňom posledným v našom LVS – Poľný Kesov.
Rozlúčili sa poslednýkrát.
A nám VEĽKÝM zostáva veriť, že naša práca, snaha, energia, ktorú sme do našich zverencov
vkladali po troškách, po drobných „pozitívnych
zrniečkach“ v nich naďalej porastie v dobro
a lásku...
Veríme, že sa budú snažiť žiť najlepšie ako
môžu. Veríme, že nezabudnú na všetkých NÁS,
ktorí sme v ťažších chvíľach prevzali rolu radcov, ochrancov, spovedníkov, dôverníkov, ošetrovateľov, opatrovateľov, pomocníkov, darcov
a niekedy aj rozhodcov. Veríme, že ich budeme
potichučky sprevádzať po celý život.
Tohtoročný spoločný príbeh končí. Každý
začína písať svoj vlastný príbeh...
SPOLOČNE IM držme palce...
ĎAKUJEME
Text a foto: Katarína Bašková

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Míľovými krokmi sa priblížil koniec
školského roka. Aj naši žiaci boli už veľmi nabudení prázdninami. Nič sa nedalo urýchliť. Škola je škola a ani učenie sa nedá vynechať alebo
preskočiť. Školský rok sa skončil vysvedčením
29. júna. Prebehlo hodnotenie celoročnej práce
každého žiaka. Nie je to len o známkach, ale
aj o postoji k učeniu, k svojim spolužiakom,
ku každej činnosti či aktivite. Sú žiaci viac aktívni, tvoriví a kreatívni a zase žiaci, ktorí si
ťažkú hlavu z učenia nerobia.
Prioritou nášho školského vzdelávacieho
programu je dobre rozvinúť čitateľskú gramotnosť, ktorá je základom kvalitného vzdelávania.
Potom je to tvorivosť, kreatívnosť. Myslím si,
že tvorivosť a kreativitu majú deti na vysokej
úrovni. Dokazujú to výsledky z rôznych súťaží.
Vynikajúce výsledky dosiahli naše žiačky
v súťaži plastových a papierových modelov,
ktorá sa konala v Domino Nitra. V stavebnej ar-
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chitektúre získala 1. miesto Alžbetka Vnučková,
2. miesto Karinka Ulická, za ostatné papierové
modely mala 2. miesto Natálka Pilná (4. roč.)
a za plastové modely a ostatné získala opäť
2. miesto Karinka Ulická. Z takej malej školy to
bol veľký úspech. A najdôležitejšie je, že to deti
bavilo.
Vo výtvarnej súťaži „Svet fantázie“ boli
ocenené výtvarné práce Nelky Remenárovej
(Čierny blesk) a Lili Tipplovej (Pani mačka).
Okrem toho na výstave v DOMINO NITRA
vystavili aj výtvarné práce Valiky Čápekovej,
Noemky Kárasovej a Natálky Pilnej.
Aj časopis Vrabček nás veľmi milo prekvapil.
Uverejnil výtvarné práce Valiky Čápekovej, Lili
Tipplovej, Noemky Kárasovej, Karinky Ulickej,
Alžbetky Vnučkovej i Timoteja Spála.
V rámci inklúzie s LVS a MŠ boli vyhlásené
súťaže Rozprávkový svet, Príroda okolo nás,
Valentínka. Tieto práce mali možnosť vidieť

i rodičia a starí rodičia vo vestibule chodby. Všetky práce boli krásne a odmenené sladkosťami.
Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti sme
navštívili divadelné predstavenia Kráska a zviera
v Divadle Karola Spišáka a PINOCCHIO v Novom divadle v Matici slovenskej v Nitre. Rozprávky boli výborne spracované a deti ich pozorne sledovali.
Zistili sme, že deti rady vystupujú. Mali
možnosť sa prezentovať v kultúrnom dome pri
príležitosti 20. výročia založenia Základnej organizácie jednoty dôchodcov v Poľnom Kesove
i pri príležitosti Dňa matiek. Všetkých chceli potešiť recitovaním, svojim spevom, hrou na zobcovú flautu, tancom i krúžením s kruhmi.
Deň detí sa niesol v duchu plávania a kúpania. Deti dostali voľné vstupenky a veľmi sa tešili. Zistili sme, že máme dobrých plavcov a kto
ešte plávať nevedel, aspoň sa snažil. No a popoludnie bolo opäť veľmi príjemné. Výtvarníčka
Barborka maľovala deti na tvár, čo sa im veľmi
páčilo.

V obci Poľný Kesov sa nachádza ihrisko
na spoločenskú hru PETANQUE. Dohodli sme
si stretnutie s babičkami, ktoré pripravili ihrisko
a vysvetlili deťom pravidlá. Keď už deti ovládali pravidlá, hra ich vtiahla a zanietene súťažili.
Bolo to super, žiaci sa naučili novú hru.
Rozhodli sme sa, že budeme poznávať okolité obce v rámci regiónu a pestovať turistiku.
Navštívili sme obec Rastislavice, kde sme si pozreli sochu Rastislava, podľa ktorého bola obec
pomenovaná.
Na záver školského roka sme boli na spoločnom výlete so žiakmi Základnej školy v Rastislaviciach. Navštívili sme hrad Červený kameň
a jaskyňu Driny.
Všetkým žiakom sme priali výborné
vysvedčenie, krásne prázdniny a rodičom radosť
z detí. Počas prázdnin veľa zážitkov, oddychu
a spoločne strávených chvíľ pri hrách, rozhovoroch či televízii.
Text a foto: Mgr. Jarmila Adamovská
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TVORIVÉ OKIENKO
VEČNÁ HÁDANKA

LASTOVIČKY

Človek sa rodí na tento svet
pod hviezdou neznámou.
Ako prežije svoj život
je večnou hádankou.

Prileteli lastovičky na náš dvor,
zaklopali, zaťukali na oblok.
Pýtali si dovolenie zostať,
či si môžu u nás domček stavať.

Čas nášho žitia rýchlo plynie
a prídu i chvíle posledné.
Vtedy sa pýta každý z nás:
,,Aký bol ten život náš?“

Stavali si lastovičky hniezdo,
k tomu potrebovali však cesto.
Cesto z blata, všelijaké smietky,
budovali domček pre budúce dietky.

Otvor knihu života a čítaj.
Prečítaj, aké to boli roky, dni,
čo tak rýchlo uplynuli,
v nás iba spomienky zanechali.

Ale dlho nepršalo, beda,
nenašlo sa na ceste dosť blata.
Urobím im teda z vody mláčku,
nech majú dosť blata na murovačku.

Uchovaj si v pamäti iba najkrajšie,
čo dušu ti pohladia i srdce.
Stránky radostí, úspechov i potešení,
čo ťa sprevádzali po všedné dni.

Pracovali od samého rána,
murovali ten svoj domček z blata.
Tešili sa, že už majú svoj dom,
a ja zasa, že som bola sponzor.

Dni pochmúrne, trpké, bolestivé,
čo ti zanechali rany ťažko hojivé?
rýchlo ich vymaž a nevracaj sa k nim,
boli by zas len utrpením.

Uplácam si lastovičky veru,
aby prišli na budúcu jar znovu.
Postrážim im domček tam pod strechu,
aj ten, čo mám v srdci pre potechu.

Pri posledných stránkach postoj, bilancuj,
premýšľaj a čas svojho žitia neľutuj.
Veď bol krásny. že bol trpký a krutý?
Ale bol to život!

Anna Emília
Miklovičová

Radoval si sa a plakal,
potkýnal sa a ďalej kráčal.
Prečo to tak v živote býva?
Nuž, aj tu zasahuje ,,Vyššia“ sila.
Jozefína Pilná
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Foto: Internet

S potešením redakcie uverejňujeme výnimočný príspevok, ktorý nám poskytla pani Eva
Hasprová. Je to báseň, ktorú pre ňu napísala jej
dcéra, Zuzka Čápeková.
,,Keďže je téma MAMA v predchádzajúcom
mesiaci - máji viac aktuálna, chcem sa s vami
podeliť o vyznanie, ktoré mi darovala moja
dcéra, hoci je to už dávnejšie. Želám všetkým
maminám, či už skôr narodeným, alebo mladším,
aby aj ony dostali takýto darček.”

MAMINE
A zrazu, ani nevieš ako, život nabral farby jesene.
Nie, preto nebuď smutná, veď aj víno časom dozreje.
Aj lístie časom opadá a uschnú kvapky rosy.
Ja dnes Ti milá mama poviem, pre mňa, kto si.
Si pre mňa moja dobrá víla,
ktorá aj bez slov vždy pochopila,
že niečo nie je v poriadku a dušu moju čosi trápi,
keď ako dym, čo mizne v diaľ sa z tváre úsmev
stratí.
Si mama, kamarátka, aj vŕba bútľavá
a povedať Ti môžem všetko, vždy si chápala.
Vždy si mala pre mňa tie dve liečivé dlane,
ach ani nevieš, ako veľmi ďakujem Ti za ne.
Si puto, čo nás všetkých spája a tmel, čo všetko
drží.
Nesieš tak ťažké bremeno, to hoc kto nevydrží.
Máš silu v sebe výnimočnú, vieš smiať sa, aj keď
duša plače.
To všetko vidím, cítim, keď miesiš cesto na koláče.
Si aj rozprávková víla, čo sladké sníčky stvorí,
večer, keď Valinke rozprávaš o hlúpom Ďurovi.
Máš ten čarovný prútik, čo robí pusu sladkú,
vždy, keď neviem odkiaľ vytiahneš tajnú
Kočkoládku (čokoládku).
Si naša veľká veliteľka a občas šeliem krotiteľka.
Si naša malá veľká MAMA. A vôbec nie si sama!
Máš predsa nás a my Ťa milujeme a za všetko, čo
pre nás robíš s láskou ĎAKUJEME!

ZMRZLINÁR
Rozhranie jari a leta v našej dedinke mávalo
rôzne ,,príchute“. Neverili by ste, ale do našich
ulíc v tomto období zvykol prísť naozajstný
zmrzlinár: Keď sme vymenili pančušky za podkolienky, začali sme ho vyzerať. Pravda, nemohli
sme celé dni postávať na ulici, veď ešte neboli
letné prázdniny. Našťastie, uja zmrzlinára bolo aj
z ďaleka počuť, pretože zvonil hlasným zvončekom... Prišiel na smiešnom bicykli, s nádobou,
z ktorej sme nespustili oči, až kým celý hlúčik detí
nelízal ľadovú dobrotu v oblátkovej mištičke.
Áno, aj zmrzlinový kornútok bol v inom tvare.
Veľmi sme sa tešili, vôbec nám nevadilo, že
nemal v ponuke dvadsať chutí. Aj štyri základné – citrónová, jahodová, punčová s hrozienkami
a kakaová, stáli za to. Osladili nám jarno-letný
deň, schladili hrdielka.
Boli sme vďační, že nás neobišiel, ešte viac
sme poslúchali rodičov, aby sme si za drobné
peniažky mohli vypýtať zmrzlinovú pochúťku aj
nabudúce.
Text: PaedDr. Iveta Štefanovičová
Foto: Internet
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Dňa 9.6.2018 sme na ihrisku oslavovali sviatok našich
najmenších – Medzinárodný
deň detí. Sviatok sa v našej
obci oslavuje už desaťročia
a vždy prináša úsmev na detské tváričky.
V programe nemohli chýbať obľúbené súťaže, ktoré
pripravili Poľnokesovské organizácie – streľba na cieľ,
petang, skákanie vo vreci,
pingpongová disciplína, chytanie rýb s podberákom...
Pri registrácií prevzali
všetci malí súťažiaci lístok
na cukrovú vatu, ktorá mala
veľký úspech. Deti za úspešne
absolvovanú disciplínu na
každom stanovišti dostali pečiatku. Tí, ktorí
nazbierali všetky pečiatky, si zaslúžili odmenu
v podobe hot dogu a čapovanej malinovky.
Pri vyhodnotení súťaží boli všetky deti
ocenené zlatou medailou.
Tento rok bol program podujatia obohatený
aj o ukážky Kynologického klubu z Veľkej Doliny, kde sa predviedli vytrénované psíky svojou
šikovnosťou. Profesionálny hasiči
z Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru Nitra
ukázali, ako sa
dokážu dostať do
havarovaného auta.
Jazdci a koníky
z Policajného zboru - odbor kynológie a hipológie
Bratislava
predstavili, čo všetko
ich kone dokážu
a pri akých zásahoch ich používajú.
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Na záver Dobrovoľný hasičský zbor Poľný
Kesov urobil pre deti penovú párty.
Hoci sa na začiatku podujatia zdalo, že
počasie nám priať nebude, nakoniec sa slniečko
ukázalo a spoločne sme prežili príjemný deň plný
detskej radosti.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková

Z BABIČKINEJ KUCHYNE
PODPECNÍK
Suroviny na cesto:
500 g preosiatej hladkej múky, 200 - 250 ml
teplého mlieka, 1 lyžička kryštáľového cukru,
1 lyžička soli, 1 vajce, 3 lyžice oleja, ½ kocky
čerstvého droždia, 2 v šupke uvarené zemiaky.
Navrch:
2 balíčky bryndze, 1 kyslá smotana, údená slanina (bačova alebo na opekanie), 2 červené cibule,
pažítka.
Postup:
Zo surovín na cesto vypracujeme
vláčne a hladké cesto. Podľa potreby
pridávame múku alebo mlieko. Necháme
vykysnúť. Po vykysnutí cesto preložíme
na pomúčenú dosku, ešte premiesime
a necháme aspoň 15 minút odpočinúť.
Zatiaľ si pripravíme plech, ktorý dobre
vymastíme olejom alebo masťou. Na
plech navrstvíme rovnomerne cesto –
ponaťahujeme ho rukami do všetkých

rohov – treba myslieť na to, že cesto počas pečenia ešte narastie.
Slaninu nakrájame na drobné kúsky, zľahka
opečieme. Bryndzu vymiešame so smotanou,
pridáme opečenú slaninku a na drobno pokrájanú cibuľu. Zmesou potrieme cesto na plechu,
a dáme piecť pri teplote 200 ºC asi na 20 minút
– okraje by mali byť zlatisté. Pár minút pred upečením posypeme pažítkou.
Tip: Navrch cesta môžete dať suroviny podľa
vlastnej chuti a fantázie.
Zdroj a foto: Internet

MEMORIÁL ALEXANDRA TÓTHA ML. V POĽNOM KESOVE
12. mája sa v Poľnom Kesove konal už
16. ročník Memoriálu A. Tótha v malom futbale
za účasti desiatich mužstiev. Po skupinovej fáze
sa v prvom semifinále stretli hráči mužstva Zanitrun s hráčmi mužstva ,,100 kg a viac“.
Do finále nakoniec postúpili ,,100 kg a viac“
po víťazstve 2:0. Druhým finalistom sa stali hráči
Lokomotív Partizánske, keď do súboja o tretie
miesto jednoznačným víťazstvom 4:1 poslali
mužstvo Žlté melóny. Finálová dráma sa musela
rozhodovať až na pokutové kopy, keďže v riadnom hracom čase gól nepadol. V penaltovej lotérii mali nakoniec viac šťastia hráči Lokomotívu
a putovný pohár putuje do Partizánskeho.
Najlepším brankárom bol vyhlásený Marek
Lepej a najlepším strelcom Jakub Mikula so sied-

mimi gólmi, obaja z Lokomotiv Partizánske.
Tak, ako vždy, aj teraz turnaj zorganizovali
hráči Poľného Kesova, ktorí pripravili pre účastníkov tradičný kotlíkový guláš, mastný chlieb
s cibuľou a varený bôčik.
Turnaj aj tento rok finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj, rodičia nebohého A. Tótha a obec Poľný Kesov. Organizátori sa chcú
aj touto cestou poďakovať sponzorom a hráčom
za účasť na turnaji. Veríme, že sa o rok stretneme
už na 17. ročníku.
Text: Jaroslav Vavrík
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DEŇ MATIEK
13. mája sa u nás v kultúrnom dome konala slávnosť venovaná všetkým
kesovským mamám.
Otvorila ju starostka
obce, Ing. Ľubica Poluchová. Vo svojom príhovore
ocenila nezastupiteľnú dôležitosť ženy - matky, materinskú lásku k deťom.
Citlivými slovami opísala, ako mamu potrebujeme po celý život, že
jej starostlivosť najviac
oceníme, až keď sa staneme mamami. Príhovor pokračoval vrúcnym poďakovaním za všetko, čo
pre svoje deti robia, aj za to, že ich neodvrhnú,
keď vybočia z cesty... Pani starostka ukončila
svoje úvodné slovo dojímavo – spomienkou na
mamy, ktoré už máme mnohé z nás vo večnosti.
Kultúrny program začali tradične najmenšie
deti – škôlkari. Pozostával z melodických piesní:
Čerešničky, čerešničky, čerešne; Čižíček, čižíček,
vtáčik maličký... Recitovali básne: O mamičke;
Dnes prišla taká chvíľa; Mama, mamka, mamička, dám ti pusu na líčka...
Videli sme tančeky: Hijó, hijó na koni a ďalšie v predvedení spolu s piesňami. Milý program
pripravili pani učiteľky Želmíra Jurigová a Zuza-

na Vopálková.
Na MŠ svojím programom nadviazala ZŠ
Poľný Kesov tancom na pieseň ,,Čokolade“.
Recitovali viaceré básne: Pre mamičku moju
milú; Dnes má sviatok moja mama, kytičku jej
z lásky dám...
Hrali na flaute známe piesne, spievali samostatne – Fialôčka, fiala; Spi, dieťatko, spi, ale aj
spoločne – Moja mamka niečo má...
Žiaci prítomným zatancovali Country v typických klobúčikoch s premyslenou choreografiou
pani učiteľky Zdenky Matuškovičovej. Pekný
program ukončili tancom s kruhmi na piesne speváčky Kristíny.
Po ňom sa divákom
prihovorila pani riaditeľka
školy Mgr. Jarmila Adamovská.
Slávnosť ukončila pani starostka poďakovaním
za pekný program. Pri
odchode domov symbolizovala odovzdaná červená
ruža najvzácnejšiu lásku
na svete.
Text: PaedDr. Iveta
Štefanovičová
Foto: Bc. Iveta Sušková
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20. VÝROČIE ZALOŽENIA ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY
DÔCHODCOV SLOVENSKA V POĽNOM KESOVE
20. apríla tohto roku si členovia našej organizácie za účasti pozvaných hostí na slávnostnom
posedení, ktoré sa konalo v kultúrnom dome, pripomenuli 20. výročie založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Poľnom
Kesove. V článku Vám prinášame informácie
o tom, ako sme začínali, postupne sa vyvíjali
a akú činnosť sme počas 20-tich rokov našej existencie vykonávali.
Niekoľko rokov po nežnej revolúcii sa skupina občanov našej obce pohrávala s myšlienkou
založiť základnú organizáciu Jednoty dôchodcov. Iniciátorom tejto myšlienky bol náš bývalý
spoluobčan, dnes už nebohý pán učiteľ Emil
Mucha. Na sklonku roku 1997 sa dôkladne pripravili podmienky pre vznik organizácie, ktorá
bola oficiálne založená 1. januára 1998. Neoceniteľnú pomoc pri jej vzniku zohralo i vtedajšie vedenie obce na čele s pánom starostom Františkom
Molnárom, ktorý organizáciu podporil finančne
i poskytnutím priestorov v zasadacej miestnosti obecného úradu a sály kultúrneho domu.
Novozaložená organizácia mala 65 členov,
jej prvým predsedom bol pán Emila Mucha.
Po troch rokoch sa druhým predsedom organizácie jednoty dôchodcov stala pani Jozefína
Pilná. Organizáciu viedla až do roku 2015, kedy
sa zo zdravotných dôvodov tejto funkcie vzdala.
Na výročnej členskej schôdzi vo februári 2015
si členovia zvolili novú predsedníčku, pani Silviu Jančovičovú, ktorá túto funkciu vykonáva
dodnes.
Významným medzníkom počas existencie
našej organizácie je rok 2006, konkrétne 27. máj,
kedy sa slávnostne otvorili nové priestory Základnej organizácie Jednoty dôchodcov a to v priestoroch bývalých futbalových šatní telovýchovnej
jednoty na našom starom futbalovom ihrisku.
Familiárne sme im dali názov KLUB DÔCHODCOV. Otvoreniu týchto nových priestorov predchádzalo množstvo dobrovoľne odpracovaných
hodín nami, dôchodcami. Mnohí z našich spoluobčanov nám aj neverili, či sa nám to podarí, ale
naše odhodlanie, chuť do práce a využitie rokmi

nadobudnutých skúseností urobili svoje a my
sme to dokázali! V tejto aktivite nám opäť veľmi
pomohol a podporoval nás vtedajší pán starosta
František Molnár. Pri zariaďovaní priestorov sme
si mnohé veci podonášali z domu, pomohli nám
i niektorí spoluobčania, ktorí nám fandili, čo – to
sme dostali i od sponzorov.
Roky fungovania organizácie v týchto priestoroch patria medzi tie najlepšie, najaktívnejšie
a najkrajšie. Vlastnou prácou sme si vytvorili
svoj vlastný priestor pre naše aktivity, upravili a starali sme sa aj o okolie budovy, kde sme
tiež usporadúvali množstvo akcií nielen pre nás,
ale aj širokú verejnosť z obce a okolia. V týchto priestoroch sme strávili neopakovateľných
8 rokov – až do roku 2014. Až prišiel čas, kedy
sme ich v dôsledku výstavby nového areálu
kúpaliska museli opustiť. A hľadali sa opäť nové
priestory, aby sme sa mohli naďalej stretávať.
Jedna miestnosť v kultúrnom dome v tom čase
slúžila ako obecná knižnica. Jej návštevnosť
bola minimálna, a tak jediný vhodný priestor
na naše fungovanie bola práve knižnica. V roku
2015 sme sa presťahovali do týchto priestorov
s tým, že ak bude záujem zo strany občanov
o vypožičanie kníh, sme ochotní toto zabezpečiť.
No nulový záujem o knihy bol podnetom k tomu,
že za podpory vedenia obce na čele so starostkou
Ing. Ľubicou Poluchovou sa v roku 2016 priestory knižnice vyprázdnili, zrekonštruovali a my
sme opäť našli dôstojné miesto na činnosť našej
organizácie.
Organizácia si už pri svojom založení v roku
1998 vytvorila plán úloh a činností, podľa ktorých
s menšími či väčšími odchýlkami aktívne pracuje
už celých 20 rokov. Výrazná aktivita našej organizácie sa datuje od roku 2006, k čomu samozrejme dopomohli i vlastné priestory, v ktorých
sme sa mohli realizovať. Zorganizovali sme rôzne
výstavy, či už v kultúrnom dome alebo v priestoroch Klubu dôchodcov. Spomenieme napríklad
výstavy ručných prác, výstavu ovocia, zeleniny,
kvetov, plodov našich záhrad a poľovných trofejí, výstavy venované jari a Veľkej noci, vianočné
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výstavy a mnohé iné. Najväčší úspech zožala
výstava „Kufor plný spomienok“, na ktorej boli
vystavené predmety dôb dávno i nie tak dávno
minulých, ktoré sme my i naši spoluobčania
ponachádzali zapadnuté prachom na povalách
a v šopách.
Čo sa týka športových a pohybových aktivít - i tu sme boli aktívni. V roku 2006 sme pod
záštitou Krajskej organizácie JDS v Nitre zorganizovali Športové hry seniorov, na ktorých sa
zúčastnilo 6 športových družstiev. V roku 2011
sme sa zúčastnili tenisového turnaja v Nitre,
v roku 2013 a 2016 sme si zasúťažili na okresných
športových hrách seniorov v Cabaji – Čapore,
v tomto roku sme súťažili v Ivanke pri Nitre.
Zasúťažili sme si aj vo varení gulášu na akcii
Guláš cup, ktorý organizuje pán Martin Kriššák
v spolupráci s obcou, minulý rok na základe našej
žiadosti obec vybudovala petangové ihrisko.
V rámci klubovej činnosti sa viac – menej
pravidelne stretávame na našich „pondelkových
posedeniach“, na ktorých sa posťažujeme na naše
choroby, pospomíname naše rodiny, vymeníme si
chutné recepty a veľmi často a radi sa vraciame
do rokov našej mladosti. Ďalej si v rámci klubu
pripomíname životné jubileá našich členov, organizujeme rôzne posedenia, ako napr. fašiangové,
jánske, mikulášske, vianočné...
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Významná je aj naša spolupráca so základnou školou. Spolu so žiakmi základnej školy sme
v roku 2008 absolvovali návštevu Prezidentského paláca v Bratislave, spolu sme boli na hrade Červený kameň. V priestoroch starého klubu dôchodcov boli deti častými návštevníkmi,
pri rôznych príležitostiach pre nás zorganizovali kultúrny program, my sme ich za to pohostili
chutnými koláčikmi. Spolu sme si púšťali šarkanov, vyrezávali sme tekvice a pomáhali sme
im pri zbere papiera.
Hoci máme svoje rôčky, dovolíme si povedať,
že v obci sme pri organizovaní spoločenských
a kultúrnych podujatí viac ako nápomocní.
Pri jarnom upratovaní obce sa staráme o úpravu
okolia cintorína, kostola, kultúrneho domu a veľakrát si aj mimo jarnej brigády zoberieme metly
a hrable. Veď si skrášľujeme prostredie, v ktorom
žijeme. Zúčastňujeme sa na výletoch organizovaných obcou. Takto sme navštívili Topoľčianky,
Diecéznu knižnicu v Nitre a tiež hradnú katedrálu, boli sme v Budapeštianskej ZOO a v Tropikáriu, navštívili sme Ostrihomskú baziliku aj
vodný mlyn v Kolárove, jaskyňu Driny, Mohylu
M.R. Štefánika, plavili sme sa po Dunaji. Na akciách organizovaných obcou sa s láskou staráme
o občerstvenie a dobroty všetkých zúčastnených.
A máme úspech!

V roku 2010 bola naša členka pani Margita
Bartová spolu so svojimi synmi hlavnou organizátorkou a sponzorkou rekonštrukcie a znovuposvätenia kaplnky Panny Márie ustavičnej
pomoci na našom cintoríne.
Z ďalších aktivít spomenieme návštevy
divadelných predstavení v Divadle Andreja
Bagara, účasť na vzdelávaní sa formou Univerzity tretieho veku, niektorí naši členovia sú i členovia speváckej skupiny Prameň, článkami o našej
činnosti prispievame do obecného časopisu.
Ani sa nám nechce veriť, čo všetko už máme
za sebou. A veríme, že veľa nás toho ešte v ďalšej
existencii našej organizácie čaká. Do ďalších
rokov by sme však potrebovali trošku „omladiť“
a rozrásť sa, pretože z roka na rok je nás menej
a menej, a tým „mladým dôchodcom“ sa ešte
akosi nechce medzi nás. Čo je na škodu, človek
z času na čas predsa potrebuje zmenu, potrebuje

sa odstrihnúť od rodiny a prísť na iné myšlienky.
Na záver nám dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa od vzniku Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Poľnom Kesove
až po súčasnosť pričinili o jej rozvoj a ktorí ju
podporovali. V prvom rade ďakujeme všetkým
jej predsedom, pod vedením ktorých organizácia
aktívne fungovala, ďalej starostom, ktorí našu
činnosť podporovali, členom výboru, na ktorých
pleciach bolo väčšina povinností, ďakujeme radovým členom organizácie, ktorí boli vždy nápomocní alebo ktorí podporili naše akcie svojou
prítomnosťou, ďalej všetkým spoluobčanom,
ktorí nám fandia a nakoniec všetkým sponzorom,
s pomocou ktorých sa nám žilo a žije ľahšie.
Text a foto: Výbor ZO JDS
v Poľnom Kesove

OTVORENIE LETA
V sobotu 23.6.2018 v podvečerných
hodinách sa v parku pri kultúrnom dome
konalo Otvorenie leta 2018.
Toto stretnutie je symbolickým privítaním najkrajšieho obdobia v roku –
leta. Hoci nás v poslednom čase počasie
potrápilo horúčavami či silnými búrkami, stále je leto znamením oddychu,
dovoleniek či kúpania sa. Všetci máme
obľúbené činnosti, ktoré v tomto ročnom
období radi vykonávame a ktoré nám robia radosť. Sú pre nás súčasťou týchto nezameniteľných, voňavých dní.
Otvorenie leta sa v našej obci organizuje už dlhé roky. Dalo by sa nazvať
tradičným. Je už neodmysliteľne späté s našou
obcou. Toto podujatie je oslavou. A na žiadnej
oslave nesmie chýbať zábava, hudba a spev.
Na pódiu sme privítali deti z Materskej
a Základnej Školy v Poľnom Kesove, hudobnú
skupina Rytmus 3 z Veľkej Doliny, spevácky súbor Konopa z Rastislavíc, detský súbor Úľanček
z Úľan nad Žitavou, hudobný súbor Citaráši
z Veľkého Kýru, spevácky súbor Vrbina z Kom-

jatíc, spevácky súbor Prameň z Poľného Kesova
a hudobnú skupinu ,,Šamaňy“ z Kmeťova.
Hoci počasie v tento deň nepripomínalo
práve horúce leto, aj napriek tomu sa v parku
pri kultúrnom dome tancovalo a spievalo do neskorých večerných hodín.
Text a foto: Bc. Iveta Sušková
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POTULKY PO MIKROREGIÓNE
KOMJATICE
Katastrálne
územie obce má
výmeru 3 076 ha.
Komjatice susedia
s obcami Černík,
Mojzesovo, Lipová, Rastislavice,
Veľký Kýr a Vinodol. Okresným
mestom sú Nové
Zámky.
Obcou Komjatice preteká Malá Nitra, pôvodné prietokové rameno rieky Nitry, s miestnym
názvom Stará Nitra alebo Niterka. Na východe
obce sa nachádza štrkovisko – vodná plocha
s názvom Štrkáreň s rozlohou 45 ha. Ide o perspektívnu turisticko-rekreačnú destináciu vhodnú na kúpanie a vodné športy. V juhovýchodnej
časti chotára sa nachádza nové, menšie štrkovisko, nazývané Nová Štrkáreň. Obe vodné plochy
vznikli ako bagroviská ťažbou štrkopieskov,
ktorý sa z nich stále ťaží a sú aj rybárskymi
revírmi.
V chotári obce na nachádza niekoľko mŕtvych ramien rieky Nitry, z nich najvýznamnejšia
je vodná plocha Kňazova jama – Torozlín, ktorá
je chránenou prírodnou rezerváciou so vzácnou
flórou (62 druhov) a faunou (vrátane výskytu
na Slovensku unikátnej korytnačky močiarnej).
Obec Komjatice sa počtom obyvateľov radí
medzi najväčšie slovenské obce. V súčasnosti
má x xxx obyvateľov. Starostom obce je Peter
Hlavatý.
Kataster obce patrí k najlepšie a najdetailnejšie preskúmaným archeologickým mikroregiónom na území Slovenska, ako to potvrdzujú archeologické vykopávky uložené v múzeu
v Bratislave, v Bojniciach a v Nitre.
História obce
Názov obce Komjatice, v miestnom nárečí
Komňatice, je písomne doložený ako Kamnati
a Komnyati. Pochádza pravdepodobne zo slova „komnata“, čo je „väčšia, pekne vybavená
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miestnosť v stredoveku vo väčšom murovanom
dome alebo v paláci, vykurovaná otvoreným
ohniskom, určená pre hostí“. Komjatice teda boli
usadlosťou, kde boli viaceré domy bohato zariadené, vykurované, pripravené pre hostí – na dôležitej obchodnej ceste, ktorá viedla od juhu
pozdĺž rieky Nitra do územného areálu Nitrianskeho hradu.
Najstaršia písomná zbierka o obci je z roku
1256, kedy sa majiteľom celých Komjatíc stáva Ondrej z rodu Hunt - Poznanovcov, ktorý sa
všeobecne považuje za zakladateľa samotného
rodu Forgáčovcov. Vďaka nemu Komjatice
získali právo na konanie týždenných trhov, začal
sa tu rozvíjať obchod i remeslá. V roku 1408
získali Komjatice právo vydržiavať 2 výročné
trhy (jarmoky): na sviatok Barnabáša (11. jún)
a na sv. Alžbetu (19. november). Rod Forgáčovcov dal v Komjaticiach postaviť opevnené hrádky – castellum, stajne, vlastnú pekáreň, zemepanský pivovar, kostol Panny Márie, v 16. a 17.
storočí sa rod aktívne zúčastňoval bojov proti
Turkom a ich pustošeniu.
Začiatkom 17. storočia si Komjatičania
postavili svoj druhý kostol zasvätený sv. Petrovi
a Pavlovi, ktorý slúžil ako protestantský kostol
a do začiatku 18. storočia bol strediskom miestnych kalvínov. Asi v roku 1573 pozývajú
Forgáčovci do Komjatíc protestantského kazateľa a kníhtlačiara Havla Husára, ktorý tu zakladá
prvú kníhtlačiareň na Slovensku.
Posledným z komjatických Forgáčovcov bol
František Forgáč, vdova po ňom sa v r. 1752 vydáva za Antona I. Grasalkoviča a tak podstatná
časť majetkov v Komjaticiach dostáva nových
pánov. Anton I. Grasalkovič dal postaviť v roku
1751 nový farský kostol sv. Alžbety a opraviť
spustnutý kostol sv. Petra a Pavla, dal postaviť
dvojpodlažný barokový kaštieľ, ktorý bol neskôr v roku 1872 prestavaný barónom Móricom
Wodianerom na reprezentačné rodinné sídlo
spôsobom francúzskeho zámku v historizujúcom slohu, okolo prebudoval park, ktorý mal
pôvodne barokový charakter, ako aj pôvodne ne-

skorobarokový skleník s vežou. V parku rástli
platany a iné vzácne druhy rastlín. Z tejto najvýznamnejšej pamiatky nezostalo takmer nič.
Kaštieľ počas prechodu frontu koncom roku
1944 vyhorel. Jeho posledné zvyšky sa neskôr
rozobrali a celkom zbúrali. Posledné zábery

komjatického kaštieľa pochádzajú z roku 1954.
V roku 1837 prišiel do Komjatíc najvýznamnejší správca tunajšej farnosti Ondrej Caban,
slovenský národovec, zakladajúci člen Tatrína, kňaz a národný buditeľ. Komjatičania mu
vzdávajú svoju vďaku a prejav úcty každoročne
v mesiaci máj pri jeho pomníku na miestnom
cintoríne.
Komjatice zostali v držbe Grasalkovičovcov
až do vymretia rodu Antonom III., na istý čas sa
dostali do majetku grófa Vinczaya, neskôr časť
pozemkov kúpil barón Móric Wodianer. Po jeho
smrti sa hospodárstvo Wodianerovcov na základe
rodinných vzťahov dostáva do vlastníctva rodu
Nemešovcov. Posledným pánom Komjatíc bol
gróf Ladislav Nemeš.
Text a foto: Ing. Ľubica Poluchová
Zdroj: www.komjatice.sk

23

REDAKČNÁ RADA
ŠÉFREDAKTORKA:
Bc. Iveta Sušková
REDAKTORKY:
PaedDr. Iveta Štefanovičová
Mgr. Jarmila Adamovská
Mgr. Martina Poluchová
GRAFICKÝ DIZAJN:
Mgr. Martina Poluchová
FOTOGRAFIA NA TITULNEJ STRANE:
Internet
PERIODICITA VYDÁVANIA:
4x ročne
VYDÁVA:
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68
951 15 Mojmírovce
IČO: 00 308 391
REGISTRAČNÉ ČÍSLO ČASOPISU:
EV 5257/15
ISSN: 2453-6776
Vaše príspevky, postrehy, návrhy ale aj iné
oznamy môžete zasielať na adresu:
polnokesovskyobcasnik@gmail.com
Redakčná rada si vyhradzuje právo krátiť
a upravovať príspevky.
Uzávierka ďalšieho vydania bude
16.9.2018.
V prípade záujmu o inzerciu nájdete platný cenník
v Štatúte časopisu Poľnokesovský občasník,
ktorý je zverejnený na webovom sídle obce
www.polnykesov.eu.

NEPREDAJNÉ

