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Vážení občania!
Na dvere nám klopú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Je
tu čas bilancovania a čas
predsavzatí. V prvom rade,
vážení občania by som sa
Vám chcel poďakovať za
prejavenú dôveru ktorú ste mi
dali v novembrových voľbách.
Ďakujem Vám za spoluprácu,
odvedenú prácu v obci, všetkým aktívnym občanom, poslancom OZ a zamestnancom
obce ako aj všetkým obyvateľom obce v rokoch 20142018.
Vy ste vážení
obyvatelia
odovzdali 10.11.2018 žezlo
zodpovednosti za našu obec
starostovi a deviatim poslancom. Po zložení sľubu, ktorý
sa konal 29.11.2018 nám
začína naše nové volebné
obdobie 2018-2022. Je našou
zodpovednosťou, aby sme
riešili veci verejné, vylepšovali veci a využili každú príležitosť v prospech života v našej
obci.
„ Zapojte sa do spoločného
budovania
rozvoja
obce
a regiónu v novom volebnom
období 2018-2022.“
V novom volebnom období
chceme prispieť k našej vízii
obce Jesenské, a to;



December 2018
aby obec Jesenské
získala späť svoj kredit a historické postavenie v srdci obyvateľov ako aj v regióne
chceme sa snažiť aby
naša obec sa stala
modernou a na občana
orientovanou
Európskou obcou
využijeme všetky príležitosti pre rozvoj
vrátane medzinárodnej
spolupráce
v Európskej únii
spoločne vytvoríme
také prostredie a takú
klímu, kde sa obyvatelia
a návštevníci
obce budú cítiť skutočne ako doma.

K tomu aby sme napredovali
je potrebné aby sme sa riadili
zásadou, že „ dušou všetkého
je poriadok“.
Preto celkové riadenie a finančné riadenie obce chcem
neustále zlepšovať a bankové
zdroje t.j. úvery splácať, tak
ako aj doteraz. Podobne ako
od r. 2007 budeme využívať
naše
príležitosti
a prispôsobovať sa novým
výzvam aj pre ďalšie obdobie
2018 - 2022.
Pokračujem v nasledovných
programoch pre ktoré sme
pripravili a realizujeme resp.
pripravíme nové konkrétne
rozvojové projekty podľa požiadaviek našich obyvateľov:
Program
1 - Znižovanie
energetickej
náročnosti
a rekonštrukcia budov majetku obce ( podľa plánu – Multifunkčná budova - MKS, Výmena strechy komunitného
centra a vybudovanie 5.b.j.-

Vydal: Starosta &Obecný úrad
soc.bývanie, Obecný úrad
Program 2 - Podpora rozvoja
vidieka prostredníctvom riadenia aktivít MAS Cerovina,
podľa vypracovanej Stratégie
integrovaného rozvoja, budovania integrovaného centra
verejných služieb v Jesenskom v rámci existujúceho
obecného úradu
Program 3 -Integrácia zdravotných a sociálnych služieb
obce
s vybudovaním
a rozvojom nových služieb
pre dôchodcov, marginalizované skupiny, deti ako aj pre
všetkých obyvateľov
Program 4 – Podpora vzdelávanie, a podpora športovospoločenských aktivít detí,
mládeže,
mladých
rodín
a seniorov vrátane podpory
chudobných a marginalizovaných skupín pomocou rozvoja
infraštruktúry a aktivít
Program 5 -Zdravá a čistá
obec
Jesenské,
ochrana
životného prostredia, podpora separácie
odpadu
a zazeleňovania
obce
Program 6 - Podpora rozvoja bývania – v lokalitách
podľa schváleného
územného plánu
obce.
Predstavil
som
Vám
rámcovo
našu víziu obce
ako aj programové
a projektové zámery
do ďalšieho
volebného obdobia
a je to aj mojím
novoročným želaním pokračovať vo
vytýčených cieľoch
a verím, že

Jesenské - Sobotská 10, 980 02
spoločnými silami ich zvládneme.
Milí obyvatelia, naše spoločné predsavzatia samosprávy
obce Jesenské sme postavili
na aktivite a ambicióznych
cieľoch. Prečo? – lebo; „ Nečinnosť telo oslabuje, práca
posilňuje; prvé urýchľuje starnutie, druhé predlžuje mladosť “ (myšlienka Corneliusa
Celsusa, Rímskeho spisovateľa, r. 50 n.l.p.)
Prajem
Vám
šťastné
a veselé Vianoce – v srdci
veľa
lásky,
pokoja
a rodinnej pohody a do
Nového roka pevné zdravie, chuť do práce a aby sa
Vám podarili naplniť všetky
Vaše predsavzatia a ciele.
S úctou Váš starosta. Mgr.
Gabriel Mihályi
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Voľby do orgánov samosprávy obce Jesenské

Prinášame Vám podrobný prehľad získaných hlasov na
post starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.
Jesenské bude naďalej po komunálnych voľbách uskutočnených 10.11.2018 viesť Mgr. Gabriel Mihályi – nezávislý kandidát, ako jediný kandidát, ktorý sa stal starostom už štvrtýkrát po sebe s počtom získaných hlasov
503.
Za poslancov obecného zastupiteľstva bolo zaregistrovaných 18 kandidátov, z ktorých sa volilo deväť.
Prinášame Vám zoznam kandidátov zvolených za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Gabriel Czene nezávislý kandidát 328 hlasov
2. Ing. Attila Pál MOST – HÍD 283 hlasov
3. Zuzana Csobó nezávislý kandidát 280 hlasov
4. Ing. Zoltán Feledy Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 278 hlasov
5. Ladislav Barta MOST – HÍD 246 hlasov
6. Ing. Peter Varga Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja 207 hlasov
7. Ondrej Kurek Kresťanskodemokratické hnutie 204 hlasov
8. Mgr. Ferdinand Veres Strana maďarskej komunity Magyar Közösség Pártja 203 hlasov

9. MVDr. Tomáš Éli MOST – HÍD 191 hlasov
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných
hlasov:
1. Ing. Ján Albert SMER - sociálna demokracia 189 hlasov
2. Gabriela Vargová nezávislý kandidát 187 hlasov
3. Zdenek Šťavina Kresťanskodemokratické hnutie 151
hlasov
4. Ing. Arpad Varga MOST – HÍD 134 hlasov
5. Ing. Gabriel Varga nezávislý kandidát 97 hlasov
6. Július Kusza Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 88 hlasov
7. Roland Horváth Strana rómskej koalície – SRK 80 hlasov
8. Rudolf Strýček Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 62 hlasov
9. Hilda Magová Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja 22 hlasov
V našej obci sa týchto volieb mohlo zúčastniť 1819 voličov, ktorí boli zapísaní v zozname voličov, na hlasovaní
sa zúčastnilo 561 voličov, ktorí odovzdali obálku, z nich
bolo 554 platných hlasov.

Aktivity KomPaS, s.r.o.
Zveľaďovanie našej obce
je prioritou nášho pána
starostu a obecného zastupiteľstva. Nemalú zásluhu na tom má i naša
obecná firma KomPaS,
s.r.o.
Vykonávajú menej náročné i náročnejšie práce,
ktoré sú i finančne výhodnejšie ako ich prevedenie
cudzou firmou. V tomto
polroku začali pracovať na
sprchách v telocvični. Bola
tu prevedená komplexná
rekonštrukcia, z ktorej previedli búračské práce,
elektroinštalačné a vodoinštalačné.
Murárske
práce previedla firma z Rimavskej Soboty DAMM
HOUSE. V roku 2017 sa
začal budovať chodník na
Aduš pustatinu a v tomto

polroku naša obecná firma
pokračovala jeho budovaním v ďalšom úseku. Museli tu previesť terénne
a výkopové práce, ukladanie obrubníkov a samotné
položenie
zámkovej
dlažby. Táto stavba si rozhodne zaslúži uznanie
a obyvatelia pustatiny si ju
veľmi pochvaľujú, pretože
sa s ňou o 100% zvýšila
bezpečnosť chodcov na
úseku, kde autá majú tendenciu prekračovať povolenú rýchlosť. Zamestnanci KomPaS-u pomáhali
aj pri osadení merača
rýchlosti od Hodejova, čím
sme tiež zvýšili bezpečnosť premávky na tomto
úseku.
Ďalšou, nie menej dôležitou, prácou bola dostavba

kanalizácie na Ulici školskej pred novo vytýčenými
stavebnými parcelami. Po
výkopových prácach uložili
kanalizačné
potrubie,
spravili prípojky ku každej
novej stavebnej parcele,
takže záujemcovia o výstavbu domov už nebudú
mať problém s pripojením
sa na verejnú kanalizáciu.
Práce zahŕňali i vybudovanie čistiacich šácht.
Taktiež v Základnej škole
slovenskej
prečisťovali
a kládli nové rúry na dažďovú kanalizáciu táto
práca zahŕňala vybudovanie a odvodnenie kanalizácie od celej ZŠ a vyčistenie
troch šácht. Bol tu podmáčaný celý dvor a budova,
musela sa tu odviesť voda
podkopaním celej budovy

a následným odvodnením. . Celá táto akcia stála
4 974,16 €
V jesennom období im
ešte pribudli práce pre občanov a to oranie záhrad.
V zimnom období keď už
nie je možné prevádzať
stavebné a iné práce sa
venujú oprave mechanizmov, odpratávaniu snehu,
soleniu
a posýpaniu miestnych komunikácií a chodníkov. Blíži sa
koniec roka, s ním očakávané vianočné sviatky.
Tento rok, ako každý predchádzajúci, nemôže chýbať pred kultúrnym domom
vianočný stromček, ktorý
ako inak, postavila a vyzdobila naša obecná firma.
Autor: Eva Melicherová
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Modernizácia verejného osvetlenia
Obec Jesenské v rámci I.
etapy previedla modernizáciu verejného osvetlenia
po hlavnej ceste obce. Vo
verejnom obstarávaní vyhrala firma
O.S.V.O.
comp, a.s. Prešov, ktorá
zrealizovala projekt od
júna do októbra 2018.
Obec pristúpila k modernizácii verejného osvetlenia
z dôvodu dosiahnutia väčšej efektivity a úspory elektrickej energie prostredníctvom výmeny starých svie-

tidiel za modernejšie LED
technológie. Nové osvetlenie je úspornejšie až
o jednu tretinu. Modernizácia sa týkala ulíc: Sobotská, Pekárenská, Námestie Slobody, Mieru, 1. mája
a Aduš pustatiny. Zahŕňala
výmenu existujúcich morálne a technicky zastaraných svietidiel v počte 65
ks s doplnením o ďalších
33 kusov. Taktiež sa namontovali tri nové rozvádzače. Staré svietidlá mali
príkon od 36 W do 125 W,

nové majú maximálne do
42 W. Pre dosiahnutie väčšej úspory je tu funkcia regulácie v časovom harmonograme a to: do 21.00
hod – 100%, od 21.00 –
00.00 hod – 70%, od 00.00
hod – 04.00 hod – 50%, od
04.00 – 06.00 hod – 70%
a od 06.00 hod – 100%.
Pre porovnanie úspory
uvádzame, že podľa starého stavu osvetlenie zahŕňal 65 ks svietidiel, za čo
sa platilo približne 4 800

Eur/rok, nový stav osvetlenia zahŕňa 98 ks svietidiel,
za ktoré sa bude platiť približne 1800 Eur/rok.
Obec Jesenské v budúcnosti podobným spôsobom
plánuje
vymeniť
osvetlenia aj v ďalších uliciach, aby sa dosiahla či
najväčšia úspora a aby sa
vynaložené finančné prostriedky na modernizáciu
vrátili späť.
Autor: Eva Melicherová

Niektoré ulice sa dočkali nového šatu
roka 2018 sa pristúpilo
k celoplošnej oprave ciest.
Týkalo sa to Ulíc rimavská,
školská, cesty smerom na
Ivanovo, predĺžilo sa asfaltovanie po križovatku na
Cifra pustatinu, dokončil sa
cintorín , Ulica poľná a zaasfaltovalo sa parkovisko
za obecným úradom. Zároveň sa vykonala oprava
miestnych komunikácií na
uliciach:
Družstevná,
Janka
Jesenského,
Vécseyho, a Barta pustatine.
V prvej polovici tohto roku
sa prevádzala oprava ciest
z dôvodu výtlkov. Opravu

už
tradične
vykonala
obecná firma KomPaS
s.r.o. V druhej polovici

Október mesiac úcty k starším
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Všetko na svete
môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví ,
nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za
dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa
tomu vyhnúť. Sem-tam vás niečo zabolí, objaví sa vráska, skôr či neskôr
obelejú vlasy.Ani Obec Jesenské nezabúda a ctí svojich seniorov a to
dokazuje aj tá skutočnosť, že dlhé roky v mesiaci október pripravuje pre
nich malé ale príjemné posedenie s kultúrnym programom. Tohto roku
táto slávnosť bola dňa 24. Októbra 2018 o 13.30 hodine. Po príhovore
pána starostu Mgr. Gabriela Mihályiho nasledoval krátky kultúrny program, kde vystúpili žiaci z miestnych škôl. Po programe sa dôchodcovia
mali možnosť občerstviť a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi. Na
tohtoročnom Dni úcty k starším sa zúčastnilo okolo 80 ľudí.
Autor: Andrea Kureková

Obecná firma KomPaS
s.r.o. pred asfaltovaním
vybrala všetky šachty,

ktoré vyčistili, zdvihli a zabetónovali. Z vyfrézovaného asfaltu naši zamestnanci vybudovali odstavnú
plochu za nákupným strediskom a opravili aj ďalšie
plochy verejného priestranstva.
Asfaltovanie prevádzala
firma: Inžinierske stavby
a.s., Košice.
V najbližšom
období,
podľa finančných možností
obce, pristúpime k asfaltovaniu aj zvyšných ulíc a
plôch, ktoré sa nachádzajú
v zlom stave.
Autor: Eva Melicherová
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XVI. Deň obce
túrneho strediska si mohli
záujemci pozrieť veľmi pôsobivé ukážky hasičov,
ktorí nám priblížili vyprosťovanie raneného z auta
ako i samotné hasenie motorového vozidla. Ďalej tu
bola veľmi zaujímavá výstava predmetov zadržaných colnou správou, našla sa tu kožušina s hlavou
medveďa a vlka, pancier
z korytnačky a iné zaujímavosti. Milovníci koní sa
mohli nielen pokochať pohľadom na ne, ale aj povoziť. Naši najmenší sa vyšantili na trampolínach, na
fukovacom hrade, tí starší
sa previezli na segway a tí
menší zase na plyšových
koníkoch. Deti mali radosť
aj z balónov, dospelí zase
z možnosti zakúpenia si bižutérie, sušených kvetov
a ovocia.
Samospráva Obce Jesenské každoročne usporadúva v druhý júlový týždeň
Deň obce. Tak tomu bolo
aj tento rok a vyšlo to na
sobotu siedmeho júla
2018. Miestny rozhlas srdečne pozýval všetkých
občanov už počas celého
týždňa na toto naše veľké
podujatie.
Počasie nám našťastie
prialo a tak slávnostné
otvorenie
sa
konalo
o 12,30 hodine na tribúne
na detskom ihrisku.

pasy na multifunkčnom
ihrisku ukončil dorast U19.
Neodmysliteľnou súčasťou
Dňa obce je i zápas starých pánov, ktorí si svoje
sily zmerali na futbalovom
štadióne. Od trinástej hodiny za začal futbalový turnaj XVI. Dňa obce kde sa
nám predstavili mužstvá
z Hnúšte, Fiľakova, Tornale a samozrejme domáce mužstvo. Čo nás
veľmi teší je fakt, že tento
rok tento turnaj vyhrali naši
futbalisti.

Priaznivci futbalu si však
mohli vychutnať tento deň
už od deviatej hodiny futbalovými zápasmi na multifunkčnom ihrisku. Ako
prví sa nám predviedli tí
najmenší škôlkari z mladšej prípravky. Po nich nastúpili žiaci prvého a druhého ročníka, staršia prípravka, za nimi odohrali
zápas mladší žiaci U 13
Jesenské, potom starší
žiaci U15 Jesenské, zá-

Deň obce otvoril starosta
obce Mgr. Gabriel Mihályi
veľmi pekným príhovorom.
Celým programom nás
sprevádzali moderátorky
Mgr. Andrea Szekfűová
a Aneta Cvachová z Rimavskej Soboty.

Viktora Szombathyho, Základnej umeleckej školy
a folklórneho
súboru
Boglárka, na ktorý sme
právom pyšní. Po tomto
peknom programe vystúpili hostia a to súbor citary
Gyöngyvirág z Váraszó,
za nimi maďarská skupina
Bon Bon. V našom kultúrnom programe sme dali
priestor i vystúpeniu z XXI.
ročníka Kultúrnych slávností gemerských Maďarov, ktorý organizuje Oblastný výbor Csemadoku
v Rimavskej Sobote. Ďalej
vystúpila veľmi očakávaná
skupina Kmeťoband, ktorá
svoje vystúpenie zo štyridsať minút predĺžila na hodinu pätnásť. Náš kultúrny
program po pol jedenástej
ukončila skupina Ramses
z Hajnáčky.

Kultúrny program začal vystúpeniami našich domácich umelcov z Materskej
školy, Základnej školy Jesenské, Základnej školy

Samozrejme, že na našom
Dni obce sme nezabudli
ani na rôzne atrakcie, či už
pre dospelých, alebo pre
deti. V okolí Miestneho kul-

V neposlednom rade spomeniem, že sme sa nezaobišli ani bez občerstvenia.
Zamestnanci
obecného
úradu pripravili vynikajúci
bravčový, baraní a fazuľový guľáš, držkový perkelt, pečenú klobásu a jaternice. Poľovníci sa už
tradične prezentovali svojím
guľášom
z diviny.
Miestni podnikatelia si pripravili pre návštevníkov
bohaté stánky, v ktorých
bola možnosť zakúpenia si
varenej
kukurice,
popcornu, cukrovej vaty,
gofri, hot dogov, langošov,
pečených rýb a rôznych
mäsových pochúťok. Neďaleký stánok ponúkal bohatý výber vynikajúcej
zmrzliny.
Niečo pred dvadsiatou
treťou hodinou náš XVI.
Deň obce ukončil prekrásny ohňostroj.
Autor: Eva Melicherová
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Športový tábor v Jesenskom
červený melón a na
konci dňa, na veľkú „radosť” rodičov, si deti
pochutnali na zmrzline.
Zaujímavý program bol
aj vo štvrtok: ukážka so
psom, v rámci ktorého
pes vyskočil nielen na
strechu auta, ale vyhľadal aj vec ukrytú v
priestoroch auta. Na
konci vedúci tábora úspešne prežil aj „útok”
psa a tak sme sa mohli
vybrať na zaslúžený
obed, ktorý sme mali v
priestoroch mater
Je leto a deti majú možnosť si vyberať z najrôznejších táborov. V tomto
roku sa aj obec Jesenské v
spolupráci s futbalovým
klubom a miestnym kultúrnym strediskom rozhodla
zorganizovať pre deti športový tábor, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 23.7. do
27.7.2018. Do tábora sa
prihlásilo celkom dvadsaťjeden detí nielen z Jesenského, ale aj z okolitých
obcí (Gemerské Dechtáre,
Hodejov). V priebehu roka
sa už viaceré deti zúčastňovali tréningového procesu prípraviek pod záštitou futbalového klubu, ale
organizátori s potešením
konštatovali, že do tábora
sa prihlásili aj deti, ktoré
doteraz nechodili na tréningy, a medzi prihlásenými boli v hojnom počte aj
dievčatá (celkom šesť).
Počas trvania tábora sa
deti mohli oboznámiť nielen so základmi futbalu
(vedenie lopty, prihrávky,
spracovanie lopty, loptové
hry a pod.), ale mohli si vyskúšať aj iné športy. Medzinimi sa nedá nepripo

menúť basketbal a tenis,
ktoré mali medzi deťmi
veľký úspech. Okrem toho
sme absolvovali aj turistiku
(však sme boli riadne unavení?!) a navštívili sme aj
miestnu strelnicu, kde si
deti, s menším-väčším úspechom, mohli vyskúšať
streľbu zo vzduchovej pištole a vzduchovky. V priestoroch strelnice, okrem hádzania hviezdice, pod vedením pána Barnabáša
Béresa bola možnosť vyskúšať si aj lukostreľbu.
Streda bola pre deti najobľúbenejším dňom, pretože sme navštívili kúpalisko na Kurinci. Viacerým
bolo nezabudnuteľným zážitkom nielen vyskúšanie
malého a veľkého toboganu, ale aj účasť v rôznych hrách: bitka s vodnými „bombami“ a súťaž v
prelievaní vody. Túto hru,
za výdatnej pomoci vedúceho tábora, nakoniec
chlapci dotiahli na remízu,
aby sa na záver, spomenúc si na Veľkú noc, obliali
vodou mužstvo dievčat.
Rozdávanie vajec sa však
nekonalo, ale deti dostali

skej školy. Osobitná vďaka
patrí
zamestnankyniam
kuchyne, ktoré nám po
celý
týždeň
pripravili
chutné jedlá. Vďaka patrí
aj kolegyniam, ktoré nám
zabezpečili výdatnú desiatu a tiež Vladovi, ktorý v
piatok pripravil výborný guláš.
Poobede si tí najsmelší
mohli vyskúšať jazdu na
koni. Za pomoci OZ Molly
deti sa oboznámili so základmi jazdenia na koni a tí
skutočne smelí mali možnosť nakŕmiť kone priamo
z dlaní.
Celkovo sa ani nedá vymenovať všetky aktivity, ktoré
sme vykonávali počas celého týždňa, ale bohužiaľ
rýchlo prišiel piatok a nejako bolo treba tábor ukončiť. Organizátori, za výdatnej pomoci detí, zavolali
rodičov na spoločný tréning a futbalový zápas,
ktorí našťastie boli nápomocní pri vykonávaní humorných
súťaží:
sedemmetrový kop so zaviazanými očami, priamy kop
na bránu naraz všetkými

deťmi, hra žralok, vlak a
pod. Na záver nemohol
chýbať ani ozajstný futbalový zápas, na ktorom tvorili spoločné mužstvo deti s
rodičmi. Následne organizátori tábora rozdávali deťom medaile, pamätné listy
a iné darčeky a pripravilo
sa aj prvé tablo.
Na záver organizátori ďakujú všetkým, ktorí boli nápomocní pri organizovaní
prvého športového tábora.
Osobitne ďakujeme starostovi obce Jesenské,
ktorý okrem finančnej a
personálnej podpory, zabezpečil materiál, ktorý bol
potrebný na organizovanie
tábora, ako aj bezplatné
používanie
priestorov
strelnice. Ďakujeme rodičom, ktorí nielen osobnou
účasťou pomáhali hladkému priebehu tábora, ale
s dôverou nám na celý deň
zverili svoje deti, aby ich v
„celosti” a v zdraví dostali
poobede naspäť. A ďakujeme aj Vám deti, lebo ste
nám zabezpečili nezabudnuteľné zážitky, a my len
dúfame, že aj vo Vás zostali príjemné spomienky
na tento tábor.
Fotky z tábora sú uverejnené na Facebooku na
stránke FK Jesenské –
Feled:
https://www.facebook.com/FK-Jesensk%C3%A9-Feled1427969347282329/
ako aj na webovej stránke
obce Jesenské:
https://www.jesenske.sk/fotogaleria/1-sportovy-tabor-1-sporttabor476sk.html

Autor: Ing.Tibor Borbáš
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Jeseň v materskej škole

Po prázdninách s odchodom
leta ku nám prichádza farebná
jeseň, čo znamená, že aj
u nás v MŠ sa začal nový
školský rok. V novom škol-

skom roku sme sa zúčastnili
na rôznych zaujímavých aktivitách, z ktorých sme niektoré
organizovali my pre deti. 11.
októbra sa naši škôlkari zú-

častnili na zábavnej športovej
súťaži o “Pohár Starostu“ ,
kde úspešne prekonávali prekážky a priniesli bronzovú medailu. Spomenuli sme si aj na
Úctu k starším a pripravili sme
pre nich spoločné aktivity:
rôzne športové hry v miestnom Kultúrnom dome, kde
spolu s deťmi zvládli určené
športové hry. Starých rodičov
sme pozvali na jesennú vychádzku do blízkeho okolia do
agačinky, skadiaľ bol nádherný výhľad na obec a okolie.

nás pozval na posedenie našich dôchodcov, kde sme vystupovali s RETRO tancom,
samozrejme v RETRO oblečení, kde sme mali veľký úspech. Tak ako každý rok, ani
teraz sme nemohli zabudnúť
na vyrezávanie tekvíc, kde
sme každého rodiča a starého
rodiča srdečne privítali.

Pred popoludňajším odpočinkom staré mamy čítali rozprávky pre deti a v škôlke
sme pripravili RETRO výstavu. Miestny Kultúrny dom

úspešne, aj keď nás to stálo
veľa námahy, ale radosť detí
je nado všetko.

Dúfame, že pri tejto príležitosti sme každému vyhoveli spoločné aktivity sa podarili

Autor:

Alžbeta

Mihályiová

Guinnessový rekord v materskej škole
V materskej škole dňa
13.11.2018 sme oslavovali
deň Guinnessových rekordov - a keď už do našej
materskej školy chodia
také šikovné deti a radi objavujú nové možnosti, tak
sme si povedali „vyskúšajme si rekord na vlastnej
koži“. Samozrejme najprv
sa zrodila myšlienka, že
v čom by mohla byť naša
materská škola šikovná
a keďže radi tvoríme, rozhodli sme sa vytvoriť takú
dlhú reťaz z papiera, ktorá
obkľúči našu materskú

školu.
Všetky triedy sa aktívne
zapájali do činnosti – deti
v poobedňajších aj dopoludňajších hodinách usilovne pracovali a tvorili reťaz z odpadového materiálu, lebo samozrejme
chránime naše životné
prostredie. Deti sa už
veľmi
tešili
na
Guinnessový deň – spájali
sme reťaz okolo našej materskej školy a nakoniec
sme zistili, že sa nám podarilo vytvoriť takú dlhú reťaz, ktorá by obkľúčila aj

dvakrát našu MŠ. Už teraz
rozmýšľame nad tým,

v čom by sme mohli byť
úspešní o rok.

7.

12/2018

Aktivity Základnej školy na Ulici mieru 154v Jesenskom v I.polroku
šk. roka 2018/2019

Aj tento školský rok sa
„roztrhlo vrece“ s rôznymi
aktivitami na našej škole
a hneď v septembri sa
žiaci druhého stupňa zúčastnili zaujímavej exkurzie, tentoraz v réžii spoločenskovednej PK. Zvolili
sme si zameranie na tradičné remeslá, konkrétne
hrnčiarstvo a navštívili Šamotku v Hrnčiarskych
Zalužanoch, pani Danku
Bakšovú súkromnú keramikárku a tiež sme navštívili pamätnú izbu v obci
Sušany.
Zapojili sme sa do viacerých súťaží. V prednese
slovenskej
rozprávky
„Zlatá podkova, zlaté
pero, zlatý vlas“ sa
v okresnom kole umiestnila na II. mieste naša
žiačka 9. ročníka Daniela
Šinková a v prednese pôvodnej slovenskej prózy
„Timravina studnička“
sa na II. mieste umiestnila
žiačka 8. ročníka Janka
Auxtová. Momentálne sa
pripravujeme na súťaž
v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko“.
Ďalšími súťažami, do ktorých sme sa zapojili a boli
úspešní sú: súťaž v informatike I-Bobor, matematická multiplyáda, viacboj
všestrannosti, a rôzne
výtvarné súťaže. Pripravujeme sa na ďalšie recitačné súťaže, pytagoriádu,

ďalšie športové súťaže,
atď.
Zaujímavými aktivitami
a projektmi bola naša
škola obohatená aj v rámci
Európskeho dňa jazykov
26. októbra, avšak súťažný
projekt v rámci Medzinárodného dňa školských
knižníc o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktoré sa nieslo v duchu storočnice Československa bol tento rok veľmi
zaujímavý. Dňa 22. októbra 2018 sme spolu so
žiakmi pripravili celodenné
podujatie pri pamätníku
padlých vojakov z I. a II.
svetovej vojny nielen pre
našich žiakov a učiteľov,
ale aj pre celú obecnú verejnosť. Podujatie otvorili
žiaci 9. ročníka príhovorom
a prednesom básne Krvavé sonety. Žiaci potom
predstavovali
jednotlivé
oblasti a udalosti z obdobia prvej Česko-slovenskej
republiky. Prítomní mali
možnosť zalistovať si v improvizovanej
„verejnej
knižnici“ a taktiež si pozrieť
výstavu žiackych prác
k danej téme. Všetkých
sme privítali tradične chlebom a soľou. Veľmi zaujímavé bolo rozprávanie
„pamätníčky“ pani Mišurákvej, ktorá zažila na
vlastnej koži hrôzy II. svetovej vojny. Z vyše sedemdesiatich škôl sme v rámci

Slovenska obsadili pekné
15. miesto.
Od 16. októbra prebehol na našej škole „týždeň
zdravej výživy“, v rámci
ktorého žiaci robili rôzne
aktivity na témy: ovocie
a zelenina, sezónnosť potravín, mlieko a mliečne
výrobky, pôvod potravín,
potravinová
pyramída,
konzervovanie potravín.
Hodiny boli obohatené rôznymi súťažami a zážitkovými aktivitami.
V rámci ŠKD prebehlo
tak ako každý rok „pasovanie prvákov“ a tvorivé
dielne organizované zamestnancami
GMOS-u,
kde sa naši žiaci naučili vyrobiť si mydielka rôznych
tvarov a farieb.
Každoročne sa zapájame do charitatívnych
zbierok. 21. septembra vyzbierali naši žiaci v rámci
zbierky „Biela pastelka“
pre nevidiacich a slabozrakých peknú sumu 100,42€
a 9.
novembra
v rámci
zbierky
„Hodina deťom“
115,61€.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa v októbri
zúčastnili Burzy
práce, ktorú každoročne navštevujú žiaci, aby sa
vedeli zorientovať
medzi aktuálnymi

študijnými a učebnými odbormi. 14. novembra mali
naši žiaci možnosť zúčastniť sa divadelného predstavenia v anglickom jazyku a 4. decembra výchovného
koncertu
o pôvode Vianoc. 21. novembra. prebehlo na našej
škole testovanie piatakov
MONITOR 5 a 26. novembra meranie detí v rámci
projektu podpory zdrvia
a správneho vývoja detí na
Slovenku, realizovaný svetovou zdravotníckou organizáciu
prostredníctvom
Úradu verejného zdravotníctva z Rimavskej soboty.
Taktiež prebehlo v našej
škole fotenie žiackych
kolektívov a portrétov,
v 1. ročníku kurz dopravnej výchovy, žiaci špeciálnych tried sa aktívne zúčastnili festivalu Život v
pohybe a 11. decembra
naši žiaci potešili svojich
rodičov a blízkych nádherným vianočným programom.
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Pohľad do života ZŠ Viktora Szombathyho
s vyučovacím jazykom maďarským v Jesenskom

Škola by mala znamenať viac než inštitúcia,
ktorá len zabezpečí vyučovacie hodiny.
Aj tento školský rok sme
začali s očakávaním, s novými úlohami tak pre žiakov ako pre učiteľov.
Školský rok sme už tradične otvorili so slávnostným programom, kde po
kultúrnom programe naši
deviataci uvítali prváčikov
s jedným kvietkom. Po
prvý krát sme sa zapojili do
projektu „ Európske dni
športu“. Cieľom tohto projektu bola popularizácia
športu a pohybu u detí. V
rámci tohto projektu sa
mohli žiaci zúčastniť výletu
na bicykli a plávania.
S veľkou úctou a pekným kultúrnym programom
sme spomenuli 6. október
169. výročie popravy „
aradských mučeníkov“.
Počas „Týždňa gemerských tradícií „ naša škola
sprevádzala hosťujúcich
žiakov na festivale v prednese rozprávky. Festival
spestrilo nie len vystúpenie našej bábkarskej skupiny Meseláda ale aj remeselnícke
dielne
a ukážky ľudového tanca.
V rámci čitateľskej súťaže
sme hľadali najlepšie čítajúceho žiaka. Žiaci museli
dokázať v každom ročníku, že sú naozaj vyspelými čitateľmi nielen po

slovensky, ale aj po maďarsky a po anglicky.
Začiatkom októbra prebiehal projekt o zdravej životospráve. Žiaci sa mohli
oboznámiť s možnosťami
výživy u ľudí, a zaoberali
sa s ingredienciami stravy,
vitamínmi, ovocím a zeleninou.
V októbri,
v tunajšom
kultúrnom dome žiačky
nadšene tancovali
na
pódiu v rámci festivalu „Život v pohybe“.
Cieľom exkurzie bola
návšteva Atlantis centra
v Leviciach. Mohli si tam
vyskúšať interaktívne hry,
pomocou ktorých sa zoznámili s fyzickými javmi
a vedeckými zaujímavosťami.
Deviataci sa zúčastn ili
aj na Regionálnom dni
pre študentov,
ktorý
každý rok zorganizuje
Reformované Gymnázium
Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote.
Tiež pre terajších deviatakov usporiadali Burzu
škôl v Rimavskej Sobote,
na ktorej aj naši žiaci
mohli dostať informácie
o stredných školách.
Žiaci sa zapojili do súťaži
„Biolit“, kde sa úlohy zakladali na vzťah biológie
a maďarského jazyka.

S cieľom ochrany človeka a prírody sme usporiadali v budove školy
rôzne cvičenia, a v rámci
toho si žiaci mohli vypočuť
prednášku a mohli riešiť aj
úlohy súvisiace s dopravou, zdravotnou výchovou a civilnou ochranou.
Pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším obec pripravila pre svojich seniorov príjemné
posedenie
a kultúrno-spoločenský
program, v ktorom vystúpili aj naši žiaci.
22. novembra v prednese poézie a prózy v slovenskej reči „Dobré slovo“
vynikala žiačka Monika
Molnárová, ktorá sa na
našu veľkú radosť získala
II.
miesto.
Tretiačka,
Bettina Speváková za vynikajúci prednes doniesla
cenu poroty.
Nedali
sa zahanbiť
o trochu skúsenejší žiaci
na anglickej olympiáde.
Školské kolo nebolo prekážkou pre Letíciu Bobálovú a Klaudiu Zagyiovú,
totiž obidve postúpili do
okresného kola.
Týždeň vedy a techniky
sa snažil popularizovať
vedu a techniku a povzbudiť
záujem u žiakov
o vedné disciplíny. Tento
novembrový týždeň žiaci
mali skúmať rôzne oblasti
z vedy. Informácie mohli

získať
z observatória,
z miestnej železničnej stanice, z elektrárne a z čističky odpadových vôd.
Aj na našej škole sa uskutočnilo 21. novembra
Testovanie 5. Naši pedagógovia
mohli
získať
cenné a užitočné vedomosti na rôznych konferenciách. V Štúrove usporiadali pedagogickú konferenciu pod názvom Vivat
Mathias Rex! a v Rimavskej Sobote na pamiatku
Istvána Hatvaniho.
Naše aktivity sa neskončia ani na konci posledného mesiaca tohto roku.
Chystáme sa na Vianoce
so sviatočnými programami
a s Betlehemom.
K vianočnej atmosfére sa
pripája aj dojímavá divadelná bábkarská scéna,
ktorú prednesú žiaci našej
školy na „Slávnostnom vianočnom koncerte“. Už zopár rokov je v našej obci
usporiadaný vianočný trh,
ktorý nám umožní ukázať
zručnosti žiakov cez ich
vyrobené produkty.
V tomto novom
roku
naša škola zase našla
odvahu ukázať si svoje
skúsenosti a výsledky
a nájde si aj v budúcnosti
odvahu skúsiť aj niečo
nové.
Autor: A. Szekfűová/

9.

12/2018

Európsky týždeň športu

Podobne ako minulý aj tento
rok v dňoch 23.-30. septembra sa uskutoční Európsky

týždeň
športu.
V Jesenskom z tohto časového rozpätia sme vybrali

hneď prvý deň, t. j. 23. september, aby sme zorganizovali 2. ročník športového dňa
pod štítom BE ACTIVE. Ako
miesto sme vybrali miestnu
telocvičňu, kde pre aktívne rodiny sme pripravili rôzne pohybové aktivity: ako prekážkové dráhy, step - aerobik,
jumping ( cviky na trampolínach), zábavné hry a bicyklovanie na trase Jesenské – Jánošíky a späť. Dĺžka trasy
bola celkom 11 km, preto
kvôli menším deťom na Jánošíkoch sme pripravili oddychovú zónu, kde vďaka občianskemu
združeniu
Molly na rodiny čakala jazda
na koňoch a pán Béreš z Rimavských Janoviec zabezpečil lukostreľbu. Po návrate ku

telocvični na nás čakal prestretý stôl s neopísateľne
chutným občerstvením v podobe gulášovej polievky, čo
nám navaril Vladko K. a kysnutým koláčom vďaka Soničky Š. V rodinnom duchu,
okolo 19.00 hodine, šťastní
a vyčerpaní sme ukončili náš
BE ACTIVE športovo-rodinný
deň. Po prezretí prezenčnej
listiny sme zistili, že sa nám
podarilo osloviť 66 občanov,
čo je skoro raz toľko, ako
predchádzajúci rok. S touto
cestou sa VÁM chceme poďakovať všetkým, ktorí ste sa
podieľali na tejto akcii či už
prácou, ochotou, pomocou
ale už aj tým, že ste prišli, aby
sme sa mohli spolu hýbať.
Autor: Andrea Kureková

Bunker „ropík“ počas akcie Svetlá nad bunkrami, pri železničnej stanici vJesenskom navštívili stovky ľudí
Sprístupnenie vojenského
bunkra pri železničnej stanici v Jesenskom sa v sobotu 22. septembra 2018
stretlo so záujmom verejnosti. Možnosť prehliadnuť
si vojenské opevnenie z
roku 1937, takzvaný ropík,
využilo počas poludnia a
večera niekoľko stoviek
ľudí.
V rámci akcie Svetlá nad
bunkrami, ktorá prebiehala
v celom bývalom Československu pri príležitosti 80.
výročia vyhlásenia všeobecnej mobilizácie, si mohli
záujemcovia prezrieť nielen vnútro bunkra, ale aj
ukážky vojenskej techniky
Klubu vojenskej histórie
Krasnogvardejci z Košíc.
Okrem toho ich čakalo aj
premietanie filmu o československej armáde a o mobilizácii.
Ropík v Jesenskom začína
ožívať vďaka zanietenej
práci štyroch nadšencov –
Jána Rešetára, Martina
Goliana, Mareka Mičíka a
Jakuba Grajcára. Záchranu
bunkra vykonávajú počas

posledných piatich rokov
vo svojom voľnom čase
úplne nezištne (v tejto súvislosti treba spomenúť, že
aj sobotňajšia prehliadka
bunkra bola bezplatná).
Ako však štyria zanietenci
sami dodávajú, so záchranou bunkra im pomáha
množstvo ďalších ľudí a výbornú spoluprácu majú aj
so samosprávou Jesenského.
Medzi hlavné zásahy, ktoré
zatiaľ na bunkri vykonali,
patrí úprava jeho okolia a
vyčistenie
vnútorných
priestorov.
Nasledovalo
čistenie jeho povrchu od
nánosov a machu, ako aj
zaizolovanie proti vlhkosti.
Hlavným zámerom do budúcnosti je vytvoriť z bunkra
malé
múzeum.
Bunker pri stanici v Jesenskom bol na danom mieste
vybudovaný zrejme pre
jeho strategickú polohu pri
významnej
dopravnej
tepne. Bol súčasťou celkovo 64 opevnení v tejto
oblasti, z ktorých sa však
zachovali len dva, ostatné

boli odstrelené. Ropík v Jesenskom vďačí za svoje
zachovanie
pravdepodobne polohe, keďže bol
postavený blízko iných budov a jeho odstrelenie by
ich
mohlo
poškodiť.
Zaujímavosťou je, že tento
bunker odolal v roku 2002
aj nárazu vykoľajeného
vlaku, ktorý sa od neho odrazil. Ropík tak pravdepodobne
zachránil
život
starému železničiarovi a
jeho žene a mame , ktorí
bývali v blízkom domčeku..
Názov „ropík“ označuje
ľahké opevnenie vzor 37 a
je odvodený od skratky

ROP – Ředitelství opevňovacích prací. Šlo o organizáciu, ktorá mala pred II.
svetovou vojnou na starosti
prípravu výstavby opevnení v teréne, hlavne v pohraničí.
Posádku ropíka tvorilo sedem mužov. Opevnenie
bolo vybavené guľometmi,
periskopmi na pozorovanie
či ručnými ventilátormi na
odsávanie
splodín
pri
paľbe. V celom Československu bolo postavených
okolo 10 000 takýchto bunkrov.
Autor: Eva Melicherová
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Vážení občania
sme už tradičný športový
deň vo vestibule kultúrneho
domu, na ktorom sme sa
zapojili do rôznych športových disciplín a športovcov, ktorí sa umiestnili na
prvých troch miestach sme
odmenili praktickými darčekovými predmetmi. Sami
sme pripravili pestrý program a to: Seniori seniorom. Predávali sme lístky
na tombolu a šťastných výhercov sme odmenili. S radosťou sme odišli domov
a tešili sa, že máme také
zdravie a elán, že sa môžeme zúčastniť takéhoto
podujatia.

Považujem za potrebné informovať Vás o činnosti
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov našej obce
za uplynulé obdobie a to od
Výročnej členskej schôdzi,

ktorá sa konala v mesiaci
marec.
Aktivity, ktoré boli schválené na tejto schôdzi, boli aj
uskutočnené. Usporiadali

Za účelom vylepšenia
svojho zdravia a upevnenia
medziľudských
vzťahov
naši seniori s radosťou
chodia autobusom do liečivých kúpeľov. V tomto roku
sme organizovali jeden zájazd do kúpeľov Bükkszék,
dva zájazdy do kúpeľov
v Zsóri a tiež dva zájazdy
do kúpeľov Eger. Nemuseli
sme sa báť, že zmokneme,
nakoľko všade boli kryté

Aktivity ZO ŤZP
Tak ako každý rok, aj
tento, predsedkyňa ZO
ŤZP pani Eva Medveďová
zorganizovala aktivity pre
svojich členov, ktoré si vytýčili na Výročnej členskej
schôdzi.
Ako prvá aktivita bol jarný
športový deň, kde sa súťažilo v šiestich disciplínach.
Víťazi boli odmenení peknými cenami, ktorým sa
veľmi tešili. Ďalší športový
deň, jesenný, sa koná 23.
novembra.
Našim seniorom sa veľmi
páčia výlety do termálnych

kúpeľov, ktoré sú im veľmi
prospešné pri liečbe rôznych pohybových ochoreniach. V tomto roku to boli
dva autobusové zájazdy
do termálnych kúpeľov
Bukkszék
v Maďarsku
a jeden do Rapoviec.
Ďalšou milou aktivitou bola
návšteva Rimavskej Soboty v rámci podujatia Klobásofest, čo bola súťaž vo
výrobe klobás.
Na tento rok je ešte naplánované na siedmeho decembra slávnostné Vianočné posedenie. Touto

aktivitou by sa uzavrel pre
ZO ŤZP aktívny rok
2018.
Na záver sa chceme
poďakovať obecnému
úradu za finančnú pomoc, nakoľko bez nej
by sa nemohli organizovať tieto aktivity. Zároveň prajem všetkým
členom
a čitateľom
obecných novín pevné
zdravie a príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich
blízkych, ako i všetko
dobré do Nového rok2019
Autor: Eva Melicherová

bazény. Zájazdy boli financované z dotácie obecného úradu a z vlastných
zdrojov.
Výbor ZO ešte v tomto roku
mieni zorganizovať Jesenné posedenie a slávnostné Vianočné stretnutie.
Vážení občania popri dobrej práci máme však aj menej úspešnú a to Klubovú
činnosť, ktorú v roku 2019
chceme vylepšiť. Stretnutia
v klube sa uskutočňujú
v prvú a tretiu nedeľu v mesiaci. Žiaľ boli aj také stretnutia, kde boli iba tri respektíve štyri členky. Aj
touto cestou prosím členov
organizácie, ak im zdravotný stav dovolí, aby sa
v budúcnosti zúčastnili klubovej činnosti.
Touto cestou prajem každému členovi a členkám
veľa
dobrého
zdravia
a ešte dlhé členstvo v našej organizácii.
Margita Feledyová-predseda organizácie
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Futbalový klub Jesenské
Futbalový klub Jesenské (FK Jesenské) po celkom vydarenom
ročníku 2017/2018 začal s prípravou na novú sezónu
2018/2019 už začiatkom júla
a to účasťou na turnaji na Deň
obce, na ktorom naše mužstvo
získalo prvé miesto pred takými
silnými súpermi ako Hnúšťa, Fiľakovo, či Tornaľa. Pre dospelých
cieľ bol jasný: v ročníku
2018/2019 vybudovať mužstvo,
ktoré sa umiestni v prvej päťke
V. ligy skupiny D. Ostatné naše
mužstvá mali za cieľ čo najlepšie
sa umiestniť vo svojich súťažiach
a zároveň ďalej budovať hráčsku
základňu tak, aby sa čo najviac
vlastných odchovancov dostalo
do kádra dospelých.

Mladší žiaci U-13
Už druhý rok sme účastníkom III.
ligy skupiny C a ako aj pred rokom aj teraz chlapci v ťažkej súťaži obstáli a prezimujú na peknom šiestom mieste. Tréningový
proces sa začal v auguste s dvanástimi až pätnástimi hráčmi,
koncom septembra však kvôli
ochoreniam viacerých hráčov
sme na zápasy nevedeli postaviť
najkvalitnejšie mužstvo. Ako už
tradične, aj teraz treba vysloviť
veľkú vďaku rodičom a starým
rodičom, ktorí aj v tomto ročníku neúnavne nosili a nosia
svoje deti na tréningy a zápasy.
Bez nich by sme častokrát mali
problémy pri dostavení sa na zápasy.

Prípravka
V mesiaci september sa začal
tréningový proces prípraviek
v dvoch skupinách. Tak ako doteraz v prvej skupine sú zaradené deti z materskej školy,
ktoré majú tréningy raz týždenne a najprv trénovali na novovybudovanom
multifunkčnom ihrisku a od konca októbra
v telocvični. V druhej skupine sú
zaradené deti z prvej triedy základných škôl a od septembra
absolvujú tréningy dvakrát do
týždňa. Deti z prípraviek občas
majú aj spoločný tréning a na
jednom takomto tréningu ich
dňa 5.12.2018 navštívil aj Mikuláš.

Starší žiaci U-15
Starší žiaci taktiež začali s tréningami začiatkom augusta a tí,
ktorí pravidelne sledujú dianie
okolo mládežníckeho futbalu
v Jesenskom vedia, že toto mužstvo v minulej sezóne neskončilo
na popredných miestach. Preto
sme mužstvo posilnili z hráčov
U-13 a chceli sme dosiahnuť
lepší výsledok ako vlani.
Našťastie hráči boli v tomto nápomocní a chceli dosiahnuť čo
najlepší výsledok, pravidelne navštevovali tréningy a aj výsledok
sa dostavil: mužstvo po jesennej
časti je na veľmi peknom druhom mieste.

Prípravka U-11
V lete sme v FK s radosťou skonštatovali, že medzi deťmi je
v obci veľký záujem o futbal
a tak sme mohli vytvoriť ďalšiu
skupinu U-11, s ktorou sme sa
prihlásili do okresnej súťaže prípraviek a v polovici súťaže mužstvo je na štvrtom mieste, ale
s rovnakým počtom bodov ako
druhé a tretie mužstvo. V zimných mesiacoch pre U-11 sú
naplánované futbalové turnaje
a dňa 9.12.2018 prvý takýto turnaj usporiadali v Hnúšti, na ktorom sa naši chlapci obsadili piate
miesto.

Dorast (U-19)
Začiatkom augusta sa začala príprava aj u dorastu, avšak účasť
na tréningoch bola veľmi nízka,
preto vedenie FK sa rozhodlo, že
zverí mužstvo do rúk Norberta
Czeneho. Po tomto kroku nastali
pozitívne zmeny a chlapci v zápasoch predviedli dobré výkony.
Postupne však ich iniciatíva na
tréningoch upadla a na konci na
niektorých tréningoch boli len
dvaja-traja. Zároveň však treba
poznamenať, že aj tak obsadili
pekné tretie miesto a ak by sa
zlepšila účasť na tréningoch,
mohli by porozmýšľať aj na ešte
lepšom umiestnení.

Ako kritiku na organizátorov súťaže uvádzame, že v tejto skupine pôvodne bolo prihlásených
13 mužstiev, postupne sa však
štyri mužstvá odstúpili zo súťaže
a v súčasnosti je v skupine už len
deväť mužstiev, čo spôsobilo, že
náš dorast aj dvakrát za sebou
nehral žiadny zápas.
Mužstvo dospelých
Ako sme už uviedli dospelí začali
prípravu na turnaji v Deň obce,
kde obsadili prvé miesto. Mužstvo sme opätovne prihlásili aj
do Slovenského pohára, v ktorom sme v prvom kole sa stretli
s mužstvom Lučenca a aj proti
nášmu bývalému trénerovi sa
nám podarilo zvíťaziť a postúpiť
do ďalšieho kola, kde sme sa
stretli s mužstvom Liptovského
Mikuláša, účastníkom II. ligy.
Naši chlapci nesklamali a aj keď
prehrali 0:5 v súťaži obstáli a zároveň bola to dobrá príprava na
novú súťaž. Do začiatku októbra
sme pod vedením Janka Budaya
dosahovali dobré výsledky a boli
sme na popredných miestach,
avšak potom prišli nečakané
a kruté prehry (Radzovce) a nakoniec sme sa umiestnili na piatom mieste. Po sezóne sme poďakovali trénerovi za odvedenú
prácu a aj za to, že na jar, kedy
sme rýchlo potrebovali obsadiť
miesto trénera, tak nám pomohol. Zároveň sme oslovili staronového trénera Mareka Valkučáka, ktorý už bol v Jesenskom trénerom a ktorý aj prijal
našu ponuku a na jarnú časť vyštartujeme pod jeho vedením.
Okrem výsledkov mužstiev FK
uvádzame, že v lete tohto roka
sme prvýkrát usporiadali športový tábor pre najmenších

a podľa ohlasov od rodičov asi
nedopadol najhoršie, pričom
sme vedeli zabezpečiť celodenný pobyt pre dvadsať jeden
účastníkov. Bol naplánovaný bohatý program: okrem každodenného tréningu sme absolvovali
túru, aj lukostreľbu, vyskúšali
pištoľ či vzduchovku, jazdili sme
na koni a boli sme na Kurinci.
Trénovali sme aj basketbal a tenis a využívali sme aj trambulín
či priestory telocvične. Na konci
sme zorganizovali spoločný tréning a futbalový zápas s rodičmi.
V septembri sme už druhýkrát sa
zúčastnili Európskeho týždňa
športu, v rámci ktorého sme absolvovali rôzne súťaže v telocvični, následne sme nasadli na
bicykel a prešli do Jánošíkov, kde
deti mohli vyskúšať jazdu na
koni a lukostreľbu a na konci nás
čakalo občerstvenie a voľná hra.
Dňa 17. novembra už šiestykrát
vedenie klubu zorganizovalo
športový ples, na ktorom sa
v tomto roku zúčastnilo viac ako
160 plesajúcich. Nálada bola výborná aj vďaka skupine Mag Trió
a niektorí vydržali až do bieleho
rána. Záverom vedenie FK ďakuje starostovi obce, obecnému
zastupiteľstvu a všetkým sponzorom za finančné a materiálne
zabezpečenie chodu klubu, všetkým hráčom za odvedený výkon
a v neposlednom rade svojim fanúšikom, ktorí v hojnom počte
navštevovali nielen domáce zápasy a povzbudzovali mužstvá
FK Jesenské. Všetkým želáme
príjemné prežitie vianočných
sviatkov a do nového roka veľa
zdravia, šťastia a rodinnej pohody. JESENSKÉ DO TOHO!
Autor: Ing. Tibor Borbás
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Vitajte do života: „Nesmelým bozkom začína rozprávka, končí sa
úsmevom malého dieťatka. To nie
je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.“
Zuzana Balogová
Richard Szabó
Liliana Láziová
Richard Pančík
Andrej Obrtanec
Tifany Váradiová
Tibor Bari
Soňa Bariová
Izabela Láziová
Lilien Mihályi
Brendon Lóránt
Liana Csalová
Manželstvo uzavreli: „Až nastane
ten slávnostný čas a zaznie svadobná melódia , Vaše sľuby splynú
v jeden hlas a je z nich dokonalá
harmónia.“ Blahoželáme.
Peter Tiffinger a Monika Mlynarčíková 04.07.2018
Arpád Gonda a Denisza Kókai
07.07.2018
Tomáš Lakatoš a Vanessza Németh 11.07.2018
Koloman Šereš a Iveta Berkyová
04.08.2018
Csaba Balog a Margaréta Jónášová 03.10.2018
Motoška Bohuš a Melinda Madrászová 05.12.2018
Životné jubileum oslávili:
„Je nám veľkým potešením,
želať Vám v deň narodenín,
zdravia, šťastia veľa,
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INFO CENTRUM
Stránkové dni
Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 - 11,30

všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti“

12,30 – 16,00
12,30 - 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

Utorok:
nestránkový deň
Streda: 7,30 – 11,30
12,30 – 17,30
Štvrtok: 7,30 – 11,30 nestránkové hodiny
Piatok: 7,30 - 12,00 nestránkové hodiny

Katarína Vinczeová
Mária Kisfaludiová
Elena Vilhanová Mgr.
Rozália Radicsová
Soňa Rohályiová
Anna Demeterová

60 narodeniny:
Julián Brumovská MVDr.
Jozef Sóter
Ján Babečka
Ladislav Petrusz
Matilda Horváthová
Irena Hricová
István Tuba
Barnabáš Demeter
Štefan Gregor
Adela Trifontiová
Katarína Petruszová
Mária Csomaiová
Katarína Nagyová
Katarína Nagyová
Agnesa Štiglincová
Mária Lendászová
Katarína Vargová
65. narodeniny:
Marta Czikorová
Ladislav Barta
Jaroslav Korych
Jozef Kurek
Jolana Milleiová
Katarína Parobeková
Anna Kureková
Barnabáš Botoš
Oto Kati
Štefan Béres
Klára Berkiová
Mária Radicsová
70 narodeniny:
Margita Grígerová
Gizela Szitaiová
Gizela Szabóová

INFORMAČNÝ MATERIÁL
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75.narodeniny:
Helena Tormová
Mária Vilhanová
Eva Medveďová
80.narodeniny:
Júlia Speváková
Eva Betešová
Fánia Radičová
Margita Szekuová
85.narodeniny:
Štefan Éli MVDr.
90.narodeniny:
Helena Albertová
Ladislav Huszti
Navždy nás opustili: „Aj slnko
zapadá ústupom do noci, kto raz
púť dokonal, nieto viac pomoci.“
Česť ich pamiatke. †
Ladislav Szabó 70
Barnabáš Botoš 90
Ján Radič 92
Etela Lakatošová 90
Margita Bálintová77
Priška Tomová 93
Zoltán Kotroczó 64
Mária Rafaelová 48
Ladislav Kocka 66
Mária Potocká 82
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