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Vážení občania
Prišlo
leto
a naša
miestna
samospráva môže bilancovať svoju
činnosť v I. polroku 2014. Už sme
si zvykli, že našu miestnu
samosprávu, vždy čakajú nové
výzvy,
neustále
sa
musíme
adaptovať na nové zákony, predpisy
a zmeny, ktoré neustále ovplyvňujú
naše aktivity. Aj tento rok sa začal
s novou
formou, administráciou
a organizáciou aktivačných prác,
drobných
obecných
služieb
a v neposlednom rade s prípravou
na zavedenie nových verejnoprospešných služieb pre tých, ktorí
sú poberateľmi sociálnych dávok.
Všetky organizačné a prípravné
aktivity dospeli k tomu, že aj túto
novú formu prác má zabezpečiť
obec
od 1.7.2014 pre svojich
nezamestnaných
obyvateľov
v spolupráci
s OÚPSVR
v Rimavskej Sobote. Avšak naša
obec ako aj iné obce musia
pracovať na tom, aby sme hľadali
nové
formy
na
zvýšenie
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zamestnanosti. To bude hlavná
výzva, ale aj najťažšia úloha do
budúcnosti, lebo bez práce je stále
aj v našej obci ako aj v okrese veľmi
veľa ľudí. Infraštruktúra obce je už
vybudovaná na štandardnú úroveň
s dokončením kanalizačných sietí
a čističky odpadových vôd (ČOV).
Väčšina verejných budov obce je už
napojená a veľa z Vás vážení
obyvatelia
aktívne pristupujete
k pripojeniu sa na kanalizačnú sieť
a ČOV, a tým postupne aj naša
obec prispieva po dlhých rokoch aj
k ochrane
nášho
životného
prostredia. Veríme, že väčšina
obyvateľstva sa do jesene pripojí,
aby
sme
vedeli
úspešne
skolaudovať celú stavbu a hlavne
ČOV Jesenské, ktorá už od jesene
2013 beží v skúšobnej prevádzke.
Obec zorganizuje pre širokú
verejnosť resp. pre
záujemcov
z radov
obyvateľstva
obce
obhliadku s prezentáciou
tohto
nového
objektu
v mesiaci
september, aby každý videl a mohol
spoznať
moderné
čistenie
odpadových vôd, ktoré je priateľské
k ŽP. Veríme, že aj administrácia
a financovanie
tohto
veľkého
projektu sa postupne dokončí.
Napokon
nielen
dokončenie
administrácie Európskeho projektu
sme naplánovali na tento polrok
v rámci „Revitalizácie centrálnej
zóny v obci Jesenské“ , ale aj
úpravy
a rozšírenie
chodníkov,
ktoré
neboli
zahrnuté
do
financovania EU projektu na ul.
Mieru, Pekárenskej a Družstevnej.
Na ul. Družstevnej za Obecným
úradom vytvoríme upravené verejné

priestory pre návštevníkov úradu,
pošty
a iných
poskytovateľov
služieb v budove OcÚ, lebo centrum
je často preplnené autami Na tieto
účely sme pred časom
upravili
priestor, a vo vlastnej réžii na
základe búracieho povolenia sa
nám podarilo rozobrať starú školu,
ktorá bola vo vážnom havarijnom
stave. K celkovému vzhľadu centra
významne prispelo aj to, že na
základe rokovaní s Coop Jednota
táto zainvestovala do obnovy
fasády jej budovy. Aj touto cestou
sa im chcem poďakovať . Vlastne
sa chcem poďakovať všetkým tým
podnikateľom, ako aj obyvateľom za
to, že v poslednom období neľutujú
investície na skrášlenie svojich
prevádzok a obydlí. Významne tým
prispievajú k celkovému vzhľadu
a kráse
našej
obce.
Toto
poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí
zodpovedne pristupujú k poriadku
a skrášleniu svojho okolia, záhrad
alebo úprave vlastných ako aj
verejných priestranstiev. Veľmi veľa
vecí
sme
skrášlili
a zlepšili
spoločným úsilím. Tento smer
chceme podporovať aj zo strany
obce,
a chceme,
aby
naša
samospráva šla príkladom spoločne
zo svojimi obyvateľmi, aj v regióne.
Pokročili
sme
aj
s úpravou
kultúrneho domu, kde sme ošetrili
plechovú strechu ktorá získala
ochrannú vrstvu, novú tvár, a tým ju
bude chrániť aj po ďalšie roky pre
koróziou. V neposlednom rade, po
viac ako 50 ročnej prevádzke ,
postupne
obnovujeme
aj
hygienické zariadenia. Je toho
veľa,kde nezaháľa vedenie obce,

pracovníci, ako aj zamestnanci
našich škôl, školských zariadení,
ako aj pracovníci firmy KomPaS,
s.r.o. so svojimi službami. Chceme,
aby Jesenčania videli a chceli veci
zlepšovať a skvalitňovať, aby sa aj
naše deti a príbuzní aj v tejto ťažkej
dobe sem radi vracali.
Chceme,
aby sme sa častejšie stretávali
a vylepšovali kultúru života v našej
obci spoločným úsilím, bez rozdielu
rôznorodosti obyvateľov.
Preto využite aj pripravovanú
príležitosť na stretnutie obyvateľov
a návštevníkov
obce
na
spoločensko
– kultúrny deň.
Srdečne Vás aj touto cestou
pozývam na tradičný XII. DEŇ
OBCE, 12.júla 2014, ktorý sme pre
Vás
pripravili
s bohatým
programom. Prajem Vám, aby ste
našli v programe to svoje, čo Vás
poteší a čo máte radi.
Vzhľadom k tomu, že je to posledné
číslo
Jesenčanov
pred
komunálnymi voľbami, ktoré nás
čakajú v novembri 2014 aj touto
cestom sa chcem poďakovať za
dôveru a podporu, ale aj za kritické
slová,
ktoré
ma
motivovali
k zlepšovaniu života našej obce
napriek
všetkým
ťažkostiam,
politickým turbulenciám vo vysokej
politike štátu a obrovským zmenám
v sociálnej ako aj hospodárskej
oblasti v našej krajine ale aj v EÚ.

S úctou
starosta

Mgrt. Gabriel

Mihályi-

Srdečne Vás očakávame na XII. Dni Obce 12.júla 2014
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Deň učiteľov 2014
Mená svojich učiteľov si každý z
nás pamätá po celý život. V časoch, keď sme „drali“ školské
lavice, boli pre nás učitelia obrovskými autoritami, vzbudzovali
rešpekt, boli pre nás symbolom
vedomostí a múdrosti. Z roka na
rok sa postavenie pedagóga mení a
učitelia už nie sú v spoločnosti
vnímaní ako tí, ktorí stoja za
výchovou a vzdelanosťou detí. Je
to, samozrejme, na škodu, lebo
práve povolanie učiteľa patrí medzi

jedno z najdôležitejších pre našu
spoločnosť.
Učiteľ
poskytuje
základy pre vývoj detí, pre budovanie osobnosti. Aj keď je v súčasnosti pozícia pedagóga neľahká a
snaha vychovávať mládež nedocenená, naši učitelia nepoľavujú.
A preto sa aj my snažíme každoročne uctiť si ich svedomitú prácu.
V piatok 28. marca 2014 sa v
miestnom kultúrnom stredisku
konala slávnosť venovaná práve
im. Súčasťou slávnostnej akadémie

bolo odovzdanie ďakovných listov,
venovaných jednotlivým školám za
dlhoročnú spoluprácu s obcou a za
obetavú a tvorivú prácu učiteľov.
Ocenenie si prevzala riaditeľka ZŠ
s vjm Viktora Szombathyho, ZŠ na
Ulici mieru, MŠ, ZUŠ a metodička
Spoločného školského úradu. Ich
namáhavú a záslužnú prácu sme si
ešte ocenili aj veľkou kyticou
kvetov. Na záver sme všetkým
našim pedagógom poďakovali, že
aj napriek problémom v školstve

vykonávajú svoju prácu svedomito
a žijú pre svoje povolanie, ktoré si
vybrali ako celoživotnú púť. Po
oficiálnej časti a programe ktorý
predviedli deti z našich škôl bolo
pre našich milých pedagógov
pripravené
malé občerstvenie.

Druhý ročník
e o „Pohár starostu obce Jesenské“
ro ník streleckej
streleckej súťa
sú aže

Bol 8. máj 2014 a na strelnici
v Jesenskom sa mohol začať 2.
ročník streleckej súťaže o „Pohár
starostu obce Jesenské“, ktorý sa
pripravil v spolupráci starostu obce
Jesenské Mgr. Gabriela Mihályiho
a Streleckého klubu TRITON.
Starosta obce Jesenské a Predstavenstvo SK TRITON privítalo
všetkých
prítomných
strelcov
a hostí. Sme radi, že pozvanie pána
starostu prijali aj jeho kolegovia –
starostovia obcí z okresu Rimavská
Sobota, členovia obecného zastupiteľstva ako aj funkcionári Okresného riaditeľstva PZ.
Vlaňajší – 1. ročník dopadol nad
naše očakávania, o čom svedčila aj
tohtoročná účasť súťažiacich tak
z domáceho streleckého klubu, tak
aj hostí zo streleckých klubov
Comars Rimavská Sobota, Magnum Rimavská Sobota, Team

Glock
Rimavská
Sobota a i. Svoje
strelecké kvality si
malo
možnosť
zmerať 28 strelcov a
na
regionálnej
úrovni
súťažili
o trofeje, určené pre
najlepších.
Účasť
bola vysoká, čo nás
veľmi teší, a je
dôležité podotknúť,
že súťaž o „Pohár
starostu
obce
Jesenské“
patrí
medzi najvyhľadávanejšie súťaže a
s najvyššou účasťou.
Svojou
prítomnosťou nás poctil aj Prezident SADS p. Alexander Szabó,
ktorý ukázal, čo až je možné tvrdou
prácou, vytrvalosťou a nadšením
dosiahnuť v streleckom športe a
svojim výkonom „prevalcoval“
všetkých.
Súťažilo sa v streľbe z krátkych
zbraní. Boli pripravené 3 parkúry
a na záver rozstrel o trofej najrýchlejšieho strelca. Napriek počasiu,
ktoré sa v priebehu súťaže viackrát
zmenilo a ukázalo takmer všetky
svoje podoby, nikoho to očividne
neodradilo. Zdravá rivalita neochabovala, každý sa snažil podať
maximálny výkon, veď je to perfektný pocit zaslúžiť si jednu
z trofejí - pohárov a držať ho
v ruke s vedomím, že je môj ! Ale
aj tak medzi strelcami zostala

priateľská
atmosféra
a dobrá
nálada.
Počas celej súťaže si na strelnici
mohli prítomní prezrieť vystavené
rôzne druhy zbraní, niektoré z nich
aj
jedinečné
a záujemcovia
o vyskúšanie streľby si po oficiálnej súťaži mohli za dodržania
bezpečnosti podľa chuti zastrieľať.
Keď už bolo „súperenia“ dosť,
doplnili sme svoju stratenú energiu
vo forme vynikajúceho guľáša. Po
občerstvení prišlo na rad slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže
o „Pohár starostu obce Jesenské“.
Je vidieť pokrok a skvalitňovanie
u mnohých strelcov, takže konečné
poradie, predovšetkým umiestnených v prvej polovici, bolo veľmi
tesné, ale ako vždy, čísla rozhodli.
Ceny pre najlepších odovzdal pán
starosta Mgr. Gabriel Mihályi. Za
1. – zlaté miesto prevzal Pohár
víťaza Stanislav Gomboš (SK
TRITON), ako 2. - strieborný sa
umiestnil Ján Škrabák (ŠSZ Magnum) a 3. miesto – bronz si vystrieľal Norbert Bogár (SK TRITON).
Putovný pohár starostu obce Jesenské určený pre najrýchlejšieho
strelca Streleckého klubu TRITON
bude jeden rok hrdo zdobiť trofejovú policu Emila Cirbusa. Všetkým
strelcom
zagratuloval
k dosiahnutým výsledkom a do
budúcna im poprial veľa osobných
i streleckých úspechov. Poďakoval
všetkým, ktorí navzdory nepriazni-

vému počasiu, vyjadrili
poctu
tejto akcii svojou účasťou – strelcom, hosťom, divákom a personálu
ako aj Streleckému klubu TRITON
za spoluorganizovanie súťaže.
I keď je to súťaž „mladá“, verí v jej
zachovanie a bude sa snažiť aby sa
zo súťaže o „Pohár starostu obce
Jesenské“ stala skutočná tradícia.
My len dodávame, že v to veríme
tiež, budeme sa na ne vždy tešiť
a urobíme všetko pre to, aby nám
mnohé obce a mestá mohli, v tom
dobrom slova zmysle, len závidieť.
Rozchádzali sme sa podvečer, síce
unavení, ale s pocitom dobre
vykonanej práce. Pri srdci vždy
zahreje, keď človek okolo seba vidí
spokojnosť, radosť, dobrú náladu
a pohodu, aj keď veci nie sú vždy
dokonalé. Zmyslom organizovania
súťaží takéhoto typu nie je len
samotné športové súperenie, ale
predovšetkým umožnenie stretnutia
ľudí
s podobnými
záujmami,
regenerácia ich síl, a prežitie
príjemného dňa. Nie je to vždy
jednoduché, ale kde je vôľa, tam je
aj cesta!
Zhrnuté a podtrhnuté, opäť jeden
perfektný deň ! Už teraz sa na Vás
tešíme 8. mája 2015, kedy sa
stretneme na 3. ročníku streleckej
súťaže o „Pohár starostu obce
Jesenské“ !
Predstavenstvo SK TRITON

Festival Slniečko 2014
Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.
Šiesty ročník festivalu Slniečko sa
konal v kultúrnom dome v Jesenskom 15.05.2014. Deti z materských škôl z obvodu Spoločného
školského úradu v Jesenskom opäť
presvedčili divákov, že už aj oni
dokážu verejne prezentovať svoju
šikovnosť a talent. Cieľom festivalu je poskytnúť priestor a príležitosť našim najmenším na prezentáciu a rozvoj ich talentu. Na festivale sa zúčastnili – MŠ Jesenské,
Širkovce, Hostice, Hodejov, G.
Jablonec, R. Janovce, Hajnáčka, R.
Seč. Deti sa prezentovali tancami,

spevom a recitáciou. Počas záverečného ceremoniálu si všetci
zúčastnení spoločne zaspievali

pesničky o slniečku a deti boli
odmenené darčekom a pamätným
listom. Záštitu nad festivalom mal

pán starosta z Jesenského Gabriel
Mihályi. Festival finančne podporili starostovia obcí zúčastnených
materských škôl a podnikatelia –
Ondrej Kurek, Mária Bartová, Júlia
Szókovácsová, Tímea Dóšová,
Ľubica Szentesiová, Zoltán Csank
a pán Endre Vincze. Teší nás, že sa
nám opäť úspešne podarilo pripraviť takúto krásnu spoločenskú
akciu. Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a samotnej
akcii. No najkrajšou odmenou pre
organizátorov boli rozžiarené,
šťastné očká detí. Tešíme sa už na
siedmy ročník festivalu, ktorý sa
bude konať v máji budúceho roku.
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Jesenské v obrazoch

,,Na fotkách mám rád to, že zachytia okamih,
ktorý je navždy preč, ktorý sa nedá zopakovať“
Karl Lagerfeld.
Tento jednoduchý
citát Karla Lagerfelda
vyjadril
jednoduchú potrebu nás ľudí –
zapamätať
si
najkrajšie chvíle
v našich životoch.
Pretože
každým
dňom sa my, ako
aj svet okolo nás
mení, je dôležité zachytiť jeho krásu a uchovať
nenapodobiteľné reálie aj pre budúce generácie.
Práve touto myšlienkou sa nechala inšpirovať
Veronika Pavelková z Jesenského. Táto mladá
študentka Evanjelického gymnázia v Tisovci
pochopila túto jednoduchú potrebu nás ľudí
a rozhodla sa, že chce, aby budúce generácie aj
jej pričinením vedeli niečo málo o histórii Jesenského. Preto sa rozhodla zvečniť Jesenské tak
ako ho vidí ona, rozhodla sa obyvateľom aj
návštevníkom svojej výstavy ukázať, ako vníma
Jesenské očami fotografa. Tento nápad ktorý sa
zrodil v hlave mladej študentky však nebol na
realizáciu vôbec jednoduchý a tak sa rozhodla

využiť pomocnú ruku od Iuventy – Slovenského
inštitútu pre mládež. Zúčastnila sa školenia
Komprax – Kompetencie pre
prax a jej vysnívaný projekt
nabral
reálnejšie
obrysy.
Dôležitú
súčasť celého
projektu zohrali aj samotní
obyvatelia našej obce, ktorí
sami
dopomohli
k zrealizovaniu
a skompletizovaniu
série
fotografií, ktoré boli vystavené
na tejto výstave. Každý
návštevník si mohol pozrieť
Jesenské tak, ako vyzeralo kedysi a porovnať
tento moment s dnešným vzhľadom obce. Niektorí si mohli medzi fotografiami nájsť dokonca
svojich príbuzných, starých rodičov či svoje
rodné domy. Mnohí občania tak mali možnosť
pristaviť sa a zaspomínať si na krásne chvíle
prežité v Jesenskom. Keďže organizácia podobných projektov v dnešnej dobe nie je ľahká,
mladá študentka dúfa, že svojim počinom inšpiruje aj svojich rovesníkov. Do budúcna teda
dúfame, že sa v Jesenskom čoraz častejšie budú
organizovať takéto pekné akcie, ktoré spoja
všetkých obyvateľov bez ohľadu na vek či
záujmy.

ZALOŽENIE TURISTICKÉHO KLUBU A JEHO PRVÝ VÝSTUP V HAJNÁČKE
Zima na prelome rokov 2013/2014 bola veľmi
mierna. Možno práve táto skutočnosť priviedla
našu pani riaditeľku z materskej školy Elenku
Sekelskú k nápadu založiť u nás v obci turistický
klub. Veď v období bez snehu a v plusových
teplotách by sa dali krásne absolvovať nejaké
nenáročné túry. Tak od nápadu nebolo ďaleko
k realizácii. Stretla sa s pánom starostom Gabrielom
Mihályim
a Evkou Wahleovou
a nápad sa začal
pretavovať
do
skutočnosti. Dohodlo
sa pár podrobností
s odvozom
a po
ústnej propagácii a
vyhlásení v miestnom
rozhlase sa vytvorila
skupinka 16 turistov.
Náš
novozaložený
turistický klub si prvú
túru
stanovil
na
nedeľu 27. apríla
2014. Stretávka bola
o 8,00 hod pred kultúrnym domom v Jesenskom
a turistov z Čierneho Potoka sme čakali
v Hajnáčke pri cintoríne. Odtiaľ sme už šliapali
na vrch Ragáč. Keďže náš dohodnutý sprievodca
si zlomil ruku, vedenia sa ujala Evka Wahleová
a viedla nás po zelených značkách až

na vrchol, že to bol ten náročnejší výstup strmším svahom sme pochopili až hore, keď sme si
udychčaní oddýchli, posilnili sa proviantom
z ruksakov a našli zelené značky vedúce tou
nenáročnejšou trasou okolo poľovníckej chaty
Salonkáš. Ragáč (537 m) - v katastri obce Hajnáčka (220 m) je najvýznamnejším a najreprezentatívnejším príkladom vulkanizmu v Cerovej
vrchovine. Vrchol
tvorí
troskový
kužeľ so spečenými
bombami, troskami
a útržkami lávy.
Z brál na vrchole
Ragáča sa ponúka
nádherný výhľad na
Hajnáčsky hradný
vrch
a
okolité
svahy. No a keďže
sme
už
boli
v Hajnáčke,
neobišli sme vďaka
tým
zdatnejším,
ktorí potiahli za
sebou i nás ostatných, ani výstup na Hajnáčsky
hrad.
Dobre naladení a unavení po výstupoch sme sa
dohodli na nasledujúcom výstupe na Pohanský,
hrad ktorý sa uskutoční v máji.

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku a dvor .Súťaž prebieha od mája do septembra 2014
Najkrajšie predzáhradky a dvory, vybraté členmi komisie budete môcť zhliadnuť na web
stránke: www.jesenské.sk. Do súťaže môžete svoju záhradku prihlásiť aj sami priamo v infocentre,
alebo zaslaním e-mailu na adresu: infocentrum@jesenske.sk .
Ukončenie súťaže je 31.08.2014
Vyhodnotenie najkrajších predzáhradiek a dvorov, balkónov vyhlási komisia po ukončení súťaže.
Vecné ceny budú odovzdané najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže.

3.
Šanca pre životné
prostre
prostredie - základ
zodpovedné ro
rodiny
O prvej fáze prípravy na výstavbu kanalizácie a ČOV sme my ako bežní občania
ani nevedeli , nakoľko išlo o vybavenie
projektovej dokumentácie. Táto práca
bola na pleciach nášho starostu. Po jej
vybavení došlo 15. januára 2011 už
k samotnej realizácii. Asi netreba nikomu
pripomínať kedy to bolo, pretože na
rozkopané ulice si všetci veľmi dobre
spomíname. Stavba mala trvať 36 mesiacov a tak sa aj stalo, je tu rok 2014 a po
stavbe a rozkopaných uliciach niet ani
stopy. Čo nám dnes túto veľkú stavbu
pripomína je už len budova čističky
odpadových vôd a práce na prípojkách pri
jednotlivých domoch. V našej obci bez
pustatín je približne 520 obývaných
domov. Ku koncu mája 2014 je evidovaných 134 žiadostí na pripojenie.
Je to 25 %. Obec a jej obyvatelia už dlhé
roky znečisťovali životné prostredie
vrátane nelegálneho vypúšťania splaškov
do dažďovej kanalizácie. Preto vyzývame
každú domácnosť, aby sa napojila na
verejnú kanalizačnú sieť do októbra 2014.
Po tomto dátume Obecný úrad pristúpi ku
kontrole nepripojených domov, bytov
a objektov, následne sa bude tvoriť aj
systém sankcionovania. Preto žiadame
každého, aby k ochrane životného prostredia pristupoval zodpovedne. Veríme,
že občania Jesenského svoju zodpovednosť cítia a splnia svoju povinnosť
v stanovenom čase a kvalitne zvládnu
pripojenie svojich obydlí k vybudovanej
kanalizačnej sieti a ČOV.
Postup na pripojenie sa k verejnej
kanalizačnej sieti:
1. Tlačivo : Ohlásenie drobnej stavbyvyplnené odovzdať sekretárke starostu.
2. Zaplatiť správny poplatok: fyzické
osoby 10 €, právnické osoby 30 €.
3. Po doručení oznámenia Obce Jesenské,
že proti stavbe nemá námietky- realizácia
stavby- výkop a pripojenie sa.
4. Oznámenie správcovi ČOV Štefanovi
Élimu t.č. 0911 202 110, kvôli zdokumentovaniu stavby.
5. Ukončenie stavby- zasypaním
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Akcie Základnej školy na Ulici mieru 154 v Jesenskom
II. polrok šk. roka 2013/2014
Na škole už druhý rok prebieha
projekt „Moderná škola pre život“.
V rámci projektu učitelia absolvovali školenia v popoludňajších hodinách, v dňoch riaditeľského voľna, počas jarných, polročných
i veľkonočných prázdnin. Školenia
sú zamerané na osvojenie si nových poznatkov, metód, práca
s informačno-komunikačnými
technológiami, najmä s interaktívnymi tabuľami.
Súčasťou projektu je aj budovanie
siete a spolupráce s modernými
základnými školami. „Aktívne školy
napredujú múdro a rozumne“. Učitelia si z uvedených podujatí doniesli
množstvo
podnetov
a inšpirácií.
Začiatkom februára sme
so žiakmi 1. - 4. ročníka využili nádielku snehu a v rámci
telesnej výchovy sme sa vybrali na
sánkovačku na neďaleký kopec.
Dňa 14. februára sme mali Červený
deň, všetci žiaci prišli do školy oblečení v červenom a výtvarne sme
spracovali
valentínsky
motív.
V rámci dejepisnej súťaže Múzeum
v praveku sme pripravili prezentáciu o Neandertálcoch: Človek Neandertálsky. P. učiteľka Moncoľová
zorganizovala prechod neandertálskej tlupy, zloženej zo žiakov Jesenským, k jaskyni a k vode.
V marci sme sa zúčastnili sa Prezentácii animovaných filmov našich
žiakov, ktoré vyrobili v rámci projektu GMOS v Rimavskej Sobote
CINEAMA 2014 – Vianoce, Kalebala.
Dňa 21. marca sme mali Modrý deň, na hodinách výtvarnej výchovy sme robili práce
s témou Voda. V rovnaký deň nás
navštívil pán Allen Buchanek

z Texasu
v Spojených
štátoch amerických. Je to laický
evanjelizátor a misionár, ktorý našim žiakom porozprával o živote
v Texase, o kultúre i náboženstve.
Žiaci si mali možnosť preveriť svoje
vedomosti z anglického jazyka
a zároveň spoznať novú zaujímavú
osobnosť.
Dňa 1. apríla sme sa zúčastnili Neandertálskej výpravy ku Gortve
a zapojili sme sa svojou Power Pointovou prezentáciou do súťaže.
V apríli sme sa zúčastnili aj divadelného predstavenia súboru Clipperton - rozprávku Čert a Káča.
Dňa 11. apríla sa v našej obci podľa
tradičných zvyklostí našich predkov
uskutočnil obrad vynášania Moreny. Zúčastnili sa ho žiaci literárnodramatického krúžku (ktorí vytvorili Morenu a recitovali vinše) pod
vedením p. učiteľa Marcela Bakoša, ako aj žiaci z folklórneho súboru
Lipka pod vedením p. učiteľky Jany
Folkovej a Aleny Bödovej. Na znak
lúčenia sa so zimou Morenu zapálili a hodili do rieky Rimavy. Žiaci
privítali jar aj návštevou a vinšmi v
rôznych inštitúciách v obci.
V máji sme v ŠKD privítali tety z SKLinka s.r.o., ktoré nám priniesli
biele tričká, farby na tričká i maketu loga našej školy. S ich pomocou
sme potom vymaľovať tričká našim
logom školy. Pre deti to bolo niečo
nové a veľmi zaujímavé. V dňoch
12. – 16. mája sme sa zúčastnili
školy v prírode – Vernár. Počas celého pobytu mali žiaci športové
súťaže, spevácku súťaž a iné. .
Žiaci 3. – 6. ročníka sa 26. - 30.
mája zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.
Zúčastnilo sa ho 36 žiakov. Naši

žiaci sa 19. mája zúčastnili výchovného koncertu – Ujo ETOS,
v ktorom sa spevom, hudbou
a hovoreným slovom dozvedeli
o pravidlách
správania
sa
v autobuse,
k spolužiakom,
k autoritám a pod.
Dňa 29. mája sa žiaci 2.stupňa našej školy zúčastnili akcie „ Vetvička
2014„. Ide
o prírodovedno – náučný chodník,
ktorého cieľom je oboznámiť žiakov s krásami prírody, naučiť žiakov spoznávať názvy živých
a neživých prírodnín. Akcia prebehla v danielej rezervácii v lokalite
Teplý Vrch.
Medzinárodný deň detí sme si pripomenuli veselým športovým dopoludním
5. júna sme mali
ZELENÝ DEŇ
prežili sme ho
v zelenom odeve a usilovnou prácou na záhone, pri maľovaní
a modelovaní. Koncom júna máme
naplánované pekné školské výlety
pre prvý i druhý stupeň.
V tomto roku sme sa
zúčastnili celoslovenskej akcie Deň
Narcisov, aj tentoraz bola zbierka
úspešná a vyzbierali sme sumu
152,50 €. V máji sme sa zapojili
do zapojili do celoslovenskej zbierky „Deň slnečníc“ pre pacientov
chorých na sklerózu multiplex.
Spolu sme vyzbierali 54,55,- Eur.
Ako každý rok, aj v tomto roku sme
sa zúčastnili množstva športových,
recitačných,
speváckych
i výtvarných súťaží. V recitačnej súťaži
Hviezdoslavov
Kubín
v prednese poézie a prózy sa v obvodnom kole umiestnila na 2.
mieste Kristína Nagyová, žiačka 5.
ročníka. V krajskom kole Štúrovskej
poézie obsadila Andrea Gibalová,

žiačka 7. ročníka II. miesto.
V marci sme sa zúčastnili výtvarnej
súťaži v tvorbe komiksov Dobšinského rozprávkový svet sa
v celoslovenskom kole umiestnili
žiačky 5. ročníka Tiffany Czeneová
II. miesto, Kristína Nagyová III.
miesto a žiačka 4. ročníka Cyntia
Pelleová, III. miesto. Naši žiaci sa
zapojili do 4. ročníka Veľkej pravekej súťaže: Múzeum praveku. V apríli sme sa zúčastnili s našimi výtvarnými prácami – zo sadry – výtvarnej súťaže RÓMSKA PALETA
2014. V speváckej súťaži Slávik
Slovenska 2014 sa v okresnom kole
na II. mieste umiestnila žiačka Anna Kureková s ľudovou piesňou
podľa vlastného výberu. Zúčastnili
sme sa aj okresného kola mladý
záchranár, kde si žiaci preverili teoretické aj praktické zručnosti
z tejto oblasti. Obsadili v silnej
konkurencii pekné 6. miesto.
V okresnom kole žiakov v malom
futbale Dôvera Cup sa umiestnilo
družstvo mladších žiakov na 2.
mieste. Vo floorbalovom turnaji
starších i mladších žiakov kde sme
skončili na 4. resp. 5 mieste. Zúčastnili sme sa aj okresného turnaja v hádzanej chlapcov i dievčat,
kde chlapci získali 4. miesto a
dievčatá 3. miesto. Celý rok prebiehala na škole súťaž FAREBNÉ
DNI s týmto výsledkom – na 1.
mieste skončil 4. ročník,
na 2. mieste skončil 5. ročník, na
treťom mieste skončil 7. ročník.
V rámci
spolupráce
s CPPPAP prebehli v II. polroku aktivity týkajúce sa prevencie, ale
taktiež oblasti predškolskej zrelosti, problémových žiakov a ich diagnostikovania.

"Vniesť svetlo do hlbín ľudského srdca, to je posolstvom umelca. "
Vzdelávanie na našej škole v
II. polroku školského roka
2013-2014 prebiehalo v duchu
príprav na jarný umelecký festival. Pedagogický zbor sa rozhodol zorganizovať súťažfestival priamo na našej škole,
pre našich žiakov, aby všetci
mali možnosť počuť výsledky
svojich spolužiakov a mohli
získať inšpiráciu pre podobné
vystúpenia.
O toto podujatie bol z radov
žiakov našej školy veľký záujem a na našu obrovskú radosť
sa ho zúčastnili až dve tretiny.
Festival trval tri dni, pretože

každé oddelenie dostalo na
prezentáciu jedno popoludnie.
Pohľad do činnosti jednotlivých odborov mali záujemcovia na otvorených hodinách.
Trochu nás zarmútilo, že sa
žiaci menej zaujímali o prácu
v inom, než vo svojom odbore.
Snáď zo strachu z tvorivej
dielne. Nemyslíme si však, že
je dôvod na sklamanie. Veríme,
že si postupne zvyknú aj na takéto aktivity. V budúcnosti
plánujeme organizovať podobné súťaže v nádeji, že všetcižiaci dostanú chuť zapojiť sa.

Najväčším potešením pre mňa
okrem
celkového
zážitku
z umenia bolo, že som dospela
k záveru, že dve tretiny študentov našej školy nie je len
dobrá, ale vynikajúca.
Náš festival navštívil aj pán
starosta, a s veľkým potešením
privítal koncert víťazov.
Požiadal nás, aby sme program
ukázali aj širšej verejnosti,
obyvateľom obce v miestnom
dome kultúry. Dôsledkom toho
vzniklo fantastické predstavenie, ktoré sa konalo 13. júna.
Množstvo záujemcov, ktorí sa
prišli pozrieť mali bohatý ume-

lecký zážitok. Hoci každý
koncert ponúka krásne a zmysluplné popoludnie, tento festival nás obohatil novými skúsenosťami. Myslíme si, že môže inšpirovať ďalšie generácie
na to, aby sa aktívnejšie zapojili do štúdia umenia. Bolo to
pozoruhodné, snáď najpôsobivejšie podujatie našej školy v
II. polroku školského roka
2013-2014. Popri ňom ostatné,
menšie
aktivity
–
hoci
s užitočnými
výchovnovzdelávacími výsledkami - pripadajú maličké.
Ildikó Babúsová
riaditeľka ZUŠ Jesenské
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Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho
v Jesenskom v II. polroku školského roka 2013/2014

Uplynulé obdobie v II.polroku
v živote ZŠ s Vjm Viktora
Szombathyho bolo charakterizované naplňovaním úloh výchovno – vzdelávacieho procesu.
Jedným z cieľov našej školy
je pestovanie a chránenie materinského jazyka. Práve preto
sme sa zúčastnili na zopár
súťaží, ktoré posilnili u našich
žiakov úctu a lásku k maďarskému jazyku. Na našej škole
sa usporiadala recitačná súťaž
v maďarskej reči, a do semifinále
sa
dostali
žiaci
z ôsmeho
ročníka. Vojtech
Balog
sa
umiestnil
v striebornom
pásme
a Krisztián
Zagyi
v bronzovom pásme, Marka
Antala porota dostala až na
pódium celoštátnej recitačnej
súťaže
v prednese
poézie
a prózy
Mihálya
Tompu.
Na našej škole rastie záujem
o rozprávanie rozprávok. Už
piatykrát usporiadajú celoštátnu súťaž v prednese ľudových
rozprávok Arnolda
Ipolyiho, kde Ákos D. Varga
sa umiestnil v zlatom pásme,
Jenifer Molnárová a Mark
Antal
v bronzovom
pásme.„Čítať je dobré“ – literárna
súťaž je veľkým ohlasom u
našich žiakov. Našu školu reprezentovali 2 skupiny žiakov, no a svedomitá spoločná
práca šiestakov a siedmakov
priniesla svoje ovocie, lebo
získali 2.miesto. V tomto roku tzv. „projektový deň“ organizovali v Gemerskom Jablonci, v rámci čoho žiaci kráčali po stopách starých remesiel. Šiestaci a piataci všetkým ukázali, ako sa vyrába

košík
a metla
z vetvičiek.
Pod názvom „Počul si zvesť?“
sa konala vo Fiľakove regionálna súťaž v spievaní ľudových piesní. Naše malé spevavé vtáčiky hrdo reprezentovali našu školu, Leó Szitai
sa umiestnil v striebornom
pásme a Judit Kincső Szaniszló v zlatom pásme.
Na súťaži ,,Poznaj slovenskú
reč“ sa zúčastnili zo školy aj
žiaci I. a II. stupňa, a náš žiak
Daniel Rácz nám priniesol
pekné miesto
bronzového
pásma.
15. marca sme si pripomenuli
náš národný sviatok „ Boj za
slobodu v revolučných rokoch
1848-49“ , uctili sme si ho
pekným kultúrnym programom.
Žiaci s dobrým logickým myslením dokázali svoje spôsobilosti
na
súťažiach
z matematiky a fyziky. V peknom počte sa zapojili do matematických súťaží „Klokan“,
„Ilona Zrínyi“ a „ Pytagoriáda“. Na súťaži „Klokan“ získala ocenenie „úspešná riešiteľka“ Estera Zagyiová zo 7.a
triedy. Žiaci z 8.a triedy mali
veľký
záujem o
súťaž
z informatiky „Robogo“, ktorá
zhrnula
poznatky
o programovaní
a získali 3.
miesto.
Každý rok sa zapájame do
Zdravotníckej súťaže, ktorá
prebieha po slovensky a je pre
žiačky z I. aj z II. stupňa veľkou výzvou. Sme hrdí na ne,
pretože žiačky z 3.A triedy
získali 3.miesto.
11. apríl sme venovali poézii. V „ Deň poézie“ žiaci

mohli zarecitovať svoje obľúbené básne do školského
rozhlasu.
30. mája sme usporiadali „
Deň Viktora Szombathyho“, na
ktorom žiaci mohli súťažiť v
rôzneych súťažiach, ako literárno-vlastivednej,
výtvarnej, športovej a remesel
níckej . Začiatkom júna bol
usporiadaný festival družín
„Detský úsmev“, na ktorom sa
žiaci našej školy zúčastnili
v hojnom počte.
Tí žiaci, ktorí preferujú kreslenie, mohli svoju kreativitu
rozvíjať v rôznych súťažiach.
Zapojili
sa do výtvarných
súťaží: „Vesmír očami detí“ 2.miesto získala Nikoleta Gatyásová, FIKIV / súťaž na
škole Istvána Ferenchyho/ 2.miesto získala Mirtill Molnárová a 3. miesto Adrián Lőkös . Pre našich žiakov bola
veľmi zaujímavá výtvarná súťaž „Požiarnictvo očami detí“, ich dôkazom boli nasledovné výsledky: Karolína Bődová 1.miesto a 2. miesto získala Vivien Kuszová. Pod
názvom „Fašiangy v Malohonte“ bola uskutočnená súťaž,
kde Diego Šimon získal 1.
miesto. Zorganizovali
sme
výstavu Júliusa Punku , ktorá
je vlastne aj súťaž v dvoch kategóriách pre našich žiakov
a pre žiakov z okolitých
škôl.
Aj v tomto školskom roku bol
zrealizovaný pre siedmakov
lyžiarsky výcvik v Zbojskej.
Žiaci sa tu naučili lyžovať,
alebo sa zdokonalili počas
10
výučbových
hodín
v základnej technike lyžovania.
Žiaci 6.a 3. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku,
kde sa naučili plávať, alebo si
zdokonalili svoje
plavecké
schopnosti.
Naši futbalisti sa
zúčastnili
na
futbalovom
turnaji v Rimavskej
Sobote. Hrali žiaci
z
I. a II. stupňa,
a dobrým
zápasom
prispeli
k tomu,
aby
získali aj dobré

umiestnenie na obvodnom kole.
S cieľom ochrany človeka
a prírody sme usporiadali terénne cvičenie, kde si žiaci
mohli vypočuť zdravotnícku
prednášku a mohli riešiť úlohy
súvisiace s dopravou, výchovou a civilnou ochranou.
Marec sa začal s testovaním
deviatakov, tzv. Monitorom,
ktorý úspešne zvládli.
Unavujúci februárový mesiac
sa skončil zábavou na maškarnom plese, kde si žiaci z I.
stupňa
obliekli
vtipné
a zaujímavé masky. Pre ôsmakov prišiel očakávaný venček.
Prvá májová nedeľa bola na
našej škole venovaná mamičkám. Žiaci im každý rok poďakujú za starostlivosť a lásku
pekným kultúrnym programom.
Posledný mesiac sme úspešne
otvorili našou pýchou bábkovou skupinou „Meseláda“. Po
úspešnom vystúpení v Tornali
sa dostali na „ Podunajskú jar
„ do Dunajskej Stredy. Ich
predstavenie prinieslo tak veľmi
vytúžené
miesto
v striebornom pásme.
Koniec školského roka je aj
rozlúčkou
deviatakov
a slávnostný zápis do „ Knihy
cti“, kde sa zapisujú mená žiakov s vynikajúcimi výsledkami.
Kvalitnú prácu odviedli pedagógovia aj v oblasti mimoškolských aktivít a záujmového
vzdelávania. Z nich treba spomenúť najmä zapojenie sa do
projektov a aktivít. Všetky naše
aktivity
smerujú
k skvalitňovaniu
práce
a prinášajú žiakom potešenie
a radosť z príjemne prežitých
chvíľ.
Mgr. Andrea Szekfűová

6 . Uznesenia obecného zastupiteľstva od 19.12.2013 do 15.05.2014
N 2014 zo dňa
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
A zároveň ruší svoje uznesenie č.
Zasadnutie
21.11.2013
Uznesenie č. 319
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ondrej Kurek, Ing. Víťazoslav Bódi
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 320
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmenu programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 321
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
24.10.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 322
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie koncepciu rozvoja školskej jedálne obce Jesenské
a žiada do 15.12.2013 vypracovať a
predložiť akčný plán na roky 20142020 pre fungovanie školského
stravovania, sociálneho stravovania
a iných možností pre ŠJ a MŠ.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 323
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie informatívnu
správu hlavnej kontrolórky
k čerpaniu rozpočtu obce Jesenské
k 30.9.2013.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 324
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmeny v rozpočte č.6
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 325
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje nájomnú zmluvu
v budove Základnej školy, Mieru
č.154 za účelom obchodnej činnosti, prevádzkovania školského bufetu.
Hlasovanie – 5 : 1 : 0
Uznesenie č. 326
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia :
a/ VZN č. 20/2013 o chove, vodení
a držaní psov na území obce
b/ VZN č. 21/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o dočasnom obmedzení
užívania pitnej vody
c/ VZN č. 22/2013
o zneškodňovaní obsahu žúmp

Uznesenie č. 327
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje do kategórie ostatná
krátkodobá finančná výpomoc od
dodávateľa stavby Kanalizácia
a ČOV Jesenské Combin Banská
Štiavnica a.s. účelovo viazané prostriedky na predmetný projekt vo
výške 330 960,55€.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 328
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. k o n š t a t u j e, že
a)
parcely CKN 50/139 o výmere
32m2 a CKN 49/3 o výmere 32 m2,
nachádzajúce sa v katastrálnom
území obce Jesenské sú susediacimi parcelami o rovnakej výmere, t.
j. pre účel zámeny majú rovnakú
hodnotu,
b)
parcela CKN 49/3 je vo vlastníctve
obce Jesenské a parcela CKN
50/139 je v bezpodielovom spoluvlastníctve Jozefa Sótéra
a manželky Flóry Sótérovej, r. Peňázovej,
c)
zámenou parciel by došlo
k zamedzeniu členitosti, t. j. vyrovnaniu hranice medzi susednými pozemkami,
d)
že zámenou predmetného majetku
za dodržania ustanovenia § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, je vhodným spôsobom
nápravy súčasného stavu.
2. r o z h o d l o
a)
tak, že skutočnosti uvedené zhora
pod bodmi a) až e) sú v podmienkach obce Jesenské prípady hodné
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.
8 písm. e) zák. SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
b)
tak, že zámena majetku obce a to
nehnuteľnosti – pozemku CKN
49/3 – zastavané plochy o výmere
32 m2, vedenej Okresným úradom
v Rimavskej Sobote – katastrálny
odbor, pre katastrálne územie Jesenské, vlastníctvo na základe listu
vlastníctva číslo 1, pod B1 v podiele 1/1, za parcelu CKN 50/139 –
záhrady, o výmere 32 m2, vedenej
tamže, na liste vlastníctva 1298,
pod B1 v podiele 1/1 Jozef Sótér
a Flóra Sótérová r. Peňázová, pre
katastrálne územie Jesenské, sa
uskutoční zámennou zmluvou.

270 zo dňa 14.03.2013.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabrial Mihályi
starosta obce

Zasadnutie zo dňa
19.12.2013
Uznesenie č. 329
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ing. Tibor Borbáš, Štefan Gabmayer
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 330
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 331
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
21.11.2013
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 332
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a, schvaľuje rozpočet na rok 2014
a berie na vedomie výhľadovo rozpočet na roky 2015-2016.
b, berie na vedomie stanovisko
hlavnej kontrolórky k rozpočtu
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 333
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje zmeny rozpočtu č. 7.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
1.
Uznesenie č. 334
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č.
18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školských zariadení (školský
2. a školklub detí pri ZŠ slovenskej
ský klub detí pri ZŠ Viktora Szombathyho) a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jesenské
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 335
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s odkúpením pozemkov

3. p o v e r u j e obecný úrad
a)
aby zabezpečil všetky potrebné
právne náležitosti súvisiace
s prevodom vlastníckeho práva

C“KN 613/3 o výmere 808 m2 orná
pôda a „E“ KN 614/2 o výmere
592 m2 záhrady, v katastrálnom

zhora uvedeného majetku obce Jesenské

území obce Jesenské, okres Rimavská Sobota, do výlučného vlastníctva obce za kúpnu cenu 2800,-- €
za nehnuteľnosti v celku.. Pozemky
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sú vedené na liste vlastníctva č.
1065, vlastníctvo pod B1 Šipošová
Judita, r. Sándorová, Školská 15,
Tornaľa.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy
a s právnym úkonom – vkladom
kúpnej zmluvy do operátu katastra
nehnuteľností, v zmysle § 9 ods. 2
zákona číslo 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 336
Obecné zastupiteľstvo obce Jesenské
1.s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák.
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva obce Jesenské pod č.
328 zo dňa 21.11.2013.

zámenu, prevod majetku obce
Jesenské a návrh zámennej
zmluvy:
predmetom zámeny a prevodu
vlastníctva sú nehnuteľnosti vedené
Okresným úradom v Rimavskej
Sobote – katastrálny odbor pre katastrálne územie Jesenské.
1. pozemok CKN 49/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
vlastníctvo na základe listu vlastníctva č. 1 pod B1 v podiele 1/1,
vlastníkom je obec Jesenské
2. pozemok CKN 50/139 – záhrady
o výmere 32 m2, vlastníctvo na základe listu vlastníctva 1298 pod B1
v podiele 1/1, vlastníkom sú Jozef
Sótér a Flóra Sótérová, r. Peňázová.
1.
p o v e r u j e obecný úrad, aby
spracoval všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil zámennú zmluvu o prevode majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na webovej stránke obce.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
starosta obce

Obec Jesenské ponúka na predaj stavebné pozemky na
Ulici školskej za cenu 3,30 €/m²². Podmienky predaja sú
zverejnené na stránke www.jesenské.sk
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Zasadnutie zo dňa 20.02.2014
Uznesenie č. 337
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Ondrej Kurek, Ing.
Albert Ján
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 338
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 339
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
19.12.2013
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 340
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu
na odkúpenie pozemkov „C“KN
613/3 o výmere 808 m2 orná pôda a
„E“ KN 614/2 o výmere 592 m2
záhrady, v katastrálnom území
obce Jesenské, okres Rimavská
Sobota, do výlučného vlastníctva
obce za kúpnu cenu 2800,-- € za
nehnuteľnosti v celku. Pozemky sú
vedené na liste vlastníctva č. 1065,
vlastníctvo pod B1 Šipošová
Judita, r. Sándorová, Školská 15,
Tornaľa. Účel nákupu – vysporiadanie pozemkov pod miestnou
komunikáciou ulica Nová.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 341
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje harmonogram plánu
zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2014.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 342
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN
obce Jesenské č. 35/2007, zo dňa
13.12.2007 o likvidácii odpadov na
území obce Jesenské.
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 343
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a./ schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce
Jesenské na I. polrok 2014
b./ poveruje hlavnú kontrolórku
obce na výkon kontroly v súlade so
schváleným plánom kontrolnej
činnosti na I. polrok 2014
Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 344
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje plat starostu obce vo
výške 1,98 násobku priemernej
mesačnej nominálnej mzdy za rok
2013 podľa §4, odst. 1) zákona č.
253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov, zvýšeného o 44% podľa
§4, odst. 2) zákona č. 253/1994
Z.z.

Hlasovanie – 6 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 345
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje odmenu pre hlavnú
kontrolórku obce v sume 300,EUR.
Hlasovanie – 5 : 1 : 0
Uznesenie č. 346
Obecné zastupiteľstvo za prítomnosti starostu obce prerokovalo
a schvaľuje žiadosti pre žiadateľov :
Nikoleta Királyová
Halgašová Katarína
ktorý splnili kritériá VZN č.
7/2011 o nakladaní s nájomnými
bytmi pre občanov 2 x 4 b. j.,
čl. 2 o pridelenie štandardných
nájomných bytov. Nájomný vzťah
začína dňom 1.3.2014.
Hlasovanie : 6 : 0 : 0 - jednohlasne
Mgr. GabrieMihályiStarosta obce
Zasadnutie zo dňa 27.03.2014
Uznesenie č. 347
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: Rúgó Alexander, Ing.
Borbáš Tibor
b/ zapisovateľku zápisnice: Bc.
Daniela Bődová -pracovníčka OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 348
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie prezentáciu
spoločnosti PIGAGRO, s.r.o na
navýšenie kapacity farmy pre chov
ošípaných – farma Domafala.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 349
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje doplnenie bodov programu zasadnutia.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 350
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
20.02.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
d/ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy na sociálne
byty a KC a 10% spolufinancovania projektu cca. 400 EUR.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 351
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
zvolilo prísediacich p. Feledyová
Margita, p. Marta Hanákova, p.
Varga Jozef pre Okresný súd
Rimavská Sobota § 140 ods. 3
zákona č. 385/2000 Z.z. o súdoch
a prísediacich a o doplnení niektorých zákonov na funkčné obdobie
rokov 2014 – 2018.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 352
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
deleguje do školskej rady pri

Materskej školy pani Pavelkovú
namiesto pani Juhászovej .
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 353
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje
1/ Dodatok č. 3 k VZN č. 18/2013
dotácia na rok 2014 na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy, školských zariadení (školský
klub detí pri ZŠ slovenskej a
školský klub detí pri ZŠ Viktora
Szombathyho) a školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jesenské
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 354Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na
vedomie správu o výsledkoch
kontroly za obdobie od 1.11.2013
do 31.12.2013.
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 355
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
navrhuje riešenie problému na
základe sťažnosti občanov ulica 1.
Mája a ulica Nová a to :
vyhľadať možné lokality na umiestnenie celej rodiny
/rodina Bikkešová/
prešetriť alternatívne
riešenie situácie rodiny
vrátiť sa k tomuto
problému na každom zastupiteľstve
v osobitnom bode
toto uznesenie ruší
predošlé č. 300
Hlasovanie – 7 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi -starosta
obce
Zasadnutie zo dňa 15.05.2014
Uznesenie č. 356
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a/ overovateľov zápisnice
v zložení: František Fábián, Ing.
Albert Ján
b/ zapisovateľku zápisnice: Ing.
Vargová Tímea - pracovníčka
OcÚ
Hlasovanie – 3 : 0 : 2
Uznesenie č. 357
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje programu zasadnutia.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 358
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu
o činnosti OcÚ, starostu
a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ
27.03.2014
b/ berie na vedomie plnenie
uznesení od posledného zasadnutia
OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 359
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie správu Obvodného oddelenia Policajného zboru
o stave bezpečnostnej situácie
v obci Jesenské za rok 2013.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 360

7.

Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie bez pripomienok
hlásenie majetkových priznaní :
Mgr. Gabriel Mihályi – starosta
Mgr. Agáta
Zimanová - riaditeľka ZŠ maď.
Mgr. Alena
Vontorčíková – riaditeľka ZŠ slov.
Ildikó
Babušová – riaditeľka ZUŠ
Elena
Sekelská – riaditeľka MŠ
Hlasovanie 5 : 0 : 0
Uznesenie č. 361
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje dohodu o dočasnom
pridelení zamestnancov na výkon
práce k BRSC na dobu určitú od
19.05.2014 – 30.09.2014.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 362
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie zvýšenie rozpočtu o 101 875,00 Eur v príjmovej aj
výdavkovej časti – sú to účelovo
určené prostriedky zo štátneho
rozpočtu.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 363
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje :
a) použite rezervného fondu obce
na kapitálový transfer vo výške
9000,00 € na rekonštrukciu centra
obce mimo projektu ,, Revitalizácia
centrálnej zóny v obci Jesenské"
ktorá bola financovaná zo ŠR a EU
b)
- zvýšenie rozpočtu v príjmovej
časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce
o 9000,00 €
- zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej
časti na oddiely 06.6.0 ,, Revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské" na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 9000,00 €
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 364
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
berie na vedomie žiadosť Ladislava Felediho o zámenu parciel
/vymenované v žiadosti/. Poslanci
dávajú za úlohu vypracovať geometrický plán a následne zápis GP
do katastra nehnuteľnosti.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 365
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
schvaľuje prenájom nebytových
priestorov v budove zdravotného
strediska pre MUDr. Dudáša
Olivera za účelom poskytovania
zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár pre dospelých s účinnosťou od 1.6.2014.
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Uznesenie č. 366
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
deleguje do Rady školy pri Základnej školy Viktora Szombathyho s VJM nasledovných poslancov
: MVDr. Éli Tomáš, Barta Ladislav, Rúgó Alexander, Ing. Tibor
Borbáš
Hlasovanie – 5 : 0 : 0 – jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi starosta obce

8.

NOVINKY Z MŠ
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MAŠKARNÝ PLES V MATERSKEJ ŠKOLE
Čože by to boli za fašiangy bez
maškarného plesu. Tohto roku
sme maškarný ples oslavovali
v materskej škole, ktorú sme
pekne vyzdobili na celodennú
oslavu. Deti si už ráno obliekli
svoje masky, ktoré si pripravili
spolu s mamičkami a tak pani
učiteľky vítali v škôlke rôzne
rozprávkové bytosti, bojovníkov, zvieratká, spidermanov
a iné zaujímavé masky. Bolo čo
obdivovať. Deti sa počas promenády predstavili a následne
si vybrali spomedzi seba naj-

krajšie masky. O celodennú zábavu sa postarali pani učiteľky,
ktoré pre deti pripravili rôzne
súťaže a zábavný celodenný
program s diskotékou. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, pri ktorom si mohli
unavené deti doplniť svoju
energiu. Všetky krásne masky
boli odmenené darčekom. Aj
tento rok sa nám maškarný ples
vydaril a tešíme sa na budúci.

Fašiangy kedysi
Posledný fašiangový deň sme
priblížili deťom, aké boli
fašiangy kedysi a aké sú dnes.
Deti zo Základnej školy
slovenskej nám predviedli
v krojoch ľudové tance, ktoré
kedysi naši starí rodičia
tancovali počas fašiangov.
Škôlkarom sa tanec veľmi páčil
a aj oni si spolu so školákmi
vyskúšali zatancovať podobný
ľudový tanec.

MDŽ v MŠ
K MDŽ naše deti predviedli svojim mamičkám kultúrny program, ktorý sa konal v jednotlivých triedach materskej školy. Deti zatancovali,
zaspievali a zarecitovali milé básničky. Takouto formou sa poďakovali mamičkám za starostlivosť a lásku. Veď mama je prvá veľká istota,
ktorú v živote majú. Na záver malí umelci obdarovali svoje mamičky vlastnoručne maľovaným srdiečkom.

Veľká noc v materskej škole

Koncert MŠ
Už tradične sme uskutočnili v
jednotlivých triedach našej materskej školy veľkonočné tvorivé
dielne, na ktoré sme pozvali aj rodičov. Deti sa veľmi tešili na spoločnú akciu. V príjemnej atmosfére sme maľovali vajíčka, zdobili
venčeky
a
vyrábali
rôzne
veľkonočné ozdoby. Akciu deti
spestrili spevom, tancami a
prednesom veľkonočných kolied.
Bolo to milé stretnutie, z ktorého
mali radosť všetci zúčastnení. Aj
touto cestou ďakujeme rodičom,
že sa zúčastnili akcie a tak prispeli
k navodeniu predveľkonočnej
atmosféry v materskej škole.
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ZAUJÍMAVOSTI

9.

Rok Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska.
(u nás slávnosť patrónky Slovenska 15. septembra)

„Liturgia slávi spomienku na
bolestnú Pannu (15. septembra,
ktorá nám dáva príležitosť, aby
sme si pripomenuli najdôležitejšiu rozhodujúcu chvíľu
v dejinách spásy a uctili si
Matku trpiacu i so Synom, pri
ktorom, povýšenom na kríži,
stála.“
(Marialis cultus 7)
Úcta k siedmim bolestiam Panny
Márie
sa
začala
v stredoveku, ktorej výkvetom
je sekvencia Stabat Mater, hoci
už od najstarších čias si veriaci

s úctou spomínali na
bolestnú
Pannu pod
krížom. Prvý známy
liturgický
sviatok
nariadila synoda v Kolíne
nad Rýnom 22. apríla
1423 s titulom Spomienka na úzkosti a bolesti
preblahoslavenej Panny
Márie, a to na piatok po
tretej nedeli po Veľkej
noci. Roku 1668 dovolil
pápež Klement IX. omšu
o Siedmich
bolestiach
Panny Márie Reholi služobníkov Panny Márie, a to na tretiu
nedeľu v septembri. Už predtým Sixtus IV. Založil omšu
Naša Pani bolestná a vložil ju
roku 1482 do misála. Benedikt
XIII. Roku 1727 povolil omšu
o Siedmich bolestiach Panny
Márie pre celú Cirkev. Osobitný sviatok Siedmich bolestí
Panny Márie ustanovil Pápež
Pius VII. 18. septembra 1814
na tretiu septembrovú nedeľu.
Sviatok mal vlastné ofícium
a omšu (ako mali služobníci

Panny Márie). Pápež ustanovil
sviatok z vďačnosti za svoj
šťastný návrat zo zajatia.
Pius X. preložil sviatok na 15.
septembra, aby nedeľa bola
voľná.
Číslo 7, je číslo plnosti, a teda
pri bolestiach Panny Márie vyjadruje
plnosť,
veľkosť
a množstvo jej bolesti. Ľudová
nábožnosť ich konkretizuje na
tieto osobitné bolesti: 1. Simeonova predpoveď, 2. Útek do
Egypta, 3. Strata 12-ročného
Ježiša, 4. Cesta na Golgotu, 5.
Ukrižovanie Ježiša, 6. Sňatie
z kríža, 7. Ježišov pohreb.
Panna Mária všetky bolesti
znášala s hlbokou vierou. Simeonovo proroctvo pri obetovaní Ježiša v chráme poznačilo
celý Máriin život. Meč bolesti
sa zvlášť citeľne dotýkal jej
duše pri úteku do Egypta, pri
úzkostlivom hľadaní Ježiša
v Jeruzaleme, pri nepochopení
a nenávisti voči jej Synovi zo

strany Nazaretčanov a napokon
pri Ježišovom utrpení a smrti
na kríži. Keď vojakova kopija
prebodla Ježišovo mŕtve srdce,
vtedy Simeonom predpovedaný
meč celkom prenikol dušu jeho
matky. Panna Mária „veľmi
trpela so svojím Jednorodeným
a s materinským srdcom sa pridružila k jeho obete.“ (LG 58)
Rok 2014 je venovaný patrónke Slovenska Sedembolestnej
Panne Márii. Na 76. plenárnom
zasadnutí o tom rozhodli členovia Konferencie biskupov
Slovenska (KBS).
Dôvodom vyhlásenia tematického roka je 450. výročie od
prvého zázraku na príhovor
Panny Márie v Šaštíne a 50.
výročie potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Slovenska pápežom Pavlom
VI. Ten istý Svätý Otec zároveň vyhlásil chrám v Šaštíne za
Baziliku minor.

Výpis z kroniky - Oslobodenie obce Červenou armádou
Pred príchodom Červenej armády
situácia v obci bola nasledovná.
Maďarské úrady ako Hlavnoslužobnovský úrad , Okresný súd
a Žandárska stanica, Poštový úrad
dokončili evakuáciu. Súčasne opustili obec niektoré rodiny, ktoré nedržali spolu s ľudom a sami cítili,
že stratili mocenské postavenie
a pôdu pod nohami. Nemecké vojsko na pastvine pri hradskej ceste
smerom na Plavlovce malo skladovanú muníciu vo väčšine delové
náboje, ktoré v množstve asi 15-16
vagónov tiež odsúvali nákladnými
autami. Dňa 22. Decembra 1944
bola vyprázdnená aj železničná
stanica, kde do uvedeného dňa prešlo niekoľko evakuačných vlakov,
najviac s civilnými uprchlíkmi, ich
sťahovacími zvrškami a rôznym
materiálom. Len miestny železničiari zostali tam s výpravcom Ondrejom Zátureckým. V ten deň tri
veľké rušne prichádzali od Duboviec krokom a ťahali za sebou trhač, ktorým asi v dĺžke 2 km roztrhali železničné pražce medzi koľajnicami. Za ním šli Nemci, ktorý
rozstrieľali koľajnice a vyhodili do
povetria aj železničný most nad
Rimavou.

Obyvateľstvo obce vedelo, že je to
posledná jednotka, ktorá ustupuje
pred náporom Červenej armády.
Ináč cez obec fronta neustupovala,
lebo v okolí Bánréve a Rimavskej
Seči Nemci odbočili na sever dolinou Šajavy a Blhu po prerazení
tamojších bojových línií.
V pozdných večerných hodinách
smerom od Fiľakova boli sem dopravení nemeckí vojaci nákladnými
autami za tým účelom, aby tu zapchali roztrhnutú frontu. O ich príchode mnohí z obyvateľstva sa
dozvedeli až ráno 23. Dec.1944,
keď pri úsvite boli zobudení rachotom pušiek a guľometu. Títo Nemci
obsadili pravý breh Rimavy od
zničeného železničného mostu až
po obec Pavlovce. V druhej línii sa
umiestnili vedľa železničnej trati
od zástavky smerom na Rimavské
Janovce. Ich celkový počet sa odhadoval na 200, mali guľomety,
pušky a mínomety. Palebné postavenie mali dobré.
Dňa 23. dec. 1944 ráno predvoje
Č.A. stáli pred obcou a približovali
sa k ľavému brehu Rimavy smerom
od východu a súčasne postupovali
na Pavlovce a Rim. Janovce. Pred

obcou nemajú iného krytu, bojovníci Č.A. sa kryli za stromami na
jarmočisku a v jarkoch vedľa hlavnej cesty. Od rána asi do 14 hodiny
trvali prestrelky z oboch strán.
Kým na ceste od Širkoviec pri železničnom strážnom domku sa objavil jeden tank Č.A. s delom
a vypálil jednu strelu smerom
k veľkej stanici na hodejovskú cestu, kde Nemci už prchali patrne od
veľkej stanice kde tiež mali bojovníkov. Na tento výstrel nemeckí
vojaci vedľa Rimavy povyskakovali a utekali cez dedinu, po trati
preč. Okolo 16 hodiny jeden z nich
vyhodil železobetónový most nad
Rimavou, pričom sám bol ranený
a cez poškodený most prechádzajúcimi krásnoarmejcami bol zastrelený, keďže kládol ďalší odpor. Severný okraj obce takzvaná Hóšťa
a Ivanfala pustatina bola ešte Nemcami obsadená, ale Č.A .ostatnú
časť obce do večera 23.12.1944
definitívne obsadila. Dňa 24. Decembra očistila aj túto Nemcami
časť obce tak, že v predošlý deň
bojovníci Č.A. severne od obce

prešli cez Rimavu – údajne
v Pavlovciach a pri mlynskej chate
dosiahli
pustatinu
Šárközi
a Ivanfalu, kde zostali do rána
a obkľúčili obec odkiaľ utekajúcich
Nemcov zajali alebo zastrelili.
Strieľanie v okolí obce popoludní
dňa 24. Decembra 1944 už nebolo
počuť. Prechod fronty obec prežila
bez väčších škôd a strát na majetku. Z civilného obyvateľstva pri
týchto bojoch nikto nezahynul.
Najvyšším veliteľom tu operujúcej
jednotky Č.A. bol poľný maršal
Malinovsky.

Dátum 24. december 1944 pre
obyvateľov obce stal sa prvým
dňom oslobodenia nielen od
fašizmu, ale tiež od kapitalizmu, stal sa nástupným dňom
prenikavých zmien vedúcich
k budovaniu
socializmu
a krajšej budúcnosti všetkých
pracujúcich obce.
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Aktivity dôchodcov
Dňa 28. februára 2014 sa
v reštaurácii Nostalgia
konala
výročná
členská
schôdza
,,Základnej organizácie jednoty
dôchodcov v Jesenskom“. Celkom
bolo prítomných 51 členov. Na
schôdzu boli pozvaní zástupcovia
obce Mgr. Gabriel Mihályi
a František Fabián, ktorí pozvanie
prijali a schôdze sa zúčastnili.
Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa organizácie p. Margita Feledyová. Po privítaní účastníkov a po
bohatom programe Základnej
umeleckej školy sa pristúpilo
k rokovaniu.

Vyhodnotila sa bohatá činnosť z
roka 2013 (zájazdy, návšteva
kultúrnych pamiatok, športový deň,
vianočné posedenie atď.) a prečítal
sa vytýčený projekt na rok 2014.
Boli pozdravení a milým darčekom
odmenení jubilanti roka, ktorí
slávili svoje okrúhle narodeniny.
S veľkým predsavzatím si vytýčili
plán aktivít na bežný rok, ktorý sa
však môže realizovať len s dotáciou od obecného úradu. K uskutočneniu vytýčených cieľov prajem
každému členovi veľa zdravia,
elánu a nech sa dobre cíti v našom
kolektíve.
M.F.
predseda

Už tradične sa každoročne
v mesiaci marec koná Výročná
členská schôdza ZO ŤZP. V tomto
roku to bolo 21. marca 2014. Počet
členov organizácie k tomuto dňu
bol 44.

Schôdzu zahájil a viedol člen
výboru, starosta obce Čierny Potok
Ondrej Hriň. Privítal všetkých
prítomných
a zvlášť
hostí
z Okresného centra pána predsedu
Jána Juhásza
a jeho zástupcu

Stalo sa už dobrou tradíciou v našej
obci zo strany našich seniorov
s organizovaním brigády v okolí
katolíckeho
a reformovaného
kostola. Príchodom skorej jari sa
brigáda uskutočnila už 5. apríla
2014 . Brigády sa zúčastnilo 14
seniorov z Jednoty dôchodcov a
zdravotne ťažko postihnutých. Na
pomoc im prišli i mladšie ročníky

z veriacich. Po obhliadke okolia
kostolov sa pustili s vervou do
práce. Ženy si zobrali na starosť
kvetinové záhony, kde pleli
a vysádzali kvety, popasovali sa so
záhonom irisov, ktorý už nevyhnutne potreboval zásah šikovných
rúk, vykopali burinu aj z okolia
plotov, povysádzali kvety pri
Mariánskom kríži a vysekali vý-

Spoločný športový deň našich
seniorských organizácií sa konal
29. mája 2014. Otvoril ho Štefan
Gabmayer. Privítal prítomných
a hostí z Okresného centra a pána
starostu, po ňom pani Margita
Felediová oboznámila prítomných
s najbližšími letnými aktivitami
seniorov.
Samotné súťaženie pozostávalo

z troch disciplín. Najlepšie sa
s nimi popasoval pán Solnoky
Štefan a tým pádom obsadil prvý
stupienok víťazov. Na druhom sa
umiestnil Feledy Jozef, tretí stupienok patril Františkovi Rohályimu,
štvrté miesto Jánovi Mojžišovi a
piate obsadila Júlia Barcziová. Po
odovzdaní cien sa pristúpilo
i k losovaniu tomboly.

Výročná členská schôdza ZO ŤZP
a taktiež zástupcu starostu obce
Jesenské pána Františka Fábiana.
V úvode bol odsúhlasený program
schôdze. Po ňom prečítala pani
Božena Mojžišová revíznu správu a
stav
pokladne.
Vyhodnotenie
činnosti za rok 2013 a návrh na
schválenie programu činnosti na
rok 2014 prečítal Štefan Gabmayer.
V tomto roku by sa mali zorganizovať dva zájazdy na termálne
kúpaliská podľa záujmu do Bükszéku prípadne Rapoviec a zájazd
organizovaný OcU Čierny Potok
do Dolnej Strehovej. Ďalej sa
odsúhlasil športový deň, posedenie
pri guľáši a posedenie pri vianočnej
kapustnici. Všetky tieto akcie sú
podmienené dotáciou od obecného
úradu, za čo členovia ZO ŤZP aj
touto cestou ďakujú starostovi obce
Gabrielovi
Mihályimu
Mgr.

a poslancom obecného zastupiteľstva za jej schválenie.
Po prečítaných správach zablahoželal pán Gabmayer jubilantom
Eve Melicherovej, Magde Máteovej, Priške Tóthovej, Jozefovi
Feledymu
a Gejzovi
Tóthovi
ktorým boli
odovzdané milé
upomienkové darčeky. Nezabudlo
sa ani na tombolu, ktorú predávala
pani Júlia Bárcziová a Erika Visnyaiová.
K záveru oficiálnej časti odovzdal
pán Ján Juhász ocenenie pre zaslúžilých členov a ich príkladnú prácu
v základnej organizácii. Boli to :
Štefan Gabmayer, Margita Feledyová, Vojtech Volzovák a Štefan
Pataky.
Po
diskusii
sa
pristúpilo
k poslednému bodu a to voľnej
debate a k slávnostnému obedu.

Stalo sa už dobrou tradíciou
honky vyrastajúcich drevín. Chlapi
si zobrali na starosť ťažšie práce
ako vysekávanie kríkov. Spoločnými silami pohrabali všetky
trávniky v okolí kostolov, kde
povyhrabúvali spústu popadaných
konárov zo stromov. Po dobre
vykonanej práci si oddýchli
a dohodli sa na ďalšej brigáde
začiatkom mája, kedy sa bude

Ruka v ruke pohyb a dobrá nálada
V príjemnej atmosfére čas
rýchlo ubiehal a ani sme sa
nenazdali a bol tu obed
a s ním i občerstvenie vo
forme guľáša na ktorý sme sa
už všetci tešili.

vykášať okolie ručnými kosami.
Túto prácu našich seniorov si
ocenil i miestny pán farár Vdp.
Martin Pivovarník, ktorý im verejne poďakoval na nedeľnej omši.
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V. ročník halového turnaja „starí páni“, memoriál Júliusa Nôtu
Dňa 22.2.2014 bol v Jesenskom
usporiadaný piaty ročník halového
turnaja „starí páni“ memoriál Júliusa Nôtu. Prihlásilo sa šesť mužstiev:
KomPaS Jesenské, Exen Jesenské,
Stavina Jesenské, Hajdú nábytok
Rim.Janovce, Polícia Rim.Sobota,
Beati Rim.Sobota. Hralo sa systémom každý s každým , pričom
jeden zápas trval 15 minút.
Turnaj otvoril zástupca starostu
obce Jesenské pán František Fábián
a zároveň privítal aj členov rodiny
zosnulého Júliusa Nôtu. Hráči i
ostatní prítomní si uctili jeho pamiatku minútou ticha.
Po odohraní zápasov nasledovalo
vyhodnotenie a odovzdanie cien
z rúk Júliusa Nôtu mladšieho.

Hráčom pogratuloval aj zástupca
starostu a manager FK Jesenské
Csaba Singlár.
Účastníci turnaja boli spokojní
s organizáciou a priebehom celého
turnaja a zhodli sa na názore ,že
človek akým bol Julko Nôta si
zaslúži aj v budúcnosti podobnú
spomienkovú akciu.
Organizátormi boli Obec Jesenské a
FK Jesenské
Konečné výsledky:
1. Exen-5- 4-0-1-20:10-12
2. Hajdú-5-4-0-1-16:7-12
3. Polícia-5-3-0-2-14:8-9
4. Stavina-5-3-0-2-12:8-9
5. KomPaS-5-1-0-4-7:16-3
6. Beati-5-0-0-5-5:25-0

Medzinárodný halový turnaj dorastencov vo futbale „memoriál Ing. Júliusa Vargu“
Dňa 03.03.2014 sa uskutočnil

predoval takou silou a razanciou.

medzinárodný halový turnaj dorastencov vo futbale, In memoriam
Julius Varga Ing., ktorý bol dlhoročným činiteľom futbalu v obci,
hlavne mládežníckych mužstiev
a bez ktorého by tento šport nena-

Výsledky by boli oveľa skromnejšie.
Turnaj sa otvoril príhovorom synov
† Juliusa Vargu Ing., Cabyho
a Petra Vargovcov ako aj starostu
obce Gabriela Mihályiho Mgr.,

ktorý privítal mužstvá a zaželal im
veľa športového šťastia a úspechov.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá:
Nyékládháza SE a Mályi SC
z Maďarska a mužstvá FTC Fiľakovo, FK Tornaľa, FK Jesenské.
Zápasy sa niesli vo veľmi športovom duchu. Nasadenie zo strany
všetkých mužstiev bolo obrovské
a odhodlanie dosiahnuť čo najlepšie
umiestnenie veľké. Zápasy rozhodoval rozhodca p. Alexander Pataky.
Po veľmi vydarených a bojovných
zápasoch starosta obce a synovia †
Júliusa Vargu Ing. vyhodnotili
turnaj ako aj jednotlivcov
a poďakovali zúčastneným mužstvám za nasadenie a chovanie sa
v športovom duchu.
Umiestnenie mužstiev:
1. FTC Fiľakovo 10 bodov 17 : 9
2. FK Tornaľa 7 bodov 12 : 9
3. Mályi SC 6 bodov 10 : 9
4. FK Jesenské 6 bodov 9 : 9
5. Nyékládháza SE 0 bodov 4 : 17

Najlepší hráči:
Strelec: Keresztes Patrik – FTC
Fiľakovo
Hráč: Stumpfh Akos – Malyi SC
Brankár:Hegedűs Patrik – Nyékládháza SE
Tento turnaj bol organizovaný pod
záštitou obce Jesenské ako aj FK
Jesenské. Poďakovanie patrí starostovi Gabrielovi Mihályimu Mgr. a
hlavnému organizátorovi p. Alexandrovi Berkimu, ktorý je zároveň
aj vedúcim dorasteneckého mužstva, ďalej sponzorom tohto vydareného podujatia Petrovi VinczemuCasablanca bar, Júliusovi Mihályimu-pekáreň Mihályi ako aj KomPaS s.r.o., bez ktorých by sa to
ťažko uskutočnilo. Poďakovanie
ešte patrí ženám ktoré sa starali
o pohostenie. Na záver celého
podujatia sa podávali sendviče ako
aj chutný guľáš ktorý navaril p.
Tomáš Tóth a p. Vladimír Kuna.

Vyhodnotenie jarnej časti súťažného ročníka 2013 / 2014 dorasteneckého
mužstva FK Jesenské
Dorastenecké mužstvo FK Jesenské pod vedením trénera Ladislava
Szaba a vedúceho mužstva Alexandra Berkiho v jarnej časti
súťažného ročníka 2013 / 2014
dosiahlo výsledky ako na hojdačke.
Mužstvo jar začalo nie celkom
vydarenou zimnou prípravou bez
niekoľkých bývalých opôr, ktorí
nás opustili, už s novými hráčmi,
ktorých sa nám podarilo zabudovať
do mužstva aj cez určité ťažkosti.
Počas horeuvedenej prípravy sme
absolvovali na umelom trávniku v
Rimavskej Sobote tri prípravné
zápasy pod záštitou kvalifikácie
Pohára Obfz. Našimi súpermi boli
mužstvá dospelých z okresnej
súťaže FK H. Zalužany , FK Kráľ,

a FK Ožďany.
Ďalšie zápasy v tejto kvalifikácii
odohralo naše dospelé mužstvo.
Tieto výsledky ako aj rozhodnutie
vedenia FK Jesenské nám umožnili, aby sme sa mohli zúčastniť na
záverečnom finálovom turnaji v
Tornali spolu s domácimi futbalistami ako aj futbalistami Iskry
Hnúšte a FK Ožďany. Po remíze s
dospelým mužstvom Iskry Hnúšťa
2 : 2 a následne po vyhratom
penaltovom rozostreli sme sa
dostali do finále, kde sme podľahli
mužstvu MFK Tornaľa v pomere
0 : 5.
Druhá polovica súťažného ročníka
jar v tretej lige Ssfz pripomínala
sínusoidu, dobré výsledky a výko-

ny sa striedali so zápasmi, ktoré
mali málo spoločné s dobrým
futbalom. Nakoniec sme predsa
obsadili uspokojivé desiate miesto
so ziskom dvadsiatich bodov so
skóre 54 strelených a 85 obdržaných gólov. V počte strelených
gólov sme boli na peknom štvrtom
mieste, ale čo sa týka obdržaných
gólov, to už bolo oveľa horšie, čo
sa samozrejme odrazilo aj v tabuľke. Ešte raz zdôrazňujem, že
umiestnenie na desiatom mieste v
tretej lige je historický úspech, ale
futbaloví činovníci, ktorí zabezpečujú chod nášho klubu ako aj ja
vieme svoje a to nasledovné:
prístup niektorých hráčov nebol na
požadovanej úrovni, tréningová

morálka bola strašná a tak vieme,
kde nás tlačí topánka. Na záver by
som sa ako tréner chcel poďakovať
hráčom za výkony dosiahnuté na
ihrisku, vedúcemu mužstva p.
Alexanderovi Berkimu za svedomitú prácu a v neposlednom rade
vedeniu samotného FK Jesenské na
čele s prezidentom a manažérom
klubu, pánom Tomásom Tóthom a
Csabom Singlarom, že zabezpečili
podmienky, aby dorastenecké
mužstvo mohlo účinkovať v tretej
lige.
Tréner dor. FK JesenskéLadislav Szabó
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Vitajte do života: V najkrajší žitia
deň mladosti rozkvetu beriete do
ruky života štafetu. Uvite
hniezdočko pre seba, pre deti, nech
vám ho lásky lúč hlboko presvieti“.

JÚN 2014

pre niekoho čas. Blahoželať v deň
sviatočný človeku blízkemu skrýva
však v sebe lásku, úprimnosť i
srdca jas“.

Márton Béres 07.02.2014
Veronika Horváthová 08.02.2014
Ricardo Lakatos 21.02.2014
Michaela Spodniaková 24.02.2014
Mária Horváthová 16.03.201
Vivien Figei 15.04.2014
Karolína Trifontiová 28.04.2014
Damian Danyi 29.04.2014
Jázmin Csalová 01.05.2014
Scarlet Helen Parobeková 06.05.2014

„Skvelé
manželstvo nie je keď sa dá dokopy
dokonalá dvojica. Skvelým
manželstvom je ak sa nedokonalá
dvojica naučí tešiť zo svojich
rozdielov“.
Manželstvo uzavreli:

Róbert Cibuľa a Gizela Péterová
08.01.2014
Milan Kukla a Barbora Bariová 05.02.2014
Richard Illés a Veronika Trifontiová
10.02.2014
Róbert Cibuľa a Žaneta Bariová 26.02.2014
Ivan Danyi a Viktória Oláhová 01.03.2014
Benjamín Krajčovič a Adriana Dudomová
01.03.2014
Rajmund Lázi a Valéria Cibuľová
26.03.2014
Zdeněk Rafael a Lenka Baloghová
21.05.2014

Životné jubileum oslávili:
„Každý deň má mnoho krás, nájsť
vôňu kvetov, lúče slnka i nájsť si

60 narodeniny:
Viera Kováčiková Mgr.
Aladár Balog
Zoltán Mike
Terézia Bartová
Zoltán Kotróczó
Štefan Fodor
Ladislav Vincze
Irena Botošová
Ema Gaálová
Klára Habláková
Aladár Póloš
Štefan Šárközi
Ladislav Tóth
Helena Bodnárová
Helena Kisfaludiová
Mária Daniová
Elena Csíziková
65. narodeniny:
Rozália Stojková
Priška Tözsérová
Anna Dóšová
Vlasta Hanáková
Irena Magová
Gejza Oláh
Gejza Tóth
Gabriela Maronová Mgr.
Katarína Csabayová
Ernest Berki
Marta Bariová
70. narodeniny:
Elena Tormová
Zoltán Huszti
Magdaléna Szabová
Mikuláš Kminiak
František Balázs
Jozef Visnyai
Mária Bariová

Alžbeta Kováčová
75. narodeniny:
Viera Veresová
Magdaléna Šinglárová
Lenka Szekeresová
Mária Dančová
Július Lakatos
Karol Trifonti
80.narodeniny:
Csobová Irma
Kurek František
Tormová Mária
Ádám,Barnabáš
Mihályová Mária
Juhaniaková Anna
Felediová Klára
85.narodeniny:
Šarolta Kovácsová
Bohumil Ondriš
90. narodeniny:
Mária Grulyová
Helena Batová

Navždy nás opustili: „Smrť je len
ďalšia cesta, ktorou musíme ísť“.
Mária Šárköziová rod. Bandová 54 rokov
Ondrej Kurek 85 rokov
Edita Mária Singlárová 66 rokov
Eva Horváthová 28 rokov
Irma Magová 70 rokov
Helena Mogéczová rod. Felediová 82 rokov
Michal Bari 1 rok
Mária Köbölová 77 rokov
Mária Mlinarčíková 83 rokov
Helena Ráczová 81 rokov
Ján Bencs 73 rokov
Margita Kureková 82 rokov
Anna Parobeková 93 rokov
Martin Boháčik 34 rokov

A ešte niečo letné a rýchle - Cuketový koláč
Suroviny: 2 hrnček cuketa nastrúhaná najemno, 1 hrnček cukor kryštálový, 1 ks cukor vanilkový, 4 ks vajcia, 1 ks prášok do pečiva,
2hrnček múka polohrubá, 1/2 hrnček olej, 1/2 hrnček (orechy) kokos, na potretie džem
Postup prípravy receptu
Vajcia s cukrom vymiešame,pridáme ostatné suroviny.dáme na vymastený,pomúčený plech. Upečieme
a ešte teplý koláč potrieme redším džemom. Posypeme kokosom, orechami, alebo čokoládovou polevou.

INFO CENTRUM

OBECNÝ ÚRAD

Stránkové dni
Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

JESENSKÉ

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

15.VYDANIE

Stránkové dni
12,30 – 16,00
12,30 - 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00
12,30 – 16,00

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA

Pondelok: 7,30 – 11,30
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
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