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Vážení občania!
Rok 2021 môžeme čoskoro začať
bilancovať. Po minulom roku sme
dúfali, že pandemická situácia sa zlepší
a túžili sme po zmene situácie, ktorý
nám priniesol COVID19. Napriek pandemickým opatreniam si obecné zastupiteľstvo plnilo svoje povinnosti a celá
naša obec fungovala podľa schváleného rozpočtu a naplánovaných aktivít. Už
na začiatku roka, ale aj počas celého
roka sme sa pripravili na rôzne obmedzenia pri práci, ale aj na pokračovanie
rozvojových aktivít podľa plánov.
Z organizačno-technického
hľadiska
sme pripravili nové aktivity a fungovali
sme v obmedzenom režime aj na
obecnom úrade v Jesenskom. Avšak
naša miestna samospráva musí a aj
chcela čo najlepšie plniť svoje úlohy,
pre obyvateľov. Boli sme k dispozícii tak
pre našich obyvateľov, okolité obce ako
aj pre rôzne štátne orgány. Náš krízový
štáb tj. starosta a poslanecký zbor
sledoval neustále aktuálnu situáciu
a zamestnanci riešili vždy potrebné
aktivity podľa usmernení.
Veľa mesiacov v roku sme fungovali v
núdzovom stave. Aby sme podporili
deti, rodičov a učiteľov hneď v januári
sme požiadali o zriadenie tzv. „ Mobilného odberného miesta“ na možnosť
zapojiť sa do plošného testovania
obyvateľov. Dostali sme povolenie ako
obec a takto sme vedeli v stanovených
intervaloch testovať našich obyvateľov
v miestnom kultúrnom stredisku, podľa
zmluvy. Túto možnosť mohli využiť aj
obyvatelia z okolitých obcí, alebo aj
záujemcovia ktorí si potrebovali urobiť
antigénový test. Veľkú sálu a logistiku
testovania sme zariadili, tak aby sme
vedeli vytvoriť podmienky pre plošné
testovanie a prísne hygienické opatrenia. Personálne sme vždy objednali
zdravotníckych pracovníkov – lekárov
a sestričky,
administratívne
práce
zabezpečovali zamestnanci obecného
úradu, na bezpečnosť a dezinfekciu
dohliadali
pracovníci
MOPS
a dobrovoľní hasiči obce. Testovanie
prebiehalo až do júna 2021 podľa
stanovenej zmluvy a vývoja pandemickej situácie, ktorá mohla byť postupne
uvoľňovaná až v júni. Všetci sme prežívali ťažké a neisté obdobie, mnohí
z nás osobne alebo aj celé rodiny
museli
byť
v karanténe,
niektorí
z našich občanov zažili ťažké chvíle
v nemocniciach a žiaľ mnohé rodiny
stratili aj svojich rodinných príslušníkov
aj u nás v Jesenskom. COVID19 nás
poznačil a stále musíme byť pripravení
na odolávanie tejto pandémie aj
v súčasnosti na konci roka.
.
Po náročnom školskom roku 2020-2021
vďaka uvoľnených opatrení 30.6.2021
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deviataci z našich základných škôl sa
dôstojne mohli aspoň rozlúčiť od svojich
učiteľov a so žiakmi z nižších ročníkov.
Deväťročná púť získavania vedomostí
a zážitkov sa im skončil a pokračujú už
od septembra na stredných školách,
ktoré si vybrali.
Obec aj počas pandémie myslela na
skvalitňovanie infraštruktúry pre deti
ako aj obyvateľov. Dokončili sa práce
na športovom areály a pripravili sa
priestory obnovenej telocvične, futbalového štadióna pre znovuotvorenie.
Potešením sme odovzdali do užívania
pre základné školy a členov Futbalového klubu Jesenské. V druhom polroku
sme sme obnovili trávnik a rozšírili
hracie plochy vedľa telocvični. Bolo pre
nás veľkou radosťou vidieť znova deti
na tréningoch alebo na telocviku počas
vyučovacích hodín. Podobne sa rozhýbal futbal, nohejbal, tenis ale aj aerobik.
Strelci na strelnici už v druhom štvrťroku mohli trénovať a usporiadali sa
súťaže podľa plánu medzi nimi aj
o pohár starostu 12.6.2021.
Dôležitým a pozitívnym medzníkom
prvého štvrťroka 2021 bolo kompletne
dokončenie a odovzdanie do užívania
prístavby 2 tried v areáli materskej
školy,
ktoré
bolo
financované
z programu EÚ tzv. IROP (Integrovaný
regionálny operačný program). Názov
projektu je: Prístavba materská škola
Óvoda Jesenské. Dodávka a montáž
nového nábytku prebehla v mesiaci
február a boli odovzdané do užívania.
Táto investícia pomáha splniť aj zákonom stanovené požiadavky na zabezpečenie výučby a starostlivosti pre
každé päťročné dieťa v obci od septembra 2021.Takto sa podarilo celý
projekt ukončiť aj s financovaním,
v neposlednom rade detičky zo všetkých tried v školskom roku 2020-2021
sú už na jednom mieste. Mohli sme
zrušiť elokované pracovisko pre najmenšie deti na ul. Mieru. Budovu a
priestory tzv. „malej materskej školy“
využívajú
od
odsťahovania
MŠ
z detského domova v Jesenskom, ktorý
prenajali celú budovu na kancelárske
účely.
Staršia časť objektu tzv. veľkej materskej školy musela byť tiež podľa plánu
zrekonštruovaná, z dôvodu zatekajúcej strechy (havarijný stav). Následne
na streche sme zvýšili aj energetickú
účinnosť s izolačnou vrstvou a
zateplením. V prvom polroku
sme
zvládli
aj
túto
náročnú
úlohu
s výrazným ušetrením aj finančných
prostriedkov, lebo sme nakúpili izolačný
materiál ešte v roku 2020 a prácu
zrealizovala naša firma KomPaS, s.r.o.
a najatí odborní pracovníci. V druhom
polroku sme dokončili prispôsobenie
fasády k novej prístavbe a obnovil sa
náter v rovnakom farebnom prevedení

Vydal: Starosta &Obecný úrad
ako prístavba. Dôležitým rozvojovým
medzníkom pre KomPaS, s.r.o. bola
transformácia na sociálny podnik. Nový
podnikateľský zámer s rozšírením aj na
sociálnu oblasť bol schválený a tak sme
mohli zaradiť našu firmu medzi sociálne
podniky na Slovensku.
V tomto roku sme začali s fyzickou
výstavbou „ Rozšírenia kapacity
Základnej školy Viktora Szombathyho s VJM – I. a II. etapa“. Projektová
dokumentácia na túto stavbu bola
vypracovaná ešte v roku 2019. Po
verejnom obstarávaní na dodávateľa
stavby,
k realizácii
sa
pristúpilo
z kapacitných dôvodov v tomto roku. Na
základe spracovanej dokumentácie
a rozpočtu I. etapa je realizovaná z cca
203 tis. EUR a II. etapa podľa 2. žiadosti o RP (regionálny príspevok) vo
výške 97 000.- EUR. Cieľom je vybudovať 4 učebne pre rozvoj inkluzívnej
výučby pre žiakov. Výstavba intenzívne
pokračuje a veríme, že v prvom polroku
2022 všetko bude dokončené, aby žiaci
začali nový školský rok 2022-23 už aj
s využitím nových priestorov.
Najväčšou stratou v tomto roku je
nedokončenie verejného obstarávania
z dôvodu prieťahov medzi uchádzačmi
v predchádzajúcich rokoch a s tým
súvisiace nesplnenie harmonogramu
projektu (do konca roku 2020) „Zníženie energetickej náročnosti – Multifunkčná
budova
Jesenské“
a vypovedanie zmluvy o NFP číslo
KŽP-PO4-SC431-2017-19/H329 z OP
ŽP. Znamená to, že daný projekt
z týchto zdrojov už nebude zrealizovaný
a je potrebné v budúcnosti opakovať.
Dôležitou podporou pre novú výstavbu
rodinných domov je aj rozšírenie
kanalizačného zberača na ulici Školskej, ktorá bola dokončená v mesiaci
jún s cieľom umožniť pre každý dom
pripojiť sa na kanalizáciu podľa projektovej dokumentácie.
V tomto polroku pracujeme na príprave
projektovej dokumentácie pre plánované investičné projekty, a to:
-Rekonštrukcia vykurovacích zariadení
v Základnej škole Janka Jesenského na
ul. Školskej a Mieru
-Príprava realizačného projektu na
dokončenie a výstavbu komunikácie
v miestnej časti Cifra
-Príprava projektovej dokumentácie na
zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska
-Príprava projektovej dokumentácie na
urnový háj do miestneho cintorína
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
(pokračovanie ďalších ulíc a častí obce)
Plánujeme podať projekty aj do výziev
programu LEADER prostredníctvom
MAS Cerovina v prvej fáze projekt pod
názvom „ „Energetické zefektívnenie

Jesenské - Sobotská 10, 980 02
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia
vedľajších ulíc v obci Jesenské“
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
vedľajších ulíc v obci Jesenské pozostáva z 3 stavebných objektoch SO01
Verejné osvetlenie – časť Barta, časť
Cifra a časť Ivanovo, SO02 Optimalizácia RVO a SO03 Výmena vzdušného
vedenia.
Rekonštrukcii zameriava na výmene
holého vzdušného vedenia za izolované
vedenie, čím sa zamedzí výpadkom
elektrickej energie. Realizácia zahŕňa aj
výmenu o celkovej dĺžke 5,775km
vedenia a demontáž 5,02km vzdušného
káblového vedenia, ktoré v súčasnej
dobe slúži ako napájanie svietidiel. Pre
komplexnosť sústavy verejného osvetlenia sa v obci vybuduje 1ks nového
rozvádzača verejného osvetlenia a 3ks
rozvádzačov budú demontované.
Plánov a reálnych prác je ešte neustále
veľa. Dúfame, že sa nám podarí pripraviť a realizovať ďalšie rozvojové projekty, ktoré Vám môžeme postupne
predstaviť. Do rekonštrukcie ZUŠ a ZŠ
Janka Jesenského sa nám podarilo
investovať viac ako 20 tis. EUR. Úžitok
už môžu cítiť najmä naše deti a učitelia.
Musíme však brať ohľad aj na financie
z dôvodu pandémie, ktorá zasahuje do
globálnej ekonomiky štátu, Či chceme
alebo nechceme všetky ťažkosti, zvyšovanie cien a neistota zasahuje nie len
do života našej obce ale aj do každej
rodiny. Zdroje ktoré máme a ktoré ešte
môžeme získať, ak budú úspešné
chceme použiť na rozvojové projekty
v roku 2022.
Aby sme záujmy miestnej územnej
samosprávy všade chránili a pracovali
v prospech našich obyvateľov snažím
sa ako starosta obce Jesenské aktívne
pracovať nielen na domácej, regionálnej
ale aj celoštátnej úrovni v prospech
Združenia miest a obcí Slovenska tj.
v prospech členov všetkých miest
a obcí na Slovensku, ako člen predsedníctva Rady ZMOS a predseda Sekcie
verejnej správy. V tomto roku som
obdržal aj ďakovný list predsedu ZMOS
pri 30.tom výročí založenia ZMOS.

Vážení občania, vážení poslanci OZ,
zamestnanci obce, pedagogický
zbor, ale aj zamestnanci našich
rozpočtových organizácií chcem sa
Vám poďakovať za odvedenú prácu
a spoluprácu v roku 2021. Prajem
všetkým pevné zdravie a hlavne
oddych počas blížiacich sa vianočných sviatkov. Spoločným úsilím
naďalej budeme zvládať úlohy a aj
ťažké situácie. Prajem Vám krásne
Vianočné sviatky a šťastný Nový rok
2022.
S úctou. Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. –
starosta obce Jesenské
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Pomaly sa začíname lúčiť s rokom 2021. Ubehol veľmi
rýchlo a zažili sme v ňom veľa
nepríjemností, ktoré boli spôsobené pandémiou covid 19.
Epidémia nám znemožnila kolektívne sa stretávať, priamo
medzi sebou komunikovať.
Chýbal nám spoločný smiech,
spev a iné. Najhoršie bolo to,
že sme výrazne museli obmedziť spoločné aktivity, zájazdy.
Dňa 21.06.2021 sa konala Výročná členská schôdza v reštaurácii Nostalgia, ktorá
v predchádzajúcich rokoch sa
konala v mesiaci marci. Vyhodnotili sme činnosť za rok
2020, vytýčili hlavné ciele na
tento rok, ale s otáznikom.
Predávala sa tombola, vyžrebovali sa výhercovia. Po konzumácii dobrého obeda sme
sa rozišli skôr ako to bolo
predtým. No i napriek pandémii pri dodržiavaní predpisov

sme sa dňa 08.07.2021 osobným autom od KomPaS s.r.o.
boli kúpať na termálnom kúpalisku Rapovce. Príjemná
termálna liečivá voda nás
všetkých osviežila a vrátila
späť optimizmus a tak sa domov vracali v dobrej nálade.
15.07.2021 sme zorganizovali
autobusový zájazd do krásneho wellnessu Strehová. Príjemne nás prekvapila čistota,
na streche kvety a ochota
personálu. Veď za zľavnené
vstupné, za celý deň sme
mohli zažiť mnoho radosti
a mali sme krásne zážitky. Nebolo
teda
čudné,
že
29.07.2021 sme zopakovali
autobusový zájazd do Strehovej s počtom 54 osôb. Staré
mamy s vnúčatkami, ako aj
ostatní prítomní zažili nezabudnuteľné chvíle radosti.
Nevynechali sme s vytýče
ných aktivít ani zájazd

do maďarských kúpeľov Zsór
s malým autobusom. Vynikajúca liečivá voda pôsobila na
naše vydraté kĺby a kosti pôsobila blahodarne. našu
dobrú náladu cestou domov
ešte viac posilnilo dobré maďarské víno, priame z ich pivnice.
30.09.2021 sme zorganizovali
už tradičné Jesenné stretnutie pri guľáši v našom kultúrnom dome. Na toto stretnutie
sme sa tešili, pretože sme
zase mohli byť spolu pospevovať si a osobne komunikovať. Dobrý guľáš nám navaril
Vladko Kuna.. Predávali sa aj
lístky na tombolu. Kde sa výhercom odovzdali cenné
a praktické darčeky. Najcennejší predmet vyhral p. Gabmayer,
gratulujeme.
Nemohli sme zorganizovať
najkrajšiu akciu, „Vianočné
stretnutie“. Veľmi nás to

trápi. Veď spomínať na najkrajší sviatok spoločne v organizácii v našich rokoch je
pre nás ako dar z nebies. Neuskutočnené stretnutie sme
sa snažili našim členom vynahradiť aspoň rozdaním vianočných
balíčkov.
Vážené členky, vážení členovia takúto činnosť sme boli
schopní zorganizovať v roku
2021. Touto cestou ďakujeme
obecnému úradu za všestrannú pomoc, veď bez ich
dotácie sme mohli vykázať
oveľa menej aktivít. Dúfame,
že v roku 2022 budú naše aktivity pestrejšie. Poďakovanie
vyslovujem členkám výboru,
ktoré mi pomáhali pri realizovaní
úloh.
Želám všetkým členom pokojné a požehnané vianočné
sviatky, veľa zdravia v Novom
roku
2022.
Margita Feledyová- predsedkyňa organizácie

Základná organizácia ŤZP
Pandemická situácia sa podpísala aj na práci ZO ŤZP.
Z toho dôvodu boli jej aktivity dosť oklieštené. Výročná členská schôdza sa konala až 09.07.2021, nakoľko
do vtedy bol zákaz hromadných akcií. Výročnú členskú
schôdzu ZO ŤZP zahájila
a viedla predsedníčka pani
Eva Medveďová. Privítala
prítomných a oboznámila
s programom schôdze. Bola
tu navrhnutá a jednohlasne
schválená návrhová komisia, prečítaná správa o činnosti ZO, správa o hospodárení s finančnými prostriedkami a bol prečítaný aj plán
práce na druhý pol rok 2021.
K 31.12.2020 bol stav členov

ZO 42. V rámci kultúrneho
programu predniesla báseň
pani Mária Kminiaková a vyzvala členov k precvičenie
cvikov na boľavú chrbticu.
Už tradične sme blahoželali
naším milým jubilantom,
ktorých bolo štrnásť, odovzdali sa im darčeky a pekným príhovorom sa im prihovorila pani Alenka Csomorová . Ďalším bodom schôdze bolo športovanie. Súťažilo sa v 6-tich disciplínach
a odmenených bolo osem
súťažiacich.
Toto leto po uvoľnení pandemických opatrení sa uskutočnili aj dva zájazdy jeden
do maďarských termálnych
kúpeľov Bükszék, na malom

aute pre osem osôb, druhý
zájazd sa konal 24.06.2021
s počtom 25 ľudí. Sme radi,
že sa nám v tejto nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť aspoň tieto dva zájazdy,
na ktorých sme sa mohli
osobne stretnúť a vychutnať
si spoločne strávené chvíle
v pohode a odreagovaní sa
od každodenných starostí.
Poslednou našou aktivitou
bolo Jesenné stretnutie,
ktoré
sa
uskutočnilo
20.10.2021. Toto stretnutie
bolo spojené aj so športovým dňom a kultúrnou vložkou, ktorú nám podala pani
Mária Kminiaková a pre zábavu vyzvala všetkých k cvičeniu, ktoré je nápomocné

na liečbu chrbtice. Pri športe
si zúčastnení zmerali svoje
sily v piatich disciplínach,
odmenených bolo päť najzdatnejších, ktorí za svoj výkon dostali pekné upomienkové
darčeky.
Vedenie ZO ŤZP chce aj
touto cestou zapriať všetkým členom a čitateľom
Obecných novín prekrásne
prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a popriať do Nového
roka 2022 všetko dobré a
hlavne pevné zdravie.
Autor: Eva Melicherová
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Práce Obecnej firmy KomPaS, s.r.o.
Corona kríza nepominula ani
tento rok. Od vlaňajška sme
boli v núdzovom stave a zákazu vychádzania, ktorý trval
do 15. mája 2021. Hoci sme
žili v obmedzenom režime
naši pracovníci KomPaS, s.r.o.
pracovali v plnom nasadení.
V januári pracovali na obecnom úrade na obnovení archívu. Opravili tu elektriku,
očistili steny, ktoré potom vy

vakovali a vymaľovali. Na
strop pokládli sadrokartón.
Zamaľovali dvere a podlahu.
V tomto zimnom mesiaci, nakoľko to počasie dovoľovalo
vyčistili aj priestranstvo na
konci Záhradnej ulice od
množstva komunálneho, stavebného a iného odpadu.Vo
februári sa pustili do kompletnej rekonštrukcie bývalej malej materskej školy na Ulici

mieru. Previedli tu drobné
stavebné úpravy, na strop namontovali sadrokartón a urobili náter dverí a stien.
V marci a apríli sa venovali
prácam na futbalovom štadióne, konkrétne v šatniach.
Opravili lavičky zafarbili konštrukciu a previedli výmenu
dosiek. Pokračovali maľovaním
šatní
a výmenou
dlažby.Máj začali opravou

plochej strechy na materskej
škole. Odstránili starú lepenku a škváru, dali novú izoláciu-polystyrén na to natiahli
ochrannú fóliu. Tento polrok
uzavreli prácami na vybudovaní splaškovej kanalizácie na
Ulici školskej. Popri tom ešte
od jari vykášajú obecné trávnaté
plochy.
Autor: Eva Melicherová

Dobrovoľný hasiči DHZO Jesenské
Dobrovoľný hasičský zbor
obce Jesenské neustále rozširuje počet svojich členov
a materiálno- technické vybavenie zboru. Vďaka aktívnym
členom a rozšírením vybavenia sme sa v zmysle vyhlášky
611/2006 v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, na základe analýzy
nebezpečenstva vzniku požiarov a materiálno technického

vybavenia posunuli do kategórie typu „B“Členovia sa zapájajú do rôznych aktivít ako
napríklad: výpomoc pri celoplošnom testovaní na COVID-19 v zriadenom odberovom mieste v Jesenskom, náter a údržba hydrantových poklopov a nadzemných hydrantov v obci Jesenské, ťahanie
studní občanom Jesenského
čerpadlom alebo iné služby

občanom podľa potreby, priebežná údržba a skúšky hasičskej techniky, základná príprava, monitorovacia a hliadková činnosť v miestach možných požiarnych rizík v obci
Jesenské, ukážky hasičskej
techniky na rôznych podujatiach ako napr. detský letný
tábor v Jesenskom, ukážky
útoku žiakom základneja materskej škole a taktiež výjazdy

v prípade požiarov suchej
trávy, povodní atď... Naďalej
platí zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov podľa zákona č.
314/2001 o ochrane pred požiarmi. Za porušenie tohto
zákazu
hrozí
pokuta.
Autor: Ing. Michal Kováč

Práce KomPaS s.r.o. v II. pol roku 2021
Leto nám nastúpilo v znamení
uvoľňovania
opatrení
ohľadne Covidu 19 a tým sa
rozbehli aj práce našej Obecnej firmy. Júl začali prácami
na katolíckom kostole a to realizáciou dažďovej kanalizácie
a obnovou chodníkov, kde
previedli výkopové práce
strojové a ručné, previedli
podsyp, pokládli obrubníky
a urobili samotnú pokládku
zámkovej dlažby na chod

níky.Na kostole sa tento rok
previedli aj iné práce ako náter strechy a fasády, ktoré
previedla firma Galčík s.r.o.
zo Želoviec, opravu hromozvodu, firma ELE-FRID s.r.o.
z Rimavskej Soboty a bolo vymenených aj šesť veľkých
a dve malé okná, výmenu ktorých zabezpečila firma Okná RS s.r.o. z Jesenského.Po
ukončení týchto prác sa naši
pracovníci presunuli na Škskú

ulicu kde v úseku novostavieb
previedli dokončenie kanalizácie v rozsahu približne 40
metrov. Na Školskej ulice ešte
vykonali práce na Materskej
škole, kde na starej budove
očistili fasádu, napenetrákovali a namaľovali ju. V neposlednom rade sa tentorok
prevádzali práce aj na futbalovom ihrisku a tréningovej
ploche, ktorá sa nachádza za
ihriskom. Bol tu umiestnený

automatický
závlahový
sytém, ktorý robila firma Marian Bitala – MB závlahy a záhrady z Rimavskej Soboty, terénne úpravy previedla naša
firma KomPaS s.r.o. na týchto
dvoch plochách bola prevedená aj regenerácia trávnika,
kde spadá prevzdušňovanie,
zasiatie a valcovanie, toto
previedla firma Green Team
Bytča.

Autor: Eva Melicherová

4.

12/2021

Výsledky Základnej školy Viktora Szombathyho v 2. polroku školského roka 2020/2021
Máme za sebou náročný,
ťažký rok. Epidémia zmenila
náš starostlivo naplánovaný
každodenný život v škole, zasiahla do našich plánov, prepísala zaužívané zvyky a vytvorila úplne novú situáciu, ktorej
sme sa museli prispôsobiť.
Celý školský život, od vyučovania až po súťaže, projekty
a programy boli presunuté do
on-line priestoru a realizované
v rámci virtuálneho sveta, napriek tomu sa realizovalo niekoľko súťaží, projektov a iných
aktivít.
Fašiangová zábava a smiech
nechýbali ani tento rok. Žiaci
prvého stupňa, oblečení v
kreatívnych kostýmoch, sa
predstavili prostredníctvom
krátkych videí a pobavili nás
recitovaním básní.
Uctili sme si pamiatku revolúcie a boja za slobodu v roku
1848. Rovnako ako Petőfi a revolučne naladená mládež, aj
z úst našich žiakov znelo dvanásť požiadaviek národa vo
forme krátkeho videa, ktorým
si pripomenuli udalosti revolúcie.
Žiaci prvého stupňa v rámci
Svetového dňa vody sa venovali dôležitosti tejto životadarnej tekutiny. V rámci projektu
pripravovali plagáty, makety
vodného ekosystému. Naši
najmenší žiaci si popri zdobení
kraslíc a príprave jarnej dekorácie v období veľkonočných
sviatkov vysvetlili význam Veľkej noci, pripomenuli tradície
zaužívané v našom regióne.
Po jarnom prebudení sa prírody a oteplení znovu ožili
naše vyvýšené záhony, rozkvitli v plnom prúde vďaka
malým záhradkárom, žiakom
prvého stupňa, ktorí sa o svoje
záhony vzorovo starajú.
„Oslávme spolu deň poézie!“
- odznela výzva spoločnosti
HEBE Kft študentom záklných
a stredných škôl. Do súťaže sa

zapojila žiačka siedmeho ročníka Molnár Virág Lilla. Recitovanie našej študentky si získalo priazeň hlasujúceho publika, a získalo 1. miesto s viac
ako 400 hlasmi. V tej istej kategórii porota ocenila kreatívny lapbook Alexandry Rajkovicsovej šiestym miestom a
špeciálnou cenou. Iniciatíva
pod názvom „Prineste báseň!“ z Fakulty stredoeurópskych štúdií Nitrianskej univerzity sa dostala aj k nám.
Žiaci 5. a 7. ročníka sa zapojili
do recitačného večera organizovaného univerzitou, kde
v spoločnosti vysokoškolských
študentov mali možnosť predniesť svoje najobľúbenejšie
básne, čím si pripomenuli Deň
poézie. Čítanie, memorovanie, vysvetľovanie, skúmanie
charakterizovalo každodennú
činnosť účastníkov celoštátnej súťaže Katedra – Literatúra. Aj napriek náročnej situácii, naši žiaci siedmeho ročníka /Boglárka Czikorová,
Molnár Virág Lilla, Balázs
Tóth/ skončili na 12. mieste
spomedzi 38 tímov.
V dňoch 19. - 22. Apríla 2021
prebiehal na škole projekt
Týždeň Zeme, ktorého cieľom
bolo prostredníctvom množstva prednášok upriamiť pozornosť žiakov na neustálu potrebu ochrany našej planéty.
Súčasťou projektu boli prednášky Kozmetika z kuchyne,
Takí sme – katastrofa spôsobená ľudskou činnosťou, Mini
Zoo Bíborky Fejesovej zo 7.A
triedy. Pre žiakov prvého
stupňa boli zorganizované besedy s podobnou tematikou,
triedy si pripravili vlastné plagáty na tému Deň Zeme. Súčasťou projektu bola tiež súťaž s názvom Báječná jar,
ktorá povzbudila našich študentov k pozorovaniu krás
prebúdzajúcej sa prírody.
Malé zázraky, ktoré sa dostali
pred objektív mohla oceniť

okrem poroty aj verejnosť
prostredníctvom facebooku. V
nižších ročníkoch sme zdieľali
1 miesto pre Stefániu Pelle a
Mátyás Vincze a vo vyšších
ročníkoch boli medzi víťazmi
Bíborka Fejesová, Bianka Bettes a Virág Lilla Molnár. Cenu
divákov, teda najviac hlasov
získali Mátyás Vincze a krásne
zábery Anny Feledyovej.
Prvú májovú nedeľu sme si uctili naše mamičky, staré
mamy, a to taktiež nezvyčajne
- dojímavým on-line predstavením. Naša škola sa po prvý
raz zapojila do matematickej
súťaže s názvom MatekÁSz
organizovanej v Maďarsku.
Na celoštátne kolo sa dostali
dve žiačky našej školy, kde
taktiež dosiahli úspech. Katalin Krisztina Nagypál zo 6. ročníka sa umiestnila na 1.
mieste a hrdou majiteľkou 8.
miesta sa stala Bíborka Fejesová zo 7.A triedy. V sérii úspechov pokračovala, Katalin
Krisztina Nagypál sa na matematickej súťaži Pytagoriáda
umiestnila na 1. mieste vo
svojej kategórii a na 2. a 4.
mieste v ďalších kategóriách.
Mnoho žiakov prvého aj druhého stupňa sa zapojilo do súťaže Matematický Klokan.
Veľmi nás potešili výsledky
správnych riešiteľov. Najúspešnejší riešitelia boli: Stefánia Pelle /1.S/, Áron Fejes/ 1.
S /, Olivér Pelle /3.A/, Emese
Tóth/4.A/, Katalin Krisztina
Nagypál /6.A/ a Dániel Barta
/8.A/.
Úsmev a spokojnosť detí sú
pre nás nesmierne dôležité. 1.
júna sme usporiadali Deň
detí, v rámci ktorého na
nádvorí budovy prvého
stupňa sme si uctili pamätník Viktora Szombathyho,
triedny učitelia zorganizovali pre svojich žiakov
rôzne zábavné aktivity –
turistiku, „palacinkáreň“,
zábavné hry.

Mnoho
žiakov
druhého
stupňa sa zapojilo do projektu
„Zlatá krajina” ako autori
vlastnej literárnej tvorby a zúčastnili sa na besede a rozbore
diel v Rimavskej Sobote. V
priebehu školského roka bol
organizovaný zber papiera s
cieľom naučiť deti recyklovať a
neplytvať s papierom. Podarilo sa nám nazbierať viac než
4 tony papiera a prispieť tak k
ochrane našich lesov. Dlhé
obdobie dištančného vzdelávania sme využili na ďalšie
skrášlenie a modernizáciu budovy školy. Žiakov vítala zrekonštruovaná dielňa: obrúsené a maľované lavice, stoličky, učebne s novými svietidlami, oknami a dverami,
nové žalúzie, vyzdobené
chodby a schody.Zapojili sme
sa do projektu Modernejšia
škola, vďaka finančnej podpore ministerstva a tiež z
vlastných zdrojov sa nám podarilo zabezpečiť tablety pre
žiakov minimálne dvoch
tried, a tiež tablety pre pedagogických zamestnancov. Od
budúceho školského roku plánujeme zaviesť používanie
elektronickej triednej knihy.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia hlavnej budovy
školy, pripravuje sa nadstavba
ďalšieho poschodia, na ktorom sa vytvorí niekoľko nových učební. Je za nami náročný rok, ktorý otestoval
našu pripravenosť aj na mimoriadne situácie, a to učiteľov aj
žiakov. Najväčšiu radosť mali
ale všetci z opätovného návratu do lavíc.
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Vyhodnotenie aktivít ZŠ Janka Jesenského za 2. polrok školského roka 2020/2021
Tento školský rok sa niesol
v znamení pandémie .
Brány škôl sa zatvorili.
V druhom polroku sa opatrenia postupne zmierňovali
a my sme sa veľmi pomaličky vracali do škôl. Ťažké
dištančné vzdelávanie sme
sa snažili spestriť rôznymi
aktivitami. Z dištančného
i prezenčného vzdelávania
sme pravidelne zverejňovali správy na facebookovej
stránke školy.
Vo februári sa naši žiaci
mali možnosť zapojiť do facebookovej fašiangovej súťaže. Ocenenia pre siedmich žiakov našej školy (L.
R. Bartko, M. Spodniaková, L. Kureková, A.
Feledyová, V. Gregušová,
A. Faragó) od organizátora
súťaže- Súkromnej strednej
odbornej školy v Rimavskej Sobote, nás veľmi potešili.
Rovnako veľkú radosť nám
urobila aj žiačka 3.A triedy
R. Trečková, ktorá vyhrala
3.miesto regionálnej výtvarnej súťaže „Vianočná
pohľadnica“. Zápis do
1.ročníka prebehol aj tento
rok len bezkontaktne a my
sa už teraz tešíme na našich
sedemnásť malých vedomostí chtivých prváčikov 
Marec- mesiac knihy sme
si na druhom stupni pripomenuli malým projektom, v
rámci ktorého si žiaci pripravovali videá a zvukové
nahrávky. Knihám a čítaniu
sa celoročne venovali aj
žiaci 3.ročníka v projekte
Osmijankova
literárna
záhrada. Vďaka nemu spoznali a prečítali niekoľko
detských knižiek, riešili
k nim rôzne úlohy. Jednou
z nich bolo aj podarovanie

hračky, prípadne nepotrebného predmetu deťom odkázaným na pomoc. Tradičnú
recitačnú
súťaž
Hviezdoslavov Kubín sme
nevynechali ani tento rok.
Po online školskom kole
sme vyslali našich žiakov aj
na okresné kolo, odkiaľ sa
vrátili s krásnymi umiestneniami: 1.miesto- A. Gombala, 2.m.- S. Makóová
a 2.m.- V. Šinková. Na regionálnom kole opäť zabojovali a všetci traja znova
odchádzali s oceneniami:
Šinková a Gombala-2.m
a S.Makóová- 3.m.
Deň Zeme si žiaci 3.A pripomenuli niekoľkými aktivitami: sadením kvietkov,
pozorovaním prírody i zberom odpadkov. Tento významný deň si nezabudli
pripomenúť ani žiaci školského klubu detí s pani vychovávateľkami a okolie
školy nám krášlia nimi vysadené kvietky a aj domčeky pre hmyz. Pani vychovávateľky si celý školský
rok pripravovali množstvo
zaujímavých aktivít ako napríklad výroba obrázkov
z prírodnín, črepníkov z odpadového materiálu, farebnými ponožkami si pripomenuli
svetový
deň
Downovho syndrómu, nezabudli ani na apríl- mesiac
lesov. V ŠKD je vždy veselo .
Svetový deň vody si pripomenuli žiaci prvého stupňa
prácou na projekte. Výber
stredných škôl čaká budúci
školský rok na ôsmakov a tí
boli 4. 3. 2021 oboznámení
o systéme duálneho vzdelávania, o jeho výhodách a
všetkých stredných školách
s týmto vzdelávaním v

rámci kraja. Online prednášku viedol regionálny koordinátor Š. Malík.Prvé májové dni sa niesli v znamení
prijímacích skúšok na
stredné školy. Úspešne ich
absolvovali aj naši deviataci
a my im do ďalších rokov
prajeme veľa šťastia a úspechov  .Vedomosti a celkový všeobecný prehľad si
mohli žiaci 5.- 9.ročníka
overiť v súťaži „Expert geniality show“. V dvoch
zvolených témach si zmerali vedomosti nielen medzi
sebou, ale aj so svojimi rovesníkmi z celého Slovenska.
Kým žiaci druhého stupňa
súťažili vo vedomostiach,
naši najmenší- deti 1.4.ročníka, sa zabavili na
športových hrách. Súťaže
v pohybovej zdatnosti im
vyplnili celé dopoludnie
a spestrili bežné dniZačiatok júna patrí deťom. MDD
sme oslávili aktivitami
v rámci tried. Žiaci dostali
aj krásny darček v podobe
prvej várky kníh do školskej knižnice, ktoré sme získali cez projekt MŠVVaŠ
SR „Čítame radi 2“.
Okrem tohto projektu sme
sa zapojili aj do ďalšieho
s názvom „Spolu múdrejší“. Tento prebiehal
v mesiacoch apríl – jún
a jeho cieľom bolo doučovanie žiakov ohrozených
školským neúspechom.
V 3. a 4.ročníku sa v mesiaci
jún
v spolupráci
s CPPaP Rimavská Sobota
uskutočnila aj prednáškav rámci preventívneho
programu školy zameraná
na tému „ľudské telo“ .

Autori vlastnej literárnej
tvorby (S. Makóová, M.
Jamnická a J.Jamnický)
sa zúčastnili podujatia
„Zlatá krajina“, kde absolvovali besedu so spisovateľkou Ivetou Zaťovičovou a venovali sa rozboru
súťažných prác.
Usilovne sa pracovalo aj
v špeciálnych triedach a odmena nenechala na seba čakať. Dostavila sa v podobe
ocenenia práce V. Ruszóoa
vo výtvarnej súťaži s enviromentálnym zameraním
pri príležitosti Dňa Zeme
2021. K zdravšiemu životnému prostrediu prispeli aj
naši lúčiaci sa deviataci,
ktorí založili krásnu tradíciu- sadenie stromu deviatakov. Časom stromy vytvoria prírodný živý plot a
budú živou spomienkou na
našich žiakov
Záver školského roka sa nesie v znamení očakávania
výsledkov projektov, do
ktorých sme sa zapojili:
Modernejšia škola, Letná
škola,
Enviroprojekt.
Okrem toho nás čaká nielen
rozlúčka s našimi deviatakmi, ale aj našimi kolegynkami, ktoré odchádzajú na dôchodok. My im
prajeme pevné zdravie, dni
plné rodinnej pohody, veľa
optimizmu a im, ako aj všetkým zamestnancom školy,
žiakom a ich zákonným zástupcom a v neposlednom
rade aj všetkým našim spolupracovníkom, ďakujeme.
Veríme, že po zaslúženom
prázdninovom oddychu sa
v septembri stretneme plní
energie a chuti do práce.
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Deň svätého Martina

Deň, kedy oslavujú svoj
sviatok všetci nositelia
mena Martin, sa spája v

našom prostredí s
prvým snehom a
pranostikou, podľa
ktorej pricvála na
bielom koni. Aby
sme zachovali ľudové tradície, tak
11.11 sme sa aj my
v škôlke venovali
aktivitám spojených s
touto témou. Deti sa zoznámili so zaujímavými prí-

behmi, tradíciami a pranostikami. K tomuto dňu
neodmysliteľne patrí dobre upečená hus: “Na
svätého Martina, plače
husia rodina.” Sladkou
pochúťkou, ktorá v tento
deň nesmie chýbať na
stole sú svätomartinské
rožky.
Keďže Martin
chodí na bielom koni, tak
takého koňa si vyrobili aj

deti v rámci aktivít. Deťom sa dnešný deň veľmi
páčil, veľkou zvedavosťou
počúvali ľudové
zvyky a tradície spájané
s týmto dňom.
Pevne veríme, že tento
rok nám už na svojom bielom koni prinesie vytúženú snehovú prikrývku.

Projektové vyučovanie – Sadenie okrasných stromčekov a kvetov na
školskom dvore
V rámci projektového vyučovania sme inovatívnym spôsobom priblížili
deťom proces života rastlín vo vonkajšom prostredí a pestovanie vlastnej úrody. Dovolili sme si
zorganizovať
finančnú
zbierku, pomocou ktorej sme nakúpili
okrasné stromčeky, kríky
a sezónne kvety. Prostredníctvom zážitkového učenia budú mať deti možnosť počas školského roka

spoznať a prakticky zrealizovať
starostlivosť
o rastliny, sledovať ich
rast a prostredníctvom aktivít získať zručnosti
a možnosť sa zapojiť do
tímovej práce.Zároveň sa
chceme poďakovať rodičom, že prijali našu výzvu, finančne podporili
našu materskú školu, aktívne sa zapojili do sadenia a takýmto gestom vyzdvihli túto ušľachtilú
myšlienku. Ďakujeme.

Kráčajme s dobou, III. etapa – detské ihrisko pre pohyb detí v MŠ
Obec Jesenské a Materská
škola získali dotáciu z rozpočtu BBSK na projekt „Kráčajme s dobou, III. etapa –
detské ihrisko pre pohyb detí
v MŠ“, v rámci ktorého sme
zabezpečili novú preliezku
a hojdačku na školský dvor.
Cieľom projektu bolo, aby
sme dobudovali a zmodernizovali na školskom dvore MŠ
detské ihrisko, ktoré prispeje
k ďalšiemu rozvoju , k zmysluplnému a bezpečnému stráveniu pobytu vonku väčšiemu
počtu detí po rozšírení kapa-

city. Pohyb je pre deti mimoriadne dôležitý, a preto sa intenzívne venujeme tejto tematike – často organizujeme
rôzne športové aktivity a podujatia pre naše detičky v MŠ.
Pre zdravie je ideálny pohyb
na čerstvom vzduchu, a to v
akomkoľvek počasí. A práve
preto sme v rámci projektu
organizovali športovú TRIATLON súťaž s tromi disciplínami, do ktorého sa zapojili
všetky triedy. Po dôkladnej
rozcvičke si deti otestovali
svoje zručnosti a silu v troch

disciplínach: v skoku do
diaľky, v hádzaní do cieľa
a v štafetovom behu. Úspešne sme uzatvorili športový
deň v MŠ, každá trieda získala
víťazný pohár za športový výkon a deti zlatú medailu za úspech i šikovnosť.
Čo dodať? Počasie nám vyšlo,
deťúrence mali zo športovania úžasnú radosť a usilovali
sa zo všetkých síl, takže si
svoje medaily naozaj zaslúžili.
Tešíme sa, že s finančnou
podpororu
Banskobytrického samosprávneho kraja

sme vedeli úspešne zrealizovať projekt na území obce Jesenské. Máme z toho veľkú
radosť a všetci dobre vieme,
že pre zdravý vývoj našich
detí nestačí jeden výnimočný
deň – v našej MŠ majú deti
denne príležitosť na zdravý
pohyb na čerstvom vzduchu
a aj pomôcky na spontánny
pohyb. Na záver všetci odchádzali do svojich tried s úsmevom a s dobrým pocitom zo
športu.

Športovaniu 3x hurá!!!
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Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie
vej vrchoviny ako
napr. Stojkovicsov kaštieľ z 19. storočia v Ho-

MAS Cerovina na princípe partnerstva združuje zástupcov 28 samospráv, podnikateľov, neziskových
organizácií
a jednotlivcov,
ktorí
chcú spoločne prispieť
k rozvoju územia Cerovej vrchoviny.
Dňa
25.5.2021 sa konalo každoročné zasadnutie členov združenia.
V nedeľu 13.6.2021 zamestnanci kancelárie organizovali exkurziu s názvom „Spoznaj, kde bývaš
– Cerová vrchovina“.
Cieľom exkurzie bolo
spoznávanie
územia
MAS Cerovina, kde
účastníci mohli obdivovať krásy územia Cero

ochrane a prírodných
javoch v Cerovej vrchovine podal dobrovoľný

podnikateľov
a obce
(PRV a IROP). Viac informácií nájdete na
www.mascerovina.sk a u
zamestnancov kancelárie.
Autor: Ing. Anna Feledyová, manažér MAS Cerovina

dejove, ďalej navštívili
výstavu
„30
rokov
ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ v suteréne kostola v Hajnáčke,
vystúpili na Hrad Hajnáčka, kde ich čakala
prezentácia produktov
v podaní drži
teľov
Regionálnej
značky
Gemer-Malohont: Tímea Csanková –
Keramika,
Anna Agócsová – Výšivka a ochutnávka vína.
Zaujímavé informácie o

ochranca prírody, Alexander Ádám. Následne
sa skupina presunula do
Novej Bašty, kde si pozrela ukážku tradičných
remesiel – pradenia
a tkania. Ďalšími bodmi
programu boli výstup na
rozhľadňu v Tachtách
a obhliadka gotického
kostola v Rim. Janovciach.
MAS Cerovina, o. z. ponúka finančnú podporu
z európskych a štátnych
zdrojov na projekty pre

Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské
Obci
Jesenské
bola
dňa
12.10.2021 schválená žiadosť o
nenávratný finančný príspevok
pre projekt „Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Jesenské,
v rámci Operačného programu
Ľudské
zdroje.
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre opatrovateľky

v obci Jesenské, zvýšiť dostupnosť
a kvalitu
sociálnej
infraštruktúry za účelom predchádzania umiestňovania klientov
do zariadení, podporou domácej
opatrovateľskej služby. Opatrovateľská služba v obci bude výpomocou rodinám a obec tak vytvorí
podmienky na starostlivosť o seniorov a zdravotne postihnutých

občanov v domácom prostredí nesebestačného
človeka.
„Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť
zotrvanie
osôb
odkázaných na pomoc inej osoby
v rodinnom
prostredí“.
Realizácia projektu je nastavená
na obdobie
24 mesiacov
od 12/2021
do 11/2023.

8.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vitajte do života:

Z rannej rosy spektra farieb, z vône
krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne po čom
človek naozaj túžil.
Gyöngyi Šolcová
Simona Albertiová
Manuel Lázi
Peter Barta
Norbert Korych
Alexander Berki
Lea Čermáková
Zsuliet Vivien Balogová
Noel Szitai
Blažej Váradi
Tifany Bariová
Lele Agocs Kiss
Ema Ivaniková
Lara Fazekašová
Leonidas Grlák
Bálint Tóth
Attila Rubint
Juraj Lázi
Emma Pataki
Adrián Czene
Anna Ország
Arnold Cirják

65. narodeniny:

Manželstvo uzavreli:
„Dnes ste si navzájom dali dva svadobné prstienky.
Nech sú raz rovnako krásne i Vaše
spoločné spomienky.“
Ladislav Baláž a Viktória Csobó
Miroslav Šaját a Lucia Pappová
Štefan Bárdos a Enikő Singlárová
Zsolt Langyel a Katalin Rákosiová
Dávid Orosz a Bettina Vengrínová
František Trifonty a Karina Botošová
Mário Bikkeš a Rebeka Balogová

Životné jubileum oslávili:
„Je nám veľkým potešením,
želať Vám v deň narodenín,
zdravia, šťastia veľa,
všetko, čo si srdce želá,
veľa lásky, spokojnosti,
v celej ďalšej budúcnosti“
60 narodeniny:
Elena Bariová
Ibolya Matovičová
Jaroslav Melišík
Zdenka Balogová
Pavel Berki
Ján Šimko
Jozef Varga
Arpád Bari
Jolana Šarlinová
Anton Szitai
Rudolf Szitai
Libuša Danišová
Katarína Drdolová
Priška Bandová
Margita Šárköziová
Ján Beňo
Tibor Balog
Terézia Farkasová
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Pavel Ivora
Mária Speváková
Erika Medeová
Eva Šťavinová
Ladislav Huszti
Ildikó Nagyová
Dezider Berki
Perla Repcsíková
Attila Mihályi
Alžbeta Tóthová
Štefan Gibala
Igor Bernáth
Tibor Rúgó
Alena Ivaniková
Ladislav Šťavina
Oto Horvát
Mária Vilhanová
Mária Bojtošová
Emil Sojka
Jozef Motoška
Štefan Kurek
Tibor Gáka
Bohuš Motoška
Marta Pólošová
Eva Köbölová
Irena Pelleová
Pavel Kurek
Elvíra Radicsová
Anna Panáčeková
Koloman Szitai
Terézia Vinczeová
Zuzana Csobó Mgr.
Ľudovít Rácz
70 narodeniny:
Mária Šándorová
Elena Bikkešová
Jozef Szekfu
Irena Šárköziová
Edita Farkašová
Magdaléna Bálintová
Ján Kováčik
Margita Szekfuová
Ladislav Gaál
František Fabian
Edita Csonková
Milan Trebuľa
František Rohály
Margita Oláhová
Jozef Kminiak
Ferdinad Czízik Ing.
Eva Jamnická
Elemír László JUDr.
Irena Kalocsaiová
Július Mihályi
Aranka Gyrögyová
Ľudovít Szabó
Mária Danyiová
Irena Bartová
Ján Panáček
Alžbeta Balogová
Eva Purdeková
Magdaléna Együdová
Ján Parobek

75.narodeniny:
Juliana Mihályiová
Štefan Feledy
Etela Kaličiaková
Koloman Balog
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Júlia Vilhanová
Jolana Šajátová
Helena Hanková
Ján Bariak
Anna Hanzlíková
Božena Mojžišová
Michal Šaját
Lászlo Együd

80.narodeniny:
Helena Agócs Kissová
Ondrej Števko
Daniel Mihályi
Jolana Botošová
Štefan Gabmayer
Emil Kurek
Mária Kminiaková
Štefan Mihályi

85.narodeniny:
Margita Gyuréková
Emília Juhaniaková
Júlia Paprčková
90.narodeniny:
Alžbeta Bolykiová
Jolana Szanislová
Emília Spodniaková

95. narodeniny
Jolana Jakabová

Navždy nás opustili: „.“
Česť ich pamiatke. †
„Smrť nás ukladá do toho pokoja, kde
sme spočívali pred svojim narodením.
Karol Funka 57
Ladislav Figei Ing. 66
Viktor Csonka 74
Gejza Oláh 72
Marta Feledyová 71
Irena Gečeová 82
Júlia Korychová 61
Róbert Cibuľa 45
Jaroslav Korych 68
Mária Balogová 52
Ľudovít Kováč 79
Mária Danyiová 70
Tibor Banda 60
Milan Ulický 81
Margita Vargová 85
Alžbeta Barnóczka 93
Anna Žilková 77
Ida Kunyová 82
Ladislav Huszti 93
Alexander Berki 58
Alžbeta Trifontiová 79
Jozef Kminiak 70
Jozef Visnyai 77
Anna Petrincová 86
Barnabáš Mag 73
Štefan Szanyi 86
Klára Berkiová 30
Margita Rúgoová 85
Ekena Paprčková 80
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