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Vážení občania!
Rok 2020 sme plánovali optimisticky tak ako aj každý iný rok.
V decembri sme bilancovali veci
ktoré sme urobili, a na tento rok
sme si naplánovali taktiež veľa
rozvojových aktivít v našej samospráve.
Január a február nám rýchlo
prebehol, ale sme išli podľa
plánov. V januári sme pokračovali s predstavením koncepcie
bývania v obci, ktorá definuje
núdzové bývanie, prestupné
bývanie a sociálne bývanie, ale
aj štandardné bývanie vrátane
výstavby
rodinných
domov.
K našim každodenným činnostiam pribudli nové aktivity . Vo
februári už zo sveta, hlavne
z Číny prichádzali prvé správy
o novom víruse COVID19, ktorá
sa začala objavovať aj v iných
štátoch a hrozba pandémie sa
stala reálnou. Nemohli sme tušiť,
že v priebehu niekoľkých týždňov
aj na úrovni našej obci musíme
prijať také opatrenia, ktoré náš
život zmenia od základov
a musíme
žiť,
pracovať
a realizovať
vytýčené
plány
v inom režime ako do teraz.
V posledných mesiacoch čelíme
novým výzvam, ktoré sme doteraz mohli poznať len na televíznych obrazovkách a v kinách. Vo
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februári sme už každý deň mohli
vidieť vládnych predstaviteľov na
obrazovkách a zasadal krízový
štáb štátu, ktorý sledoval celosvetové dianie a prijímali sa
opatrenia. Popri tom sa konali
29.2.2020 voľby do NR SR
a následne sa začala formovať
nová Vláda SR pre volebné
obdobie 2020-2024. Situácia
začala byť vážna a popri našich
každodenných povinností, realizácii aktivít a projektov aj obec
Jesenské, v zastúpení starostom, a za účasti všetkých organizácií obce (MŠ, školy, ŠJ, ZS)
vyhlásila na území obce „mimoriadnu situáciu“, na základe
uznesenia
vlády
Slovenskej
republiky č. 111 z 11.03.2020,
ktorá tak konala z dôvodu - Pandémie ochorenia COVID-I9 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie a na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu SR. Obec
musela prijať na miestnej úrovni
veľa opatrení v oblasti poskytovanie sociálnych služieb v obci
len v zmysle opatrení Úradu
verejného zdravotníctva. Týkalo
sa to najmä prípravy a rozvozu
obedov a dohľad na činnosť
seniorov a pod., zabezpečovali
sme šitie a kúpu ochranných
rúšok pre zamestnancov obce a
ohrozené skupiny obyvateľstva,
kontrolu dodržiavania opatrení
na území obce zamestnancami
obce a miestnou občianskou
poriadkovou hliadkou, dohliadali
sme na kontrolu dodržiavania 14
dňových karanténnych opatrení
obyvateľmi, ktorí sa vrátili zo
zahraničia a im blízkych osôb
zdržiavajúcich sa v jednej domácnosti, uzatvorenie škôl, školských zariadení a ostatných
zariadení na voľnočasové aktivity
v správe obce stanovených v
zmysle Verejnej vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva. Dôležitou súčasťou prípravy podľa
potrieb a vývoja situácie bolo aj
zaangažovanie
dobrovoľných
hasičov ako pomocnej jednotky.

Jesenské - Sobotská 10, 980 02

Obecný úrad
a infocentrum,
komunitné centrum fungoval v
obmedzenom režime pre verejnosť.
Samospráva a hlavne obecný
úrad sa snažil svoje úlohy plniť aj
napriek mimoriadnej a následnej
núdzovej situácii. Dokončili sme
stavebné úpravy v interiéroch
úradu a otvorili sme nové
klientske centrum na prízemí pre
našich obyvateľov ale aj pre
potreby 28 členských obcí spoločného obecného úradu. Názov
projektu bol „Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie
verejných služieb spoločnej
úradovne
so
sídlom
v Jesenskom. Bol financovaný
zo zdrojov Akčného plánu pre
okres RS vo výške 67293.- Eur
s DPH. Veľkým nasadením sa
začala prístavba 2 tried aj
v areáli materskej školy, ktorá je
financované z programu EÚ tzv.
IROP (Integrovaný regionálny
operačný program). Názov projektu je: Prístavba materská
škola Óvoda Jesenské. Plán
dokončenia je september 2020.
Náklady na realizáciu sú vo
výške 311 869,50,- € s DPH.
Ďalšia investícia smerovala do
zlepšenia športovej infraštruktúry
a to, do vybudovania zavlažovacieho systému na futbalovom
ihrisku, ktorá zároveň zníži energetickú náročnosť a znižuje spotrebu vody a energie. Súčasťou
projektu je aj obnova časti sociálnych zariadení štadiónu FK
Jesenské, ktorá sa dokončí
v II.polroku. Plánované investície
s 25% spolufinancovaním je 20
tis. Eur. Zvýšili sme bezpečnosť
v obci a umiestnili sme plánované ďalšie vysoko efektívne kamerové systémy v rámci projektu
„ Rozšírenie a skvalitnenie
kamerového systému v obci
Jesenské“ Zdroje sme získali
z výzvy MV SR z r. 2019.
V tomto polroku sme sa dostali aj
k realizácii projektu „Rekonštrukcie požiarnej zbrojnice
v obci Jesenské“ Pozostávala
zo zateplenia strechy, klampiar-

skych konštrukcií, výmeny okien,
ktoré ešte neboli plastové, výmeny garážových plechových
dvojkrídlových dverí za izolované
rolovacie brány so samostatným
osobným vchodom. Následne
sme vykonali aj obnovu resp.
náter fasády (sivo-červená farba). Celkovo sme investovali do
rekonštrukcie 33 tis. Eur. Z čoho
95% je získaná dotácia z MV SR.
Napriek zníženému rozpočtu
z dôvodu
pandémie
a očakávaným ďalším výpadkom
podielových daní, sme šetrenie
zamerali na také oblasti, ktoré
nie sú kapitálového tj. investičného charakteru. Preto sme
podľa plánu zrealizovali asfaltovanie
na
frekventovaných
uliciach – Záhradná a Agátová.
Jarné vysprávky rozbitých častí
ďalších ulíc po zimnom období
sme taktiež realizovali asfaltovaním rozbitých častí. Investovali
sme cca 25 tis. Eur.

Vážení občania, vážení poslanci OZ, zamestnanci obce, ale aj zamestnanci našich rozpočtových organizácií chcem sa Vám poďakovať
za
disciplínu
a spoluprácu pri zabezpečovaní a výkone úloh spojených s pandémiou COVID19. Vďaka týmto opatreniam sme zatiaľ obmedzili možnosť rozširovania
vírusu v obci.
Súčasná situácia si vyžaduje lepšie zomknutie, spoluprácu a lepšiu komunikáciu
v rodinách ale aj v našich
komunitách.
Prajem
všetkým
pevné
zdravie a vzájomnú podporu. Spoločne zvládneme
každý problém, krízové
situácie aj COVID19.
S úctou. Mgr. Gabriel Mihályi,
PhD. – starosta obce Jesenské
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„ Vybudovanie centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb
spoločnej úradovne so sídlom v Jesenskom“
Ideový zámer projektu pripravil starosta obce Jesenské Mgr. Gabriel Mihályi,
PhD. pre potreby Akčného
plánu pre rozvoj okresu Rimavská Sobota pre získanie regionálneho príspevku
Vlády SR na podporu najmenej rozvinutých regiónov. Realizovaný projekt
priamo nadväzuje a je súčasťou prvej etapy integrovaného projektu č. zmluvy:
066/2016/RS pod názvom:
„Budovanie centier a štandardizácia kvality verejných služieb spoločných
úradovní pre mestá a obce
ZMOGaM v okrese Rimavská Sobota“, ktorý bol
implementovaný
v r.
2017/2018. Realizátorom
bolo Združenie miest
a obcí Gemera a Malohontu, pod záštitou členskej obce Jesenské – ako
zastrešujúca inštitúcia pre
celý okres Rimavská Sobota. Zakladateľom a stálym členom združenia je aj
obec Jesenské.
Opatrenie sa orientuje na
podporu realizácie integrovaného projektu pre jednotné skvalitňovanie budovanie spoločných úradovní
na území okresu s centrami
Jesenské (juh), Hnúšťa (+
Tisovec, sever), Rimavská
Sobota (+Bátka stred), na
zavedenie systémov, procesov a štandardov riade

nia kvality s orientáciou na
skvalitnenie služieb preneseného výkonu štátnej
správy ako aj originálnych
kompetencií miestnej samosprávy.
Základy fungovania spoločného úradu Jesenské
boli vytvorené po decentralizácii miestnej územnej
samosprávy v roku 2003,
keď na základe medziobecnej spolupráci 28 obcí (pre
obvod Jesenské, pre viac
ako 16 300 obyvateľov)
a zmluvnom základe začal
svoju činnosť vykonávať
spoločný úrad so sídlom
v Jesenskom
(Sobotská
č.10) v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na
dvoch úsekoch, a to; spoločný stavebný a školský
úrad. Po viac ako 15 ročnom fungovaní SOÚ projekt rieši ďalšiu modernizáciu činnosti a rozšírenie
služieb pre obyvateľstvo
v užšom regióne okresu Rimavská Sobota, ako aj na
optimalizáciu a prepojenie
úradov a ďalších spoločných úradov na území
okresu v 107 mestách a obciach v prospech občanov
v rámci Združenia miest
a obcí Gemera a Malohontu.
Koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 sa pri-

stúpilo k jednotlivým aktivitám projektu. Aktivity sa
sústredili na skvalitnenie
procesov, riadenia a prípravy personálu ako aj
technické vybavenie úradu
a rekonštrukcii časti budovy Obecného úradu. Stavebnú časť realizovala
podľa VO firma Stavina
z Jesenského. Práce začali
demontážou priečok, vystavaním nových, úpravou
povrchov podláh, výmenou
dverí, rekonštrukciou sociálnych zariadení na prízemí ako i na poschodí budovy Obecného úradu, kde
sa vymenili i vstupné
dvere. Na prízemí sa zriadili tz. Klientske centrum
a odborné kancelárie, spoločný školský úrad, kancelária pre správu daní a poplatkov a matrika. V pláne
na otvorenie je ešte aj spoločný stavebný úrad, kancelária je aj v Rimavskej
Sobote. Túto zmenu vítajú
najmä naši seniori a ľudia
s chorobami pohybového
aparátu, nakoľko teraz pri
vybavovaní nemusia chodiť na poschodie, kde je pomerne dosť veľa schodov.
Podobne aj ako infocentrum ako súčasť služieb našej samosprávy aj spoločný
úrad
poskytuje
svoje
služby nie len pre našu
obec, ale aj pre náš užší región. Táto časť rekonštruk-

cie stála 24 985,- Eur.
Ďalšou etapou projektu
bolo vybudovanie počítačovej siete (tz. Intranet)
a dodanie počítačovej techniky, túto časť projektu
zrealizoval Ing. Štefan
Agócs z Rimavskej Soboty. Jej hodnota bola
7 551,05 Eur.
V rámci aktivít projektu
bolo potrebné zriadiť nové
priestory pre klientske centrum a odborné kancelárie.
Do týchto zriadených
priestorov bolo potrebné
objednať aj výbavu - nový
kancelársky nábytok a
techniku. Predstavovalo investíciu v hodnote 9 254,Eur.Projekt „ Vybudovanie
centra, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb
spoločnej úradovne“ zahŕňal aj nákup 1. služobného
motorového vozidla Škoda
Scala.. Nákup sa uskutočnil
v roku 2019 a predstavoval
sumu 15 800,- Eur.Budova
obecného úradu a spoločného obecného úradu sa nachádza v centre obce Jesenské na parc.čísle 132/1 (zastavaná plocha), súpisné
číslo 10. Celkový rozpočet
RP projektu bol vo výške
58 400.- Eur a spolufinancovanie obce bolo vo výške
8 908.- Eur.
Autor: Mgr.Gabriel Mihályi PhD. Starosta obce

 „Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program
Podpora najmenej rozvinutých okresov
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Kamerový systém v obci Jesenské
Obec Jesenské vypracovala už tretí projekt na kamerový
systém. Bol zameraný na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Projekt predstavoval celkovú
sumu 10 533,66 eur, z toho dotácia z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky činila 8 000,- eur a spolufinancovanie obcou predstavovalo sumu 2 533,66 eur. Dotáciu bolo
možné využiť do 31.12.2020, nám sa však podarilo tieto

finančné prostriedky využiť už v prvom pol roku 2020.
Obec zakúpila tri kamery s inteligentným riešením pre
snímanie evidenčného čísla áut jedného jazdného pruhu,
s čítaním evidenčného čísla do rýchlosti 200 km /hod. Kamery sa nainštalovali na stĺpy v troch smeroch. Jedna
smerom na Širkovce, druhá smerom na Hodejov a tretia
smerom na Rimavskú Sobotu. Autor: Eva Melicherová

Práce KomPaS, s.r.o. v I. polroku 2020
V roku 2019 firma KomPaS, s.r.o. opravila jednu časť strechy na Základnej škole Janka Jesenského na Ulici školskej.
Tento rok opravili druhú časť strechy, ktorá bola v havarijnom stave. Práce prebiehali v tomto poradí, odstránili
pôvodnú strešnú krytinu, vymenili latovanie a pokládli
škridle. Ostala na opravu stredná časť, ktorá je v najlešom
stave a tak sa opraví až v nasledujúcich rokoch. Celková

cena tohto diela činila 9 162,10 Eur, ktoré sú z vlastných
zdrojov obce.
Ďalšou menšou prácou obecnej firmy bola obnova chodníka pri hlavnej budove Materskej školy. Pôvodný chodník
bol betónový, pri obnove pokládli obrubníky , šotolinu
a do toho pokladali betónové kocky.
Autor: Eva Melicherová

Činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Jesenskom
Základná organizácia Jednoty dôchodcov ( ďalej len ZOJD) začala svoju činnosť v roku 2020 zorganizovaním autobusového zájazdu do liečivých kúpeľov Bukség . Zájazd
sa uskutočnil dňa 27. januára 2020 malým autobusom.
Kúpanie zúčastneným prospelo, pretože sa domov vracali
v dobrej nálade, so spevom.
Deň pred zákazom zhromažďovania sa ohľadne pandémie
koronavírusu Covid 19, sa konala Výročná členská schôdza a to 9. marca 2020 vo veľkej sále Kultúrneho domu.
Schôdze sa zúčastnil i starosta obce Mgr. Gabriel Mihályi
PhD.
Schôdzu zahájila a viedla predsedkyňa Margita Feledyová. Pri príležitosti MDŽ hneď v úvode pozdravil všetky
ženy milými slovami a pekným veršíkom člen organizácie
František Fábian. Úroveň schôdze zvýšil aj prednesený
kultúrny program, ktorý si pripravili členky organizácie.
Predsedkyňa prítomných oboznámila s bohatou činnosťou organizácie za rok 2019 a taktiež bola prednesená

správa o hospodárení ZO-JD. Za aktívnu prácu v organizácii boli odovzdané ďakovné listy pani Edite Bódiovej
a pani Helene Bialovej. Nezabudlo sa ani na našich pätnástich jubilantov, ktorým boli odovzdané milé upomienkové darčeky. Ďalej bol členom predložený Plán aktivít na
rok 2020, ktorý sa však z dôvodu pandémie koronavírusu
Covid 19 časovo nedá splniť.
Do pôsobnosti Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov
v Rimavskej Sobote patrí 12 základných organizácií z ktorých najväčšia a najaktívnejšia je ZO-JD Jesenské. Na Výročnej členskej schôdzi nechýbali ani sladkosti, osviežujúce nápoje a chutný obed. Po jeho skonzumovaní sme si
vypočuli krásnu živú hudbu v podaní Základnej umeleckej
školy Jesenské, za čo im ďakujeme.
Vedenie organizácie aj touto cestou vyslovuje poďakovanie všetkým ktorí prispeli fyzickou prácou, sladkosťami
a liehovinami na túto Výročnú schôdzu.
Margita Feledyová- predsedkyňa ZO-JD
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Triediť či netriediť, je to na nás
V súčasnej dobe sme svedkami rozvoja environmentalistiky, ktorá sa zaoberá životným prostredím, skúma pôsobenie človeka na ekosystémy,
zaoberá sa prevenciou znečisťovania životného prostredia
a nápravou vzniknutých škôd
a tiež ochranou prírody.
Myslíme si, že v dnešnej dobe
je to veľmi dôležité, pretože
sme svedkami neustáleho znečisťovania životného prostredia, či sa už jedná o vzduch,
podzemné vody, alebo pôdu.
Na tomto znečisťovaní sa
prakticky podieľa každý
z nás, pretože všetci produkujeme odpad. Je len a len na nás
koľko toho odpadu vyprodukujeme a ako s ním naložíme,
či ho budeme triediť, alebo
nie. Je vhodné napríklad používať pri nákupoch tašky z biologicky rozložiteľného materiálu, alebo látkové na viac
násobné použitie a nie plastové, ktoré sa v prírode rozkladajú od 100 do 1000 rokov,
aj pre toto je veľmi dôležité
triediť plasty, ktoré sa dávajú
do žltých vriec. V prírode,
moriach, riekach nielen že
pôsobia odpudivo, ale ohrozujú organizmy v nich žijúce.
Sklo, ktoré sa dáva do zelených kontajnerov, vriec, ktoré
sa v prírode rozloží za 4000
rokov vytriedené sa spracováva a tým sa šetria prírodné
zdroje.
Papier sa triedi do modrých
vriec, ten sa síce v prírode
rozloží za 3 až 12 mesiacov,
ale sa vyrubujú
stromy, ktoré sú zdrojom kyslíka, zabraňujú zosuvom
pôdy. V lesoch žijú rôzne
zvieratá, vtáky, chrobáky
a rastliny, ktoré prichádzajú
o svoje prirodzené prostredie

a hynú.
Elektro odpad v našej obci
triedime do vriec, aj sa zvážajú elektrické spotrebiče,
ktoré potom odváža firma
Fúra na ďalšie spracovanie.
Do vriec sa dávajú plechovky
od piva a iných nápojov. Plechovka sa v prírode rozloží za
20-100 rokov.
Keďže žijeme na dedine, je tu
možnosť kompostovania. Do
kvalitného kompostu môžeme
pridať skoro všetky organické
odpady z dvora, záhrady aj
domácnosti. Kompostovaním
šetríme životné prostredie
tým, že tieto komodity nespaľujeme, ani ich nedávame do
komunálneho odpadu, ale ich
kompostujeme a ešte si vyrobíme kvalitné hnojivo, ktoré
nemusíme kúpiť. Obec pri
ČOV vytvorila priestor na
kompostovanie , záujemcovia
tam môžu za pomoci pracovníkov KomPaS, s.r.o. dať vyniesť zelený odpad. Volajte na
telefónne číslo KomPaSu:
0911 202 113. Taktiež je
možné dať vyniesť drobný
stavebný odpad, ktorý sa
uskladňuje na Dobre. Tento
tam môžu vyviesť len pracovníci KomPaS, s.r.o., telefónne
číslo v článku vyššie.
Obec Jesenské pracuje na likvidácii čiernych skládok. Na
Dobre sme už zlikvidovali, ale
sú stále aj na iných miestach
(Cifra, Ivanovo, Agačinka ul.
Orgovánová a pod.), ktoré
obec musí pravidelne kontrolovať a následne zlikvidovať.
Kontrolu vykonávajú aj členovia miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí majú
v náplni aj takúto činnosť.
Na základe výzvy Okresného úradu RS, odbor starostlivosti o životné prostredie,
sme v dňoch od 18.5. do
21.5.2020 zlikvidovali čiernu

skládku na Ivanove. Stojí to
veľa finančných prostriedkov
a v konečnom dôsledku to
znášame všetci spoločne. Keď
sa zamýšľame či triediť, alebo
nie, o čiernych skládkach hovoríme jednoznačne nie, nie
len, že to špatí našu obec a jej
okolie, znečisťuje prostredie
ale je to aj protizákonné a je
možné pri zistení páchateľa
vyrúbiť pokutu pre podnikateľa do výšky 16 596,- Eur
a pre fyzickú osobu do výšky
166,- Eur.
Ako vidíme triedením odpadu, môžeme výrazne znížiť
množstvo komunálneho odpadu, ktorým si nielen znečisťujeme našu krásnu prírodu,
ale do vôd, vzduchu a pôdy sa
dostávajú rôzne chemikálie,
ktoré nám ničia naše životné
prostredie.
Aj toto cestou vyzývame všetkých občanov našej obce na
triedenie odpadu, nakoľko sa
to týka nielen životného prostredia, ale aj našich peňaženiek. V zmysle motivačného
pravidla sa odvíja cena za
skládkovanie komunálneho
odpadu, čím viac obce triedia,
tým menej za skládkovanie
platia. Obec za každú tonu komunálneho odpadu platí poplatok za uloženie na skládke
KO. Výška poplatku závisí od

miery vytriedenia a každý rok
sa to zvyšuje. Čím vyššia je
miera vytriedenia, tým menej
platíme. Ako príklad môžem
uviesť, že v roku 2018 sme
mali mieru vytriedenia niečo
viac ako 10 % (10,63 %)
a preto v roku 2019 sme platili za uloženie jednej tony
KO sumu 12 eur. Za rok 2019
sme dosiahli mieru vytriedenia 23,53 %, ale nakoľko sa
zvýšil poplatok za uloženie,
tak teraz platíme 22 eur. Keby
sme ostali na úrovni minulého
roka (cca. 10 %) platili by sme
teraz 24 eur. Pri netriedení sa
vyprodukuje veľké množstvo
komunálneho odpadu, ktorý
sa zváža na skládky na to určené za určitý poplatok. Tendencia je zvyšovať tento poplatok z dôvodu veľkej produkcie odpadov. Takže ak vyprodukujeme menej odpadu,
obec zaplatí menej za jeho
skládkovanie a odvoz, čo sa
prejaví v poplatkoch pre jednotlivca.
Chceme sa všetkým občanom veľmi pekne poďakovať, ktorí triedia vyprodukovaný odpad aj tým ktorí
majú zakúpený tzv. nemnožstvový zber odpadu
a tento napriek tomu, že ho
nemusia triediť ho triedia.
Autor: Eva Melicherová
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Ako pracovala Materská škola – Óvoda Jesenské počas
koronakrízy
Vážení rodičia, v súčasnosti prežívame ťažké obdobie - to, čo sme si ešte donedávna nevedeli ani predstaviť, je náhle realita. Ako riaditeľka MŠ Jesenské
by som Vás chcela poprosiť, aby ste uložili všetky
práce, kresby a rôzne výtvory, ktoré deti vyrobili počas týchto dní od 16.3.2020. Keď sa ukončí toto ťažké
obdobie naša materská škola chce usporiadať výstavu

v kultúrnom dome obce Jesenské – aby sme ukázali
verejnosti aké sú šikovné naše detičky a ich rodičia
a hlavne, aby sme prezentovali prostredníctvom výtvarných prác, ako deti prežívali toto obdobie.
Ďakujeme Vám vopred za spoluprácu a prajeme
všetkým pevné zdravie

Tvorivá dielňa v materskej škole – výroba mydla
V rámci tematického týždňa „Čím budem“ sa deti zoznamovali s niekoľkými druhmi povolaní a remesiel a uvedomovali si ich význam pre spoločnosť. Pýtali sme sa detí
s čim by sa chceli zaoberať v dospelosti. Zazneli rôzne povolania. A čo je to remeselníctvo? Pre dnešnú generáciu
menej známy pojem, a preto tohto roku sme sa venovali
obšírnejšie remeslu. Dňa 18.2.2020 sme organizovali tvorivú dielňu s pani Varga Emese, ktorá nám predstavila ako

sa dá po domácky vyrobiť mydlo v 21. storočí. Deti si
mohli vybrať tvar, farbu dokonca aj vôňu mydla. Výroba
mydla sa deťom veľmi páčila, každý sa aktívne zapojil do
činnosti a hotové mydlá si zobrali domov na pamiatku. Za
úspešný deň sa deti poďakovali pesničkami a básničkami.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Varga
Emese, že oboznámila našu mladú generáciu s remeselníctvom výroby mydla.

Rozlúčka s MŠ
Už je to tu! Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu, sme všetci dúfali v to, že na konci školského roka 2019/2020 sa môžeme s našimi predškolákmi
rozlúčiť tak, ako sa to patrí, aby sa táto slávnostná chvíľa
zapísala v našich spomienkach. Tohto roku sme netradične
rozlúčkový program organizovali na školskom dvore materskej školy v rodinnom kruhu. Naši budúci školáčikovia
sa rozlúčili po triedach s materskou školou milým programom - spevom a básničkami. Po celý čas pobytu v materskej škole sme sa snažili vštepovať im lásku a úctu ku
všetkému dobrému, formovať ich zručnosti a vedomosti.

Prežili sme spolu krásne, bezstarostné obdobie, plné hier,
zábav, radosti a pohody. Takto vyzbrojení na prekonávanie životných prekážok a na zvládnutie nových úloh sa
deti na školu veľmi tešia.
Na záver programu pohostenie pripravili pani učiteľky aj
mamičky - nakrájali sme rozlúčkovú tortu, a pohostili svojich najbližších.
Prajeme každému príjemné prežitie letných prázdnin, veľa
slnečných dní a aby v septembri zdraví a oddýchnutí nastúpili do „ veľkej“ školy.
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Aktivity Základnej školy Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské
1. polrok školského roka
2019/2020 sme ukončili
veselým karnevalom 1.4.ročníka. Vo vyzdobenej
sále kultúrneho domu sme
privítali množstvo krásnych masiek. Masky žiakov, ktoré si sami alebo za
pomoci rodičov zhotovili,
opäť nesklamali.
Zábava pokračovala aj 14.2.2020 v Deň
Valentína, ktorý si žiaci
v školskom klube detí pripomenuli diskotékou spojenou s rôznymi hrami. Tanec s hudbou zneli v školskom klube aj na Fašiangovej veselici.
Naše umelecky nadané deti
predviedli svoj talent na
školskom kole recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Prihlásilo sa ich neúrekom a ponúkli všetkým divákom krásny umelecký
zážitok.

Dňa 3.marca sme zorganizovali pre našich najmladších žiakov korčuliarske
dopoludnie, ktoré sa konalo na zimnom štadióne
v Rimavskej Sobote. Malým korčuliarom sa na ľade
darilo veľmi dobre a toto
športové dopoludnie si veselo užívali.
6.3. 2020 sa na druhom
stupni uskutočnila beseda
s pánom JUDr. J.Pupalom
na tému protifašistického
odboja na juhu Gemera.
Marec nám okrem prvých
jarných lúčov priniesol aj
neželané prekvapenie- vírus COVID-19. Zo dňa na
deň ostali školy zatvorené
a my sme začali s dištančným vzdelávaním. Musíme
pochváliť prístup žiakov
i pedagógov, ktorý toto náročné obdobie zvládli
veľmi dobre. Všetci sme sa
však veľmi potešili, keď sa

brány našej školy aspoň
čiastočne otvorili pre našich najmenších žiakov 2.5. ročníka. Nastúpili takmer všetci. Výučba prebieha v troch skupinách.
Učitelia a žiaci pracujú
v tematických blokoch na
rôzne témy. Na tieto potom

nadväzujú pani vychovávateľky aktivitami v školskom klube detí. Deti, ktoré
do školy nenastúpili pokračujú v dištančnom vzdelávaní. My veríme, že sa toto
obdobie čoskoro skončí
a my sa opäť stretneme
v škole.

Akcie ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Viktora Szombathyho

v Jesen-

skom v II. polroku školského roka 2019/2020
Pomaly končíme tento nezvyčajný školský rok, ktorý
bol plný mnohých ťažkostí a výziev, ale aj s
množstvom nových príležitostí, metód a perspektív.
II. polrok sme otvorili tradičným spôsobom, školským kolom recitačnej súťaže Mihálya Tompu, a následne s okresným kolom
tejto súťaže, kde K.Szitaiová z 9.A triedy a M.
Varga z 2.A sa umiestnili
v zlatom pásme, čo aj znamenalo postup do krajského kola tejto súťaže.
Bola uzatvorená aj prvá
časť literárnej súťaže časopisu Katedra, do

ktorej sa zapojila skupina
žiačok zo 6.A triedy – A.
Rajkovicsová,V.L.Molnárová, B.Czikorová. Ony sa
dostali až do celoštátnej súťaže. Našu schopnosť sme
dokázali nielen v oblasti literatúry a poézie, ale aj v
oblasti pravopisu, veď R.
Zagyiová, A.D. Rákiová
reprezentovali našu školu v
pravopisnej súťaži Zsigmonda Simonyiho. Zúčastnili sme sa tiež na súťaži
dejepisu z časopisu Katedra a súťaži materinského
jazyka Istvána Pénzesa.
Kúzlo nášho starodávneho
písma upúta každý rok veľa
nových žiakov.

Zorganizovali sme pre
nich školské kolo súťaže
runového písma pod názvom „ Staroveké poznanie“, ktoré spôsobilo vzrušujúce minúty pre viac ako
30 žiakov.
Naši žiaci, ktorí sú doma
vo svete logiky a čísel, sú
pravidelnými účastníkmi
matematických
súťaží.
Naši úspešní matematici K.
K. Nagypálová, M. Singlár
a D. Barta už dobre poznajú matematické súťaže,
Pytagoriádu a súťaž Ilony
Zrínyi. Však stanovili aj
ďalší cieľ, a to, čím úspešnejšie riešili matematickú
súťaž

Klokan, na ktorú sa stále
pripravujú.
Náš každodenný život bol
obohatený počas celého
polroka - aj počas obdobia
on-line výučby rôznymi
projektmi, ktoré sa podrobnejšie zaoberali danou témou.
Aj napriek okolnostiam
sme zbohatli. Mali sme príležitosť sa naučiť a aplikovať nové metódy vo vzdelávacom procese, v ktorých
obe strany získali množstvo nových skúseností a
ktoré môžu byť pre nás
kľúčové vo vzdelávaní do
budúcnosti.
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Zo života MAS Cerovina
Radi by sme Vám znovu priblížili najdôležitejšie aktivity našej Miestnej akčnej skupiny Cerovina za 1. polrok 2020. Aktuálne má naše združenie 62 členov,
z čoho je 28 obcí, 25 podnikateľov a 9 súkromných
osôb z územia Cerovej vrchoviny. Fungujeme na princípe súkromno-verejného partnerstva za účelom rozvoja vidieka na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Našou hlavnou úlohou je vyhlasovanie výziev pre členské obce a podnikateľov v zmysle Stratégie CLLD. V januári 2020 sme
uzavreli výzvu 4.1 vyhlásenú v roku 2019, v ktorej
mohli podávať projekty podnikatelia na investície do
poľnohospodárskych podnikov. Ako zvyčajne, aj tento
rok sme pripravili zasadnutie členskej základne, ktoré
sa konalo 6.2.2020. V marci
2020 naše združenie vyhlásilo
ďalšie dve výzvy. V rámci výzvy 7.5 môžu žiadať naše členské obce príspevok na podporu rekreačnej a turistickej
infraštruktúry celkovej sume

217.014€. Druhá výzvy 6.4 je určená pre podnikateľov
z územia MAS Cerovina na podporu rozvoja nepoľnohospodárskych činností. Na túto výzvu je vyčlenených
225.000 €. K vyhláseným výzvam sa konali aj informačné semináre. Prípadní záujemcovia o projekty
môžu získať informácie na www.mascerovina.sk. MAS
Cerovina podporuje aj miestnych výrobcov a remeselníkov v rámci regionálnej značky Gemer – Malohont .
Autor: Ing. Anna Feledyová, manažér MAS

DHZO Jesenské


Hlavným cieľom DHZO Jesenské je budovať, organizovať
a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a chrániť životy a
majetok občanov na území obce Jesenské a to najmä:




zásahovou činnosťou, technickou pomocou,
protipožiarnou prevenciou,
odbornou prípravou, školeniami, výcvikmi a previerkami pripravenosti DHZO,

civilnou ochranou obyvateľstva,

Počet aktívnych členov DHZO Jesenské je 22 z toho jedna
žena. Materiálno-technické zabezpečenie s ktorým disponuje DHZO je IVECO Daily , prívesný protipovodňový vozík, pracovné uniformy. V týchto dňoch prebieha obnova
požiarnej zbrojnice z finančných prostriedkov obce a ministerstva vnútra v sume 31 000€.
Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Jesenské
sa aktívne zapájajú do činnosti zboru. Za prvý polrok 2020
sme mali v obci viacero mimoriadnych situácii ako napr.
požiar suchého trávnatého porastu v okolí Družstevnej
ulice, výpomoc pri lesnom požiari (40 ha lesa) v obci Petrovce, požiar trávnatého porastu v časti obce Cifra.
Všetky zásahy dopadli úspešne bez ujmy na zdraví hasičov.
Zároveň týmto dávame do pozornosti vyhlásenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, ktoré upozorňuje na zákaz vypaľovania
trávy. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je
podľa zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí pokuta.
Autor: Ing. Michal Kováč
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Pandémia koronavírusu Covid 19
Začiatok roku 2020 sa na
Slovensku niesol predvolebnou kampaňou, nakoľko 29. februára sa konali parlamentné voľby.
Ľudia netrpezlivo očakávali
ich výsledok. Do tohto očakávania sa však pridružila
i iná udalosť, ktorá nás pohltila a stala sa témou číslo
jedna.
Vo svete sa začiatkom roka
rozšírila epidémia koronavírus Covid 19, ktorá zasiahla mesto Wu-Chan
v provincii Chu-pej v Číne.
Od marca 2020 počet nakazených v Číne výraznejšie nestúpal, ohniskom nákazy sa postupne stala Európa a USA a tak epidémia
postupne prerástla v pandémiu a rozšírila sa do celého sveta.
Prvý prípad koronavírusu
Covid 19 sa na Slovensku
vyskytol 6. marca. Dosluhujúca vláda premiéra
Petra Pellegriniho vydala
prvé opatrenia, ktoré platili od piatka 13. marca. Po
zasadnutí ústredného krízového štábu, štát uzavrel
všetky aquacentrá, zábavné parky, diskotéky, lyžiarske strediská či detské
kútiky, obchody a prevádzky so službami. Výnimkou boli potraviny, lekárne, predajne a výdajne
zdravotníckych pomôcok,
drogérie, stravovacie zariadenia, trafiky, obchody s
krmivom pre zvieratá, ve-

terinárne ambulancie, čerpacie stanice, banky, poisťovne, pošty, prevádzky telekomunikačných operátorov. Obmedzila sa i medzinárodná doprava a to autobusová , vlaková a letecká. Cez hraničné prechody mohli na Slovensko
prejesť ľudia s trvalým a
prechodným
pobytom,
alebo iným povolením na
pobyt. Občania vracajúci sa
zo zahraničia mali nariadenú 14 dňovú domácu karanténu. Taktiež od pondelka 16. marca sa zavreli
všetky školy, materské
školy a školské kluby a bol
vyhlásený núdzový stav.
Tieto opatrenia prijala
vláda ako jedna z prvých
v Európe.
Po vymenovaní novej vlády
prezidentkou Zuzanou Čaputovou 21. marca 2020 sa
ujala vlády štvorkoalícia
zložená s OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí na čele
s premiérom Igorom Matovičom.
Novovymenovaná vláda pokračovala ,
ba ešte sprísňovala opatrenia. Zaviedla povinnú 14
dňovú karanténu v štátnych zariadeniach, zvýšila
počet testovaných, obmedzila pohyb počas Veľkej
noci, zaviedla nákupné hodiny pre seniorov nad 65
rokov a povinné nosenie
rúšok okrem svojho bydliska. Keďže výskyt Covid 19
bol u nás celkom priaznivý
a počet nakazených dra-

maticky nestúpal, začalavláda uvažovať o postupnom uvoľňovaní prijatých opatrení. Tieto boli
rozdelené do štyroch fáz,
prvá platila od 22. apríla,
otvorili sa obchody nad
300 m2, verejné stravovanie cez predajné okienko,
ubytovanie bez stravy,
vonkajšie trhoviská, predaj
automobilov, druhá od 6.
mája: ubytovanie krátkodobé, kaderníctva, holičstvá, manikúry, pedikúry,
kozmetika, soláriá, vonkajšie turistické atrakcie, taxi
služba,
bohoslužby
a svadby, tretia a štvrtá
fáza sa spojili z dôvodu
priaznivého vývoja od 20.
mája: obchody a služby,
verejné stravovanie-vonkajšie terasy, rehabilitačné
služby, múzeá, galérie,
knižnice a výstavné siene,
v štvrtej fáze: kiná , divadlá
a hromadné podujatia do
100 ľudí, obchodné centrá,
vnútorné plavárne a športoviská, verejné stravovanie v interiéri, hranice pri
návšteve do 24 hodín bez
karantény, schôdze zo zákona, rúška sa nemusia nosiť v exteriéri pri odstupe
nad 5 metrov a otvoria sa
aj školy a škôlky od 1. júna.
Toto všetko za dodržiavanie prísnych hygienických
opatrení.
K 20. máju sme evidovali
1496 nakazených a 28
úmrtí, čo je najlepšie so
všetkých okolitých štátov,

ba v celej Európe. Pre porovnanie: Česko 8630 nakazených, 302 úmrtí, Ra
kúsko 16 261 nakazených
a 632 úmrtí, Maďarsko
3 556 nakazených a 467
úmrtí, Poľsko 19 080 nakazených a 941 úmrtí, Ukrajina 18 876 nakazených
a 548 úmrtí. Z európskych
štátov bolo najviac postihnuté Taliansko, Španielsko
a Rusko.
Z aktuálnych štatistík Centra pre systémovú vedu a
inžinierstvo (CSSE) na americkej Univerzite Johna
Hopkinsa v Baltimore vyplýva, že vírusom, ktorý sa
koncom minulého roka
zrodil v čínskom meste
Wu-chan, sa už nakazili
k 19. máju 2020 viac ako 4
800 000 ľudí na celom
svete. Ochorenie si doteraz
vyžiadalo okolo 318-tisíc
ľudských životov. Na druhej strane, podľa štatistík
sa z neho vyliečilo okolo 1
800 000 ľudí. V našej obci
sa na šťastie nevyskytol
žiaden prípad koronarírusu
Covid 19. Zo zahraničia
k nám pricestovalo 38 ľudí
z toho najviac z Nemecka
a Rakúska. Všetci boli v domácej karanténe.
Príznaky koronavírusu sú:
Horúčka, Kašeľ, Sťažené
dýchanie, Bolesť svalov,
Bolesť hlavy, Únava
Autor: Eva Melicherová
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Zo života FK Jesenské
Rok 2020 sme začali viacerými halovými turnajmi, z ktorých vyberáme aspoň niektoré:

Dňa 11.1.2020 sa uskutočnil halový futbalový turnaj prípravkárov U-11 za účasti mužstiev FK Jesenské A, FK Jesenské B, FK
Iskra Hnúšťa, TJ Ožďany, FK Mesta Tornaľa a FC 98 Hajnáčka. Konečné poradie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FK Iskra Hnúšťa
FK Jesenské A
TJ Ožďany
FK Jesenské B
FK Mesta Tornaľa
FC 98 Hajnáčka

5
5
5
5
5
5

5
3
2
1
1
0

0
1
0
2
1
0

0
1
3
2
3
5

17:0
5:2
6:10
2:7
3:10
1:17

15
10
6
5
4
0

Na turnaji bol prítomný aj predseda ObFZ Rimavská Sobota Mgr. Marian Petrok,
ako aj sekretár ObFZ Rimavská Sobota Ing. Ivan Ostrihoň, ktorí spolu so starostom
obce Mgr. Gabrielom Mihályim, PhD., pri vyhodnotení turnaja odovzdávali družstvám aj hráčom vecné ceny a diplomy
.Dňa 8.2.2020 sa uskutočnil halový turnaj U-15 a U-13 „Memoriál Júliusa Vargu.“

U-15
Por.
1.
2.
3.
4.

U-13
Mužstvo
FTC Fiľakovo
FK Mesta Tornaľa
FK Jesenské A
FK Jesenské B

Body
7
6
4
0

Por.
1.
2.
3.
4.

Mužstvo
FTC Fiľakovo
FK Mesta Tornaľa
FK Jesenské
Mályi SE

Body
9
6
3
0

Tento rok sme dňa 22. februára zorganizovali Halový turnaj „Starí páni“ Memoriál Júliusa Nôtu – konečné poradie
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mužstvo
KERAM Lučenec
REALTHERM Jesenské
ŠKP Rimavská Sobota
EXEN Jesenské
Admiral Ožďany
Rimavské Janovce

Počet z.

Výhra

Remí-za

Prehra

5
5
5
5
5
5

4
3
3
1
0
0

1
1
1
2
2
1

0
1
1
2
3
4

Pomer
gólov
14:2
13:6
20:6
6:11
6:12
4:26

Body
13
10
10
5
2
1

Od decembra 20019 do februára 2020 sa uskutočnil halový futbalový turnaj. Konečné poradie mužstiev
1.DAMM HOUSE
2.MATYAS
3.EXEN Jesenské
4.Gemerský Jablonec
5.KomPaS Jesenské
6.Admiral Ožďany
7.Blhovce
8.Hasiči Jesenské

Zo známych dôvodov naše mužstvá nezačali účinkovanie v krajských súťažiach a celá jarná sezóna bola zrušená. Prípravu na
ďalšiu sezónu sme začali hneď koncom mája, kedy boli umožnené zúčastniť sa na tréningoch pri dodržaní stanovených opatrení.
Príprava prebieha v plnom prúde a podľa súčasnej situácie začiatkom augusta mužstvo dospelých odohrá prvé majstrovské stretnutie v V. lige skupiny D v súťažnom ročníku 2020-2021. Ostatné mužstvá začínajú sezónu koncom augusta, začiatkom septembra. Držme im palce! JESENSKÉ DOTOHO!

10.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte do života: „Z rannej rosy
spektra farieb, z vône krehkých
ruží, prišlo na svet niečo krásne, po
čom človek túži, vitaj teda medzi
nami utešené dieťa, nech na teba
iba dobré sudby žitia letia, nech ti
Pán Boh požehnáva všetky žitia
kroky a buď šťastné v svete krásnom mnohé roky“
Simona Marcineková
Mária Lakatosová
Róbert Bari
Veronika Trebuľa
Eleonóra Vargová
Richard Stieranka
Kristína Matuchová
Izabella Šerešová
Manželstvo uzavreli: „Šťastné
manželstvo je stavba, ktorú treba
znova stavať každučký deň.“ Blahoželáme.
Dávid Tóth a Anita Kováčová
21.02.2020
Tomáš Bolyky a Brigita Bartóková
06.06.2020
Patrik Ruszó a Vanessa Láziová
08.07.2020
Životné jubileum oslávili: „Len to
najkrajšie, čo život môže dať,
chcem Vám pri Vašom jubileu zaželať. Nech slza bolesti Vám tvár
nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech
sa Vám chrbtom otáča, nech len
zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú
náplňou ďalších rokov Vášho života“
60 narodeniny:
Tibor Baláž
Eva Brumovská MUDr
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INFO CENTRUM
Stránkové dni
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 – 11,30
8,00 - 11,30

65. narodeniny:
Eva Balogová
Jozef Berki Ing.
Július Szitai
Sándorné Balázs
Mihály Szabó
Jozef Zagyi
Agáta Zimanová Mgr.
Mária Váradiová
Eva Balogová
Ladislav Figei Ing.
70 narodeniny:

Šarolta Gálová
Elena Pančíková
Jiří Kosec
Marta Felediová
Štefan Brozman
75.narodeniny:
Jaroslava Hulinová
Elemír Radics
Jozef Górász
Imrich Hanák
Jozef Bőd

INFORMAČNÝ MATERIÁL

JESENČANIA

Pondelok:
Utorok :
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

Alfréd Mihályi
Agnesa Pálová
Anna Bődová
Júlia Korychová
Viera Albertová PharmDr
Elena Lakatošová
Anna Ivaniková
Jana Gombošová Mgr.
Anna Juhaniaková
Edita Gregorová
Eva Thótová
Ladislav Bolyky Ing.
Irma Albertová
Tibor Betteš
Gyöngyi Feledy Mgr.

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

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

6/2020
Aladár Danyi
Magdaléna Ráczová
Helena Miklošková
Mária Kureková
80.narodeniny:
Mikuláš Somogyi
Pavel Pataki
Alžbeta Zelienková
Edita Bódiová
Margita Felediová
85.narodeniny:
Júlia Husztiová
Ladislav Hutáš
Štefan Szanyi
Anna Vengrínová
Irena Mišuráková
90.narodeniny:
Mária Medveďová
Navždy nás opustili: „Aj slnko
zapadá ústupom do noci, kto raz
púť dokonal, nieto viac pomoci.“
Česť ich pamiatke. †
Helena Albertová 92
Anna Petrincová 87
Klára Gallová 68
Elena Kováčová 79
Štefan Garai 78
Ladislav Barta 66
Jozef Matuška 69
Margita Bencsővá 84
Ján Bikkeš 36
Ladislav Bernáth 84
František Obrtanec 80
Karol Trifonti 57
Irma Kisantalová 88

26. Vydanie – Jún 2020 • Vydal Starosta Mgr.Gabriel Mihályi
PhD. &Obecný úrad Jesenské•Kontakt: 047/5698 283,
5698422, 047/5811277, www.jesenske.sk, e-mail:
obec@jesenske.sk,
Infocentrum: e-mal: infocentrum@jesenske.sk
Spracoval: Úprava Eva Melicherová,
Preklad: Katarína Bódiová

OBECNÝ ÚRAD
Stránkové dni
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 - 11,30 nestránkové hodiny

