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Ak by ste sa rozhodli významnú udalosť vo Vašom

živote osláviť práve tu, celovečerná zábava by Vás

počas leta stála 45 € a počas zimy 85 €. V cene

sú zahrnuté všetky energie (voda, elektrina),

kúrenie, vypožičanie kuchynského riadu i následné

upratovanie.

Čiastočný prenájom sály (nie celovečerný) Vás

vyjde počas leta na 20 € a počas zimy na 60 €.

Starší obyvatelia Jalšového si v tomto prípade

môžu počas zimy uplatniť seniorskú zľavu 50%,

a teda zaplatia iba 30 € za prenájom sály, energie

(voda, elektrina), kúrenie, použitie kuchynského

riadu a upratovanie.

ĎALŠIE ZMENY

V KULTÚRNOM DOME

V roku 2020 sme pokračovali v skrášľovaní

kultúrneho domu. Svojpomocne

a z vlastných zdrojov sme dokázali

vybudovať pred vstupom do obecného

úradu prístrešok a okolie kultúrneho domu

sme zveľadili vďaka terénnym úpravám. 

Krajší a modernejší kultúrny dom má slúžiť

všetkým občanom našej obce. Usporiadajte

si preto aj Vy väčšiu rodinnú oslavu

či svadbu v sále kultúrneho domu.

EŠTE KRAJŠÍ
KULTÚRNY DOM
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OBEC JALŠOVÉ NAVYŠE

DAROVALA NAŠIM SENIOROM

200 RÚŠOK NA OCHRANU PRED

KORONA VÍRUSOM

Z vlastných zdrojov a svojpomocne sa nám

podarilo v našej obci čiastočne opraviť miestne

komunikácie, ktoré majú slúžiť všetkým.

V roku 2020 nás čakala výzva plošného

testovania obyvateľov obce Jalšové. Vzhľadom

na usmernenia Vlády SR a Ozbrojených síl SR

sa testovanie našich občanov uskutočnilo

v obci Koplotovce, napriek tomu, že obec

Jalšové bola na plošné testovanie pripravená

technicky, materiálne aj administratívne. 

Odberové miesto sa nám podarilo otvoriť

v naplánovanom čase, počas testovania

neprišlo k žiadnym závažným problémom

a počas 2 dní sa nám podarilo otestovať celkovo

988 obyvateľov oboch obcí.

V tomto prípade patrí veľká vďaka

zdravotníkom, ozbrojeným silám, polícii,

starostom aj zamestnancom oboch obcí, ktorí

sa podieľali na bezproblémovom testovaní.

ROK 2020 POZNAČENÝ PANDÉMIOU
COVID-19

NAPOJENIE OBCE
NA OPTICKÚ SIEŤ

OPRAVY MIESTNYCH

KOMUNIKÁCIÍ V OBCI

Okrem toho sme sa podieľali na napojení obce

Jalšové na optickú sieť, pričom stále pracujeme

na projekte Wifi zadarmo pre všetkých obyvateľov

obce či na projekte Zelená obec. Tieto projekty

však boli kvôli pandémii presunuté na rok 2021.
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Žiaľ, asi žiaden rok sa nezaobíde bez toho,

že by sme neprišli o niektorého z našich občanov.

V roku 2020 nás opustilo až 10 spoluobčanov – Vaši

rodinní príslušníci, priatelia, kamaráti či susedia.

Vieme, že na nich nezabúdate a myslíte na nich

počas celého roka, a preto sme mysleli aj my na

Vás, ktorí pravidelne navštevujete kostol a cintorín.

V roku 2020 sa nám podarilo dobudovať záchytné

parkovisko v blízkosti cintorína a kostola, ktoré

sme aj patrične osvetlili pre Vašu bezpečnosť.

Taktiež sa nám podarilo opraviť schody do kostola.

V rámci uctievania tradičných kresťanských

hodnôt sme zreštaurovali hlavný kríž na cintoríne

a obnovili sme náter strechy na zvonici a náter

strechy na dome smútku. V tomto roku sa nám

podarilo rozsvietiť adventný veniec

v našej obci vôbec po prvýkrát v histórii.

POKRAČOVANIE SKRÁŠĽOVANIA
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
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Samozrejme, že sme v minulom roku

nezabudli ani na najmladších obyvateľov

našej obce. V roku 2020 sa v obci Jalšové

narodili 3 dievčatká a 1 chlapec, ktoré sme

v januári 2021 patrične uvítali do života.

Obecný úrad daroval novorodeniatkam

medailu s erbom obce Jalšové, aby nikdy

nezabudli, odkiaľ pochádzajú.

Dúfame, že aj títo naši najmladší obyvatelia

budú o pár rokov navštevovať materskú

školu v Jalšovom, kde sa nám v roku 2020

podarilo svojpomocne opraviť strechu.

Žiaľ, rok 2020 bol poznačený pandémiou korona

vírusu, a práve preto sme mali obmedzené

možnosti v oblasti organizovania rôznych

spoločenských podujatí pre najmenších.

Medzinárodný deň detí sme oslávili počas leta,

kedy boli opatrenia uvoľnené, avšak iba v rámci

možností. Mikuláš sa v tomto roku musel vynájsť

a rozhodol sa navštíviť detičky doma. Veľké

poďakovanie patrí pomocníkom Mikuláša Gabike

a Bohušovi, ktorí mu pomohli naplniť balíčky pre

detičky v našej obci.

NAJMLADŠÍ OBYVATELIA OBCE

SPOLOČNÉ AKTIVITY BOLI

POZNAČENÉ PANDÉMIOU

COVID-19
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Po tom, ako sa nám v roku 2019 podarilo

naplno rozbehnúť kultúrny život v obci Jalšové,

nás v roku 2020 zasiahla celosvetová pandémia

COVID-19, čo sa odrazilo najmä na kultúrnom

živote občanov našej obce.

Napriek pandemickej situácii v roku 2020, sme

v januári stihli privítať nový rok ohňostrojom

na našom "námestí." Na jar sa podarilo našim

dobrovoľným hasičom postaviť máj, no a v lete

sme stihli započať novú tradíciu, a to Súťaž

vo varení gulášu, počas ktorej sme oslávili

aj Medzinárodný deň detí. Leto sme zavŕšili

vatrou zvrchovanosti, pri ktorej sme sa mohli

všetci spolu naposledy stretnúť.

Jesenné mesiace boli značne poznačené

druhou vlnou korona vírusu, preto sme tento

rok nemohli zorganizovať pravidelné posedenie

so seniormi či hodovú zábavu. Napriek tomu,

sme navštívili seniorov v ich domovoch a

priniesli im aspoň malé drobnosti na potešenie.

Dúfame a veríme, že nás v roku 2021 čakajú lepšie

časy a budeme môcť vytvoriť dostatok kultúrnych

aktivít, pri ktorých by sa mohla miestna komunita

stretávať bez obmedzení.

KULTÚRNY ŽIVOT V JALŠOVOM
POČAS PANDÉMIE COVID-19

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

V OBCI JALŠOVÉ

V roku 2020 sme v obci Jalšové obnovili

dobrovoľný hasičský zbor, do ktorého sme prijali

týchto dobrovoľných hasičov: Patrik Bališ, Vladimír

Bielka, Ján Fiala, Marek Hrnčár, Tibor Hrnčár, Peter

Lopata, Milan Matula st., Milan Matula ml., Matej

Mokoš, Matúš Mokoš, Pavol Pažitný a Denis

Reinhardt. Dobrovoľný hasičský zbor obce Jalšové

bol zaradený do kategórie "C".
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Vďaka tomu, že sa nám v roku 2020 podarilo

zvýšiť percento vytriedeného odpadu (z 31% na

41%), náklady na vývoz a spracovanie odpadu

nebudú v roku 2021 narastať a zostávajú

na úrovni 22 € na jednu osobu za rok, pričom

sa bude bežný komunálny odpad v Jalšovom

vyvážať vždy v utorok v nepárnom

kalendárnom týždni.

 Práve vďaka recyklácii odpadu vieme

aj naďalej zabraňovať zvyšovaniu poplatku

za smeti, keďže je súčasná legislatíva nastavená

tak, že „kto neseparuje odpad, ten si priplatí“.

Ak sa nám v ďalšom roku podarí ešte viac zvýšiť

percento vytriedeného odpadu, je možné,

že náklady na vývoz a spracovanie bežného

komunálneho odpadu nebudú narastať,

v ideálnom prípade sa môžu znížiť.

Obecný úrad v nasledujúcom roku urobí

maximum v rámci svojich možností a financií,

avšak bez ekologického zmýšľania našich

občanov to jednoducho nepôjde. Zamyslite sa

preto, či plastovú fľašu vyhodíte do komunálneho

odpadu alebo si zriadite kôš na plasty, kam ju

môžete bez výčitiek svedomia vyhodiť.

ŠTVRTOK 14. JANUÁR

ŠTVRTOK 25. MAREC

ŠTVRTOK 03. JÚN

ŠTVRTOK 12. AUGUST

ŠTVRTOK 21. OKTÓBER

ŠTVRTOK 16. DECEMBER

MYSLIME EKOLOGICKY
A RECYKLUJME VIAC AKO DOTERAZ

PLÁN ODVOZU
TRIEDENÉHO

ODPADU

POKÚSTE SA V ROKU 2021

SEPAROVAŤ EŠTE VIAC ODPADU

AKO TOMU BOLO V ROKU 2020.
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V roku 2020 sa naša obec prvýkrát zapojila

do celoslovenského projektu "Koľko lásky

sa zmestí do krabice od topánok", v ktorej

dobrí ľudia na Slovensku napĺňajú krabice

od topánok rôznymi maličkosťami. Tie

majú potešiť najmä osamelé babičky

či deduškov počas vianočných sviatkov.

Keďže je táto krabica v mnohých

prípadoch jediným darčekom, ktorý

osamelí seniori dostanú pod vianočný

stromček, do krabice ľudia vkladajú

aj kúsok svojho srdca. 

Obecný úrad v Jalšovom mohol pred Vianocami

obdarovať 30 osamelých seniorov práve vďaka

spomínanému projektu "Koľko lásky sa zmestí

do krabice od topánok."

V budúcom roku by sme chceli v tejto tradícii

rozhodne pokračovať. Ak budete mať záujem,

zapojiť sa aj Vy a potešiť niekoho v našej obci,

neváhajte v adventnom období kontaktovať

Obecný úrad v Jalšovom.

OBDAROVANIE
OSAMELÝCH
SENIOROV

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO
KRABICE OD TOPÁNOK
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Obec Jalšové mala k 01.01.2021

488 obyvateľov, pričom počas roka 2020

sa k trvalému pobytu prihlásilo 12

obyvateľov a odhlásilo sa 6 občanov.

Ak by sa roku 2021 každý z občanov

angažoval do života miestnej komunity

aspoň malým kúskom, spoločne by sme

dokázali vytvoriť z obce Jalšové ešte krajšie

miesto pre náš život a život našich detí,

ako to bolo doteraz.

Tak čo, v akej oblasti by ste sa dokázali

angažovať Vy? Aké máte návrhy na

zlepšenie života v našej obci? Ako by ste

vedeli pomôcť pri realizácii rôznych

malých projektov?

Vážení a milí spoluobčania, rok 2020 bol extrémne

náročný najmä kvôli pandémii, ktorá nás všetkých

zasiahla. Mnoho projektov bolo kvôli COVID-19

presunutých na rok 2021, preto dúfam, že sa nám

ich podarí dotiahnuť do úspešného konca práve

v roku, ktorý je celý pred nami. Ani tento rok sme

však nezaháľali a zapojili sa do niekoľkých nových

výziev a projektov, ktoré by sa mali realizovať

v najbližších mesiacoch a rokoch. Verím, že sa nám

bude aj naďalej dariť, v spolupráci s poslancami,

zamestnancami obecného úradu, ale aj Vami, milí

občania, rozvíjať našu obec a život v Jalšovom.

KONTAKTUJTE
NÁS

OBECNÝ ÚRAD JALŠOVÉ JE TU
PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE

MARIÁN PAULOVIČ
STAROSTA OBCE JALŠOVÉ

MARIÁN PAULOVIČ
STAROSTA OBCE JALŠOVÉ

0948 786 031
PODATELNA@OBECJALSOVE.SK


