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Aj v roku 2021 bolo našou hlavnou úlohou

podieľať sa na zveľaďovaní majetku obce

a zefektívňovaní či skrášľovaní verejných

priestranstiev.

 

Rozhodli sme sa preto opraviť strechu

na miestnom vodovode a hasičskej zbrojnici,

vymeniť bránu vedúcu k areálu kultúrneho

domu. V časti "ulička" sme osadili

bezpečnostné zábradlie, vybudovali sme

nové dažďové zvody medzi domami č. 37-38

či chodník k rodinnému domu č. 1.

So štátnymi lesmi sa nám podarilo

na základe rokovaní dosiahnuť financovanie opravy

miestnej komunikácie na príjazde

k cintorínu v celkovej hodnote 9 000 €.

Pod záštitou VÚC sme dokázali zrekonštruovať

mosty prechádzajúce našou obcou,

no a z prostriedkov obce sme zasa upravili chodník

na cintoríne, príjazdovú cestu k cintorínu či cestu

vedúcu ku kontajnerom.

 

Našťastie, sa nám tento rok podarilo úspešne

dokončiť projekt Wifi zadarmo pre občanov našej

obce, ktorý bude spustený v roku 2022.

ÚPRAVY VEREJNÝCH
PRIESTRANSTIEV

PROJEKT WIFI
ZADARMO
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PROJEKTY A VÝZVY, KTORÝCH SME
SÚČASŤOU

Starosta obce Jalšové a zamestnanci Obecného

úradu neustále sledujú všetky aktuálne výzvy

a projekty, do ktorých by sa mohla naša obec

prihlásiť a získať vďaka nim financie na rôzne

oblasti života v obci.

 

V roku 2021 nám bola schválená dotácia

z Environmentálneho fondu na vybudovanie

čističky odpadových vôd pre obecné byty

v celkovej hodnote 141 238 €. Táto čistička by mala

slúžiť občanom bytovky už v roku 2022.

 

Aktuálne sme zapojení do projektu Zelená obec,

ktorého výsledkom by mala byť nová výsadba

v obci. Rovnako sme sa prihlásili aj

do projektu, ktorý by mal financovať zateplenie

kultúrneho domu a Obecného úradu. 

 

Okrem iného, sme súčasťou projektov, ktoré by mali

smerovať k obnove a údržbe miestnych

komunikácií.

 

Naša spolupráca s obcou Sokolovce zasa vyústila

do plánu cyklotrasy medzi oboma obcami.
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Na základe sčítania obyvateľov, sme zistili, že

obec Jalšové mala k 01.01.2021 487 obyvateľov,

z čoho bolo 244 mužov a 243 žien. Z celkového

počtu obyvateľov obce tvoria ľudia

v predproduktívnom veku (0-14) 12,94%, ľudia

v produktívnom veku (15-64) 68,17% a ľudia

v poproduktívnom veku (nad 65) 18,89%.

 

Obyvatelia obce Jalšové sú z 97,74% tvorení

obyvateľmi narodenými na Slovensku. 99,18%

našich občanov má slovenské občianstvo

a 97,74% obyvateľov Jalšového sa hlási

k slovenskej národnosti. Väčšina našich

obyvateľov (368) uviedlo pri sčítaní v roku 2021

rímskokatolícke vierovyznanie.

 

V obci Jalšové sa k 01.01.2021 nachádzalo 174

domov (spolu 203 bytových jednotiek), z čoho

bolo 161 rodinných domov. Pre zaujímavosť,

zo sčítania vyplynulo, že viac ako polovica

domov v našej obci bola postavená medzi rokmi

1946-1980 a takmer polovica domov

v Jalšovom je dvojpodlažná.

 

Viac nájdete na www.scitanie.sk

JALŠOVÉ V ČÍSLACH

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2021

ŠTVRTOK 20. JANUÁRA

ŠTVRTOK 24. MARCA

PLÁN ODVOZU TRIEDENÉHO ODPADU

Aj v roku 2021 sa nám podarilo navýšiť percento

vytriedeného odpadu, vďaka čomu nebudú

náklady na vývoz a spracovanie odpadu narastať

a zostávajú na úrovni 22€ na jednu osobu za rok.

Bežný komunálny odpad sa bude v Jalšovom

vyvážať vždy v utorok v párnom kalendárnom

týždni.

 

Tento rok sme vytvorili aj zberné nádoby

pre kuchynský odpad, a navyše každá domácnosť

obdržala nádobu na triedenie tohto odpadu.

Odpad sa zo zberných nádob vynáša v lete každý

týždeň a v zime každý druhý týždeň. Aj táto forma

recyklácie zabraňuje zvyšovaniu poplatku za

bežný komunálny odpad.

ŠTVRTOK 23. JÚNA

ŠTVRTOK 25. AUGUSTA

ŠTVRTOK 27. OKTÓBRA

ŠTVRTOK 22. DECEMBRA
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DÔLEŽITÉ OKAMIHY MINULÉHO
ROKA

V roku 2021 sme poprvýkrát udelili čestné

občianstvo jednému z našich obyvateľov. V tomto

roku to bol občan Rudolf Pavlovič, ktorý získal

čestné občianstvo v nadväznosti na jeho

obdivuhodné jubileum 90 rokov.

 

GRATULUJEME!

 

Žiaľ, asi žiaden rok sa nezaobíde bez toho,

že by sme neprišli o niektorého z našich občanov.

V roku 2021 nás opustilo až 9 spoluobčanov

(7 mužov a 2 ženy) – Vaši rodinní príslušníci,

priatelia, kamaráti či susedia. Aj na ich pamiatku

sme v tomto roku vytvorili na cintoríne rezbárske

umelecké dielo - Strážny anjel.

Udalosťami, pri ktorých sme sa  v roku 2021

stretávali najčastejšie, boli nepochybne pravidelné

plošné skríningy. Počas celého roka 2021 sa nám

podarilo otestovať viac ako 3 200 občanov

z Jalšového a blízkeho okolia, pričom každý

otestovaný občan dostal od obce respirátor FFP2.

Počas celého priebehu plošného testovania sa

nám darilo držať percento pozitivity na minime.

PLOŠNÉ
TESTOVANIA

COVID-19

ČESTNÝM OBČANOM
JALŠOVÉHO SA STÁVA...



5

V roku 2021 sme sa taktiež zapojili do výzvy Múdre

hranie II., vďaka čomu sa nám podarilo získať

dotáciu v hodnote 500€, ktorá bola použitá

na školské potreby pre deti v škôlke.

Žiaľ, aj rok 2021 bol poznačený pandémiou korona

vírusu, a práve preto sme mali obmedzené

možnosti v oblasti organizovania rôznych

spoločenských podujatí pre najmenších.

Medzinárodný deň detí preto tento rok oslávili

detičky z materskej škôlky s pani učiteľkami

a starostom našej obce na Jalšovských chatách.

"PLODNÝ" ROK 2021

Rok 2021 bol u nás skutočne plodný. Na svet prišlo

až 7 detičiek, ktoré sme v januári 2022 uvítali

do života v obci Jalšové. Týchto 5 chlapčekov

(Christopher, Max, Nathan, Dominik a Jakub)

a 2 dievčatká (Zara a Demetria Zuzana) dostali

medailu s erbom obce, pamätný list a jednorazový

finančný príspevok od Obecného úradu

ako aj po minulé roky.

 

Veríme, že nám naši najmladší občania zostanú

verní a o pár rokov spoločne nastúpia do materskej

školy v Jalšovom, kde sa nám v minulom roku

za pomoci rodičov podarilo skrášliť plot na dvore

a urobiť toto miesto ešte krajším pre naše detičky.

ŽIVOT V MATERSKEJ ŠKOLE
V JALŠOVOM

UVÍTANIE DO ŽIVOTA
V NAŠEJ OBCI
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Aj rok 2021 sa niesol v duchu obmedzení

a opatrení, ktoré súviseli so stále trvajúcou

pandémiou COVID-u. Práve to sa opäť odrazilo

na kultúrnom živote občanov našej obce.

 

V máji sa činili najmä naši dobrovoľní hasiči,

ktorí pre nás na námestí postavili máj. V lete

sme pokračovali v novo započatej tradícii, a to

v Súťaži vo varení gulášu. Tento rok sa zapojilo

až 5 tímov, pričom najviac zahviezdila Simonka

Rusnáková, ktorá sa stala víťazkou súťaže. Leto

sme zavŕšili vatrou zvrchovanosti, pri ktorej

sme sa mohli všetci spolu naposledy stretnúť.

 

Jeseň bola opäť poznačená ďalšími vlnami

korona vírusu, preto sme ani tento rok nemohli

zorganizovať pravidelné posedenie so seniormi

či hodovú zábavu. Napriek tomu sa nám

podarilo z VÚC získať dotáciu 500€ na balíčky,

ktoré boli rozdané medzi seniorov v našej obci.

KULTÚRNY ŽIVOT V JALŠOVOM
AJ NAPRIEK STÁLE TRVAJÚCEJ PANDÉMII

JALŠOVÉ AKO ČLEN
REZORTU PIEŠŤANY

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať

sponzorom, ktorí materiálne prispeli

pri realizáciách kultúrnych podujatí:

Rezort Piešťany, Autoservis Fidelitas, INCERAM

Hlohovec, STK Hlohovec Mierová 24, REPASU

Poľnofarma Jalšové, p. Dušan Drobný, p. Martin

Antal, p. Zdenka Lopatová, Gastro Pulman Sĺňava,

Sklenárstvo Guzoň, Eko-veľkosklad Piešťany, Pizza

Rio Sokolovce, HERMI s.r.o.

ĎAKUJEME SPONZOROM
KULTÚRNYCH PODUJATÍ

Veľkú podporu pri tvorbe rôznych podujatí

získavame v poslednom období najmä od

organizácie Rezort Piešťany. Účelom tejto

organizácie je podpora a propagácia cestovného

ruchu a vytváranie podmienok na rozvoj

cestovného ruchu na území jej členov s cieľom

trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu.
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V roku 2021 sme sa opäť zapojili 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.

 

Sme šťastní, že sa tento rok zapojili aj naši

občania priamo a prinášali tieto krabice

na Obecný úrad. Aj vďaka tomu sme tento

rok mohli obdarovať až 35 osamelých

seniorov žijúcich v našej obci. Z celkového

počtu obdarovaných až 15 krabíc

pochádzalo priamo od našich občanov.

 

ĎAKUJEME!

 

Počas adventu Obecný úrad zabezpečil aj novú

vianočnú výzdobu na verejnom osvetlení. Bola

umiestnená do miest v obci, kde výzdoba doposiaľ

chýbala.

Mikuláš ani tento rok nezabudol na jalšovské

detičky a spolu so svojimi pomocníkmi porozdával

darčeky medzi všetky dobré deti. Sponzorom

Gabike Cepkovej, Tiborovi Hrnčárovi a Bohušovi

Štetkovi touto cestou ďakujeme.

Okrem toho, mohla každá domácnosť nájsť pred

svojimi dverami maličkosť v podobe vianočnej

kolekcie. Dúfame, že sme vám tým spríjemnili

prežitie najkrajších sviatkov v roku.

DROBNOSŤ
NA VIANOCE SI

ZASLÚŽI KAŽDÝ

VIANOCE V JALŠOVOM
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Obec Jalšové mala k 01.01.2022

482 obyvateľov, pričom počas roka 2021 sa

k trvalému pobytu prihlásilo 10 obyvateľov

a odhlásilo sa 10 občanov.

 

Žiaľ, v roku 2021 sme sa rozlúčili aj

s jedným členom nášho poslaneckého

tímu. Navždy nás opustil Jozef Mokoš, ktorý

bol výraznou a aktívnou osobnosťou medzi

našimi poslancami. Za jeho službu

občanom mu touto cestou ĎAKUJEME.

 

Stále sme tu však pre Vás, aj keď v novom

zložení. Neustále prijímame Vaše nápady či

dotazy. Ak máte pre nás návrhy na

zlepšenie života v našej obci, sem s nimi.

Vážení a milí spoluobčania, v roku 2021 sa nám

podarilo dotiahnuť do úspešného konca množstvo

projektov a opäť sme sa zapojili do niekoľkých

nových výziev, ktoré na nás čakajú v roku 2022.

Som veľmi rád, že aktuálne má v našej obci každý

jeden občan vyrovnané dlhy voči obecnému úradu.

Veľmi ma teší, že sa všetci správate zodpovedne,

pretože aj vďaka tomu vie obec efektívne fungovať

a využívať finančné prostriedky aj vo váš prospech.

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 našom krásnom 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


