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V roku 2022 sa nám podarilo zrealizovať

množstvo projektov, vďaka ktorým sa naša

obec stala lepším miestom pre život.

 

Pre bytové domy v Jalšovom sme vybudovali

a úspešne zapojili do prevádzky čističku

odpadových vôd, v okolí ktorej sa nachádza,

okrem iného, aj detské ihrisko, ktoré sme

tento rok zmodernizovali a zrekonštruovali.

 

Za pomoci VÚC bolo možné opraviť hlavnú

cestu, ktorá vedie cez našu obec.

Pokiaľ ide o miestne komunikácie v Jalšovom,

zrealizovali sme opravy ciest v areáli obecného

úradu, či na jeho parkovisku.

 

Cesty sa v uplynulom roku opravovali aj

pri vodárni a dome smútku. Menšie opravy

lokálnych komunikácií sme vykonali aj v časti

"potok", zároveň sa nám podarilo natrieť

zábradlie pri miestnom potoku či vyčistiť

oblasť teplej studne.

 

V roku 2022 sa taktiež na oboch koncoch

Jalšového osadili nové tabule s názvom obce.

ČO SA NÁM PODARILO?

OPRAVY
KOMUNIKÁCIÍ
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PROJEKTY A VÝZVY, KTORÝCH SME
SÚČASŤOU

Ani v uplynulom roku sme si nenechali ujsť projekty

a výzvy, do ktorých by sa mohla naša obec zapojiť

a získať vďaka nim financie na rôzne oblasti rozvoja

obce Jalšové.

 

O projekte Zelená obec sme vás už informovali

minulý rok. Aktuálne máme tento projekt schválený

a zároveň máme podpísanú zmluvu o výsadbe 47

stromov na verejných priestranstvách. Táto výsadba

by sa mala uskutočniť v roku 2023.

 

Stále sme zapojení aj do projektu, ktorý by mal

financovať zateplenie kultúrneho domu

a obecného úradu. Zároveň je obec Jalšové súčasťou

projektu cyklotrasy Jalšové-Sokolovce-Piešťany,

ktorá je vo fáze riešenia stavebného povolenia.

 

V roku 2022 sme sa zapojili aj do projektu, ktorý by

mal občanom našej obce zabezpečiť rýchlejší

internet prostredníctvom optických káblov

a taktiež do projektu, ktorého cieľom je

zmodernizovať a rozšíriť kamerový systém

v Jalšovom. Oba projekty sú už schválené a ich

realizácia sa odhaduje na rok 2023.

 

V uplynulom roku sa nám podarilo dotiahnuť do

úspešného konca projekt Wifi pre teba. Vďaka

tomu je možné prihlásiť sa na WiFi, ktorá občanom

zabezpečuje prístup na internet zadarmo, na území

celej obce.

Stiahnite si aplikáciu ROZaNA do svojho

smartfónu, aplikáciu otvorte a povoľte

posielanie hlásení.

Vyhľadajte obec Jalšové a zaregistrujte sa

vyplnením osobných údajov, vytvorte si

bezpečné heslo.

Registráciu potvrďte v e-maile, ktorý vám

príde na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali

pri registrácii.

Následne môžete aplikáciu otvoriť, prihlásiť

sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, ktoré

ste si zvolili.

V roku 2022 sme sa pripojili k aplikácii

ROZaNA, ktorú si môže ktokoľvek stiahnuť

do svojho smartfónu. Prostredníctvom

aplikácie si môže občan vypočuť obecný

rozhlas (aj keď sa nachádza mimo domova)

alebo pozrieť dôležité informácie týkajúce sa

života v obci (napríklad plán rozvozu

triedeného odpadu).

 

1.

2.

3.

4.

NA ČO SA MÔŽEME TEŠIŤ
V NAJBLIŽŠEJ BUDÚCNOSTI?
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V novembri 2022 sa na Slovensku uskutočnili

komunálne voľby, a teda voľby do samospráv. 

 

V Jalšovom bol víťaz volieb na pozícii starostu

jasný už od začiatku. Jediným kandidátom na

starostu obce bol Marián Paulovič, ktorý

kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 151

platných hlasov (100%). Marián Paulovič

povedie našu obec už druhé volebné obdobie.

 

Pri poslancoch obecného zastupiteľstva nastali

v porovnaní s predchádzajúcim volebným

obdobím isté zmeny. Zvolení boli nasledujúci

poslanci (v poradí podľa počtu získaných

hlasov): Pavol Pažitný (SMER-SD), Bohdan

Masaryk (SMER-SD), Boris Živčák (SMER-SD),

Jaroslav Rusnák (SMER-SD), Richard Fides

(nezávislý kandidát).

 

Volebná účasť v našej obci bola na úrovni 44%.

JALŠOVÉ V ČÍSLACH

KOMUNÁLNE VOĽBY

Obec Jalšové mala k 01.01.2023

488 obyvateľov, pričom počas roka 2022 sa

k trvalému pobytu prihlásilo 9 obyvateľov

a odhlásilo sa 6 občanov.

 

V roku 2022 v Jalšovom prišlo na svet 5 detičiek,

ktoré sme v januári 2023 privítali ako čestných

občanov našej obce. Všetky detičky dostali

medailu s erbom obce, pamätný list

a jednorazový finančný príspevok od obecného

úradu ako aj po minulé roky.

KOMUNÁLNE
VOĽBY
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RECYKLÁCIA ODPADU V OBCI
JALŠOVÉ

ODVOZ
TRIEDENÉHO

ODPADU

SEPAROVAŤ, SEPAROVAŤ,
SEPAROVAŤ!

Percento vytriedeného odpadu sa nám darí

naďalej zvyšovať (44%), avšak kvôli aktuálnej

ekonomickej situácii sme nedokázali udržať

poplatok za komunálny odpad na rovnakej úrovni

ako predchádzajúci rok.

 

Tento rok sa nám ale podarilo vo všetkých

domácnostiach vymeniť staré smetné nádoby

za modernejšie plastové, s ktorými sa dá ľahšie

manipulovať.

 

Bežný komunálny odpad sa bude v Jalšovom

naďalej vyvážať vždy v utorok v párnom

kalendárnom týždni.

 

Občania obce majú k dispozícii veľkokapacitné

kontajnery, ktoré sa nachádzajú v areáli

obecného úradu a sú určené na bioodpad, železo

či nadrozmerný odpad (napr. nábytok).

 

Po nahlásení na obecnom úrade, možno väčšie

množstvo odpadu vyviezť aj na miestne smetisko

do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa

pravidelne vyvážajú na oficiálnu skládku.

 

V marci a októbri sa pravidelne v Jalšovom zbiera

elektroodpad, prípadne nebezpečný odpad

(napr. baterky, práčky, chladničky).

 

V našej obci okrem iného nájdete 5 kontajnerov

určených na separovanie skla. Na hlavnom

námestí zasa možno nájsť kontajnery určené

na šatstvo, kuchynský odpad či olej.

2.FEBRUÁR
27.APRÍL
29.JÚN
24.AUGUST
19.OKTÓBER
14.DECEMBER
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ČO SA DIALO VO VEREJNÝCH
BUDOVÁCH A ICH OKOLÍ?

Žiaľ, asi žiaden rok sa nezaobíde bez toho,

že by sme neprišli o niektorého z našich občanov.

V roku 2022 nás opustili 4 spoluobčania – vaši

rodinní príslušníci, priatelia, kamaráti či susedia.

 

Aj na ich pamiatku sa každoročne snažíme

uskutočňovať úpravy v okolí cintorína, domu

smútku či miestneho kostola. Tento rok sa nám

podarilo opraviť cesty v okolí domu smútku

frézovaným asfaltom, ktoré uľahčili prístup

k veľkokapacitným kontajnerom.

 

Na cintoríne sme v tomto roku osadili nové LED

osvetlenie, ktoré čerpá energiu cez solárne

panely, vďaka čomu možno ušetriť financie

za energie. 

DOM SMÚTKU
A CINTORÍN

Priestory kultúrneho domu sú k dispozícii našim

občanom v prípade smutných udalostí, ako je

organizácia karu. Zároveň však možno priestory

kultúrneho domu využiť aj na príjemnejšie

udalosti ako sú svadby či oslavy narodenín.

 

V prípade záujmu kontaktujte zamestnancov

obecného úradu, ktorí vám poskytnú aktuálne

informácie týkajúce sa prenájmu miestnosti.

 

Samozrejme, snažíme sa zveľaďovať aj priestory

obecného úradu či kultúrneho domu, aby sa stali

pre našich občanov atraktívnejšími. V uplynulom

roku sa nám podarilo v časti obecného úradu

vymeniť podlahy, natrieť strechu budovy

či zrekonštruovať vonkajší areál.

KULTÚRNY DOM
A OBECNÝ ÚRAD
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Rok 2022 bol pod dlhšej dobe takmer bez

akýchkoľvek pandemických opatrení

a obmedzení, vďaka čomu sme sa mohli

venovať príprave rôznych kultúrnych podujatí.

Väčšinu kultúrnych podujatí si tento rok vzali

na svoje plecia dobrovoľní hasiči, za čo im patrí

veľká vďaka.

 

Nový rok sme odštartovali veľkolepým

ohňostrojom na hlavnom námestí, kde sme si

spoločne mohli popriať všetko len to najlepšie

do roku 2022.

 

Na jar nám dobrovoľní hasiči na námestí

postavili máj. V lete sme si mohli spoločne opäť

pochutnať na výbornom guláši počas 2. ročníka

súťaže vo varení gulášu. Kapustnicu sme si

zasa mohli užiť pri zapálení vatry

zvrchovanosti počas 78. výročia Slovenského

národného povstania.

 

Keďže sa nám podarilo hody v Jalšovom

presunúť na letné obdobie, čakala nás hodová

zábava aj kolotoče. Hody boli miestnym

farárom presunuté z dôvodu, že sa kostol

v Jalšovom vysväcoval práve na Ducha Svätého.

 

V uplynulom roku sme zorganizovali aj

tenisový turnaj, ktorý sa konal na Jalšovských

chatách. Tímy súťažili o putovný pohár obce

Jalšové.

KULTÚRNY ŽIVOT V JALŠOVOM JE SPÄŤ

ROK 2022 BEZ PANDEMICKÝCH
OPATRENÍ

Na jeseň sa nám podarilo úspešne zorganizovať

pravidelné posedenie so seniormi. Počas tejto

akcie mali vystúpenie detičky z materskej školy

v Jalšovom a taktiež hudobná skupina

LEKÁROVCI BAND. Obe vystúpenia spríjemnili

popoludnie seniorom v Jalšovom.

 

Naši škôlkari si tento rok oslavu medzinárodného

dňa detí užili v neďalekej obci Bojničky

v kontaktnej mini ZOO Madonan.
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Advent sme v uplynulom roku odšartovali

veľkolepou návštevou Mikuláša, čerta a anjela,

ktorí prišli pozdraviť detičky z Jalšového

do kultúrneho domu. Vďaka našim pravidelným

sponzorom sme mohli každé dieťa obdarovať

mikulášskym balíčkom.

 

V roku 2022 sa u nás prvýkrát konali vianočné

trhy, na ktorých ste si mohli nakúpiť množstvo

vianočných produktov. Nákupom vo vybranom

stánku ste dokonca mohli urobiť dobrý skutok

a nepriamo sa zapojiť do 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.

Aj vďaka organizácii vianočných trhov a podpore

našich spoluobčanov sme mohli tento rok

obdarovať až 31 osamelých seniorov žijúcich

v našej obci a urobiť im tak o trošku krajšie

Vianoce.

 

Na Štefana sme si mohli konečne opäť užiť

pravidelný pink-pongový turnaj v priestoroch

kultúrneho domu. Predchádzajúce roky boli

ovplyvnené pandémiou a organizácia turnaja

preto nebola možná.

 

VIANOCE V JALŠOVOM
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V novom volebnom období bolo potrebné

vymenovať zástupcu starostu, ktorým sa

stal pán Bohdan Masaryk.

 

Taktiež v roku 2022 po komunálnych

voľbách vznikli v našej obci na návrh

starostu obce komisie:

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Predseda: p. Richard Fides

Členovia: p. Pavol Pažitný, p. Bohdan Masaryk

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU
Predseda: p. Jaroslav Rusnák

Členovia: p. Pavol Pažitný, p. Boris Živčák

KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU
Predseda: p. Boris Živčák

Členovia: p. Denis Reinhardt, p. Matúš Mokoš

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA
Predseda: p. Bohdan Masaryk

Členovia: p. Richard Fides, p. Denisa Pažitná

Vážení a milí spoluobčania, 

 

v prvom rade by som sa vám chcel poďakovať

za prejavenú dôveru, ktorá sa odzrkadlila

v uplynulom roku pri komunálnych voľbách. To, že

som kandidoval bez protikandidáta bolo pre mňa

akýmsi "vysvedčením", že svoju prácu robím dobre.

Môžem vám sľúbiť, že budem aj naďalej rovnako

zodpovedne pristupovať ku svojej práci a usilovať

sa o rozvoj Jalšového. Naďalej sa budem plne

venovať službe občanom a hľadať spôsoby, ako

našu obec ešte viac zveľadiť či zmodernizovať. 

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


