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Príhovor starostu Ladislava Hrošša

Jelšovce majú perspektívu ďalšieho rozvoja
Dovoľte mi, aby som Vás úctivo
pozdravil v mene svojom ako i v
mene obecného zastupiteľstva.
Dostáva sa k Vám prvé
„sviatočné“ vydanie periodika,
ktoré má prezentovať aktuálne
informácie o dianí v našej obci.
Verím, že myšlienku vydávať
obecné noviny privítate a že sa
stanete našimi pravidelnými čitateľmi. Našou snahou
bude poskytnúť Vám informácie, ktoré sú pre nás
všetkých čím ďalej, tým viac potrebné a dôležité.
Celý náš redakčný kolektív si predsavzal, že
Jelšovské noviny by sa k Vám mali prihovárať
aspoň raz za tri mesiace a ja chcem veriť, že túto
našu myšlienku podporíte aj Vy sami – svojimi
podnetmi, názormi a pripomienkami, ktoré
samozrejme dostanú priestor v našom „štvrťročníku“.
Vážení Jelšovčania, dovoľte mi, aby som Vám, ako
Vami zvolený predstaviteľ, v krátkosti prezentoval
skutočnosti, ktoré sa nám podarilo zrealizovať.
V nasledujúcich riadkoch Vás chcem zoznámiť aj s
perspektívami obce, ktoré sa na základe odsúhlasených návrhov obecného zastupiteľstva (ďalej
OZ) začnú realizovať v blízkej budúcnosti.
Hodnotenie rokov 1998-2001
Naša obec po komunálnych voľbách v roku 1998
mala pripravených niekoľko projektových dokumentácií na realizáciu. Po rozhodnutí obecného
zastupiteľstva sme sa rozhodli začať s výstavbou
čistiarne odpadových vôd (ČOV) a s budovaním
kanalizácie. Spomínam túto dokumentáciu z toho
dôvodu, že je nesporne najväčším vodohospodárskym dielom v novodobej histórii Jelšoviec, ktoré
sme začali realizovať od roku 1998. Prípravné,
majetkovoprávne a inžinierske práce boli ukončené v
roku 2000. Rád by som sa poďakoval našim
občiankam - pani A. Cigáňovej a pani B. Berecovej,
ktoré sa výraznou mierou v týchto prípravných
fázach pričinili o to, aby sa toto dielo mohlo začať
realizovať. Samotná realizácia priniesla hneď v
začiatkoch veľa problémov po stránke nie najkvalitnejšie vypracovanej projektovej dokumentácie.
Našťastie, tieto nedostatky sa nám podarilo prekonať.
Obec záverom roku 2002 mohla konštatovať, že
plánované dielo sa podarilo ukončiť do takej miery,
že ČOV bola stavebne z jednej polovice skolaudovaná a technologicky bola spustená do skúšobnej

prevádzky v rozsahu jednej štvrtiny (to znamená, že
začala slúžiť pre 250 občanov) zároveň bolo
vybudovanej 55 % verejnej kanalizačnej siete.
Ďalšou dôležitou prioritou obecného zastupiteľstva v
tom období bolo rozhodnutie o zrealizovaní
rekonštrukčných prác na „bývalej obecnej banke –
Miházunk,“ kde sa počas tohto obdobia podarilo
výrazne zmeniť jej žalostný stav. Veríme, že príde
čas, keď sa bude táto budova využívať takým
spôsobom, ktorý jej právom prináleží. Poďakovanie
patrí v tomto smere bývalým poslancom pánovi L.
Kučerovi a pánovi J. Cigáňovi, ktorí sa podstatnou
mierou zaslúžili o to, aby sa tento zámer obce
podaril.
Tieto dve aktivity, ktoré sa podarilo uskutočniť počas
bývalého volebného obdobia 1998-2001 je však
potrebné vidieť aj v širších súvislostiach a som
nesmierne rád, že v tomto období obecné
zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie o vypracovaní
územného plánu obce, v ktorom boli zahrnuté i
vyššie spomínané diela, ale aj budúce plány, ktoré sa
uskutočňujú a budú uskutočňovať pre dobro a
spokojnosť našich občanov.
Možno sa Vám, vážení občania, zdá, že moja
rekapitulácia rokov 1998-2001 je krátka, ale verte
mi, že to úsilie, ktoré bolo v tom čase vyvinuté,
naštartovalo mnoho pozitívnych impulzov a dalo
podnet na ich rast.
Roky 2002 – 2005
Prioritou aj počas tohto volebného obdobia, je
ukončenie prác na kanalizácii a ČOV. Je potrebné
spomenúť, že v roku 2002-2003 rozhodnutím obec(pokračovanie na 2. strane)
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(pokračovanie zo strany 1.)
ného zastupiteľstva naša obec zabezpečila realizáciu
kanalizačných prípojok pre občanov z finančných
prostriedkov, ktoré boli obci vrátené za jej podiel na
plynofikácii obce v rokoch 1996-97. Týka sa to cca
50 % občanov, ktorí sú, alebo majú možnosť sa
napojiť na verejnú kanalizačnú sieť. Aktuálne máme
vybudovaných 60 % verejnej kanalizačnej siete a na
50 % je spustená prevádzka ČOV (to znamená, že ju
využíva 500 občanov). Náklady na realizáciu
verejnej kanalizačnej siete, či kanalizačných prípojok
sú finančne veľmi náročné a nie je možné ich
realizovať v takej miere, ako by to bolo žiadúce a
potrebné z obecného rozpočtu. Naša obec sa však
snažila a v rámci svojich možností sa bude snažiť
uspokojiť tieto svoje požiadavky z rozpočtu štátu, či
v rámci pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej
únie.

Jelšovce majú perspektívu
ďalšieho rozvoja
Ďalšou dôležitou aktivitou obce je snaha o
zabezpečenie využitia zrekonštruovaných priestorov
budovy „Miházunk“, kde v súčasnosti v jednej časti
máme umiestnenú obecnú knižnicu. Druhá časť
poschodia zatiaľ nie je obsadená, ale predpokladáme,
že by mohla byť využívaná ako zdravotnícke
zariadenie. Zatiaľ však tomu bráni legislatíva
Slovenskej republiky. Verím však, že po vstupe
Slovenska do EÚ budeme môcť aj tento, pre našu
obec a jej obyvateľov, dôležitý zámer obce
uskutočniť.
Iste mnohí občania zaregistrovali, že naša obec sa
počas minulého roka pustila do budovania technickej
vybavenosti v novovytvorenej lokalite už intravilánu,
ktorá má názov „Dolné funduše“ a je určená na
základe už schváleného územného plánu
na
individuálnu bytovú výstavbu. Na tomto území by v
blízkej budúcnosti malo vyrásť
21 rodinných
domov. Obecné zastupiteľstvo prijalo ešte v
predošlom volebnom období rozhodnutie o riešení
bytovej otázky
Je nesporné, že počet obyvateľov našej obce z roka
na rok klesá, a práve z tohto dôvodu sme podnikli
tieto kroky, ktorých cieľom je zastaviť tento negatívny demografický trend. Realizácia rodinných
domov by sa mala začať už v tomto roku s tým, že
obec by mala zabezpečiť zatiaľ chýbajúce základné
inžinierske siete.
Obec sa v tomto čase intenzívne venuje plánom na
vybudovanie zberného odpadového dvora, ktorý by
mal v budúcnosti slúžiť všetkým občanom. Vo
februári sme podali žiadosť o dotáciu na realizáciu
takéhoto zariadenia, v ktorom by občania mohli
separovať svoj odpad, ako napríklad PET fľaše, sklo,
opotrebovanú bielu techniku, nebezpečný odpad,
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pneumatiky, žiarivky, akumulátory, oleje, handry, ale
aj o veľkoobjemový odpad. Verím, že táto naša
žiadosť bude kladne vybavená a tým sa pre našich
obyvateľov vytvorí príležitosť ako podstatnejšie
zlepšiť životné prostredie v obci.
Obec koncom februára podala dve žiadosti na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
ktoré sa týkali finančnej podpory na rekonštrukciu a
modernizáciu budovy základnej a materskej školy. O
výsledkoch týchto žiadostí Vás budeme informovať
v ďalším čísle našich obecných novín.
V rámci tohtoročného rozpočtu by sme chceli začať s
rekonštrukciou oplotenia na cintoríne, z ďalších
zámerov chceme zrekonštruovať strechu požiarnej
zbrojnice, ktorá je už v dezolátnom stave.
Už v minulom roku sa začali inžinierske práce,
spojené s vydaním stavebného povolenia na
vodovodný privádzač, ktorý by zabezpečoval pitnou
vodou i našu obec, ako s tým spojené inžinierske
práce na vydanie povolenia pre celoobecné
vodovodné rozvody.
Vážení spoluobčania, toto by bolo v krátkosti
zhrnutie rokov 1998 – 2003. Verte mi, že je veľmi
ťažké hovoriť o rozvoji obce, ktorá počas minulej éry
stagnovala a dostala nálepku „zániková“ obec.
Verím však, že v našich občanoch už rastie také
povedomie, že túto minulosť budú ignorovať a ukážu
schopnosť rásť a žiť v budúcom Európskom dome
ako rovnocenní občania. Prináša to v súčasnej dobe
veľa negatívnych prvkov našej spoločnosti najmä po
stránke ekonomickej, pretože na to ešte nie je
dostatočne pripravená. Musíme však veriť, že
Slovensko a tým aj my, Jelšovčania, sa s touto
skutočnosťou postupne vyrovnáme.
Záverom želám všetkým občanom Jelšoviec veľa,
veľa zdravia a síl pri prekonávaní každodenných
starostí, ale i veľa tolerantnosti a pochopenia, ktorá je
v tomto období veľmi potrebná.
Ladislav Hroššo
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Poznáte nás ?
poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr.Lýdia Molnárová
zástupkyňa starostu

Helena Fülöpová
poslankyňa

Mgr. Erika Čaládiová
poslankyňa

Marta Čerešňová
poslankyňa

Ing. Ondrej Benc
poslanec

Ing. Pavol Hroššo
poslanec

Vojtech Kuna
poslanec

Mária Matušková
kontrolórka obce

Dobrovoľný hasičský zbor

Dôraz kladie na prevenciu požiarovosti
Prvá zmienka o Dobrovoľnom hasičskom zbore
v našej obci je čiastočne zahmlená. Členovia dnešnej
organizácie sa pokúšali nájsť akúkoľvek informáciu
o založení hasičského zboru v Štátnom archíve
v Ivanke pri Nitre. S výsledkom nášho pátrania sme
boli spokojní iba čiastočne. Podľa nám dostupných
archívnych dokumentov prvý údaj o existencii
hasičskej organizácie v Jelšovciach siaha do roku
1919. V tomto roku boli ako členovia evidovaní
občania Miklós Ördög (narodený v r. 1906) a Vojtech
Malagyi (narodený v r. 1908). Chýbajú nám však
podklady do roku 1893, v ktorom bola na zákazku
v Budapešti pre obec Egerszeg vyrobená ručná
hasičská striekačka. V prípade potreby sa používala
v konskom záprahu. Tento vzácny historický klenot
sa nám zachoval do dnešných čias a čo je
potešiteľné, aj zásluhou našich členov sa nachádza
vo funkčnom stave. Ďalšie údaje o vzniku
a zakladateľoch hasičskej organizácie nám nie sú
známe. Dali by však získať v archívnych záznamoch

v Budapešti, na čo však momentálne nie sú finančné
prostriedky. Podarilo sa nám zistiť, že dňa 20. augusta 1936 bol podaný návrh na vystrojenie
a vyzbrojenie dobrovoľného hasičského zboru
a zavedenie tzv. hasičskej dávky. Túto žiadosť
(dokončenie na strane 6)

Ladislav Kučera a Ladislav Cigáň, zakladatelia
novodobej ZO DHO
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Obecná knižnica pre všetkých
Každú nedeľu od 14. do 15. hodiny sú pre všetkých
obyvateľov našej obce otvorené priestory obecnej
knižnice, ktorá sa nachádza na poschodí budovy
„Miházunk“. Čitateľom sa môže stať každý občan
Jelšoviec. Pri zápise a vydaní čitateľského preukazu
sa platí jednorázový poplatok 20 Sk na celý
kalendárny rok. Knižničný fond našej malej knižnice
tvorí takmer 4 000 kníh rôzneho žánru. Nájdete tu
krásnu i náučnú literatúru pre deti i pre dospelých.
Vďaka podpore zriaďovateľa, ktorým je Obecný úrad
Jelšovce, môžeme každý rok dokupovať nové tituly.
Zároveň obyvateľom obce ponúkame za výhodné
ceny knihy, ktoré sú z rôznych dôvodov vyradené
z evidencie.
Vážení spoluobčania, v dnešnej dobe, keď ceny kníh
závratne stúpajú, využite možnosť ich zapožičania si
v našej obecnej knižnici. Štatistika používateľov

knižnice v uplynulom roku hovorí len o 30percentnej návštevnosti v porovnaní s počtom
obyvateľov. Dovoľte mi preto vysloviť nádej, že
vynovené priestory prilákajú do našej knižnice viacej
čitateľov, ktorí si tu určite nájdu knihu podľa
vlastného výberu. Pri dnešnom zhone a rýchlom
životnom tempe sa môžeme aspoň na chvíľu zastaviť
a s dobrou knihou v ruke si oddýchnuť a možno i načerpať nové vedomosti.
Milí rodičia, pomôžte svojim deťom odhaliť tajomné
čaro, ktoré knihy v sebe neustále majú. V prípade, že
vám nevyhovuje výpožičná doba, oznámte to mne
osobne, alebo prostredníctvom odkazu vhodeného do
obecnej schránky.
Každú nedeľu sa na vás teší knihovníčka
Mgr. Erika Čaládiová

KLUB MLADÝCH KM ŠANCA

Jelšovská mládež, ako ďalej ?
Kto z vás vie dať odpoveď na túto otázku?
O problémoch mladých sa veľa diskutuje nielen
v médiách, ale aj v širokej verejnosti. Pri disku-sii
dochádza k stretu dvoch protipólov – kým na jednej
strane sú záujmy nás – dospelých, na druhej strane sú
oprávnené nároky mladých ľudí, ktoré my, dospelí,
nie vždy dokážeme chápať. Avšak, mojim zámerom
nie je vyriešiť tento nekonečný generačný problém.
Mojou snahou je oboznámiť vás - mojich
spoluobčanov, s existenciou klubu mládeže v našej
obci, ktorý nesie názov Klub mladých KM ŠANCA.
Vznikol z podnetu poslancov obecného zastupiteľstva ako reakcia na požiadavky mladých v roku
2002. Koncom roku 2002 obec zrekonštruovala
priestory bývalej maďarskej školy tak, aby sa tu

mohla stretávať mládež. Našim spoločným názorom
bolo, že bude lepšie, ak sa naše deti budú stretávať
v prostredí klubu, než aby trávili voľný čas
v zafajčených priestoroch miestneho pohostinstva.
Žiaľ, naša snaha, nebola podľa môjho názoru,
pochopená správne. Nabádali sme mladých, nech
využijú svoju energiu tvorivo. Nechceli sme im
presne nalinajkovať, čo by v tomto klube mali robiť,
čomu by sa mali venovať. Čakali sme, že iniciatíva
vyjde z ich strany, že nám predostrú návrhy činnosti,
poukážu na svoje záujmy a schopnosti.
S poľutovaním musím konštatovať, že zo strany
našich mládežníkov vznikol iba jediný podnet a to na
spustenie posilňovne, ktorú v súčasnosti už využívajú
mladí záujemci o rast svalovej hmoty.
(dokončenie na strane 5)
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POĽOVNÉ ZDRUŽENIE

Poľovníci sú hlavne ochrancovia
História Poľovného združenia v Jelšovciach siaha do
predvojnových čias. Škoda len, že sa nezachovali
archívne dokumenty, ktoré by vznik a vývoj PZ
dokumentovali až dodnes. Členskú základňu tvorí 18
členov. Na čele združenia stojí Mgr. Ján Sahulčík,
podpredsedom je Emil Gazdík, funkciu tajomníka
vykonáva Vladimír Šimanský, poľovným hospodárom je Andrej Berec, pokladníkom Ján Jaroš,
streleckým referentom Igor Cigáň a kynológom
Tibor Lauko.
Ešte v 70-tych rokoch sa začala výstavba poľovníckej chaty. Žiaľ, aj keď sme jej výstavbu ukončili,
chata nebola schopná prevádzky a tak ani neplnila
účel, pre ktorý sme ju pôvodne postavili. Pred dvomi
rokmi sme chatu zrekonštruovali. V podkroví vznikli
nové priestory, pribudlo aj sociálne zariadenie a nová
kuchyňa s kompletnou výbavou. Môžeme tak povedať, že poľovnícka chata dnes už konečne môže
slúžiť účelu, pre ktorý sme ju pred tridsiatimi rokmi
začali budovať, t. j. pre rekreačné a spoločenské
akcie.

(dokončenie zo strany 3)

Jelšovská mládež, ako ďalej ?
Stolný tenis, ktorý sa v klube začal hrať, sme
presťahovali do väčších priestorov kultúrneho
domu, kde bude mať svoje pokračovanie. Dúfam,
ba som presvedčený, že sa mi týmto článkom
podarí prebrať našu mlaď z letargie, a že na obecný úrad prídu s návrhmi ako ďalej v činnosti
Klubu mladých Šanca. Obec im šancu dala,
zostáva veriť, že sa jej chopia. Aby sme
v nasledujúcich číslach našich obecných novín
mohli písať už len chválu o činnosti našich
mladých ľudí.
Alebo sa pochválite sami ?
Ing. Pavol Hroššo

Poľovné združenie okrem úloh, ktoré preň vyplývajú,
úzko spolupracuje pri spoločenských podujatiach s
ďalšími spoločenskými organizáciami, ako je
dobrovoľný hasičský zbor a Futbalovým klubom FC
Jelšovce. Výsledkom ich vzájomnej spolupráce sú
akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,
strelecké preteky a iné spoločenské
udalosti.
Úlohy, ktoré na nás čakajú v tomto roku sú najmä
predĺženie nájomnej zmluvy poľovníckeho revíru
s vlastníkmi pôdy a s Poľnohospodárskym družstvom Jelšovce a rekonštrukcia strelnice nášho PZ.
Za dosiahnuté výsledky vďačíme vedeniu
Poľnohospodárskeho družstva Jelšovce na čele
s predsedom Ing. Mariánom Ondrušom, s ktorým
úzko spolupracujeme. Bez ich pomoci by činnosť
a existencia združenia bola do značnej miery sťažená
a komplikovaná. Pochvaľujeme si aj spoluprácu so
starostom obce Ladislavom Hroššom a členmi obecného zastupiteľstva, ktorí PZ vychádzajú
v ústrety a podporujú našu činnosť.
Mgr. Ján Sahulčík

Prispejme k čistote
Pár rokov dozadu bol u nás v obci zaužívaný zvyk
sobotného upratovania. Každý občan sám od seba
si každú sobotu za svoju povinnosť považoval
v poriadku udržiavať nielen svoj dvor a dom, ale
aj predzáhradku a ulicu. Nenašiel sa žiaden odpad
na ulici, či na verejných priestranstvách. Každý
vedel, kam patrí papier a rôzny odpad. Tento dobrý
zvyk sa nám akosi vytratil. Je pravdou, že máme
veľa neobývaných domov, ktorých majitelia občas
k nám do obce zavítajú, ale pozrime sa aj my
ostatní na „svoj“ chodník a na „svoju“ ulicu.
Nevadí mi, že sú rozhádzané papiere, že vietor
rozfúka kartóny od obchodov?
Obraciame sa preto s výzvou k všetkým občanom,
aby neboli ľahostajní a udržiavali si chodníky,
záhradky a predzáhradky v rámci jarného upratovania vo vzornom poriadku! Nech nie sú nám
ľahostajné verejné priestranstvá a okolie našich
domovov! Veríme, že čistotou a poriadkom prispejeme ku krajšiemu a príjemnému bývaniu.
Mgr. Lýdia Molnárová
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(dokončenie zo strany 3.)
členovia obecného zastupiteľstva, ktorému predsedal
František Rolfes, odsúhlasili 3. septembra 1936.
V 50-tych až 80-tych rokoch sa členovia Základnej
organizácie Dobrovoľného hasičského zboru
zamerali na preventívnu, represívnu a výchovnú
činnosť, ktorá pozostávala z požiarnych hliadok na
začiatku vykurovacieho obdobia kontrolovali
protipožiarne zabezpečenie v rodinných domoch,
hlavne u starších občanov, priestory okolo komínov,
kachieľ, aby sa v ich blízkosti neskladoval, alebo aby
tam nebol uložený horľavý materiál. V žatevnom
období dbáme na bezpečnosť, aby nevznikli požiarne
škody na poliach, v okolí železnice a pri vypaľovaní
suchých porastov.

Dôraz kladie na prevenciu
požiarovosti
Činnosť hasičského zboru v 90-tych rokoch do
značnej miery ovplyvnila plynofikácia našej obce.
Členovia nášho zboru sa preto začali viac venovať
účasti na hasičských súťažiach, ktoré preveria nielen

6

našu teoretickú, ale aj praktickú prípravu, ktorá
spočíva v dokonalom ovládaní hasiacich prístrojov
a hasičskej techniky a tiež v športovej príprave.
V poslednom období sa Dobrovoľný hasičský zbor
zapája do organizovania kultúrnych podujatí v našej
obci (hodové a iné zábavy) a do brigádnickej
činnosti.
Dnes
má
jelšovská
základná
organizácia
Dobrovoľného hasičškého zboru 18 členov, z ktorých
niektorí sú členmi už takmer tridsať rokov.
Evidujeme aj sedem budúcich nových členov
a niekoľko prívržencov medzi rodinnými príslušníkmi.
Hasičská organizácia patrí do kompetencie „Obce“,
ktorá má podľa príslušných zákonov povinnosť
podporovať fungovanie DHZ. V tomto roku by sme
chceli opraviť krov na budove hasičskej zbrojnice.
Naši členovia sa v súčasnosti podieľajú na
zveľaďovaní a uchovávaní majetku hasičskej
organizácie. Nemenej dôležitú úlohu prikladajú
šíreniu osvety medzi obyvateľstvom a získavaniu
nových perspektívnych členov z radov mládeže.
Juraj Maladi - predseda DHZ

Fašiangy a pochovávanie basy
Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti, staré dievky plačú, že sa
nevyskáču ...Fašiangy šialené, kedy sa miniete, o čom sa
dievčatá, zhovárať budete? O čom že by sme sa, o tej Veľkej
noci, či nás prídu kúpať, dedinskí mládenci!
Približne takto akosi znie text piesne, ktorú poznajú len naše
staré a prastaré mamy. Tohtoročné fašiangy sa nadobro skončili
24. februára. Príchodom Popolcovej stredy sa začal 40-dňový
pôst, ktorý potrvá až do Veľkej noci.
S fašiangovým obdobím sme sa v našej dedine rozlúčili
v nedeľu 22. februára. Spoločne s folklórnym súborom
z Čakajoviec sme oprášili staré zvyky, ktoré súvisia s fašiangami
a s pochovávaním basy. Veselá skupina Čakajovčanov pricestovala do nášho kultúrneho domu nielen so zaujímavým
kultúrnym programom, ale aj s výborným vínkom a s napečenými šiškami, s ktorými počas programu hostili všetkých tam
prítomných divákov. Takmer hodinový program, popretkávaný
veselými pesničkami a trefnými vtipmi, navodi v kultúrnom
dome výbornú atmosféru. Tá napokon vyvrcholila tancovačkou,
v ktorej starosta Ladislav Hroššo, vytočil nielen čiperné
účinkujúce, ale aj svoju pani manželku a panie poslankyne.
Samozrejme, že sa k nemu pridali aj ďalší občania. Škoda len,
že do sály kultúrneho domu neprijalo pozvanie viac obyvateľov.
Možno zostali sedieť pred obrazovkami televízorov a možno sa
im do „kulturáku“ jednoducho nechcelo. Musíme ich však
upozorniť, že majú za čím ľutovať.
Mgr. Ľudmila Synaková
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Aké boli Jelšovce pred pár rokmi...
Historické zábery sa uchovali vďaka nášmu spoluobčanovi p. Gustávovi Kráľovi.
Kultúrny dom v Jelšovciach patril aj v minulosti k
miestam, kde sa obyvateľstvo zabávalo. Do 70-tych
rokov boli tieto využívané aj ako kino. Funkciu
filmového premietača dlhé roky zodpovedne vykonávali Ladislav Cigáň, František Lénart, Imrich
Košťál.

A mi házunk – úverové a potravné družstvo, môžete
čítať z priečelia budovy, v ktorej sú dnes jednotárske
potraviny a hore na poschodí je umiestená obecná
knižnica. Na túto budovu, stojacu v centrálnej časti
obce sú naši obyvatelia patrične hrdí, pretože sa dlhé
roky hrdila prvenstvom jedinej poschodovej budovy
v širokom okolí.

Zásluhou kňaza Augustína Petrášeka, poslanca
parlamentu v Prahe za Maďarskú stranu, bol v 30.
rokoch 20. storočia postavený nielen kultúrny dom,
ale Jelšovce mali ako jedna z mála obcí aj železničnú
stanicu.

Pre mladších obyvateľov našej dediny bude táto
fotka určite veľkým prekvapením. Plocha pod
kostolom sa po dažďoch často premieňala na
obrovské „husie kúpalisko“. V tom čase sa husi
chovali skoro v každom dome. Mäso sa zjedlo v
nedeľu na obed a perím sa napĺňali hrejivé periny a
vankúše.
Snímky: archív

JELŠOVSKÉ NOVINY

MAREC 2004

8

Oznamy Obecného úradu
Cenové podmienky pri prenájme kultúrneho domu
Svadby
hostia
prenájom kultúrneho domu
2000,zapožičanie inventára (poháre, príbory, hrnce) pre 1 osobu
20,upratovanie po oslave
500,vyčistenie obrusov, plachiet v čistiarni
cca. 500,úhrada nákladov energií (podľa spotreby)
V prípade straty, rozbitia, poškodenia inventára sa táto hradí v plnej výške.

domáci
1200,10,500,500,-

Oslavy - výročia (1 deň)
prenájom kultúrneho domu
500,400,Zapožičanie inventára, upratovanie KD, vyčistenie obrusov a ostatné náklady viď. hore.
KAR
prenájom kultúrneho domu
Platí sa za spotrebované energie (plyn, elektrina).

zdarma

Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome : varný kotol, teplovzdušná trojrúra, elektrická panvica, 2 plynové
sporáky, chladnička, 2 pracovné stoly, veľký plynový ohrievač vody, veľký kuchynský dvojdres, kuchynský
nábytok, 2 nerezové manipulačné vozíky. Inventár je vybavený tak, že je možné uspokojiť 150 osôb. Vedľa
kuchyne je miestnosť na odloženie cukrárenských výrobkov a občerstvenia.
Vážení občania!
Náš redakčný kolektív verí, že Vás naše prvé číslo
Jelšovských novín oslovilo. Dúfame, že ste si v
nich prečítali niečo, čo Vás oslovilo a zaujalo. V
tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť s
prosbou, aby ste sa stali aktívnymi spolutvorcami
Jelšovských novín.
Prosíme Vás preto, ak máte vo svojich fotoalbumoch zaujímavé staré fotografie so svojimi
príbuznými, alebo zachytávajúce zaujímavé dávno
minulé obdobie, prípadne nejaké obecné udalosti,
budeme radi, ak nám ich požičiate na zverejnenie
v novinách. Pomôžme k tomu, aby naša mladá
generácia aj vďaka fotografiám lepšie spoznala,
kam siahajú korene jej predkov.
Nemusíte sa obávať, že sa Vaše vzácne pamiatky u
nás stratia. Po uverejnení Vám ich poctivo
vrátime.
Na spoluprácu s Vami sa teší redakcia.
JELŠOVSKÉ NOVINY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
za obdobie január-marec 2004
Vitajte medzi nami
21. februára 2004
- Adam Ján Janči
15. marca 2004
- Kamila Gulišová
Povedali si „áno“
17. januára 2004 – Jana Václavová rod. Šrámková
z Jelšoviec a Ján Václav z Nitry
Jubilanti našej obce :
50 rokov:
Jozef Hruboň
č. 363
17.3.1954
Lýdia Molnárová
č. 24
29.3.1954
60 rokov:
Veronika Sabová
č. 297
10.2.1944
Helena Hroššová
č. 410
7.1.1944
Rozália Čentešová
č. 151
1.1.1944
Vilma Matušková
č. 344
27.1.1944
70 rokov:
Monika Bencová
č. 316
23.1.1934
Štefan Kučera
č. 272
29.3.1934
Tibor Paulen
č. 125
4.2.1934
Ján Rimanovský
č. 298
7.1.1934
75 rokov:
Ján Deset
č.251
31.1.1929
Helena Lenártová
č. 38
10.3.1929
Anna Malagyiová
č. 121
30.1.1929
Katarína Ördögová č. 388
1.1.1929
80 rokov:
Anastázia Horňáková č. 13
17.2.1924
Júlia Maladiová
č. 24
14.3.1924
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Výpis zo všeobecného záväzného nariadenia obce
Výpis zo všeobecného záväzného nariadenia obce o dani z nehnuteľnosti na rok 2004 v zmysle §6 odst.1
zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení pre uplatnenie zákona č. 317/1992 Z.z. o dani z nehnuteľnosti
v znení neskorších predpisov.
Daňové priznanie na rok 2004 je daňovník povinný podať do 31.januára 2004, pokiaľ vznikla povinnosť
predložiť nové daňové priznanie (a to v prípade zmien na nehnuteľnostiach). Ak daňová povinnosť vznikne
v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní. Za splnenie tejto povinnosti správca
dane môže uložiť pokutu vo výške 1% z dane, najmenej však 500,-Sk fyzickej osobe a najmenej 5000,-Sk
právnickej osobe.
Platenie dane - Ak vypočítaná ročná daň vyrubená fyzickej osobe presiahne 500,-Sk je splatná naraz do
31.marca 2004. V ostatných prípadoch v štyroch splátkach a to do 31.3., 31.6., 30.9., 30.11. bežného roku na
ktorý sa daň vyrubuje. Daňovník prevádzajúci poľnohospodársku výrobu platí daň v troch splátkach a to :
• 20% dane do 30.6.
• 30% dane do 30.9.
• 50% dane do 30.11.
Daňové úľavy - Obec poskytuje nasledovné úľavy :
• úľavu na dani z ornej pôdy až na 5 rokov nasledujúcich po roku v ktorom začali vykonávať a aj
vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako hlavnú činnosť.
• úľavu vo výške 30% z vypočítanej sumy (zo stavieb) občanom vlastniacim ZŤP
• úľavu vo výške 50% z vypočítanej sumy (zo stavieb) občanom vlastniacim ZŤP-S
Oslobodenie dane
Na dobu 15 rokov od roku nasledujúceho po vydaní kolaudačného rozhodnutia sú oslobodené od dane
novostavby rodinných domov. Oslobodenie sa nevzťahuje na časť rodinného domu, ktorá je používaná na
podnikateľskú činnosť.
Sankcie
Daňovník dlžník, ak nezaplatí splatnú daň, alebo splátku dane v jej splatnosti, je povinný zaplatiť penále vo
výške 0,3% za každý deň omeškania vrátane dane resp. splátky na daň. Penále sa nevyrubia, ak nepresiahne
v úhrne 100,-Sk za jedno zdaňovacie obdobie.
Za správnosť výpisu : Helena Tóthová, ekonómka
OSTATNÉ MIESTNE POPLATKY
1. Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie TKO

240,-Sk pre fyzickú osobu za rok
700,-Sk pre právnickú osobu za rok
- pre členov žijúcich v jednej rodine je max. výška poplatku 1200,- Sk
2. Poplatok za stočné
7,-Sk /m3 znečistenej kanalizanej vody
3. Poplatok za psa
50,-Sk
4. Poplatok za predaj alkoholických a tabakových výrobkov 2000,- Sk/mesačne - platí od apríla 2004
5. Poplatok za použitie miestneho rozhlasu
70,-Sk
6. Poplatok za predajné miesto
30,-Sk
7. Kopírovacie služby
2,-Sk /strana
8. Poplatok za použitie domu smútku
200,-Sk
9. Poplatok za miesto na cintoríne
40,-Sk
SPRÁVNE POPLATKY
1. Úradné overovanie listín
50,-Sk /strana
2. Úradné overenie podpisu
30,-Sk
3. Poplatok za žiadosť o stavebné povolenie
1000,-Sk
4. Potvrdenie o trvalom pobyte
100,-Sk
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Futbal najpopulárnejšou hrou
Ako v každej obci, aj v Jelšovciach existuje skupina
spoluobčanov, ktorí majú záľubu v hraní najpopulárnejšej slovenskej hry a tou je futbal. Svoje
nadšenie pre šport zastrešujú pod hlavičkou futbalového klubu FC Jelšovce. Futbal má v našej obci
dlhodobú tradíciu a vedenie klubu sa snaží
vybudovať mužstvo, ktoré bude dôstojným
pokračovateľom úspechov našich otcov a dedov.
V súčasnosti reprezentujú klub a zároveň aj našu
obec dve mužstvá: „A“ mužstvo pod vedením Milana
Hercega a mužstvo „starých pánov“. Hráčska
základňa oboch mužstiev je doplnená aj o hráčov
z okolitých obcí, pretože sme na výchovu mladých
adeptov tejto peknej hry akosi pozabudli. Preto
poslanci obecného zastupiteľstva s radosťou privítali
úsilie klubu o založenie žiackeho mužstva, ktoré by
zabezpečilo výchovu mladých športovcov a zároveň
by tak vznikol priestor pre zmysluplné vyplnenie
voľného času mladých chlapcov športom.
Pred koncom roka prejavili športuchtiví obyvatelia
našej obce záujem o hranie stolného tenisu, prípadne

aj o založenie stolnotenisového klubu.
Držíme pánovi Ladislavovi Molnárovi palce a veríme, že sa mu podarí združiť a získať záujemcov
o tento druh športu. Aj zásluhou jeho iniciatívy sa tak
v našej dedine črtajú nové možnosti športového
vyžitia jej obyvateľov.
Ing. Pavol Hroššo

VYŽREBOVANIE ZÁPASOV - III.A TRIEDA
Rozpis zápasov jarnej časti v sezóne 2003/2004
21.3.2004 o 15:00 hod. Jelšovce – Hruboňovo
28.3.2004 o 15:00 hod. Báb – Jelšovce
4.4.2004 o 15:30 hod. Jelšovce – Kráľová nad Váhom
11.4.2004 voľno
18.4.2004 o 16:00 hod. Drážovce – Jelšovce
25.4.2004 o 16:00 hod. Jelšovce – Dolné Lefantovce
2.5.2004 o 16:30 hod. Dlhá nad Váhom – Jelšovce
9.5.2004 o 16:30 hod. Jelšovce – Veľká Dolina
16.5.2004 o 17:00 hod. Horné Lefantovce – Jelšovce
23.5.2004 o 17:00 hod. Jelšovce – Nové Sady-Čab
30.5.2004 o 17:00 hod. Lukáčovce – Jelšovce
6.6.2004 o 17:00 hod. Jelšovce – Podhorany
13.6.2004 o 17:00 hod. Čakajovce – Jelšovce
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