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JELŠOVSKÉ HODY - DNI ZÁBAVY a HOJNOSTI...
Dominantou typických slovenských dedín je kostol,
ktorý svojou vežou so zvonicou je často tou najvyššou
budovou. Po desaťročia, ba až storočia je to tak, že
kostol je centrum, miestom, kde sa pravidelne stretáva
väčšia časť obyvateľstva každej obce. Zvykli sme si, že
kostolný zvon nás svojím zvonením volá nielen na svätú
omšu, ale aj upozorňuje na iné dôležité udalosti. V
minulosti, v mnohých prípadoch oznamovali blížiace sa
nebezpečenstvo, napríklad počas vojen, čím nahrádzali
funkciu poplašných sirén. Svojím zvonením zvestujú
radostné chvíle, ako je zrodenie nového života, ale aj
jeho ukončenie.
Jelšovský rímskokatolícky kostol má dlhú históriu,
prvé zmienky pochádzajú už zo 16. storočia. Pôvodne
gotická budova bola počas tureckých vojen značne
poškodená. K sviatosti slúžili dva kalichy, sčasti medené
a strieborné, ktoré boli dokonca pozlátené. Boli tu dva
ornáty, ale krstiteľnica stále chýbala. V histórii
Jelšovského kostola sa spomína niekoľko osobností,
ktoré dopomohli k obnove a skrášleniu celej budovy.
Spomeniem napríklad dôstojníka Jána Lissendera, ktorý
z vďaky, že prežil vojnu s Turkami, obnovil časť stavby.
O zväčšenie pôvodnej stavby sa pričinil prepošt Imrich
Esterházy. Dal pristavať novú loď a vežu. V roku 1913
bola pôvodná baroková veža zničená živelnou pohromou
a nahradená novou, ktorej podobu poznáme dodnes.
Nádherné maľby zdobiace celý interiér pochádzajú od
maliara Nógradyho. Na pseudogotickom hlavnom oltári
sú po stranách zlaté plastiky dvoch cherubínov a
ústredný obraz sv. Márie Magdalény z roku 1890 od
maliara Juraja Ferenczyho. Závesný obraz Panny Márie s
dieťaťom pochádza z roku 1945 a je darom maďarského
vojaka P. G. Szera. Organ zo začiatku 20. storočia je
dielom staviteľa organov Viktora Moszneho z Bratislavy.
Štyri zvony umiestené vo veži svojím zvonením volajú
veriacich k svätej omši. Dva väčšie odliala firma bratov

Fischerovcov z Trnavy a sú zasvätené sv. Vendelínovi a
Blahoslavenej Panne Márii. Zvyšné dva zvony sú bez
nápisu. Celkovú krásu interiéru dotvára aj množstvo
sôch, ako je socha Škapuliarskej Panny Márie, sv.
Antona, Panny Márie kráľovnej sveta, a mnoho ďalších.
Celá stavba je výnimočnou zmesou gotického,
barokového a renesančného štýlu. Je zasvätený sv. Márii
Magdaléne.
Jej meno sa v Biblii po Panne Márii spomína
najčastejšie. Pochádzala z Magdaly, z mestečka na
západnom brehu Genezaretského jazera. Patrila medzi
ženy, ktoré sprevádzali Krista, stáli pod jeho krížom a
boli pri jeho zmŕtvychvstaní. Stáročia bola vyobrazovaná
ako kajúca sa hriešnica, ktorá sa vďaka stretnutiu s
Kristom zmenila a stala sa jeho najvernejšou
nasledovníčkou. Nikde v Biblii sa však o nej ako o
hriešnici nepíše. V Biblii vystupujú tri Márie a vykladači
Svätého písma sa nevedeli po stáročia zjednotiť, či ide o
jednu, dve alebo tri rôzne osoby. V súčasnosti sa
teológovia prikláňajú k názoru, že nebola neviestkou. Z
tradície je však patrónkou kajúcich sa hriešnikov a
rozjímavého života.
Blíži sa 22. júl, ktorý je dňom, kedy svoj sviatok
oslavujú práve Magdalény. Počas týchto letných dní
oslavujeme zasvätenie kostola sv. Márii Magdaléne.
Oslavy trvajú celý víkend, sú to dni radosti, zábavy a
hojnosti.
Už od piatku majú mladí ľudia možnosť zabávať sa
na miestnych diskotékach po dobu troch dní. Pre deti sú
tým najväčším lákadlom práve kolotoče a stánky s
hračkami a sladkými dobrotami, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každoročných sviatkov. Hody sú dni,
kedy celá rodina trávi chvíle oddychu a zábavy.
Tatiana Košíková
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DEŇ MATIEK
8. máj je dátum, pri ktorom sa nám
okrem krásnej rozkvitnutej prírody vybaví
aj slovo „mama“.
Mama je tá, ktorá nás privedie na svet,
mama je tá, ktorá nás uspáva, mama je tá,
ktorá nás učí prvé kroky, prvé slovíčka,
mama je tá, ktorá nám pomôže odniesť
tašku do školy, ktorej sa môžeme zdôveriť
so svojou prvou láskou...
Skrátka mama je tá výnimočná žena v
našom živote. A naše deti by o tom vedeli
veľa rozprávať. Skúste sa na to spýtať aj
našich škôlkárov.
Ako inak sa vedia nám mamám
odmeniť naši najmenší? Peknými pesničkami, básničkami, svojimi zručnosťami.
Presvedčili nás o tom svojim vystúpením,
ktoré sa konalo 8. mája 2005 v našom
kultúrnom dome. Bohatým programom sa
nám ukázali v podobe rôznych zvieratiek a
kvietkov. Tancami nám predviedli svoje
pohybové schopnosti. Dievčatá nás so
svojimi bábikami ubezpečili, že aj oni raz
budú fantastické mamy. A nakoniec nás
odmenili vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Ďakujeme Vám !
Soňa Hroššová

Majáles
Tradíciu majálesov sme si mali možnosť pripomenúť
aj v Jelšovciach.
14.mája 2005 sa v kultúrnom dome uskutočnil, podľa
hlavných organizátorov Jozefa Košťála
a Braňa
Teplanského, 1. ročník Jelšovského majálesu.
Podujatia sa zúčastnilo okolo 120 hostí nielen z
Jelšoviec, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
Súčasťou zábavy bola chutná večera, pestrá tombola a
sľubované "polnočné prekvapenie" v podobe krásne
naaranžovaných pečených prasiatok. Svojim síce nízkym
vekovým priemerom, ale na druhej strane bohatým
repertoárom ľudových i moderných tanečných piesní
prekvapila hudobná skupina Femato z Veľkého Zálužia.
Mladí talentovaní hudobníci a speváčky zabávali hostí až
do rána bieleho.
Organizátori podujatia a ich pomocníci - E.Vargová, V.
Barbírik, M.Teplanská a P. Hupková, ktorá okrem iného
vlastnoručne upiekla krásnu a určite aj chutnú tortu ako
1.cenu do tomboly, ďakujú sponzorom - manželom
Danke a Jožkovi Cigáňovým a Júliusovi Hroššovi ml. za
vecné a finančné dary.
Aj iniciátorom tejto spoločenskej akcie patrí
poďakovanie a vyjadrenie presvedčenia, že sa o rok
stretneme znova na 2. Jelšovskom majálese.
Erika Čaládiová
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NÁDHERNÉ OKAMIHY
Informácie o aktivitách v ZŠ
Nádherné okamihy sa zrodia v pohľade na celkom
obyčajné veci z iných zorných uhlov. Sú ako hviezdy rozdelené
nekonečnými diaľavami, ale vytrvalo vrhajúce svetlo tak ďaleko
od seba, že jasom naplní prázdne temnoty, ktoré ich oddeľujú.
A tak vždy môžeme nájsť okamihy radosti aj v
protivenstvách života, keď zodpovednosť na mňa príliš ťažko
dolieha. Nikdy totiž nestrácam hviezdu, ktorej lúče rozjasnia
chmáry života.
Je to až neuveriteľné ako prchavý okamih môže zanechať
trvalú stopu v našom živote. Preto ma napĺňa vďačnosť za to,
že som bola stvorená so schopnosťou zažiť a odovzdávať
nádherné okamihy.

V priestoroch Centra voľného času Domino sa v konalo
obvodné kolo súťaže v recitácii „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“. Z
našej školy sa súťaže zúčastnili dve žiačky Marcela Kečkéšová,
4. ročník a Patrícia Kupcová, 2.ročník.

Vďaka mami za čas, ktorý tráviš so mnou
za to, že ma vždy vypočuješ, pochopíš
a dáš povzbudenie.
Vďaka mami, za to, že zabúdaš na seba
a prispôsobuješ svoje plány mojím zámerom.
Vďaka mami, za to, že vieš, že podeliť sa so mnou
o všetko je vlastne len začiatok.
Lebo to, čo mi v skutočnosti mami dávaš
je nadovšetko vzácnejšie –
ty predsa dávaš seba.

S výsledkami sme neboli spokojní, pretože vyhodnotenie
sa uskutočnilo skôr, ako p. riaditeľ TV JOJ vyhlásil. I keď naši
žiaci neuspeli, získali čestné uznanie a vecné ceny.

Podobné slová sa počas druhej májovej nedele rozliehali
miestnym kultúrnym domom. Slová vďaky a lásky venovali deti
všetkým mamám bez rozdielu veku. Naši žiaci obdarovali svoje
mamičky, nielen slovom, ale aj ručne vyrobeným srdiečkom.
Tanečno-dramatický krúžok, ktorý pôsobí pri základnej
škole sa zúčastnil na 1. ročníku Nitrianskej tanečnej prehliadke
disco choreografii, ktorá sa uskutočnila dňa 20.5.2005 pod
názvom „Vo víre tanca!“. Organizátorom celého podujatia bolo
Centrum voľného času Domino v spolupráci s tanečnou
skupinou EIJA Domino. Pod vedení p. učiteľky Mgr. M.
Molnárovej sa naši žiaci na súťaži predstavili s choreografiou
„rock and roll“ a „írsky tanec“.
Od novembra 2004 je naša škola zapojená do 2. ročníka
projektu Školská mliečna liga 2004/2005. Cieľom projektu je
dlhodobé zvýšenie nedostatočnej spotreby mliečnych výrobkov
a zabezpečenie zdravej výživy detí na škole cez zdravé a chutné
mliečne výrobky na desiatu, olovrant alebo ako súčasť obeda.
Prostredníctvom športu a zdravej výživy dlhodobo vychovávať
deti na školách k zdravému životnému štýlu. Podporovať
športovú činnosť detí na školách. Ide o celoslovenský neziskový
projekt, ktorého garantom je Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky. Škola môže v projekte získať športové potreby.
Ďalší projekt, do ktorého sa naša škola zapojila je Projekt
– viacúčelové prírodné športovisko. Cieľom projektu, ktorý
vypracovala p. učiteľka Mgr. M. Molnárová, je vybudovanie
viacúčelového športoviska slúžiaceho pre športové aktivity
(volejbal, basketbal, futbal, tenis atď.), zlepšenie a zatraktívnenie vzťahu k telesnej výchove a športu detí základnej
školy, vyriešenie plnohodnotného využívania voľného času
širokých vekových skupín občanov, rozvíjanie športových aktivít.
Realizácia tohto projektu je pre našu školu dôležitá z dôvodu
absencie možnosti realizovania hodín telesnej výchovy.
V druhej polovici školského roka sa škola zapojila do
súťaže, ktorú organizovala spoločnosť OPAVIA pod názvom
„Postavme to na hlavu!“ Úlohou detí bolo zbierať čiarové kódy z
výrobkov Opavia. V prípade nášho úspechu môže škola získať
učebné pomôcky a na deti čakajú individuálne ceny, ako napr.
predĺžený víkend v AquaParku, playstation 2, osobný CD/MP3,
mobilný telefón a pod.

Riaditeľ súkromnej televíznej spoločnosti JOJ vyhlásil
výtvarnú súťaž pre všetky deti – „Nakresli svoju obľúbenú
postavičku“. Do súťaže sa zapojili všetci žiaci našej školy. Pod
vedením učiteľky Mgr. P. Halászovej a vychovávateľky A.
Gombíkovej na hodinách výtvarnej výchovy vyhotovili
„rozprávkovú
škatuľu“
s
obľúbenými
rozprávkovými
postavičkami z animovaných seriálov 101 dalmatínov a
Inšpektor Gadget.

Keď bolia veci, ktoré nepoznáme,
tu každé dieťa, plaché ako laň,
na hlave musí cítiť teplú dlaň ....
( Milan Rúfus )
1.6. slávia všetky deti svoj sviatok. Naše deti sa v tento
deň zúčastnili divadelného predstavenia Peter Pan, ktoré zahrali
herci z DAB v Nitre. Odchádzali domov s hodnotným kultúrnym
zážitkom.
Vzhľadom k tomu, že v našej základnej škole sú spoločné
sociálne zariadenia, Obecný úrad v Jelšovciach sa preto
rozhodol ich zrekonštruovať. Rekonštrukcia by mala prebehnúť
v letných mesiacoch a bude pozostávať v rozdelení sociálnych
zariadení pre dievčatá a chlapcov, výmeny dlažby a obkladov.
S blížiacim sa koncom školského roka sa blíži aj rozlúčka
so žiakmi 4. ročníka. Tento rok opustí bránu našej školy 8
žiakov.

Iba sťahovaví vtáci sa vracajú.
Iba stromy majú dosť času na to, aby mohli žiť v spomienkach.
Usmej sa na mňa, odchádzam.
( Kamil Peteraj )
Anna Gombíková
vychovávateľka v ZŠ
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Hravý život v škôlke

Na všetkých škôlkárov sa tešia : Monika Gulišová a Lydka Berecová
Predškolský vek je veľmi krátke
obdobie, ale aj za krátky čas je
možné dosiahnuť veľa. Záleží iba od
nás, učiteliek a rodičov, ako dieťaťu
pomáhame, aby duševne a fyzicky
rástlo.
Dosahujeme vynikajúce výsledky, pretože máme príležitosť pracovať s deťmi od troch rokov až do
konca predškolského veku. Dôvod je
jednoduchý, poznáme ich záujmy,
túžby, vedomosti, zručnosti a
návyky. A tak sa od prvého dňa v
septembri môžeme s vyhrnutými
rukávmi pustiť do práce.
Cez nesmelé zoznamovania,
zvykanie si na nových kamarátov,
nové tváre sa prehryzneme až k
Vianočnému
programu. To už
vystupujeme ako ostrieľaní umelci s
malou trémou v očkách. Odmenou
sú nám milé darčeky od Mikuláša a

hračky pod stromčekom. Čas Vianoc
je keď sme plní očakávania. My si ho
doprajeme i návštevou divadla.
Tento rok sme videli hudobnú
rozprávku: „Z rozprávky do rozprávky“. Zima bola k nám štedrá,
dopriala nám hry na snehu až do
sýtosti. Záverom zimy býva v MŠ
„Fašiangový ples“. Maskami a
rozprávkovými postavami sa nedali
zahanbiť ani rodičia. Z malého
karnevalu máme skvelú škôlkarskú
veselicu plnú dobrôt od našich
mamičiek, tanca a spevu.
S príchodom jari vieme veľa
spievať, recitovať, cvičiť ako takí
vojaci a žiadna chrípka nás už
neskolí. Keď sa počasie rozjasní a
prvé teplé lúče slnka nám privolajú
jar, ťahá nás to na náš dvor. Tam je
nám najlepšie. Krik a šantenie sa
rozlieha do okolitých záhrad. Tam

POĎAKOVANIE !
Poslanci
Obecného
zastupiteľstva
v
Jelšovciach spolu so starostom obce vyjadrujú
poďakovanie p. Jozefovi Kukučkovi, ktorý
podaroval obci 31 mladých briez. Tieto
stromčeky budú lemovať chodník vedúci z
hlavnej cesty ku cintorínu. Rovnako patrí
poďakovanie aj p. Ladislavovi Cigáňovi, od
ktorého obec dostala 32 kusov kríkov krušpánu,
ktoré skrášľujú verejné priestranstvo od kostola
ku farskému úradu.

skúšame z celého hrdla všetky
básničky, pesničky, až nám môžu
závidieť hviezdy zo „SUPERSTAR“. A
keď sa blíži druhá májová nedeľa s
rumencom na tvári a s láskou na
perách skloňujeme slovko „mama“
na veľkom pódiu pred všetkými.
Dlho očakávaný „Deň detí“ sme
tento rok premenili zo športového na
kultúrny deň. Dopoludnia sme sa
zahrali a zatancovali, popoludní sme
navštívili v spolupráci so ZŠ divadlo
A. BAGARA na hudobnej rozprávke
„Peter Pan“. Hlboké zážitky sa nám
často vkrádajú do snov počas
odpoludňajšieho spánku. Ďakujeme
sponzorovi – J. Cigáňovi, i „Deň detí“
bol plný sladkého prekvapenia v
balíčku. Keď bude krásne teplo
pôjdeme koncom júna aj na
kúpalisko.
Ako sa rýchlo skončil tento
školský rok. Ako každý rok aj tento
sa rozlúčime s budúcimi školákmi na
záverečnej opekačke spevom a
recitáciou toho, čo sme sa cez rok
naučili. Počas letných prázdnin
prevádzka v MŠ nebude. Za pomoci
Obecného úradu nás čaká kompletná
rekonštrukcia
detských
sociálnych zariadení. Nové deti v
septembri sa môžu tešiť. Bude ich
čakať nová kúpeľňa, krásna trieda,
dve milé pani učiteľky, usmiata teta
školníčka, výborná teta kuchárka,
veľa kamarátov a tisíc krásnych
zážitkov.
Dovidenia v septembri.
Monika Gulišová
raditeľka MŠ
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Dobrovoľný hasičský zbor bilancuje
Vážení občania a priaznivci hasičov, nastal čas
rekapitulácie výsledkov za 2.štvrťrok.
Dňa 2.4.2005 sa uskutočnilo školenie rozhodcov, ktorého
sa za DHZ Jelšovce zúčastnili a absolvovali dvaja
členovia: P.Molnár a J.Maladi. Z celého okresu postúpil
Juraj Maladi na vyššie školenie rozhodcov 2. stupňa,
ktoré sa konalo v budove “Hasičského domu“ v Martine v
dňoch 25.-27.5.2005. V laickej reči to znamená, že sa
zúčastní ako rozhodca okresných a krajských súťaží.
V druhú aprílovú sobotu sa konala brigáda, na ktorej sa
pripravila nová prípojka elektrického vedenia a následne
sa začala rekonštrukcia strechy na budove hasičskej
zbrojnice.
23.4.2005 sa konalo 1. súťažné kolo ligy v Svätoplukove.
Reprezentovalo nás len dievčenské družstvo, ktoré
skončilo vo svojej skupine na 1. mieste.
4.mája si pripomíname Deň hasičov a ich patróna sv.
Floriána, ktorého si väčšinou predstavíme v uniforme
rímskeho vojaka s putňou vody v ruke. Bol to silno veriaci
človek, ktorý vo svojej mladosti zachránil modlitbou
horiaci dom od skazy a preto sa stal patrónom
požiarnikov. Je to sviatok tých, ktorí sú ochotní pre
skutok lásky k blížnemu prerušiť prácu, odpočinok alebo
spánok a bežať na pomoc pri požiari a živelných
pohromách.

7. mája 2005 sme sa zúčastnili 2. kola ligy v Poľnom
Kesove. Súťažili sme ako zmiešané družstvo dievčat. V
ich kategórii sme obsadili 2. miesto.
28.mája 2005 sa konal 3. ročník súťaže O putovný pohár
primátora mesta Nitry.
Súťažilo zmiešané družstvo za dievčatá, ktoré skončilo na
10.mieste. Pri súťažiach spomíname najmä dievčatá,
ktorých výjazdy uprednostňujme hlavne z finančných
dôvodov.
25.júna 2005 sa bude konať okresné kolo previerky
pripravenosti DHZ vo Veľkom Lapáši, za účelom
preverenia výsledkov v oblasti školenia a výcviku členov
DHZ zaradených do DPO a akcieschopnosti požiarnej
techniky, ktorého sa predbežne mienime zúčastniť obe
družstvá. Toho istého dňa sme pozvaní na 1.ročník
nočnej súťaže o putovný pohár mesta Vráble v areály TJ
Dyčka o 20.00. hod.. Čas medzi súťažami je 7 hodín,
ktoré využijeme na oddych v termálnom kúpalisku
Podhájska.
O tom, ako sa nám darilo na týchto podujatiach sa
dočítate v ďalšom čísle Jelšovských novín.
Juraj Maladi

Takto by ste mohli vidieť Jelšovce z
"vtáčej perspektívy"...
Obr. 1 a 2 sú zábery z malého lietadla
Obr. 3. je satelitná snímka
Snímky zapožičal p. Adámek a p. Sloboda.
Obr. 3

Obr. 1

Obr. 2
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Pohreb nášho bývalého kňaza...
exhumácia a uloženie telesných pozostatkov duchovného
otca na jelšovskom cintoríne.
Zostávame v nádeji, že náš bývalý duchovný otec
Imrich vyprosí do našej farnosti nového kňaza na miesto,
ktoré po ňom zostalo prázdne.
Veríme, že všemohúci Boh odmení jeho službu v
Pánovej vinici vencom nebeskej slávy.
Mgr.Lýdia Molnárová

O tejto udalosti písali aj
celoslovenské denníky.
Napr. SME.

Dňa 14.5.2005 sme sa na jelšovskom cintoríne
rozlúčili s naším bývalým duchovným otcom, dôstojným
pánom Imrichom Reichelom. V našej farnosti pôsobil v
rokoch 1946 -1974.
Tí, ktorí ho poznali, vedia, že mal rád svoju farnosť i
svojich farníkov.Žiadna námaha mu nepadla zaťažko v
snahe o duchovné povznesenie farníkov.
Posledné dni svojho života prežil v Nových Zámkoch,
kde v decembri roku 1979 zomrel a bol aj pochovaný na
tamojšom mestskom cintoríne.
Dnes, po dlhých rokoch, z iniciatívy našich veriacich,
členov Spolku svätého ruženca a za pomoci
Obecného zastupiteľstva v Jelšovciach bola zabezpečená

Pohreb celebroval dekan Vincent Malý z Lužianok.

Prvé sväté prijímanie
Pre osem detí z našej obce, žiakov
3.ročníka ZŠ, sa stal 29.máj 2005 významným
a pamätným dňom, kedy prvý-krát pristúpili
ku svätému prijímaniu.
K tejto veľkej slávnosti ich pripravila
katechétka Mgr. Mária Lénartová a dôstojný
pán Rudolf Vaško.
Slávnostná atmosféra bola umocnená
nielen sviatočným oblečením, výzdobou
kostola, ale aj krásnym slnečným počasím.

Na fotografii horný rad - zľava: Kevin Teplanský, Juraj Benc,
Michal Smutný, Kristian Lehocký, Matúš Kučera
dolný rad - zľava : Magdalénka Michaličková, Rudolf Vaško,
Katarína Bernáthová, Simona Kopayová

Pri tejto príležitosti si dovoľujeme aj touto
cestou popriať dôstojnému pánovi Rudolfovi
Vaškovi k jeho významnej životnej udalosti. V
júni 2005 si pripomína 45. výročie vysvätenia
za kňaza. Prajeme mu veľa pevného zdravia,
aby ešte dlhé roky mohol vykonávať toto
svoje náročné poslanie.
Mgr. Lýdia Molnárová
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STAVEBNÉ OKIENKO
povoľovanie stavieb
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s povoľovaním stavieb, zmien stavieb a
udržiavacích prác.
Podľa § 54 stavebného zákona stavby a ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu
uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s
podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.
Stavebné povolenie vydáva stavebný úrad t.j. od 1.1.2003 obec, resp. mesto. Ohlásenie predstavuje
administratívno-právne zjednodušenie povoľovacieho správneho procesu, podáva sa na obec, ako príslušný
stavebný úrad. Oznámenie, že voči uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky, nie
je rozhodnutím, ale má povahu opatrenia, písomného oznámenia listom správneho orgánu.
V § 55 v odseku 1 stavebný zákon špecifikuje stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vyžaduje,
pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy, alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách
každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania, stavené povolenie sa
vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí :
1.
pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne
ovplyvniť životné prostredie
2.
pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje do nosných
konštrukcií stavby, nemení spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
3.
pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby,
jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou
4.
pri telekomunikačných stavbách umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú
výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavieb
5.
pri prízemných telekomunikačných stavbách, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a
výška 4,5 m,
6.
pri výmene alebo doplnení telekomunikačných zariadení na existujúcich telekomunikačných
stavbách, keď nedôjde k zmene stavby
Podľa § 56 sa stavebné povolenie nevyžaduje :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových lomoch a
skrývkach, pokiaľ nepodliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej správy podľa banských
predpisov
pri nadzemných a podzemných vedeniach verejných telekomunikačných sietí, vrátane oporných a
vytyčovacích bodov
pri scénických stavbách pre film a televíziu
pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a pyramídach
pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov
pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiľ sa nemení ich trasa
pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2, písm. c)
pri nadzemných a podzemných vedeniach neverejných telekomunikačných sietí vrátane oporných
a vytyčovacích bodov
pri rozvodoch telekomunikačných sietí a zvodov antén, ktoré sú umiestňované v uzavretých
priestoroch stavieb

V ďalšom čísle našich novín Vás vážení občania oboznámim s ohlásením stavebnému úradu a so
žiadosťou o stavebné povolenie.
Ladislav Hroššo
starosta obce
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Knižné novinky
Krásna literatúra pre dospelých

Krásna literatúra pre deti a mládež

• O. Wilde: Portrét Doriana Graya
Keď sa D.G. splní želanie zostať večne mladý, zdá
sa, že nič nestojí v ceste uskutočnennia sna o
živote, v ktorom sa možno naplno oddať
najrozmanitejším pôžitkom.

•

• J. L. Borges: Brodiho správa
Zbierka krátkych próz je plná tajomných až
hororových príbehov pripomínajúcich rozprávačské
umenie z Tisíc a jednej noci.

• A. Lindgrenová: Zbojníkova dcéra Ronja
Ronja a Birk - deti dvoch najobávanejších
zbojníckych bánd sa stretnú v tmavom lese,
obývanom divožienkami, ktoré sa preháňajú nad
zbojníckym hradom.

• P. Hoeg: Cit slečny Smilly pre sneh
Vydarené skĺbenie strhujúceho trilerového príbehu s
prvkami sci-fi, odohrávajúceho sa v depresívnej
atmosfére, a intelektuálnej náročnosti.
• J. Fieldingová: Stratená
Cindy pri hľadaní svojej stratenej dcéry odhaľuje
tajomstvá, ktoré navždy zmenia jej život.

P. Freund: Laura a pečať Siedmych
mesiacov
Laura má 13 rokov a veľa problémov. Hľadá svojho
nezvestného otca a má pri tom rozlúsknuť jednu z
najväčších záhad dejín.

• Rozprávky bratov Grimmovcov
Krásne a nie až také známe rozprávky spestrené
čarovnými obrázkami.
• Biblické príbehy pre deti na každý deň
Citlivo prerozprávané činy svätcov, farebne
ilustrované tak, aby im deti porozumeli a vedeli
nájsť súvislosti.

• D. Brown: Anjeli a démoni
Robert Landgdon pomáha rozlúštiť záhadný symbol
vrytý do hrude zavraždeného fyzika

Na spoluprácu s vami sa teší
Mgr. Erika Čaládiová

Pozvite nás do svojej záhradky ...
Záhrada dokáže očariť. Určite aj tá vaša. Tvoríte ju srdcom, denno – denne pohládzate zrakom a tešíte sa z každého
kvietka, ktorý rozkvitne pre vaše potešenie. Dnes sú záhrady okolo domov očarujúce. Tí, čo nemajú problém s
peniazmi, si zvyknú objednať služby záhradného architekta. Aby všetko bolo tip-top a presne tak ako má byť.
Našinec si záhradku buduje väčšinou sám, málokomu pomáha záhradný architekt alebo záhradník. Na vzhľade
záhrady to však nevidieť.
Aj v Jelšovciach sa nájdu takéto záhradky. Už na prvý pohľad cítiť, že majitelia majú cit pre tvorbu záhrady. Trávnik
vo vzornom stave, zeleň kontrastujúca s množstvom farebných kvetov, nikde ani burinka.
Navštívila som jednu rodinu v obci. Keďže sadeničky kvetov sú dnes drahé, domáca pani si väčšinu z nich
predpestuje sama zo semienok. Mnohé z nich získa z vlastných kvetov, niektoré si kúpi alebo dostane od susedov.
Na dedine je prirodzené, že si ľudia medzi sebou rastlinky vymieňajú, a tak menia sortiment vo svojich záhradkách.
„Snažím sa ich vysádzať tak, aby tvorili pestrofarebné zákutia,“ vysvetľuje majiteľka tejto záhrady hýriacej
farbami . Najčastejšou kombináciou, ktorá sa opakuje na viacerých miestach, je žltá aksamietnica, červená šalvia a
modré lobelky. Ale kvetov je, pravdaže, oveľa viac. Záhrada rozkvitá od skorej jari až do jesene. Dá sa povedať, že
na každé voľné miesto je okamžite niečo zasadené. Pri múre domu je úzka hriadka vedúca až do zadnej časti
záhrady, kde sú rôzne skalničky a sukulenty.
Aj okolo hospodárskych budov, kde domáci pán chová zajace, sliepky a prasiatko, sú samé kvety. Je očividné, že
pani má záľubu v pestovaní kvetov a starostlivosť o ne považuje za radosť. V oddychovej časti záhradky je stôl a
lavica, prirodzený tieň poskytuje pergola, po ktorej sa ťahá stará červená ruža a svetlofialový plamienok. V
predzáhradke okrem množstva skalničiek rastie niekoľko krov, ako napríklad dulovec, ríbezľa krvavá či japonská
čerešňa, pri plote je zasa pestrá škála kvitnúcich trvaliek. Ale charakteristickými rastlinami sú iberky. Perfektne
udržiavaný trávnik dopĺňa niekoľko solitérne zasadených ihličnanov, ktoré dotvárajú celkovú príjemnú atmosféru
tejto záhrady. Prídeme sa pozrieť aj do vašej záhrady.
Ako iste viete, starosta našej obce vyhlásil súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Prídeme sa k vám pozrieť a
vyhodnotíme najkrajšiu. Možno to bude práve vaša. Uzávierka súťaže je 15. septembra. Dovtedy sa snažte, aby
hodnotiacu komisiu zaujala práve tá vaša. Mená víťazov sa dozviete v ďalšom vydaní Jelšovských novín.
Redakcia
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Spoločenská kronika
za obdobie apríl - jún 2005
Vitajte medzi nami
27.3.2005 - Andrej Lakatoš
25.5.2005 - Matej Filo
13.6.2005 - Ema a Samuel Machoví

Povedali si „áno“
4.6.2005

Andrea Lauková z Jelšoviec a
Richard Paulík z Nitry

=
Eugen Košťál

Opustili nás

vo
Margita Čerešňová vo
Ľudmila Vaľková vo
Imrich Košťál
vo
Žofia Némethová vo

veku
veku
veku
veku
veku

69
80
51
57
75

č.
č.
č.
č.
č.

301
25
253
181
80

23.3.2005
3.4.2005
18.2.2005
16.5.2005
25.6.2005

Jubilanti našej obce
50 rokov :
Helena Benďáková č. 231

21.4.1955

60 rokov :
Ján Vnučko

17.5.1945

č. 307

70 rokov :
Vincent Hupka
č. 310
Anastázia Martonová č.400
Monika Vargová
č. 14
Ján Lenárt
č. 407
Agnesa Myjavcová č. 248

11.4.1935
1.5.1935
28.5.1935
10.6.1935
26.6.1935

75 rokov :
Anna Hercegová
Žofia Némethová
Margita Kečkéšová
Mária Kunová

č.
č.
č.
č.

25.4.1930
26.4.1930
9.6.1930
10.6.1930

85 rokov :
Viktor Boháčik

č. 26

402
80
404
309

18.6.1920

Vandalizmus na jelšovskom cintoríne
Vážení občania, v júni zaznamenali na obecnom úrade sťažnosti viacerých občanov, ktoré sa týkali
poškodenia kvetinovej výzdoby miest posledného odpočinku ich príbuzných. Je to paradoxná innformácia,
ak si uvedomíme snahu niektorých ľudí o to, aby prostredie v našej obci bolo čo najkrajšie a trúfalosť
druhých, ktorí nemajú zábrany vyčíňať na cintoríne a šmahom ruky zničiť to, čo bolo pripravované s
láskou,trpezlivosťou a obetavosťou.
Ak sa zistí, kto sa "vytešoval" lámaním rozkvitnutých kvetov na cintoríne, možno by pomohlo, keby si za
trest musel vlastnoručne vyskúšať, aké namáhavé je dopestovať krásne kvitnúcu rastlinu. Možno by si
potom osvojil životnú pravdu, ktorá hovorí: "Nerob iným to, čo nechceš, aby oni robili tebe."
Mgr. Erika Čaládiová

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !
Upozorňujeme občanov, že zrýchlená autobusová linka z Topoľčian (7:45 hod.) do Nitry (8:35 hod.),
bude mať od 1. júla zastávku v našej obci pri pohostinstve "JELŠA" o 8:15 hod.
Tento zrýchlený spoj nemal doteraz v Jelšovciach zastávku, preto upozorňujeme najmä tých občanov, ktorí
navštevujú lekára vo Výčapoch-Opatovciach na možné využívanie tejto autobusovej linky.
Ladislav Hroššo
starosta obce
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Futbal - koniec sezóny
Výsledná tabuľka v sezóne 2004/2005

III. A TRIEDA - Nr-Ša
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Selice
Báb
Horné Lefantovce
Rišňovce
Žiharec
Lukáčovce
Tešedíkovo B
Čakajovce
Podhorany
Hruboňovo
Nové Sady - Čab
Dlhá nad Váhom
Veľká Dolina
Drážovce
Jelšovce

25
19
18
17
16
14
12
12
11
10
8
7
6
5
5

1
2
1
2
3
2
7
4
6
3
6
1
3
5
4

2
7
9
9
9
12
9
12
11
15
14
20
19
18
19

125
81
79
61
81
66
61
60
54
47
49
48
40
39
44

: 31..........76
: 39..........59
: 56..........55
: 35..........53
: 44..........48
: 57..........44
: 49..........43
: 53..........40
: 56..........39
: 60..........33
: 71..........30
: 100..........22
: 91..........21
: 83..........20
:110.........19
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