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Veľké požiare už aj naši predkovia považovali za trest Boží,  
a tak niet divu, že sa utiekali vo svojich prosbách a pri ďakovaní  

k svätým, najmä k svätému Floriánovi - patrónovi hasičov. Požiare 
spôsobené bleskom, z nedbanlivosti či z neznámych príčin spô-
sobili v obci nemalé škody. Do hasenia požiarov sa zapájali dob-
rovoľníci, často väčšina obyvateľstva. Napokon sa organizovali  
v hasičských zboroch. 

Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove má dlhoročnú históriu. Bol zalo-
žený v júli 1887, a teda tohto roku zavŕšil svoju 130 ročnú existenciu.  
Za uplynulých 130 rokov sa vo funkcii predsedov a veliteľov stretávame 
s menami:  František Bodnár starší, Ignác Markuš a Aladár Répássy - kto-
rý bol veliteľom hasičov asi najdlhšie (30 rokov), Ľudovít Nagy, Štefan 
Szabó, Ernest Grega, Rudolf Dzuro, Ondrej Vojtko, Štefan Dzuro, La-
dislav Sűč, Štefan Tóth, Jozef Markuš, Ján Laczko st., Zoltán Kiss, Eduard 
Filčák, Jozef Hrabkovský, Peter Tóth. V súčasnosti je predsedom Ildikó 
Filčáková  a veliteľom Eduard Filčák. 

V obci sa konali veľkolepé oslavy 130. výročia založenia 6. mája 2017. 
Dobrovoľné hasičské zbory z okolia (DHZ Medzev, Štós, Lucia Baňa,  
Poproč, Nováčany, Malá Ida, Zlatá Idka) sa tiež zapojili do organizovania 
podujatia v snahe obohatiť tieto oslavy a zjednotiť región.

Oslavy sa začali svätou omšou v miestnom kostole sv. Michala Archan-
jela. Slávnostný sprievod  sa  presunul po omši k soche sv. Floriána  
za zvukov dychovej hudby z Medzeva. Tu, po krátkej pobožnosti, pred-
sedníčka DHZ Jasov Ildikó Filčáková predniesla svoj ďakovný príhovor. 
Dôstojný pán Joachim Attila Banyko pokropil kroniku DHZ svätenou 
vodou, poďakoval hasičom za ich obetavú prácu a poprial im ešte veľa 
pokojných rokov v službe občanom. Slávnostný pochod, v sprievode 
hudby a reprezentatívnych hasičských vozidiel, sa následne presunul 
na futbalové ihrisko, kde ich čakal bohatý program.  Nastúpené oddiely 
hasičských zborov privítal a pozdravil Ing. Gabriel Nagy - starosta obce 
Jasov, Perla Barčáková - tajomníčka územného výboru DPO Košice - 
okolie a Ing. Gerhard Ballasch - podpredseda územného výboru DPO 
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Košice - okolie. Nasledovali ukážky mladých hasičov „Plameň“, súťaž  
s historickou striekačkou: „Memoriál Petra Tótha“, vystúpenie detí  
z MŠ Jasov. Tí najmenší sa tešili predovšetkým  hasičským autám, ktoré  
si mohli pozrieť zblízka a ukážkam profesionálnych hasičov, ktorí pred-
viedli hasenie ohňa rôznymi technikami. Súčasťou programu bolo  
aj povyšovanie jednotlivých členov DHZ a slávnostné odovzdávanie 
pamätných medailí. Kronikárke obce Jasov, PaedDr. Magdaléne Marti-
nove rod. Perlikovej, patrí veľká vďaka za to, že spracovala retrospektív-
nu kroniku DHZ Jasov, aby história neupadla do zabudnutia a zacho-
vala sa pre budúce generácie. Kronika bude verejnosti k nahliadnutiu  
v Obecnej knižnici v Jasove. 

Naši hasiči sa počas uplynulých rokov aktívne zúčastňovali súťaží aj po-
žiarnych cvičení, o čom svedčí aj množstvo ocenení - pohárov a medailí. 
Dobrovoľní hasiči sa vždy zapájali aj do spoločenského života obce. Boli 
organizátormi obľúbených hasičských maškarných bálov. V súčasnosti 
si bez ich účasti nevieme predstaviť akcie: stavanie Mája, Jasovský via-
nočný stromček, Deň detí  a.i. Pripomeňme si aj ich neoceniteľnú účasť 
pri povodniach, ktoré už niekoľkokrát postihli našu obec. 

Ako na oslavách býva zvykom, nechýbalo ani občerstvenie, poľovnícky 
a sedliacky guláš, ktorý zabezpečili miestni poľovníci a reštaurácia au-
tokempingu.

Aby nám toto 130. výročie čo najdlhšie ostalo v pamäti, členovia DHZ  
s kultúrnou referentkou obce Jasov, Bc. Norikou Farkašovou, zorgani-
zovali v kultúrnom dome v Jasove jedinečnú hasičskú výstavu. Vernisáž 
výstavy sa konala v utorok 9. mája 2017 o 18:00 hod a tešila sa veľkej 
obľube návštevníkov. Výstava bola verejnosti prístupná do 9. júna 2017  
a navštívilo ju vyše 360 priaznivcov. Návštevníci tu mohli obdivovať 
artefakty historickej hasičskej techniky, historické a súčasné hasičské 
prilby, uniformy, motory, špeciálne obleky a mnoho ďalších zaujíma-
vostí. Na poschodí sa nachádzala expozícia  fotografií, ktoré poskytli 
miestni obyvatelia. Exponáty na výstavu poskytli okrem jasovských 
hasičov aj DHZ z okolitých obcí: Debraď, Zlatá Idka, Malá Ida, Poproč, 
mesto Medzev, HaZZ Moldava nad Bodvou, a prispela aj družobná obec 
Bélapátfalva z Maďarska. Klenotom výstavy bola drevená historická 
striekačka z Debrade a Kronika DHZ obce Jasov. 

Vedenie DHZ v Jasove aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí pomáhali 
pri organizovaní a prispeli k zdarnému priebehu osláv, ako aj pozvaným 
hosťom, ktorí svojou účasťou poctili túto oslavu. 

Autor článku: Mgr. Mária Pekarovičová, Jasov
Fotografie poskytol: Juraj Petrik
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Partneri Osláv a výstavy:
AUTOKEMPING JASOV
KCUBaR Moldava nad Bodvou
DHZ JASOV
Obec Poproč - DHZ Poproč
Obec Zlatá Idka - DHZ Zlatá Idka
Mesto Medzev - DHZ Medzev
Obec Malá Ida - DHZ Malá Ida
Obec Vyšný Medzev -  
DHZ Lucia Baňa
HAZZ Moldava nad Bodvou
Družobné mesto Bélapátfalva  
LAPAJ Rally Team -  
Barborka Kováčová
DULBOD - Dezider Bodnár
PRA-LES - Róbert Sačko
KVETINÁRSTVO DIDA -  
Ildikó Filčáková
Mgr. Františka Fehérová
VARIANT - Katarína Nagyová
CreAD SK s.r.o. - Zoltán Papp 
Rita Timková
Bodó Árpád

Potraviny Fresh - Zoltán Perlík
DIANTHUS - Éva Csoltkó 
CAR Centrum Moldava n/Bodvou 
Potraviny Alžbeta Dzuriková - 
Farago
Mgr.Katarína Prestlová
Vladimír Nič
Helena Ničová
POTRAVINY - Marianka Idčanová
Valéria Najmiková
PaedDr. Pavol Martinove
PaedDr. Magdaléna Martinove
Juraj Petrik
Jozef Halász
Ján Bokšai
Gizela Bokšaiová
Ladislav Kassai
Textil obuv - Tinh Nguyen Quoc
Eva Körtvélyová
Katarína Heinrichová
Ján Laczko
Tibor Kaputa



výber zO záPisníc Oz v JasOve – 2017
23.1.2017 na svojom 14. zasadnutí OZ Jasov schválilo nasledovné:

1. uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v prospech Výcho-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti na pozemky, ktorými 
prechádza verejná kanalizácia a vodovod,

2. dlhodobý prenájom obecného pozemku Košickému samo-
správnemu kraju pod autobusovými zastávkami, 

3. zakúpenie hasičskej striekačky PS 12 pre DHZ Jasov v cene 
2500€ pre športové účely,

4. predaj obecného pozemku v časti Lucia Baňa za sumu 1700€,
5. zmenu nájomcu bytu v bytovke na ulici Ku kachličkárni z dôvo-

du úmrtia.

27.3.2017 na svojom 15. zasadnutí OZ schválilo nasledovné:
1. VZN obce Jasov č. 1/2017 o podmienkach pripojenia nehnu-

teľností na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie a zneškodnení odpadových vôd zo žúmp 
na území obce Jasov vrátane prílohy č.1 k VZN: Hlásenie  
o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp podľa predložené-
ho návrhu bez zmien a doplnkov,

2. VZN obce Jasov č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov  
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci,

3. VZN obce Jasov č. 3/2017 Trhový poriadok – Tržnica na ul. Pod 
skalou,

4. dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o autocvičisku pre Autoškolu 
L. Bábu,

5. príspevok na rok 2017 v hodnote 15€ na jedno dieťa na jeden 
mesiac pre CVČ, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci 
Jasov, s ktorými CVČ uzavrie dohodu a taktiež pre organizácie  
vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce Jasov,

6. zrušenie elokovaného pracoviska Materskej školy v Jasove 
na Medzevskej 111 a jej vyradenie zo siete škôl a školských 
zariadení.

7. Dotáciu pre TJ Tatran Jasov vo výške 7500€.
8. Príspevok z rozpočtu obce na rok 2017 pre Klub dôchodcov  

v Jasove vo výške 3000€.
9. Pridelenie bytu v 12.b.j. pre nájomníka V. Sabol a N. Grešová,
10. príspevok vo výške 200€ na propagáciu a reklamu obce Jasov 

pre občianske združenie Detská železnica Košice v rámci akcie 
Rušňoparáda 2017,

11. poskytnutie príspevku na rok 2017 pre Dobrovoľný hasičský 
zbor podľa výšky už schváleného rozpočtu obecným zastupi-
teľstvom.

12.6.2017  na svojom 16. zasadnutí OZ schválilo nasledovné:
1. navýšenie základného imania spoločnosti KOSIT Jasov s.r.o. 

vkladom obecných pozemkov pod skládkou odpadu,
2. dotáciu pre TJ AC Jasov pre rok 2017 – oddiel lukostrelecký –  

vo výške 5500€,
3. založenie obecného záujmového združenia občanov Senior 

klubu s názvom ROMANOJÍLO a predložený návrh štatútu obec-
ného záujmového združenia občanov – Senior klubu s názvom 
ROMANOJÍLO,

4. zapojenie sa obce Jasov do výzvy ministerstva životného 
prostredia SR na podporu predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných odpadov – obstaranie záhradných kompostérov,

5. povinné spolufinancovanie projektu „Miestna občianska po-
riadková služba v obci Jasov“ v minimálnej výške 5% z celko-
vých oprávnených výdavkov, t.j. vo výške maximálne 10 100€. 

6. Zapojenie sa obce Jasov  do výzvy zameranej  na zníženie ener-
getickej náročnosti obecných budov (Obecný úrad).

26.6.2017  na svojom 17. zasadnutí OZ schválilo nasledovné:
1. návrh záverečného účtu obce za rok 2016,
2. navýšenie základného imania spoločnosti KOSIT Jasov s.r.o. 

nasledovne: Obec Jasov zvyšuje svoj vklad zo 149 373€ na 207 
173€, t.j. o 57 800€ vkladom (predajom) obecných pozemkov 
pod skládkou odpadu podľa znaleckého posudku,

3. povinné spolufinancovanie vo výška 5% pre projekt:  „Znižo-
vanie energetickej náročnosti budovy OÚ Jasov“ a „Projektu 
novostavby Materskej školy“,

4. zamietnutie odpredaja budovy na Kostolnej ulici (Ešpitáj) do 
súkromného vlastníctva, s potrebou rekonštrukcie pre potreby 
bývania.

Záujemcovia o ďalšie údaje zo zápisníc majú možnosť nahliadnuť do nich 
na OcÚ alebo na webstránke obce.

 

 95 ROČNÁ HISTÓRIA JASOVSKÉHO ŠPORTU  

 od autorky Magdalény Martinove? 
 

 Tak neváhajte a zájdite si pre ňu  

 do Obecnej knižnice v Jasove. 
  Námestie sv. Floriána 4, Jasov 
 Obsahuje viac ako 
      180 obrázkov     

    
 
 
    

 

Dozviete sa napríklad aj to, že: 

• Trup lietadla Aero C-3 slúžil našim podzemným 

bádateľom ako výskumná základňa 

• V prvej polovici 20.storočia bolo v obci až osem 

kolkární. Kolkári používali drevené gule 

• Prvé siete na futbalovú bránu vlastnoručne     

uháčkovali 2 šikovné obyvateľky Jasova ... 

 

Vy ešte doma nemáte knihu : 

Cena 5€ 

 

  
 A JÁSZÓI SPORT 95. ÉVES TÖRTÉNELME  
 Magdaléna Martinove tollából 

 

 Ne gondolkodjon, látogasson el  
    a jászói Községi könyvtárba          Szent Flórián tér 4, Jászó 

  
    

 

  A könyvből többek közt azt 
  is megtudhatja, hogy: 

• a 20.században a községben 8 tekepálya     működött 
• az első futballkapura a hálót két ügyes kezű jászói lakos sajátkezűen horgolta 
• községünk területén barlangászok egy           repülőgép test maradványait használták        kutatóbázisként. 

Önnek még nincs meg ez a könyv? 

Az ára 5€ 

TÖBB MINT 180 FÉNYKÉPPEL 

nOvinka
Obec Jasov rozšírila svoje suveníry o množstvo zaujímavých

predmetov, ktoré si viete zakúpiť pre seba či pre svojich
blízkych v Obecnej knižnici či v Reštaurácii autokempingu.

Magnetky: od 1,50€, Magnetický otvárač fliaš: 1,50€,
Plátená taška Jasov: 2,00€,

Hrnček: 5,50€ ... a veľa ďalších zaujímavostí.
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DOG shOW

Dňa 27.mája 2017 sa v autokempingu Jasov konalo zábavné kynolo-
gické popoludnie s názvom DOG SHOW. O hlavný program sa posta-
rali šikovné psíky z Útulku vzájomnej pomoci ľudí a psov Košice, ktoré 
nám predviedli naozaj šikovné kúsky. Tancovali, súťažili s deťmi, hravo 
prekonávali prekážky a všetkým prítomným  vyčarili úsmev na tvári. 
Do súťaží o krásne ceny sa mohli zapojiť aj psíky s majiteľmi, ktorí prišli 
podujatie navštíviť. A verte nám, bola to skvelá zábava. O sprievodný 
program sa postarali tvorivé dielne a maľovanie na tvár v podaní Victo-
ry Art. Krátku reportáž o podujatí si môžete pozrieť aj na stránke Mol-
davskej televízie (vysielanie 30.5.2017). Týmto by sme zároveň chceli 
srdečne poďakovať všetkým sponzorom, ktorí toto podujatie podpori-
li: Rybárske a chovateľské potreby KUBO - Moldava nad Bodvou, Potra-
viny FRESH Jasov - Zoltán Perlik, Obec Jasov, manželia Anette a Tomáš 
Szelesovci, Mária Pekarovičová, rodina Borovská, rodina Ficsórová.

Autor článku: Ing. Monika Dreveňáková 
Foto: Juraj Petrik 

DeŇ učiteľOv 2017
„Skloniť sa treba k práci,
čo dáva ľuďom chlieb.
Hlbšie sa treba skloniť k matkám, čo dali život deťom.
Ale najhlbšie k učiteľom, 
čo  z bytosti vychovali človeka,
lebo ľahšie je vrch preniesť,
rieku zahatiť, prinútiť ju proti prúdu tiecť,
ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou.“ 

J.A. Komenský

Utorok 28. marca 2017 obec oslávila v Autokempingu Jasov Deň 
učiteľov.
V úvode slávnostného podujatia kultúrna referentka Bc. Norika Far-
kašová privítala bývalých pedagogických zamestnancov obce, ako aj 
pedagógov MŠ Jasov a hostí zo ZUŠ Moldava. Po prívetivých slovách 
pána starostu, Ing. Gabriela Nagya, nasledoval slávnostný program 
v podaní žiakov zo ZUŠ Moldava nad Bodvou a nechýbal ani chutný 
obed. V závere pán starosta prítomné dámy obdaroval krásnou ružou 
a za ich obetavú prácu vyslovil svoje poďakovanie.
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Detské rOzPrávkOvé kOšice

Matica slovenská zastúpená Miestnym odborom MS Košice – Myslava, 
mesto Košice a  Slovenské technické múzeum v Košiciach usporiadali 
v mesiaci máj v  rámci Dní mesta Košice už 13. ročník matičného gala-
koncertu detí z materských škôl z celého kraja v prednese slovenských 
rozprávok  „Detské rozprávkové Košice“. Deti od 4 do 6 rokov, ktoré 
ešte nevedia čítať a písať, vystúpili s prednesom poézie a prózy od ta-
kých velikánov slovenskej detskej literatúry ako Mária Rázusová-Mar-
táková, Ľudmila Podjavorinská, Jana Belašicová, Jozef Paulovič, Elena 
Čepčeková, Mária Ďuríčková, Daniel Hevier a i.

V tejto súťaži nás reprezentovali:
Z MŠ Jasov:
Chiara Gedeonová s básničkou Myška od Eleny Čepčekovej
Zo ZŠ Jasov (nultý ročník): 
Sabina Samková s básňou Tieň od Milana Rúfusa

Zdroj: http://matica.sk       Fotografie poskytol:
Ing. František Mrva

ľuDOvá PieseŇ kOšickeJ mláDeže
V mesiaci máj sa v priestoroch Evanjelického gymnázia J.A. Komen-
ského v Košiciach v rámci Dní mesta Košice konal 13. ročník krajského 
matičného festivalu – „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Víťazi boli 
ocenení hodnotnými cenami, ktoré zabezpečili primátor mesta Koši-
ce MUDr. Richard Raši, PhD, MPH, generálny riaditeľ Lynx s.r.o Košice 
Ing. Róbert Kollár, poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič DrSc  
a zakladateľ festivalu Ing. František Mrva. Krajského matičného festiva- 
lu sa zúčastnili žiaci a študenti základných a stredných škôl vo veku 
12-18 rokov, ktorí spievali ľudové piesne v krásnych ľudových krojoch. 
Medzi súťažiacimi boli aj žiačky zo ZŠ Jasov, ktorým za reprezentáciu 
školy a našej obce srdečne ďakujeme. 

Fotografie poskytol:
Ing. František Mrva

JasOvský zlatý slávik
...Dňa 9.júna 2017 sa v ZŠ Jasov konal 6. ročník krajského matičného 
festivalu „Jasovský zlatý slávik“. Tohtoročného festivalu sa zúčastnilo 
40 talentov z Košického a Prešovského kraja. Speváci a speváčky  súťa-
žili v dvoch  kategóriách:
1. kategória: 5 - 9 ročník /chlapci/, 2. kategória 5.- 9. ročník /dievčatá/. 
Pre víťazov obidvoch kategórií pripravili  hodnotné ceny:  staros-
ta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, riaditeľka ZŠ Jasov PaedDr. Alžbeta 
Mačatová, poslanec NR SR doc.Dušan Čaplovič DrSc., generálny ria-
diteľ firmy Lynx Košice Ing. Robert Kollár a zakladateľ matičného fes-
tivalu Ing. František Mrva. Riaditeľka školy a pán starosta sa postarali  
o občerstvenie pre účinkujúcich a obed pre sprievod z radov učiteľov. 
Všetky talenty získali za účasť hodnotné knihy a diplomy od Matice 
Slovenskej. Víťazke z Jasova - Eugénii Hudákovej - srdečne blahoželá-
me. Informácie poskytol zakladateľ festivalu, predseda MO MS v Koši-
ciach - Myslave, Ing. František Mrva. 

Zdroj: https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/432419-festival-jasov-
sky-zlaty-slavik-potesil-a-podporil-spravnu-vec/

Redakčná rada želá všetkým žiakom veľa úspechov, 
samé dobré známky v školskom roku 2017/2018

a prváčikom, aby s ľahkosťou zvládli nové podmienky, 
ktoré ich v škole čakajú. Očakávame, že napnú všetky 
sily, so záujmom sa zapoja do vyučovacieho procesu  

a ani výchovné pôsobenie zodpovedného učiteľského 
kolektívu sa neminie účinkom.  
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viete, že ...
... Zriaďovatel MŠ Jasov na Medzevskej 

ulici oznamuje verejnosti, že MŠ sa presťaho-
vala do priestorov ZŠ v Jasove. Dňa 4.9.2017 
sa konal Deň otvorených dverí, kde si rodičia 
mohli pozrieť nové priestory.

... Rotary Club Košice - Country pod zášti-
tou predsedu KSK organizoval v máji tohto 
roku X. ročník Benefičného koncertu „Chvála 
vzájomnosti“. Koncert sa konal v Opátskom 
chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove a ponúkal 
výber  operného spevu, hry na klavír, akorde-
ón, fanfáry, a podobne. Medzi účinkujúcimi 
vynikali také mená ako Rosanna Potenza, Ja-
roslav Dvorský, Ludovik Kendi, Silband a ako 
už tradične spevácky zbor Fortuna z Poproča.

... Vedenie Turistického oddielu v Jasove 
zorganizovalo v poslednú aprílovú sobotu - 
jarné čistenie Náučného chodníka Jasovská 
skala, pričom akcii nie veľmi prialo sychravé 
počasie a mrholenie. Účastníci si okrem nára-
dia doniesli aj dobrú náladu. Napriek tomu, že 
sa čistenia zúčastnilo len 9 „skalných“, vrátane 
starostu obce, Náučný chodník bol dôklad-
ne vyčistený. Vyzbierali sa dve vrecia najmä 
plastových fliaš a obalov z potravín. Účastníci  
si po akcii posedeli v reštaurácii Starý mlyn, 
kde im bol poskytnutý guľáš a občerstvenie.

... 22. apríla 2017 našou obcou prechádzal 
historický vláčik. Tento výnimočný výjazd bol 
plánovaný v rámci akcie pod názvom „RUŠ-
ŇOPARÁDA“, ktorú organizovala ZSSK a.s.  
a o.z. Detská železnica Košice. Opäť raz sme  
si takto zaspomínali na „staré dobré časy“, keď 
sa do Moldavy či Košíc cestovalo „motoráči-
kom“.

... V sobotu 24. júna sme slávili slávnosť sv. 
Jána Krstiteľa, titulárnu slávnosť Opátstva 
a Opátskeho chrámu v Jasove. Odpusto-
vú sv. omšu celebroval o. Peter Ján Budzák,  
OPraem., prior, rektor Chrámu Najsvätejšej 

Trojice v Košiciach, spolu s J. M. Ambrózom 
Martinom Štrbákom, OPraem., jasovským 
opátom a ostatnými bratmi premonštrátmi.

... katolícka Cirkev na celom svete slávi pre-
biehajúci rok 2017 ako mariánsky rok, kedy 
si pripomíname 100. výročie zjavení Panny 
Márie vo Fatime. Práve v tomto roku si teda 
obzvlášť pripomíname zjavenia Panny Márie,  
v ktorých vyzvala celé ľudstvo k pokániu  
a prehĺbeniu svojej viery. Zároveň je to spo-
mienka na 36 rokov od atentátu na Jána 
Pavla II. Výročie fatimských zjavení si pripo-
menula aj farnosť v Jasove a to slávnostnou 
sv. omšou dňa 13.mája 2017 v kostole sv. Mi-
chala Archanjela. Veriaci prichádzali pobožne 
k putovnej soche sv. Márie Fatimskej vzdať 
vďaku a získať jej milosti.

... Sviatkom sv. Jána Nepomuckého sa otvo-
rila nová turistická sezóna v Opátstve. Náv-
števníci tak môžu absolvovať komentovanú 
prehliadku Opátskeho chrámu sv. Jána Krsti-
teľa a areálu kláštora. K dispozícii pre záujem-
cov sú aj hodnotné spomienkové predmety. 
Novým návštevným poriadkom (platným od 
27.3.2017) Opátstvo Rádu premonštrátov  
v Jasove určilo návštevné pravidlá a poplatky 
na rok  2017 nasledovne:
Návštevné dni: od 15.mája do 15.septem-
bra, / utorok - sobota /
Sprístupnenie časovo: od 10:00 do 14:00
/ vstup 10:00, 11:00, 12:30, 13:15, 14:00 /
Poplatky:
dospelí    5,00€
dôchodcovia, žiaci a študenti 2,50€    
fotografovanie, videozáznam                30,00€
Všetky poplatky sa platia pred začatím ko-
mentovanej prehliadky. Návšteva knižnice,  
z dôvodu prebiehajúcich opráv nie je možná. 
Telefonický kontakt:
0903 632 606, 055 466 42 63
Zdroj: www.facebook.com/opatstvojasov/

... 6. júna slávil Rád premonštrátov slávnosť 
zakladateľa - sv. Norberta. Pri tejto príležitosti 
sa uskutočnila v opátskom chráme sv. Jána 
Krstiteľa sv. omša, ktorú celebroval Vsdp. Mi-
loš Gazdík, generálny vikár rožňavskej die-
cézy, zastupujúci diecézneho biskupa J. E. 
Mons. Stanislava Stolárika. Po sv. omši nasle-
dovalo požehnanie zrekonštruovanej ďalšej 
časti Sociálneho domu sv. Norberta. Rekon-
štrukciou tohto zariadenia vzrástla jeho ka-
pacita  zo štyroch na sedem rodín. 
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislo- 
clanku=20170605036

... Obec Jasov vyhlásila 29.5.2017 výbero-
vé konanie na 2 pracovné miesta terénneho 
sociálneho pracovníka (TSP) a 3 pracovné 
miesta terénneho pracovníka (TP). Pracov-
né pozície obsadili: Romana Hodermarská  
a Štefan Tóth (TSP), Milan Dzurik, Eva Žigová, 
Samuel Dzurik (TP). Terénna sociálna práca 
sa realizuje v rámci Národného projektu FSR 
(Fond sociálneho rozvoja) „Terénna sociálna 
práca v obciach“ s podporou Európskeho so-
ciálneho fondu v rámci Operačného progra-
mu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Fotografie poskytol: Jozef Vaško
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Popis práce Terénneho sociálneho pracov-
níka: 
Aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie po-
tenciálnych klientov,  odborné posudzova-
nie životnej situácie človeka, poskytovanie 
základných informácií v krízových situáciách  
a zabezpečenie potrebných sociálnych slu-
žieb, vytváranie plánov práce s klientom  
a jeho realizácia, pomoc pri riešení osobných 
záležitostí; sprevádzanie klienta do jednotli-
vých inštitúcií, pričom kladie dôraz na pod-
poru jeho autonómie a sebestačnosti, orien-
tácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia 
pri riešení konfliktov v lokalite, case manage-
ment (administratívne spracovanie výkonu 
svojej práce, koordinácia pracovných aktivít 
s vedením samosprávy v obci a s ostatnými 
zainteresovanými verejnými a neziskovými 
inštitúciami) a ďalšie.

Popis práce Terénneho pracovníka:                              
Asistuje terénnemu sociálnemu pracovní-
kovi pri výkone jeho povinností. Pod ve-

dením terénneho sociálneho pracovníka 
aktívne vyhľadáva a kontaktuje potenciál-
nych klientov, poskytuje informácie sme-
rujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej 
situácie prostredníctvom ďalších služieb, 
sprevádza klienta, pripravuje stretnutia s ro-
dinami klientov, približuje kultúrny kontext 
lokálnej komunity terénnemu sociálnemu 
pracovníkovi, vytvára sociálne a spoločen-
ské kontakty a aktivizuje klientov pod vede-
ním sociálneho pracovníka, administratívne 
spracúva výkon svojej práce; podieľa sa na 
opatreniach v oblasti primárnej prevencie, 
konzultuje s terénnym sociálnym pracovní-
kom v rámci svojho metodického vedenia, 
spolupracuje s koordinátorom terénnej so- 
ciálnej práce, riadi sa usmerneniami terén-
neho sociálneho pracovníka, dokáže sa prie-
bežne vzdelávať a udržiavať si odbornú spô-
sobilosť.

... Obec Jasov vyhlásila 23.6.2017 výbero-
vé konanie na pracovné pozície v rámci pro-

jektu - Národný projekt Komunitné centrá  
na plný pracovný úväzok na 

a. jedno pracovné miesto odborného 
garanta KC;

b. jedno pracovné miesto odborného 
pracovníka KC; 

c. jedno pracovné miesto pracovníka KC

Výberové konanie prebehlo 17.7.2017 v bu-
dove OÚ v Jasove.

Pracovné pozície úspešne obsadili: Mgr. Zu- 
zana Eibenová (OGKC), Martin Dzurik (PKC).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu a Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja v rámci Ope-
račného programu Ľudské zdroje.

zOmrel štefan bODnár
Vo svojom 86.-tom veku 
života zomrel Štefan Bod-
nár. V jeho osobe nás 
opustil taký obyvateľ na-
šej obce, ktorý si zaslúži, 
aby sme niekoľkými slo-
vami náležite pripomenuli 
jeho životnú dráhu.
Pamätným sa stal najmä  
z dvoch dôvodov. Bol totiž 
vynikajúcim kachliarskym 
majstrom svojho odboru, 
jeho meno bolo známe v ši-
rokom okolí a bol výborným 
športovcom, ktorý vynikal 
ako futbalista, hrával stolný 
tenis, bol vo vedení a napo-
kon predsedal športovému 
klubu AC Jasov. Po ukončení 
školského vzdelania sa vyučil kachliarskemu remeslu u svojho otca  
a prehlboval dobré meno kachliarskeho rodu Bodnárovcov, ktoré 
bolo známe na území takmer celého Slovenska. Jasovská kachličkáreň  
sa dostala od roku 1961 pod správu podniku Komunálnych služieb, 
kde pracoval mnoho rokov ako majster. Jeho športové pôsobenia tre-
ba hodnotiť najmä ako futbalistu. Ako jeden z najlepších jasovských 
futbalistov osvedčil sa vo viacerých pozíciách nadpriemerne. V 70.-
tych rokoch 20. storočia bol členom vynikajúceho vedenia AC Jasov, 
ktoré zaradilo jasovský športový klub medzi najlepších a najaktívnej-
ších klubov okresu. S uznaním sa môžeme vyjadriť aj o jeho osobnos-
ti a súkromnom živote – bol bezprostredný, s priateľskou povahou  
a až do svojej nečakanej smrti sa vzorne staral o svoju chorú manžel-
ku. 

Odpočívaj v pokoji, náš priateľ, Tvoju pamiatku zachováme naveky. 
Jozef Halász

meGhalt bODnár istván
Életének 86. évében elhunyt Bodnár István. Személyében egy 
olyan lakosunk távozott az élők soraiból, aki megérdemli, hogy 
pár szóval méltassuk életútját, pályafutását. 
Két dologért vált igazán nevezetessé és alkotott maradandót. A kály-
hásmesterséget kitűnően értő és művelő mester volt, neve ismert volt 
a széles környéken. Kitűnő sportember volt, labdarúgó, asztalitenisze-
ző, sportvezető, sőt elnöke is volt a jászói AC sportegyesületnek. 
Iskolái elvégzése után édesapja mellet tanulta ki a kályhamestersé-
get, majd tovább vitte a kályhás-Bodnárok jól csengő hírnevét, mely 
abban az időben ismert volt szinte egész Szlovákia területén. A jászói 
kályhagyár 1961-től a „Kommunális szolgáltatások”- hoz tartozott,  
és itt mesterként dolgozott hosszú éveken át. 
Sportpályafutását leginkább kitűnő labdarúgóként kell értékelni. 
Egyike volt a legjobb jászói labdarúgóknak és több poszton is tudott 
teljesíteni átlagon felül. Tagja volt a 20. század 70-es évek kitűnő sport-
vezetőinek, akik a járás egyik legjobb, legaktívabb sportszervezetté 
fejlesztette a jászói AC sportegyesületet. Mint magán emberről is csak 
elismeréssel lehet szólni, közvetlen, barátságos természetű volt. Saját 
hirtelen haláláig példásan gondoskodott gyengélkedő feleségéről. 

Nyugodj békében Pisti barátunk, emlékedet örökre megőrizzük.
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„mám básničku na Jazýčku“
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Slovami Vladimíra Reisela a krátkym programom sme v príjemnom 
prostredí druhej triedy privítali účastníkov prehliadky v prednese 

poézie a prózy s názvom
„Mám básničku na jazýčku“,

ktorú už po piatykrát organizovala Materská škola Jasov. 

31. marca 2017 deti z okolitých materských škôl – MŠ Poproč, MŠ 
Malá Ida, MŠ Budulov, MŠ Janík, MŠ Štvorlístok Moldava nad 
Bodvou, MŠ Stonožka Moldava nad Bodvou, MŠ Mokrance –  
sa pod vedením svojich učiteliek (ale i samostatne) predstavili a pre-
svedčili nás o šikovnosti jazýčka – zarecitovali báseň. 
Našu materskú školu prezentovala Kristínka Jasaňová a Dominik 
Žiga.
Porota, ktorej členmi boli: Mgr. Mária Pekarovičová, Bc. Nora Farkašo-
vá a Ing. Monika Dreveňáková, to veru nemala ľahké, pretože každý 
prednes bol výnimočný, jedinečný, proste NAJ... Kým sa radila, deti 
čakalo malé občerstvenie.
Diplomom i darčekmi (vďaka sponzorom) bol ohodnotený každý reci-
tátor. Pani riaditeľka Bc. Alica Kleinová odovzdala Ďakovný list zúčast-
neným materským školám v zastúpení pani učiteliek. 
Celé dopoludnie plné pohody, smiechu a potlesku sa ukončilo - „prí-
deme i nabudúce“. 

Ďakujeme a tešíme sa na Vás
Fotografie poskytol: Norbert Hrico
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Jar k nám Prišla...
„Slniečko sa zobudilo, pošteklilo lúčmi zem, 
vstávaj hore jarná víla, preruš už svoj dlhý sen ...“ 

... touto a mnohými ďalšími veselými básňami a piesňami o jari sa deti 
z našej materskej školy snažili prebudiť z dlhého zimného spánku jar-
nú vílu Jarku. Pomôcť nám prišiel i ujo Palasits prostredníctvom inte-
raktívneho divadielka „PREBÚDZANIE JARI“ (pozri foto 1,2,3). 
Deti sa veľmi snažili a mali veľkú radosť, že sa počasie umúdrilo a za 
sprievodu slniečka mohli realizovať symbolickú rozlúčku so zimou 
„VYNÁŠANIE MORENY“ (pozri foto 4,5,6), ktorú vyrobili vlastnoručne 
s pomocou pani učiteľky. Aby zima nadobro odišla a jar ukázala svoju 
krásu, naviazali na konáriky farebné stužky – „letečká“ a vyzdobili nimi 
priestory materskej školy. 
Dobrú správu o príchode jari nám prišli zvestovať i žabky z divadla 
Crocus muzikálovým predstavením „ŽABIAK ŽOFRÉ“ (pozri foto 
7,8,9). Takáto rozprávka s pútavým príbehom, kvalitným spracovaním 
a s krásnym rozprávkovým posolstvom, by našim deťom určite nema-
la chýbať.
Vítanie jari sa nezaobíde bez jarného upratovania a už tradičného 
ZBERU PAPIERA. Ďakujeme všetkým, ktorí nám papier do zberu do-
niesli a iba vďaka všetkým dobrým ľuďom našim deťom mohli byť za-
kúpené ďalšie nové hračky vo výške 130,75€. Ešte raz – ĎAKUJEME.
A čo nás ešte čaká? Najkrajšie sviatky jari – VEĽKÁ NOC (alebo Veľko-
nočné sviatky), na ktoré sa statočne pripravujeme, veľmi sa na ne teší-
me a všetkým Vám prajeme

„K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody. 
Veď sviatky jari sú len raz, tak oslávte ten krásny čas ...“ 

Za deti a kolektív materskej školy Bc. Alica Kleinová.
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marec - mesiac knihy
Tohto roku sme Mesiac knihy oslávili už vo vynovených priestoroch 
kultúrneho strediska. V „novej knižnici“ sa deťom z MŠ veľmi páčilo. 
Tešili sa novým knižkám, zahrali si s knihovníčkou Norikou hru: „Ako 
ťahal dedko repku“ a vyskúšali si aj nové relaxačné vaky.
Aj žiakov z  II.A a  IV.A triedy zo ZŠ Jasov čakalo milé prekvapenie. 
V prednáškovej miestnosti mali pripravenú veselú hodinu s premie-
taním. Cieľom tejto návštevy bolo vzbudiť záujem a pozitívny vzťah 
ku knihám, k získavaniu informácií a túžbu čítať. Žiaci si pozreli doku-
ment o tom, ako vzniká kniha a kto vynašiel tlačiareň.
Spoločne si prečítali aj zopár krásnych rozprávok od Pavla Dobšinské-
ho a na záver si zaspievali Pampúšikovu pesničku.
Sme radi, že knižnica dostala „novú tvár“ a že sme Mesiac knihy oslávili 
tak, ako sa patrí. S knihou a zábavne.

Do čítania, milí priatelia.

stavanie máJa 2017

aktivity turistickéhO ODDielu tJ ac JasOv v rOku 2017
Turistický oddiel AC Jasov, v spolupráci s Kultúrnym strediskom  
v Jasove organizoval dňa 19.marca 2017 JARNÝ VÝSTUP NA JASOVSKÚ 
SKALU. Prvý ročník sa niesol v duchu histórie a priateľskej atmosféry. 
Výstup viedol predseda turistického oddielu, PaedDr. Pavol Martino-
ve. Za ideálneho jarného počasia sa účastníci dozvedeli mnoho histo-
rických zaujímavostí o našej obci a z vrcholu skaly (349 m.n.m.) sa ko-
chali v kráse, ktorú príroda a krajina ponúka. Príjemným prekvapením 
bolo vidieť aj prvé jarné kvietky: snežienky, sedmokrásky, nátržníky 
či poniklec. O úspešnosti tejto akcie svedčí aj pekná účasť záujemcov   
a slnečné zábery. Vďaka predsedu oddielu za pomoci obce sa podari-
lo obnoviť tabule Náučného chodníka Jasovská skala, ktoré zub času 
nahlodal a vďaka členom Dobrovoľného hasičského zboru na podnet 
predsedu sa podarilo vyčistiť aj samotný chodník od popadaných 
kmeňov, ktoré hatili prechod chodníkom po veternej kalamite.

(Foto: Mgr. Tibor Kaputa)

Ako už tradične každý rok, aj tento rok sme si v našej obci postavili Máj 
na privítanie jari. Tejto krásnej tradícii sme venovali poslednú aprílovú 
nedeľu, teda 30.04.2017.
Svojím milým vystúpením nás potešili detičky z MŠ Jasov a o spestre-
nie programu sa postarali profesionálni bubeníci, ktorí si hovoria Bu-
Bonz. So zdobením briezky nám pomáhali naši najmenší a dobrovoľní 
hasiči Máj postavili. Celým programom nás sprevádzala osvedčená 
šikovná moderátorka Bc. Ladislava Takáčová. 

Autor príspevku: Ing. Monika Dreveňáková, Foto: Juraj Petrik
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i. WOrkshOP ruDOhOria

Dňa 22.4.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruované-
ho kultúrneho domu v Jasove. Dôstojný pán Imrich Richard Rédli nové 
priestory vysvätil, pán starosta Ing. Gabriel Nagy prestrihol symbolic-
kú stuhu a svojim príhovorom uviedol nové priestory do prevádzky. 

Prvým, oficiálnym domácim podujatím sa stal: I. WORKSHOP Rudo-
horia. Workshop, teda tvorivé dielne  pre deti i dospelých, bol prvým 
ročníkom prezentácie šikovných umelcov z regiónu Rudohorie, ktorý 
pozostáva z 15 obcí a 1 mesta - Štós, Vyšný Medzev, Jasov, Poproč, 
Rudník, Nováčany, Hodkovce, Šemša, Malá Ida, Bukovec, Baška, Nižný 
Klátov, Vyšný Klátov, Hýľov, Zlatá Idka a Medzev.

Cieľom podujatia bolo prezentovať návštevníkom tradičné remeslá  
z okolia a ponúknuť im možnosť vytvoriť si vlastné výrobky. Na work- 
shope ste mali možnosť vidieť hvezdáreň z Medzeva a ich astronomic-
kú tvorivú dielňu,  heraldickú tvorivú dielňu, pletené hračky, medovní-
ky, bio-mydielka, obrazy z piesku, pletené košíky, tkané koberce, háč-
kované dekoratívne predmety a podobne. Jasov prezentovali: Júlia 
Molnárová Sujaková - pyrografiou, Janka Petriková - voľnou tvorivou 
dielňou, Helga Kalmárová svojimi šperkmi, včelár Gejza Bröstl - včelár-
skou školou a výrobkami z medu a úspechy lukostreleckého oddielu 
nám prezentovali bratia Nagyovci. 
O sprievodný program na pódiu sa postarali deti z MŠ Jasov, drama-
tický krúžok ZUŠ Moldava nad Bodvou pod vedením Mgr. Františky 
Fehérovej a spevácky zbor Babinec Rozmarija z Nováčan.  Podujatím 
nás sprevádzala Bc. Laďka Takáčová a podujatie svojou nezištnou po-
mocou podporili aj členovia DHZ Jasov. 
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Podujatie malo naozaj veľký úspech, o čom svedčí aj bohatá účasť 
návštevníkov zo všetkých obcí Regiónu. Radosť z úspešnej akcie mali 
aj organizátori podujatia: zástupcovia obcí a mesta regiónu ale naj-
väčšiu radosť mali tí najmenší, ktorí si domov zobrali kopec vlastno-
ručne vyrobených darčekov. Za skvelý nápad zrealizovať túto akciu 
ďakujeme Ing. Monike Dreveňákovej - referentke cestovného ruchu 
a turizmu a jej pravej ruke, kultúrnej referentke Bc. Norike Farkašovej. 
Veríme, že sa tento prvý ročník stal kľúčom k tradícii putovného podu-
jatia po regióne Rudohorie a už sa tešíme na 2. ročník.
                   (Foto: Juraj Petrik)

inG. kOnštantín takács sa DOžil 90 rOkOv
Z príležitosti v máji dožitých 90.-tych narodenín srdečne a s veľkou 
úctou pozdravujeme jedného z najstarších obyvateľov našej obce, 
známeho a milovaného Ing. Konštantína Takácsa. Priezvisko Takács 
je v obci známe už aj z toho dôvodu, že jeho otec bol dlhoročným 
zamestnancom obecného úradu vo funkcii pomocného notára a mat-
rikára, a bol aktívnym vedúcim členom športového klubu AC Jasov. 
Konštantín sa narodil do tejto rodiny a stal sa jej pokračovateľom, keď 
napriek ťažkým vojnovým rokom vyštudoval vysokú školu. Často spo-
mína na aktivity a rozptýlenia toho obdobia, ale i na následné pohro-
my a utrpenia. 
Aj na pracovisku vynikal svojou usilovnosťou a vedomosťami - viac 
rokov bol hlavným inžinierom jasovského Lesného závodu. Bol vy-
nikajúcou a určujúcou osobnosťou jasovského športového života.  
Už ako 14 ročný hral v mužstve jasovského AC a zásluhou jeho 4 gólov 
mužstvo v roku 1941 zvíťazilo v zápase s Moldavou 5:0. Dlhé roky bol 
jedným z najúspešnejších hráčov a tajomníkom, a jeden z najväčších 
osobností športového klubu. Jasovský šport mu je za mnohé vďačný.  
Je bezprostredný, priateľský a obľúbený jedinec, ktorého má každý 
rád.
Nech Ťa, Szili bácsi (ako ho v obci poznáme), Pán Boh udržuje ešte 
dlhé roky v zdraví, láske a šťastí.                                                                                                                  

Jozef Halász

takács szilárD mérnök 90 éves
Májusban betöltött 90.-ik születése napja alkalmából köszöntjük nagy 
szeretettel és tisztelettel községünk egyik legidősebb férfi lakosát,  
a közismert és mindenki által szeretett Takács Szilárd mérnököt. Ismert 
név községünkben a Takács családi név, hiszen édesapja közösségi 
ember volt, mint segédjegyző és anyakönyvvezető dolgozott hosszú 
éveken keresztül a községi hivatalban, és aktív vezetőségi tagja volt 
a jászói AC sportegyesületnek. Szilárd ebbe a családba született,  

és az értelmiségi vonalat tovább vitte. A háborús évek megpróbál-
tatásai alatt is el tudta végezni a főiskolát. Emlékezetesek maradtak 
számára a levente évek aktív tevékenységei, szórakozásai, de egyúttal 
a későbbi megpróbáltatásai is. Munkahelyén is kitűnt szorgalmával  
és értelmével, és több éven keresztül a jászói Erdőgazdaság főmér-
nöke lett.  A jászói sport egyik jeles és meghatározó személye. Már 14 
évesen, 1941-ben mutatkozott be a jászói AC futballcsapatban, ami-
kor 5:0 győzték le Szepsi csapatát és ő 14 évesen 4 gólt rúgott. Hosszú 
éveken keresztül egyik legeredményesebb játékosa volt a csapatunk-
nak. Úgyszintén hosszú éveken keresztül a jászói AC sportegyesület 
titkára és az egyik legnagyobb egyénisége volt. Sokat köszönhet neki 
a jászói sport. Közvetlen, barátságos, népszerű egyén, akit mindenki 
szeret.
Isten éltessen, Szilárd, még sok-sok éven át egészségben, szeretett-
ben, boldogságban. 

Halász József
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