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Milí spoluobčania, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Rok čo rok sa pristavím a zamýšľam nad etymológiou slova Vianoce, z nemeckého Weihnachten, teda
sväté noci. Kresťania už dvetisíc rokov slávia osem dní
a nocí, ktoré pripomínajú jedinú a jedinečnú noc v histórii ľudstva, kedy Boh splnil svoje slovo a poslal nám
svojho Syna Ježiša Krista, aby nám otvoril bránu do neba
a umožnil stretnutie s Ním, čím nás oslobodzuje od dedičného hriechu.
Táto skutočnosť je nad ľudské chápanie, avšak srdce citlivého človeka môže byť len ohromené veľkosťou Božej lásky
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k nám. Na Vianoce v roku 1121 svätý Norbert skladá večné
sľuby so svojimi spoločníkmi v malej kaplnke svätého Jána
Krstiteľa v Prémontré, čím tieto narodeniny slávime aj my,
bratia premonštráti.
Pre mňa osobne sú tieto Vianoce takisto jedinečné, pretože moji rodiča si presne na Vianoce v roku
1967 povedali svoje spoločné áno. Preto mi dovoľte
v mene nás, bratov premonštrátov i v mene svojom, popriať
Vám jedinečné, neopakovateľné a Bohom naplnené VAŠE vianočné sviatky.
opát Ambróz

13. jasovské oslavy

6
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V našej obci sa bude otvárať miestne múzeum

kovács, kályhás, kerékgyártó, cipész, szabó, kádár, szűcs,
mesterségeket.
Szeretnénk ezeknek a mesterembereknek a még megtalálható szerszámait összegyűjteni, hogy gyerekeink, unokáink és a még utána következő generációk is ismeretséget
szerezzenek arról, hogyan is éltek őseink, hogyan dolgoztak, milyen szerszámaik voltak. Az alapot már egy pár tárgy
képezi, amit lakosaink adakoztak PaedDr. Pavol Martinove
kezdeményezésére vagy két éve a leendő faluház – múzeum
számára.
Megkérjük községünk lakosait, amennyiben tehetik
és rendelkeznek ilyen eszközökkel, bútorokkal, szerszámokkal, stb. szíveskedjenek ezt felajánlani e nemes célra. A tárgyakat leadhatják bármikor a kultúrház könyvtárában, ahol
Bc. Farkaš Nórika feljegyzi az adakozó adatait és az esetleges érdekes tárgyhistóriát.
A faluháza a volt Frankovics család házában van kialakítva (a szociális otthon szomszédságában).
Nem ehhez a témához tartozik, de feltétlen elődeink emlékének megőrzését szolgálná, ha felállítanánk községünkben egy I. és II. világháborús emlékművet. Emléket állítanánk ezzel szüleinknek, rokonainknak és az elesett jászói
lakosoknak – életüket áldozták a mi szabadságunkért is
és ennyit feltétlen megérdemelnének, hogy ilyen formában
is megőrizzük nevüket. Hiszen a fiatal generáció már azt
sem tudja, hogy voltak ilyenek. Bárhol járunk, még a legkisebb faluban is találni ilyen háborús emlékművet.
Mondhatja valaki, hogy a városi templomban található
ilyen emléktábla. De hányan járnak ma templomba, és aki
jár is, ugyancsak meg kell keresni a templomban ezt a táblát, hogy tájékoztasson szövegéről, tartalmáról.
Ennél jóval többet érdemelnének a háborúban elesettek,
hogy méltó képen tudjuk megőrizni emléküket. És talán ideális helye is lehetne a szt. Flórián szobor mellett.
Előre is köszönet jár minden adakozónak és az aktivitás
támogatójának.
Az akciócsoport nevében Halász József

Táto správa potešila mnohých, keďže touto aktivitou urobíme zadosť spomienke na svojich predkov, aby sme takouto formou zachovali ich pamiatku, životný štýl, zariadenie
domov či domácností, ich pracovné náradie, ručné práce
i úžitkové predmety. Múzeum je umiestnené v rodinnom
dome d.p. Frankovicsa – poniže domu pre seniorov na Hlavnej ulici.
Naši predkovia sa venovali remeslám na vysokej úrovni, získali si úctu a uznanie svojej práce i vo vzdialenejšom
okolí. Svedčia o tom aj maľby cechových erbov na stene
sobášnej siene na Obecnom úrade. Vyzdvihnime z nich najmä cechy stolárov, čižmárov, kováčov, kachliarov, kolárov,
obuvníkov, krajčírov, debnárov i kožušníkov.
Radi by sme zhromaždili čo najviac predmetov, ktoré
sa v rodinách týchto majstrov remesla ešte zachovali, aby
sa s nimi oboznámili naše deti, vnuci i nasledujúce generácie. Aby videli, ako bývali naši predkovia, ako pracovali, aké
nástroje používali. Nadväzujeme na niekoľko predmetov,
ktoré z iniciatívy PaedDr. Pavla Martinove sa pre potreby
múzea vyzbierali pred pár rokmi.
Prosíme našich občanov, ak majú možnosť a vlastnia predmety hodné zachovania pre budúce generácie (nábytok, pracovné náradie, úžitkové predmety a i.), aby nám ich nezištne poskytli na ich umiestnenie v múzeu. V čase otváracích
hodín miestnej knižnice ich preberie knihovníčka Bc. Norika
Farkašová a zaznamená údaje darcov i prípadne zaujímavú
históriu predmetov venovaných múzeu.
Obraciame sa na vás súčasne aj s nápadom, ktorý sa viaže k občanom našej obce, ktorí počas I. a II. svetovej vojny
obetovali svoje životy, aby sa nasledujúce generácie mali
dobre. Na ich pamiatku sú síce vystavené mramorové tabule
v miestnom kostole s ich menami, ale nie sú prístupné vždy
a pre všetkých. Vybudovaním pamätníka s vyrytými menami týchto hrdinov, napríklad pri soche sv. Floriána, by sme
im vzdali hold a pripomenuli aj mladej generácii, že mierový život v súčasnosti nie je samozrejmosťou. Poteší nás, ak
sa k tomuto nápadu vyjadríte a podporíte myšlienku pripomenutia našich hrdinov vybudovaním pomníka s ich menami. Za ochotu vyjsť v ústrety nášmu snaženiu vopred ďakujeme.
Za akčnú skupinu Jozef Halász

Jászónak is lesz faluháza
Sok lakosunkat megörvendezte az a hír, hogy létrehoztunk egy faluházat – múzeumot a községünkben. Régi
adóságunkat törlesztjük ezzel elődeinkkel szemben, hogy
ilyen formában is megőrizzük emléküket, életformájukat,
bútorzatukat, háztartási eszközeiket, szerszámaikat, kézimunkájukat, használati eszközeiket.
Elődeink magas színvonalon művelték az egyes mesterségeket, és így jó hírnevet szereztek maguknak és szakmájuknak a távolabbi környéken is. Bizonyítékul szolgálnak erről
a községháza esketői terme falán megtalálható egyes céhek
címerei. Ezek közül is ki kell emelni az asztalos, csizmadia,
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Výber zo zápisníc OZ v Jasove – 2017
7. augusta - 18. Zasadnutie OZ:
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov:
1. Schvaľuje predložený návrh zmluvy na prenájom pozemku pre firmu O2
Slovakia, s.r.o. so sídlom: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863 o
výmere 80 m2 tak, ako je táto časť konkretizovaná a graficky zakreslená
v situačnom plániku, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy a priestory a časti
v/ na Pozemku, ktoré sú potrebné na káblové prepojenie, t.j. na vedenie
káblov a optické rozvody, a to najmä na vedenie káblov medzi:
- zariadením Nájomcu a existujúcim rozvádzačom nízkeho napätia
Pozemku;
- zariadením Nájomcu a zásuvkou pre záložný diesel agregát umiestnenom na Pozemku;
- zariadením Nájomcu a existujúcim dátovým (telefónnym) rozvádzačom
Pozemku a jednotlivými časťami zariadenia Nájomcu, na pozemku parc.
KN-C č. 1150/4, o výmere 492360 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, zapísanom na LV č. 1193, vedenom Okresným úradom Košice-okolie
katastrálny odbor, pre okres Košice-okolie, za nasledovných podmienok:
a) Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 30 rokov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.
b) Po uplynutí doby nájmu v súlade s článkom VI. bod 1. tejto zmluvy
bude zmluva automaticky predĺžená vždy o ďalších 10 rokov, pokiaľ
Nájomca alebo Prenajímateľ neoznámi druhej strane, a to najneskôr
šesť (6) mesiacov pred skončením ktoréhokoľvek z obdobia trvania
tejto zmluvy, svoj zámer zmluvu ďalej nepredlžovať, a to formou doporučeného listu.
c) Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za predmet nájmu ročné
nájomné stanovené dohodou zmluvných strán vo výške 2 000€, pričom
v zmysle ust. § 38 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
je uvedená suma oslobodená od DPH.
d) Výška nájomného bude každoročne upravovaná podľa ročnej miery
inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, meranej indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR.
2. Schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech
firmy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042
48 Košice IČO: 36 570 460 na pozemky, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Jasov, ktorými prechádza verejný vodovod, vybudované v rámci
stavby: Poproč-výtlak vodovodu z Jasova. Vecné bremeno sa viaže na časti
dotknutých nehnuteľností v rozsahu ako je zakreslené a špecifikované geometrickým plánom č. 104/2015 overeným Okresným úradom Košice-okolie,
katastrálnym odborom pod číslom 260/2015, za odplatu vo výške 20€
za všetky dotknuté nehnuteľnosti vedené na LV 2022 parcely registra „E“:
- p.č. 857/105 o výmere 851 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
- p.č. 857/205 o výmere 1598 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
- p.č. 857/301 o výmere 14 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Obec Jasov súhlasí s umiestnením verejných potrubí na dotknutých nehnuteľnostiach.
3a) Berie na vedomie informáciu starostu obce o Výzve číslo VII. Prezídia
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
3b) Schvaľuje podanie žiadosti na základe Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na projekt: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a výmena výplňových otvorových konštrukcií, doplnenie
energetického vykurovacieho systému objektu v Jasove.
3c) Schvaľuje povinné spolufinancovanie projektu v minimálnej výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
3d) Schvaľuje: zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti
o dotáciu.
4. Schvaľuje: používanie služobného motorového vozidla obce Jasov značky
CITROEN BERLINGO Evč: KS-644EG na súkromné účely pre starostu obce
Jasov na roky 2017-2018 v súlade s platnou legislatívou, pričom starosta
obce zaplatí za užívanie služobného auta mesačne 50€ a uhrádza spotrebu
pohonných hmôt podľa platnej technickej dokumentácie a nákladov na ná-

kup pohonných hmôt a evidencie služobných a súkromných jázd k danému
vozidlu.
5. Schvaľuje: preradenie služobného vozidla ŠKODA FABIA Eč. KS 968 BZ
na používanie v rámci hospodárskej činnosti, hlavne pre služobné účely
Autokempingu.
6. Schvaľuje: poskytnutie finančného príspevku vo výške 1300€ pre obecné
záujmové združenia občanov pre Senior klub - ROMANOJÍLO na účely uvedené v žiadosti Senior klubu - ROMANOJÍLO v zmysle schváleného štatútu.
7a) berie na vedomie informáciu starostu obce Jasov o zlom stave 2 x 12 b.j.
súp č. 549 a 550 na Medzevskej ulici a zároveň o možnosti postavenia nových bytov z dotácie pri 5 % spolufinancovaní obce na základe pripravovanej
výzvy Ministerstva vnútra SR.
7b) ukladá Obecnému úradu v Jasove zabezpečiť vypracovanie statického
posudku na dve 12 bytové jednotky v Jasove na ulici Medzevská č. 549/123
a Medzevská č. 550/125.
20.november - 19. zasadnutie OZ:
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov
1a) berie na vedomie rozhodnutie Okresného úradu Košice-okolie, odbor
starostlivosti o životné prostredie, o porušení §117 ods.3 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v znení zákona č. 91/2016 Z.z. o uložení pokuty Obci Jasov
za nelegálne skládky odpadov na obecných pozemkoch a jeho zaplatenie
ako aj stanovisko starostu obce Jasov k uvedenému rozhodnutiu.
1b) schvaľuje zaplatenie pokuty vo výške 10000€ z rozpočtu obce Jasov.
1c) ukladá Obecnému úradu v Jasove upraviť systém zberu komunálneho
odpadu na Medzevskej ulici a to hlavne tak, že sa zvýši počet veľkokapacitných kontajnerov, 1100 l kontajnerov a zabezpečia sa aj 120 l kontajnery pre
rodinné domy na Medzevskej ulici.
2. Uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení obce Jasov č. 4/2017
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb obcou Jasov v zmysle zákona NR SR č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov podľa predloženého návrhu bez zmien
a pripomienok.
3. Schvaľuje predložený dodatok č. 8 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu z roku 2009 na zabezpečenie výkonu stavebného úradu, ochrany
prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, na úseku vôd a úseku odpadového
hospodárstva podľa predloženého návrhu bez zmien a doplnkov.
4. Schvaľuje v zmysle VZN č. 3/2009 a jeho dodatku zo dňa 26.8.2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, dotáciu pre organizáciu Maďarský
spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku CSEMADOK - Oblastný výbor
Košice-okolie, so sídlom Hviezdoslavova 32, Moldava nad Bodvou, ktorú
výhradne použije prostredníctvom základnej organizácie CSEMADOK v Jasove vo výške 3000€. Obec Jasov poukáže dotáciu priamo na účet základnej
organizácie v Jasove pre rok 2017.
5a) schvaľuje kúpu pozemkov od výlučného vlastníka pani Márie S., zapísané na LV č.1882 podiel 1/1 a to parcelné čísla KN – registra „C“:
par. číslo 247- zastavané plochy a nádvoria o výmere 399 m2
par. číslo 248/1- záhrady o výmere 697 m2
par. číslo 251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2
par. číslo 252 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2
par. číslo 253 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2
par. číslo 254 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
nachádzajúce sa v obci Jasov, katastrálne územie Jasov, okres Košice-okolie
za účelom výstavby „Zberného dvora“. Celková výmera je 2 063 m2. Kúpna
cena bola stanovená dohodou vo výške 15000€ za celkovú výmeru 2 063 m2.
Obec uhradí čiastku vo výške 14413,70€ po započítaní zaplateného nájomného v roku 2016 vo výške 586,30€.
5b) ukladá Obecnému úradu v Jasove vypracovať kúpnu zmluvu na uvedené
pozemky a zrealizovať vklad do katastra nehnuteľností. Termín 30.12.2017.
6a) berie na vedomie informáciu riaditeľa neziskovej organizácie Sedmokráska, n.o., ktorá od obce prenajíma nehnuteľnosť na ulici Hlavná 45/66
a prevádzkuje v nej denný stacionár, že v zmysle požiadaviek Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Košice-okolie je nutné uskutočniť ďalšie
opravy, poprípade menšiu rekonštrukciu tejto budovy pre skvalitnenie služieb dôchodcom, dodržaním zákonov SR.
6b) schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Jasov
vo výške 10000€ na uskutočnenie rekonštrukcie podľa spracovanej projektovej dokumentácie. 			
Bc. Norika Farkašová
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Foto: Juraj Petrik
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7.októbra sa v našej obci konal 1. ročník pivného festivalu. Počasie prialo, a tak nás svojou účasťou potešilo okolo 200 návštevníkov. Vychutnali sme si pivné skvosty ako
Svijany 11° či 12°, a ozajstnou čerešničkou na torte z tejto
značky bola 21°. Ďalšou delikatesou boli pivá Kaltenecker
nefiltrované, ktoré sa tešili najväčšej obľube. Pre klasi-

kov sme mali v ponuke aj Plzeň či Staropramen. O zábavu
a dobrú náladu sa postarala country kapela Kentucky Jack
a hlavnou hviezdou večera boli dievčatá z Košickej ABBA
revival. Veľká vďaka patrí organizátorom podujatia a DHZ
Jasov, ktorí boli celý večer veľmi nápomocní.
Ing. Monika Dreveňáková
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Oberačkové slávnosti v družobnom mestečku Bélapátfalva
tečku na jednotlivé stanovištia, kde nás už čakali zábavné
súťaže. Zúčastnili sme sa napríklad súťaže v zabíjaní klincov
do polena, šúľania cesta, vyšívania či rúbania dreva. Hoci
sa naša „Jasovská skupina“ snažila z tých najväčších síl,
tento krát prenechala žezlo hosťom z mestečka Erdőszentgyörgy.
Po zábavnom popoludní sme sa z námestia presunuli
do areálu školy, kde program pokračoval. O dobrú náladu sa starali vystupujúci z viacerých obcí, miestni školáci
a spevácky zbor. V závere vystúpili šarmantné tanečníčky zo skupiny Csillag musical, ktoré predviedli pompéznu
ABBA SHOW.
Ani neskoršie upršané počasie nás od zábavy neodradilo.
Organizátori mali totiž všetko dôkladne premyslené a v kultúrnom dome nás od 20:00 čakala večerná zábava so živou
kapelou. 				
- redakcia -

Foto: Vasas Zoltán

S príchodom jesene prichádzajú aj posledné povinnosti
v záhradkách - uloženie úrody do pivníc, ale aj zber úrody
vo viniciach, ba dokonca aj zvieratá sa ukladajú na zimný
spánok. Aj v družobnom meste Bélapátfalva sa začiatkom
septembra lúčili s letom. Miestni obyvatelia tam usporiadali
víkendovú slávnosť spojenú s oberačkou, ktorej účastníkmi
sme mohli byť aj my, na pozvanie nášho pána starostu –
Ing. Gabriela Nagya. Otvorenie slávnosti sa uskutočnilo
v Gaštanovom dome, kde sme mali tú česť spoznať hostí
z mestečka Erdőszentgyörgy a kochať sa v kráse ich vystavených prác, pričom na úvod predviedli svoju šikovnosť
aj deti z folklórneho tanečného súboru tohto rumunského
mestečka.
Po krátkom vystúpení nasledoval bohatý sprievod s kočmi, vozmi zdobenými jesennými listami, kosačkami, traktormi, tanečníkmi a hudobníkmi, ktorý sa presúval po mes-

mi is részt vettünk A bélapátfalvai szüreti ünnepségen
közben szórakoztató versenyek várták őket (tészta gyúrás,
szög beverése a fatönkbe, hímzés, faaprítás … igyekezetünk ellenére az Erdőszentgyörgyiek legyőztek). A program
a helyi iskola területén folytatódott, ahol felléptek a tanulók, énekkarok, a Csillag musical táncosnői egy pompás
ABBA SHOW-al, stb.
A későbbi esős idő sem zavarta meg a mulatságot, amely
este a kultúrházban folytatódott táncmulatsággal, élőzene
kíséretében.

Foto: Vasas Zoltán

Az ősz beálltával megkezdődik a termés betakarítása.
Bélapátfalva szüreti ünnepségén mi is részt vehettünk polgármesterünk Nagy Gábor mérnök felhívására. A kezdeti ismerkedés a román Erdőszentgyörgyi résztvevőkkel bővült,
akik mint Bélapátfalvai testvérváros küldöttei részt vettek
a programban is egy gyermek néptánc csoport fellépésével
és kiállítással.
A díszes csoport lovas kocsikon, hintókon, traktorokon
a táncosokkal és muzsikusokkal elvonult a főtérre, és út-
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CSEMADOK
Jasovská Základná organizácia (ZO)
CSEMADOK bola aj v roku 2017 veľmi
aktívna. Svedčia o tom ich vydarené
akcie a tiež vyjadrenia jej spokojných
členov.

v Biely a neskôr sa zastavili na ochutnávke vína - vo vínnych pivniciach
v Malom Horeši, kde zároveň boli pohostení okrem vína aj výbornou večerou.

Marec - pietna spomienka na revolučné roky 1948-49 pri pamätnom stĺpe
na obecnom cintoríne, po ktorej si členovia ZO spoločne posedeli pri malom
občerstvení v miestnej reštaurácii Starý mlyn.

Október - väčšina členov sa zúčastnila na posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré pripravil
Klub dôchodcov v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OZ Jasov.
- spomienka na revolúciu 1956 pri pamätnom stĺpe, ktorá pokračovala občerstvením v reštaurácii Starý mlyn.

Jún – spoločenské posedenie na obecnej fare - pri guláši a so živou hudbou.
August - zájazd na slivkový festival
vo Veľkých Trakanoch. Účastníci zájazdu si tu mohli pochutnať na miestnych špecialitách ako slivkové koláče
na rôzny spôsob, ale aj pečené klobásky a podobne. Potom navštívili zámok

November - Katarínska zábava, ktorú
CSEMADOK organizuje už niekoľko rokov v jedálni miestnej Základnej školy.
Dobrá hudba, tombola ale hlavne príjemná spoločnosť boli zárukou toho,
že sa akcia vydarila.
Mgr. Mária Pekarovičová

v zdravom tele zdravý duch

MIROSLAV PIŠTEK

text a foto: PaedDr. Pavol Martinove

text a foto: PaedDr. Pavol Martinove

a

Jasovčan, ktorému už od detstva učarovala jasovská príroda. Voľný čas trávil najprv hrami pri Jasovskej skale
a v jaskyni. Príroda ho obdarovala darom nachádzať krásu
minerálov. Najprv to boli kalcity (minerál horniny vápenec,
z ktorého je budovaný Slovenský kras), potom kryštály,
ktoré nachádzal v doline Teplica, ktorá geologicky patrí
k Slovenskému Rudohoriu (a,b). Miro má tú mimoriadnu
vlastnosť, že nachádza minerály aj tam, kde iní nič nevidia.
V azbestovej bani južne od Jasova našiel zelený chryzotil
(c - minerál azbestu). V okolí Medzeva to bol pyrit, ktorý má
aj takéto formy - pozri obrázky d,e.

Marek Toplanský prišiel trénovať do Jasova záujemcov
o kultúru tela. O jeho nevšedných kvalitách svedčia umiestnenia na každoročných medzinárodných súťažiach, kde obsadil tie najvyššie priečky. Vyhral Majstrovstvá sveta, Európy, Slovenska, Česka i Maďarska. V tréningoch pristupuje
ku klientom zodpovedne, s ohľadom na ich fyziologické
danosti. Motivuje ich rôznorodosťou cieľov: zhodenie nadbytočných kilogramov, získanie potrebnej kondície, pomoc
ľuďom so srdcovo-cievnym ochorením až po starogrécku
KALOKAGATIU („v zdravom tele zdravý duch“). Cvičenia
sa uskutočňujú vo FIT KLUBE Jasov. Každý záujemca má
dohodnutý vlastný harmonogram cvičenia. Ak máte záujem, môžete sa nahlásiť v miestnej knižnici u Bc. Noriky
Farkašovej. Na obrázku je Marek Toplanský s niekoľkými
trofejami zo súťaží - na poličke hore.
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c

d
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lesnícky Deň detí

jac, Bobor, Medveď, Veverička a Žaba)
a 1 nesúťažné (Netopier) stanovište.
Všetky aktivity na stanovištiach
sa týkali typických činností týchto zvieratiek v prírode. Líška mala
za úlohu prekonať prekážky a dostať
sa za čo najkratší čas až do kurníka, kde
ukradla vajíčko. Pri zajacovi si deti užili
skákanie vo vreci, Bobor ich naučil ako
sa pília stromy. Medveď si musel uloviť
rybu aby sa najedol, veverička si musela v skoku chytiť šišku a žaba skákala po farebných leknách. Nesúťažným
stanovišťom bola návšteva Jasovskej

jaskyne, kde sa hľadal netopier.
Bol to deň plný zážitkov a nových poznatkov o lese a lesných zvieratkách,
a tí najrýchlejší a najšikovnejší získali
aj pekné darčeky. Ing.M.Dreveňáková

Foto: Norbert Hrico

V sobotu 10. júna 2017 sa v Jasove
konal lesnícky Deň detí, ktorý organizovali Lesy Slovenskej republiky - Odštepný závod Košice. Podujatie sa nieslo v duchu olympijských hier, nechýbal
teda ani olympijský oheň, ktorý zapálil
patrón hier pán Eduard Železník - ocenený pamätnou medailou za dlhoročné
zásluhy v oblasti lesnej pedagogiky.
Východiskom podujatia bol Auto-

kemping a odtiaľ sa deti postupne presúvali po jednotlivých stanovištiach
až k Jasovskej jaskyni a späť. Pripravených bolo 6 súťažných (Líška, Za-

noc netopierov

Foto: Juraj Petrik

Štátna ochrana prírody - Správa Jasovskej jaskyne, Správa NP Slovenský kras, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
zorganizovali aj tohto roku úspešný, v poradí 11. ročník Noci
netopierov. Organizátori si pre účastníkov pripravili pestrý
program, v ktorom nechýbalo premietanie krátkeho filmu
o netopieroch Slovenského krasu, beseda o ich tajuplnom
živote, druhoch a samozrejme pre všetkých najviac očakávaný odchyt a počúvanie hlasov netopierov. Vstup bol voľný. Podujatia sa zúčastnilo 70 účastníkov, prevažne z radov
mladých ľudí, školákov. Cieľom podujatia bolo hlavne odbúrať zlé predsudky a mýty o hrôzostrašnosti, krvilačnosti
netopierov a zamotávaní sa do vlasov. Podujatie viedol bývalý zoológ Východoslovenského múzea v Košiciach RNDr.
Miroslav Fulín. 				
- redakcia -

Zdroj: http://www.vsmuzeum.sk/novinky/noc-netopierov-2017
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Foto: Juraj Petrik

Aktivity DHZ Jasov za rok 2017

• 29.01.2017 - Janík - nákup PPS 12 (športový motor)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 27.05.2017 - Poproč - priateľský futbalový turnaj
• 10.06.2017 - Malá Ida - súťaž s historickou striekačkou -

(2 300€)
04.02.2017 - pohreb - Juraj Červený
25.02.2017 - Kokšov Bakša - voľby ÚZV DPOSR ako delegát z DHZ Jasov sa zúčastnil Štefan Turčik
26.02.2017 - VŠ bezpečnostného manažérstva stretnutie s ministrom vnútra SR, podpredsedom vlády Róbertom Kaliňákom
04.03.2017 - brigáda pri požiarnej zbrojnici + tréning detí
11.03.2017 - Čaňa - halová súťaž detí (kategória chlapci 2 družstvá - 23.miesto a 14. miesto)
18.03.2017 - schôdza – prezentácia pripravovanej Kroniky
DHZ Jasov
23.03.2017 - okresná schôdza + okrsková schôdza v Jasove v zbrojnici. Účastníci za DHZ Jasov: predseda a veliteľ
01.04.2017 - tréning muži, ženy – futbalové ihrisko
+ zásah - lúčny porast rómska osada
04.04.2017 - schôdza s kultúrnou komisiou ohľadom
prípravy osláv 130.výročia vzniku DHZ Jasov
22.04.2017 - Festival Rudohoria - kultúrny dom Jasov výpomoc
28.04.2017 - Paňovce – taktické cvičenie - požiar lesa
29.04.2017 - Nováčany - taktické cvičenie - povodeň
30.04.2017 - Stavanie Mája - výpomoc
03.05.2017 - pomoc po prívalovom daždi - umývanie
cesty
06.05.2017 - Oslavy 130. výročia založenia DHZ Jasov
+ súťaž: Memoriál Petra Tótha (Jasov 1.miesto)
09.05.2017 - Otvorenie výstavy DHZ - kultúrny dom
Jasov
11.05.2017 - čistenie odpadového kanála v obytnom
dome
12.05.2017 - Deti - PLAMEŇ - súťaž Poproč
(kategória chlapci 2 družstvá - 18.miesto a 16.miesto)
14.05.2017 - Turňa n/B - súťaž dospelých - obvodné kolo:
3. miesto muži aj ženy
18.05.2017 - pohreb - Sűč Ladislav
20.05.2017 - školenie Košice - obsluha generátora
elektrickej energie, zdokonaľovacia príprava člena DHZ
zameraná na strojnú službu
23.05.2017 - pohreb - Šimon František

muži 1.miesto / ženy 2.miesto

• 17.06.2017 - Vyšný Medzev - Rudohorie - oslavy - súťaž

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Železný hasič + hasička“
Muži 1.miesto: Jaroslav Červený, DHZ Jasov
2.miesto: Tibor Klučarovský, DHZ Jasov
3.miesto: Martin Schwartz, DHZ Jasov
Ženy 1.miesto: Ildikó Filčáková
18.06.2017 - Ruskov - súťaž - Okresné kolo - muži/ženy
24.06.2017 - Vyšný Klátov - Deň detí - výpomoc - ukážky
02.07.2017 - Autokemping Jasov - Zábavný deň pre deti výpomoc , súťaže, pena
05.07.2017 - Čistenie náučného chodníka Jasovská skala
15.07.2017 - Brigáda - čistenie Bodvy
23.07.2017 - Zásah - Moldava n/B - čerpanie vody z pivničných priestorov v obytnom dome na Rožňavskej ulici
v Moldave n/B + čerpanie vody Debraďskej ulice
12.08.2017 - cesta - Zabrušany ČR – dražba auta TATRA,
ktorú sme oficiálne prehrali 16.8.2017
01.09.2017 - Zásah - hasenie horiaceho plastového kontajnera v cintoríne
02.09.2017 - Jasovské oslavy - výpomoc + prasknutý
hydrant + čerpanie vody z pivničných priestorov v obytných domoch
09.09.2017 - Lucia Baňa - 95. výročie založenia DHZ oslavy
01.10.2017 - čestná stráž počas omše na sv. Michala –
patróna farského kostola
07.10.2017 - Beer Fest - Autokemping Jasov - výpomoc
29.10.2017 - Zásah – odpratávanie vetrom strhnutej strechy na Hlavnej ulici + Počkaj - sprejazdnenie cesty
po vyvrátených stromoch
04. - 05.11.2017 a 11. - 12. 11.2017 - úspešné ukončenie
základného školenia hasičov v Ruskove

• Počas celého roka

- údržba techniky, schôdze
- tréningy, zdokonaľovanie sa
- rôzne školenia, cvičenia, previerky
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13. Jasovské oslavy

Foto: Juraj Petrik

13. Jasovské oslavy
2. september 2017

Futbalové ihrisko
13. Jasovské oslavy sa uskutočnili
tradične koncom prázdnin či dovolenkového obdobia, 2.9.2017. O pestrý
program sa postarala kultúrna komisia
pri OZ v Jasove, ktorej sa podarilo pozvať zaujímavých účinkujúcich a spoločne zostavili ponuku, ktorá potešila
rôzne vekové kategórie.
Futbalové ihrisko bolo zaplnené
stánkami s občerstvením a darčekmi už pred začiatkom podujatia. Svoje
stanovište mali aj maskérky, ktoré premenili deti na zvieratká či princezné.
Samozrejme nechýbal ani nafukova-

ou
15:00 - 16:00 Detská párty s Laďk
Jasov
16:00 - 16:15 Príhovor starostu obce
á
Oňov
Gizka
RA
SVOK
0
16:15 - 17:0
17:00 - 18:00 BALÁZS PALI (HU)
18:00 - 19:00 ROMATHAN
19:00 - 20:00 Tombola
20:00 - 21:00 Skupina VIDIEK
21:00 - 22:00 MAFIA CORNER
Vstupné: 3€ (dieťa/dospelý)
| z toho 1,50€ konzumné |

Skákací hrad, Cukrová vata
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cí hrad na skákanie pre deti. Festival
otvoril svojim príhovorom starosta
obce Ing. Gabriel Nagy, ktorý zároveň
privítal aj hostí z družobných obcí Bélapátfalva, Tura, Nyírmada a tiež predstaviteľov obcí Rudohoria. Kultúrny
program sa začal výzvou moderátorky
Laďky Takáčovej, ktorá pozvala mládež
do spoločného tanca. Publikum potešila svojím účinkovaním Gizka Oňová –
„svokra“, ktorá zaspievala večné hity
nielen v slovenskom jazyku, ale i v maďarčine či nemčine. Známy maďarský
spevák Balázs Pali zahrial obecenstvo

svojimi skladbami tak, že sa už začalo
aj tancovať. Skupina Romathan svojím
hudobno-tanečným vystúpením predviedla umeleckú stránku rómskej kultúry. Väčšinu ľudí nielen z Jasova, ale
aj z okolitých obcí, pritiahli následné
vystúpenia skupín Vidiek a Mafia Corner.
Obľúbený spevák Janko Kuric to rozbalil naplno. Spolu s ním spieval každý,
či už nahlas alebo tichšie a bolo vidieť,
že sa každý výborne zabáva.
Po Vidieku nasledovala skupina iné-

ho žánru – mix elektronickej a pop
hudby v podaní Mafia Corner, ktorí pritiahli hlavne mladšiu generáciu.
K dobrej nálade prispeli aj svetelné
efekty, dotvárajúce atmosféru kvalitného koncertu. Nádherný pohľad
na nasvietenú Jasovskú skalu – symbol obce – určite potešil srdce každého
Jasovčana, či obdiv návštevníkov. Nás,
kultúrnu komisiu, potešilo hlavne to, že
ohlasy na 13. Jasovské oslavy boli pozitívne. Na svoje si mohol prísť každý,
a o to nám vlastne išlo.
-redakcia-
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Klub „Starých pánov“ organizoval
v mesiaci júl tradičnú tanečnú zábavu
- Juliáles. Toto podujatie sa pri Jasovskej jaskyni koná s menšími prestávkami už od roku 1998. Prvé letné večery vylákajú na tancovačku okolo 200
až 300 ľudí. Potešením pre organizátorov je, že toto podujatie navštevuje
rokmi stále viac mladých ľudí z Jasova
a okolia. Športovci sa aj tento krát
postarali o krásnu výzdobu areálu,
zabezpečili pivné sety, dobrý guláš,
občerstvenie a tomboly. Za symbolické vstupné sa prítomní mohli zabávať
až do rána. O dobrú náladu sa postarala skupina Jimmy Band z Moldavy nad
Bodvou. 		
- redakcia -

Foto: Juraj Petrik

juliáles

Foto: Juraj Petrik

deň detí 2017
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Vzácny hosť z Kórey

Foto: redakcia

radosť urobil trénerovi fakt, že naši strelci usilovne nasledovali jeho pokyny priamo počas pretekov, a tým mu dokázali,
že so strelcami z Jasova sa oplatí spolupracovať. Všetko toto
úsilie by sa však nebolo uskutočnilo bez pomoci obce Jasov
- pána starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, za čo
im patrí veľká vďaka. Veríme, že naše úsilie, vynaložené prostriedky a čas venovaný tomuto projektu prinesie vytúžené
ovocie.		
Ing. Peter Nagy, Ing. Pavol Nagy

ZŠ Jasov oslávila 45. výročie v novej budove
Jasovskí školáci sa 7.11.1972 dočkali novej budovy miestnej Základnej školy, ktorá nahradila triedy roztrúsené
po celej obci. Oslavy 45.výročia tejto udalosti sa uskutočnili
v jedálni ZŠ za prítomnosti zamestnancov školy a pozvaných
hostí. Pani riaditeľka PaedDr. Alžbeta Mačatová, jasovská
rodáčka, poďakovala všetkým za odvedenú záslužnú prácu na poli vzdelávania i zabezpečenia chodu školy. Pri tejto
príležitosti bola predstavená školská Kronika, nepretržite
vedená od roku 1948 a odmenení zamestnanci školy, ktorí
sa postarali o skvelý program a fotodokumentáciu.
		
- redakcia -

Foto: Juraj Petrik

Po niekoľkomesačnej príprave sa nášmu oddielu podarilo
to, čo sa zatiaľ nepodarilo žiadnemu lukostreleckému klubu
na Slovensku. Koncom júna tohto roku prišiel na pozvanie
nášho oddielu z Južnej Kórey jeden z najlepších a najúspešnejších trénerov na svete, pán Dongeun Suk. Naši strelci
z Jasova celý týždeň trénovali pod jeho dozorom pri maximálnom nasadení svojich fyzických duševných síl. Koncom
sústredenia bol pretek Slovenského pohára v Liptovskom
Mikuláši, z ktorého sa všetci vrátili veľmi spokojní. Veľkú

Pokojné Vianočné Sviatky,
Šťastný A Úspešný Nový Rok
Békés Karácsonyi Ünnepeket
És Boldog, Sikerekben
Gazdag Új Évet
Ing. Gabriel Nagy

Gábor, mérnök
Gabriel Nagypolgármester
Nagy és Jászó önkormányzatának képviselő testülete

starosta
a Obecné zastupiteľstvo obce Jasov
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