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Štyri sviečky horeli na adventnom venci. Horeli tak tíško,  
že bolo počuť, ako sviečky začali rozprávať.

Prvá sviečka si vzdychla a povedala:
„Volám sa MIER, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier 
nedodržujú. Radi sa hádajú, nenávidia, robia si zlo. Sused su-
sedovi závidí, nepomôže. Ani doma už nie je mier, rodičia sa 
hádajú, deti sa hašteria. A vo svete vládne nepokoj.“ Jej svetlo 
bolo čím ďalej tým menšie, až napokon zhaslo.

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala:
„Volám sa VIERA. Tiež som zbytočná, ľudstvo nechce o Bohu 
vedieť. Verí v techniku, počítače, silu moci, v silu peňazí a ka-
dečo iné. Nemá cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial miest-
nosťou a druhá sviečka zhasla. 

Ticho a smutne sa prihlásila o slovo tretia sviečka. „Volám 
sa LÁSKA a ani ja už nemám síl horieť. Ľudia ma odstavili 

stranou, vidia len sami seba. Nevidia nikoho iného, koho by 
mali mať radi. Láska už nie je v tomto svete potrebná. Nie som 
moderná, hlavne medzi mladými ľuďmi. Nemám už silu svietiť 
im na cestu.“ A s posledným zablikaním zhasla aj táto sviečka.
V tom vošlo do miestnosti dieťa. Pozrelo na sviečky a pove-
dalo „Je mi smutno. Vy musíte svietiť! Idú predsa Vianoce.“   
A takmer sa rozplakalo. O slovo sa prihlásila štvrtá sviečka  
a povedala: „Neboj sa, dieťatko, pokiaľ svietim ja, môžeš za- 
páliť všetky ostatné sviečky. Volám sa totiž NÁDEJ.“ A tak na-
pokon dieťa od tej sviečky zapálilo ostatné tri.

Plameň nádeje by nikdy nemal v našom živote zhasnúť. 
Každý z nás by mal udržiavať plameň mieru, viery, lásky  
a nádeje.

www.jasov.sk

JASOVSKý
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Adventný príbeh

Redakčná rada Obce Jasov Vám želá
požehnané sviatky a šťastlivý Nový rok 2019.
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Posledné záPisnice oz Jasov vo volebnom roku 2018
29.10.2018 OZ jednomyseľne schválilo čerpanie programové-
ho rozpočtu a monitorovaciu správu obce Jasov k 30.06.2018. 
OZ vyhovelo žiadosti majiteľov pozemkov susediacich s lu-
kostreleckým štadiónom a schválilo zabezpečenie oplotenia 
areálu, aby sa zachovala bezpečnosť. OZ schválilo (6/1) cen-
ník nájomného navrhovaný prenajímateľom ihriska pre klub 
Tatran Jasov. Súčasne OZ súhlasilo s ohradením časti obec-
ného pozemku – rigol Rajka – pre potreby ochrany súkrom-
ného majetku počas obnovy oplotenia pozemku. Uznesením  
č. 349/10OZ/2018 bol schválený text kroniky obce pre rok 2017. 
V diskusii zo strany občana odznelo upozornenie na udržiava-

nie čistoty pri vstupných cestách do obce zo všetkých smerov. 

3.12.2018 sa prerokovala III. zmena programového rozpočtu 
na rok 2018. Výsledok hospodárenia tvorí prebytok hospo-
dárenia v sume 516€ a zostatok transferu na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií v sume 20 000 €, ktorý bude vyčerpaný 
v roku 2019.

OZ schválilo Vianočné poukážky pre dôchodcov vo veku nad 
62 rokov vrátane – obyvateľov obce Jasov vo výške 10€, ktoré 
môžu byť použité na nákup tovaru na území obce Jasov. 

ako sme volili v roku 2018
Počet zapísaných voličov : Okrsok I.: 775   Okrsok II.: 1472
Počet platných hlasov pre voľbu poslancov: 473 (I.)/828 (II.);  
pre voľbu starostu: 477(I.) / 830 (II.) 

P.č. Meno kandidáta Okrsok 
č.1

Okrsok 
č.2

Počet 
hlasov
celkom

1 Marián Dzurik 40 495 535

2 Alexander Horváth 60 451 511

3 Stella Luteránová, Mgr. 351 155 506

4 Tibor Kaputa, Mgr. 337 167 504

5 Jozef  Menda, Ing. 321 157 487

6 Štefan Turčík 335 135 470

7 Ildikó Filčáková 289 139 428

8 Juraj Dzurik 33 380 413

9 Attila Csoltkó 260 148 408

10 Ladislava Takácsová, Bc. 268 138 406

11 Dezider Bodnár 259 126 385

12 Dušan Žiga 11 359 370

13 Peter Dzurik 49 299 348

14 Ervín Kompuš 39 274 313

15 Ivan Žiga 28 285 313

16 Viktória Kováčová 196 105 301

17 Juraj Žiga 9 282 291

18 Jozef  Magyar 175 98 273

19 Ľubomír Šavlík 187 77 264

20 Jozef  Zsiga 2 259 261

21 Rastislav Hanigovský 102 129 231

22 Ján Širilla 98 66 164

23 Albert Ternei, Ing. 109 45 154

Hlasovanie za kandidátov na starostu obce: 

Meno kandidáta Okrsok 
č.1

Okrsok 
č.2

Počet hlasov
celkom

Maximilián Červený,  Ing. 78 49 127

Marián Dzurik 6 552 558

Ervín Kompuš 0 4 4

Gabriel Nagy, Ing. 170 94 264

Jana Petriková 223 131 354

budova Polície v novom šate
Budova Obvodného riaditeľstva Policajného zboru v Jasove 
bola dlhé roky sivým strašiakom. Ošarpaná fasáda a staré 
dvojité drevené okná vôbec nepripomínali skutočnosť, že v ob-
jekte sídli bezpečnostný orgán štátu. Objekt už dostal nový šat. 
Od apríla 2018 do augusta 2018 prebiehala rekonštrukcia  
a modernizácia objektu. Objednávateľom bolo Ministerstvo 
vnútra SR. V rámci rekonštrukcie a modernizácie sa realizovali 
opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy: zateple-
nie obvodového plášťa, strechy a podlahy nad nevykurovaným 
priestorom, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia 
zdroja tepla, inštalácia termoregulačných ventilov na vykuro-
vacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy 
budovy, nové elektrické rozvody v lištách, výmena svetelných 
zdrojov, bezbariérový vstup a WC pre imobilných. Stavebné 
práce sa realizovali počas prevádzky objektu. 

Bc. Nora Farkašová 
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nové ProJektY v obci

1. Zberný dvor v obci Jasov

Cieľ projektu: Projekt bude realizovaný v obci Jasov. Je zame-
raný na zefektívnenie odpadového hospodárstva, ktoré kvali-
tatívne zlepší triedenie zberu odpadov v obci Jasov, za účelom 
ochrany kvality životného prostredia, kvality života obyvateľov 
obce, zvýšenie efektívnosti hospodárenia obce a napĺňanie le-
gislatívnych požiadaviek.     V rámci projektu sa zakúpi traktor, 
vlečka a rôzne nadstavby pre traktor, drvič biologicky rozloži-
teľného odpadu, kĺbový nakladač, plošná váha a kontajnery 
na separovaný zber odpadu.

•	 Začiatok realizácie projektu: 11/2018
•	 Koniec realizácie projektu:   01/2020
•	 Celková výška oprávnených výdavkov: 1 041 276,05€
•	 Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR (%): 95%
•	 Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 

989 212,25€
•	 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 52 063,80€

2. Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

Cieľ projektu: Zvýšenie počtu rómskych domácností s prístu-
pom k zlepšeným podmienkam bývania, ktorý bude dosiahnu-
tý realizáciou projektu zameraného na uskutočnenie sanač-
ných prác nelegálnej skládky komunálneho odpadu, vrátane 
jej nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a následne aj 
zlepšenie zdravotného stavu občanov žijúcich v okolí takýchto 
nelegálne vytvorených skládok odpadu. 

•	 Začiatok realizácie projektu: 11/2018
•	 Koniec realizácie projektu:   01/2019
•	 Celková výška oprávnených výdavkov: 52 677,48€
•	 Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR (%): 95%
•	 Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 

50 043,61€
•	 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 2 633, 87€

3. Miestna občianska poriadková služba v obci Jasov

Od 1. októbra 2018 v obci funguje Miestna občianska poriad-
ková služba - alebo MOPS. Má 8 členov z obyvateľstva MRK, 
ktorí pracujú v 2 skupinách (po 4) a na 2 zmeny. 
Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť predovšetkým mar-
ginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zvýšiť bezpečnosť 
obyvateľov v obci. Hlavnými úlohami členov sú:

 9 zabezpečovanie ochrany verejného poriadku,
 9 ochrana súkromného a verejného majetku,
 9 ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, 

 9 zabezpečovanie plynulosti a bezpečnosti cestnej pre-
mávky,

 9 zabezpečovanie ochrany životného prostredia.

•	 Začiatok realizácie projektu: 09/2018
•	 Koniec realizácie projektu:   08/2021
•	 Celková výška oprávnených výdavkov: 201 610,80€
•	 Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR (%): 95%
•	 Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 

191 530,26€
•	 Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 10 080,54€

Tieto projekty sa realizujú vďaka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu ľudské zdroje.

Zdroj: www.ludskezdroje.gov.sk | www.esf.gov.sk | www.minv.sk
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Hodnotenie činnosti obce za obdobie 2015 – 2018
2015
•	 kúpa a sprevádzkovanie autokempingu od 3.7.2015
•	 kúpa prístavby letnej terasy v autokempingu
•	 kúpa zariadenia pre autokemping
•	 rekonštrukcia Kultúrneho domu – Komunitného centra
•	 kúpa rodinného domu pri Dennom stacionári
•	 výstavba trhoviska
•	 vybudovanie verejnej kanalizácie, uskutočnené pro-

stredníctvom vodárenského projektu: „Zásobovanie 
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne 
Bodva“ – investor, vlastník a prevádzkovateľ: Východo-
slovenská vodárenská spoločnosť a.s. Realizátor stavby: 
ARPROG a.s. Poprad.

2016
•	 kúpa 12 b.j. novostavby za kláštorným komplexom od 

firmy MONDREV s.r.o.
•	 podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania zá-
hradných kompostérov pre domácnosti a to formou po-
dania žiadosti o poskytnutie NFP cez Regionálne zdru-
ženie miest a obcí RUDOHORIE, ktorého členom je aj 
obec Jasov

•	 v závere roka 2016 došlo ku kolaudácii verejnej kana-
lizácie, zároveň bol vybudovaný vodovod v lokalite  
na Popročskej ceste a pod skalou v smere do chatovej 
osady za jaskyňou

•	 obec sa zapojila do projektu elektronizácie územnej 
správy cez DataCentrum a združenie DEUS (národný 
projekt Dátové centrum obcí a miest – tzv. DCOM)

•	 založil sa Klub mládeže SLNIEČKO – cieľová skupina: 
deti do 15 rokov, ktoré navštevujú ZŠ v iných obciach  
a sú obyvateľmi Jasova. Zámer: budovanie lokálpatrio-
tizmu a spolupatričnosti  

2017
•	 odsúhlasené odkúpenie pozemku o výmere 2063m2 na 

zabezpečenie priestorov pre projekt „Zberný dvor Jasov“
•	 rekonštrukcia budovy pre účely Hasičskej zbrojnice
•	 vypracovanie statického posudku na dve 12.bj. na Me-

dzevskej ulici s využitím výzvy na vybudovanie novej by-
tovky po jej uverejnení

•	 Obec Jasov zvýšila svoj vklad o 57 800€ vkladom obec-
ných pozemkov pod skládkou odpadu podľa znaleckého 
posudku; KOSIT EAST s.r.o zvyšuje svoj vklad z 348 537€ 
na 680 737€  kapitalizáciou pohľadávok - znížením úve-
ru poskytnutého pre spoločnosť KOSIT Jasov s.r.o.

•	 zapojenie sa obce  do projektu na zníženie energetickej 
náročnosti obecných budov

2018
•	 Každoročné poskytovanie dotácie pre spoločenské or-

ganizácie a šport (futbal. lukostrelci, fitklub, tenisklub)
•	 kúpa hasičského vozidla, motorovej striekačky pre 

miestny DHZ
•	 denný stacionár a stravovanie dôchodcov

•	 dotácia na cestovné pre školský autobus, pre centrá 
voľného času (CVČ), ktoré navštevujú deti s trvalým po-
bytom v obci Jasov, a pre organizácie vykonávajúce zá-
ujmovú činnosť na území obce

•	 zakúpenie umývačky riadu a robota pre MŠ a ZŠ
•	 nákup zariadenia Komunitného centra 
•	 žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkč-

ného ihriska v ZŠ
•	 podanie žiadosti o zapojenie sa do národného projektu 

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných 
komunitách

•	 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre schválené 
projekty: 

 9 Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov  
(11.2018 – 01.2019) 

 9 Realizácia Zberného dvora v obci Jasov   
(11.2018 – 01.2020)

 9 Miestna občianska poriadková služba v obci Jasov        
(09.2018 – 08.2021)

 9 Novostavba Materskej školy v obci Jasov na Me- 
dzevskej ulici

Potravinová Pomoc
Poskytovanie potravín na to odkázaným bolo zavedené v Eu-

rópskej únii už v roku 1987 s cieľom - umožniť členským štátom 
uvoľniť zásoby nadbytočných potravín a použiť ich ako pot- 
ravinovú pomoc pre na to najviac odkázaným osobám v EÚ. 
Dnes je tento program dodávok potravín súčasťou spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a je financovaný  poľnohospodár-
skym záručným fondom  EÚ. Slovenská republika sa pripojila 
k 19 členským štátom, v ktorých sa dodávky potravín uplatňu-
jú už od roku 2011. 

Aj tohto roku sa Slovenský Červený kríž zapojil do Operač-
ného programu FEAD (Fond európskej pomoci pre najodká-
zanejšie osoby). Balíčky sa rozdávali aj v našej obci, a to prí-
jemcom pomoci v hmotnej núdzi. Zoznamy  príjemcov vytvára 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Potravi-
nová pomoc vo forme balíkov bola v tomto roku poskytnutá  
v našej obci 4x, a to vo februári, v máji, septembri a v novembri 
vyše 170 občanom.              Bc. Nora Farkašová
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sPráva Polície
„Analýza stavu a nápadu trestnej činnosti v obci Jasov  

za obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 

Celkový sumár:
•	 celkový nápad všetkých trestných činov  

(ďalej len TČ) v obvode OO PZ Jasov:  149
•	 počet objasnených TČ:   109 
•	 percentuálna objasnenosť:   73,15% 

Celkovo v obci Jasov za rok 2017 bolo 64 TČ, objasnených bolo 
45, čo predstavuje objasnenosť 70,31%.

Tab. č. 1:  Trestné činy podľa druhu nápadu 2017
TČ podľa druhu nápadu Nápad

Krádeže §212/2a TZ ( Trestného Zákona) 7

Porušovanie domovej slobody                      12

Zanedbanie povinnej výživy                                           3

Nebezpečné vyhrážanie                                                  3

Ublíženie na zdraví §156-158 TZ                                                          1

Poškodzovanie cudzej veci § 245 TZ                                             1

Krádež §212/2d TZ                                                            7

Podvod § 221 TZ                                             1

Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky §289 TZ                    1

Krádeže §212/1 TZ                                                     6

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže §211 TZ                    10

Výtržníctvo § 364 TZ 1

Ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky 1

Marenie výkonu úradného rozhodnutia                     6

Usmrtenie 1

Ostatné TČ 3

V uvedenom období r. 2017 bolo na území obce spáchaných 
59 priestupkov, z ktorých bolo objasnených 35, čo predstavuje 
objasnenosť 59,32%.

Tab. č. 2:  Priestupky podľa druhu nápadu 2017
Priestupky podľa druhu nápadu Nápad

proti majetku podľa § 50                                                               22

proti občianskemu spolunažívaniu §49                                              21

na úseku BaPCP podľa §22                                                                                    11

 - z toho jazda pod vplyvom alkoholu                                                13

ostatné priestupky                                                                                                             1

V obci Jasov rizikovou lokalitou je Medzevská ulica (róm-
ska osada), kde zaznamenávame rôzne krádeže, najmä krádež 
dreva z dôvodu, že celá osada sa nachádza v blízkosti lesa, 
taktiež v dobe vyplácania sociálnych dávok evidujeme násilnú 
trestnú činnosť a drobné výtržnosti.

V lokalitách v blízkosti rómskej osady je problémom sprá-
vanie sa neprispôsobivých občanov, resp. ich maloletých detí, 
ktoré hlavne v jarných a letných mesiacoch  znepríjemňujú ži-
vot majoritnej časti obyvateľstva drobnými krádežami, vulgár-
nym správaním a rôznymi schválnosťami a taktiež behaním 
po miestnej komunikácii ohrozujú svoj život a zdravie, život  
a zdravie ostatných obyvateľov, ako aj bezpečnosť a plynulosť 

Keďže sa blíži predvianočný čas, všetci už myslíme na iných, 
nielen na seba. Rozmýšľame nad tým, akým darom by sme 
potešili najbližších. Pani Eva Rerková, ktorá nás však tohto 
roku navždy opustila, myslela aj na jeden jedinečný dar, ktorý 
nenahradí žiaden iný. Dar krvi. Rozhodnutie jedného človeka  
darovať krv môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrá-
niť mu život. A život je predsa tým najvzácnejším darom od 
Boha, ktorý si musíme vážiť. Vyhľadala nás, redakčnú radu,   
s prosbou uverejniť jej skromný list v Občasníku obce. My sme 
jej to prisľúbili. A keďže nás medzitým navždy opustila a jej 
rodina súhlasila, tento list sme sa rozhodli uverejniť v pred-
vianočnom čase.
 

„Spomínam na to, že pred rokom bolo presne 25 rokov čo 
môjmu synovi pomohli dobrí ľudia. Pracoval vo verejnej sprá-
ve, presne tak ako dnes mnohí z Vás. V službách a ochrane 
našej vlasti. Zakladáte si rodinku, budujete  pre ňu strechu 
nad hlavou, zveľaďujete záhradku, rodičovský domček, mnohí 
z vás aj dedovizne. Snažíte sa dať im všetko, čo môžete. Ta-
kouto rodinkou bola aj rodina môjho syna. A zrazu sa počas 
výkonu služby stane nehoda. Výbuch nálože s trhavinou. Môj 
syn prišiel o veľa krvi a o končatinu. S kolegom riskovali svoj 
život v službách štátu. Na ten moment, urputný moment, 
plný obáv a strachu zo straty syna nikdy nezabudnem. Na dni 
plné strastí a ťažkých chvíľ spomínam s bôľom ale i s vďakou.  
S úctou a vďakou spomínam na mnohých z vás, ktorí pomohli 
a darovali vlastnú krv na záchranu života môjho dieťaťa. Da-
rovať krv je ušľachtilým činom. Činom ľudí s veľkým srdcom. 
Darovaná krv a milosť Božia zachránila život aj môjmu syno-
vi. Teraz aj ja nachádzam vo svojej starobe a chorobe oporu  
v ňom a vo svojej rodine, v deťoch a vnúčatách. 

S úctou, vďačná matka“.

vzácnY dar

cestnej premávky. 
Vychádzajúc zo skúseností trestnú činnosť ako aj priestupky 

proti majetku vo väčšej miere páchajú osoby prevažne zo so-
ciálne vylúčených skupín, nakoľko ich sociálna, ekonomická 
situácia je veľmi slabá a protiprávnou činnosťou si zabezpe-
čujú zdroj obživy.

V poslednom období sú zaznamenané prípady úmyselného 
poškodzovania motorových vozidiel prechádzajúcich po Me-
dzevskej ulici, kde sú prípady dokumentované ako prečiny po-
škodzovania cudzej veci alebo priestupky proti majetku, ktoré-
ho sa dopúšťajú maloleté deti zo sociálne zanedbaných rodín“.  

mjr. Bc. Róbert Nagy, riaditeľ OO PZ Jasov



v siedmom nebi
Vianoce. Najkrajšie dni v roku už zaklopali na dvere. Viano-

ce sú kresťanské sviatky, čas, kedy si pripomíname narodenie 
Ježiša Krista, sviatky pokoja a mieru.

Čas, kedy je rodina spolu. Úplná, či neúplná, je to čas, kedy 
sa každý z nás snaží nebyť sám. Pomáhame rodine, blízkym,  
ľuďom v núdzi, zvieratkám. Snaha rozdávať radosť má svoje 
miesto aj vo forme charitatívnych akcií. Tu sa ukazuje ľudská 
spolupatričnosť voči tým, ktorí trpia nepriazňou osudu a mu-
sia čeliť ťažkým životným situáciám. 

Nie každý z nás má to šťastie prežiť Vianoce v rodinnom 
kruhu medzi svojimi najbližšími. Silu rodiny, jej nezastupi-
teľné miesto, pocit istoty, ktorú nám dáva vnímame hlavne 
počas Vianoc. S rodinou sa schádzame pri vianočnom sto-
le, pod stromčekom si želáme šťastné a veselé, pokoj, lásku.  
S rodinou si vymieňame dary a preciťujeme vzájomnú blíz-
kosť. Je len prirodzené, že najkrajšie prežité Vianoce sú doma,  
v rodinnom prostredí. 

Aj televízia Markíza pomáha prostredníctvom relácie  
„V siedmom nebi“ rodinám a ľuďom vyčariť úsmev, a aspoň na 
malú chvíľu zabudnúť na strasti života. Pán Viliam Rozboril so 
svojim tímom navštívil rodinku aj v našej obci. Detičky Hoďové 
mali z toho nesmiernu radosť. Aspoň na chvíľu opäť precíti-
li okamihy šťastia, priateľskej lásky a radosti z výnimočných 
chvíľ. 

Nezabúdajme ani my rozdávať lásku, radosť, úsmev, poro-
zumenie, pohladenie, sused susedovi podať pomocnú ruku - 
dary, ktoré nestoja nič, no dokážu veľa. 

Kalendár pre Slobodu zvierat, ktorý už desiaty rok sponzo-
ruje Doktorka Sandra (esthetic@esthetic.sk, http://www.dok-
torkasandra.sk), prišli pokrstiť aj Miška, Miško a Kika. 

Zdroj:
https://www.facebook.com/pg/DoktorkaSandra/about/?re-
f=page_internal

Bc. Nora Farkašová
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V predvečer XIV. Jasovských osláv sa konala vernisáž vý-
stavy prác šikovných ľudí z družobných obcí, ale aj z Jasova. 
V rámci tejto výstavy sa prvýkrát predstavili verejnosti gobe-
línové obrazy Jasovčana pána Kornela Takáča. Vyšívať začal 
v roku 1977, to znamená, že tvorbe gobelínových obrazov sa 
venuje neuveriteľných 41 rokov. Prítomných najviac zauja-
la jeho kolekcia siedmich veľkých obrazov, ktoré mali názov: 
lakomosť, lenivosť, žiadostivosť, závisť, obžerstvo, márnivosť, 
hnev a zlosť.

 Obrazy pôsobili na prvý pohľad, ako keby boli namaľované. 
Až pri pohľade z blízka bola viditeľná technika - krížový steh. 
Jeden takýto obraz je vytvorený zo 135-tisíc krížikových stehov 
a pri jeho tvorbe sa použilo 28 - 30 farieb. Na jednom obraze 
pán Takáč pracuje až 6 mesiacov. 

Ďalšiu kolekciu tvorili štyri menšie obrazy, inšpirované ob-
razmi maliarov. Tie sa skladali z 30 tisíc  krížikov. 

Sme vďační pánovi Takáčovi, že aj on prispel svojimi skvost-
nými dielami k tejto výstave. Zároveň sme radi, že sme v našej 
obci objavili takého talentovaného a šikovného človeka. Pra-
jeme mu pevné zdravie, aby aj v nasledujúcom období mohol 
tvoriť tak oku lahodiace  krásne diela. 

VýtVory šikoVných rúk sú pastVou pre oči
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Pozrime sa spoločne na to, čo priniesli Jasovčanom roky končiace číslicou 9

Obec má pred sebou rok 2019, ktorý začne pod novým vedením. Jasovčania si ho zvolili v ostatných voľbách v novembri 
2018. Možno poslúži trochu pohľadu späť, ako život obyvateľov Jasova zachovali dokumenty v archívoch z rokov, ktoré končia 
deviatkou (9).

Výber spomienok budeme čerpať z dokumentov, ktoré sú k dispozícii v archívoch, spracované ich však nájdete najmä v jed-
notlivých Kronikách obce Jasov, ktoré sú k dispozícii a k nahliadnutiu v obecnej knižnici. Nie je ich možné si vypožičať, ale 
študovať a pozrieť si – koho čo zaujíma, sa dá počas otváracích hodín knižnice pod dohľadom knihovníčky.

rok 2019 nám kloPe na dvere
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Prvé novodobé záznamy, spracované v Kronike Jasova, sú  
z roku 1939:

Bol to rok, ktorý priniesol obyvateľom - zväčša maďarskej 
národnosti - pocit radosti a oduševnenia, keďže obec sa do-
stala po Viedenskej arbitráži 2.11.1938 do správy Maďarského 
kráľovstva – až do skončenia vojny v roku 1945. 

Rok 1949 bol rokom, keď už štát vo veľkom „privatizoval“ 
majetok zemanov, malých roľníkov a remeselníkov a začali  
sa tvoriť Jednotné roľnícke družstvá (v Jasove v roku 1950), 
a obmedzovala, ba až zakazovala sa činnosť remeselníkov.  
V kláštore začal svoje pôsobenie Ústav pre hluchonemých. 
1.2. 1949 sa zriadila nižšia stredná škola s troma triedami 
pod vedením Júliusa Gurku. 15.8.1949 povodeň strhla všet-
ky jasovské mosty, na jeseň sa začali prvýkrát obrábať polia 
traktorovými pluhmi a 11. decembra sa postavil v centre prvý 
osvetlený vianočný strom. 

Rok 1959 priniesol v centre mesta výstavbu mosta, ktorý bol 
počas vojny zničený. Stavala sa tehelňa a kronika zachytáva 
bohatý kultúrny život – divadlá, tanečné zábavy, vystúpenia 
detí k rôznym slávnostným dňom a v prevádzke bolo ešte 
miestne kino. V škole s vyučovacím jazykom maďarským je 
riaditeľom Dezider Takáč.

Rok 1969 je prvým rokom po augustových udalostiach roku 
1968, čo sa prejavilo v rôznych pokynoch a obmedzeniach.  
K 1.4.1969 Jasov ako stredisková obec sa stáva sídlom Obvod-
ného úradu národných výborov na čele s vedúcim úradu Joze-
fom Drotárom, vtedajším predsedom MNV Rudník. Patrili sem 
obce: Jasov, Debraď, Rudník a Zlatá Idka.  Uznesením Obecné-
ho zastupiteľstva (OZ) Jasov č. 102/69 sa berie na vedomie za-
loženie „Zväzu Cigánov v Jasove“.  V obci funguje sódovkáreň, 
tehelňa, prevádzkareň, cukráreň a pripravovala sa – s prob-

lémami – výstavba novej školy. Začalo sa s reguláciou Bodvy  
a miestneho potoka. 

Do 31.12.1969 sa mali zabezpečiť prípravné aktivity pre zača-
tie prác na obecnom vodovode. 

Rok 1979 niesol znaky silnej normalizácie; tak ako v ce-
lom štáte, prijímali sa socialistické záväzky, kontrolovala sa 
činnosť ľudí. Chystala sa generálna oprava všetkých mostov  
a betónovými dlaždicami sa spevňovali priekopy pozdĺž hrad-
skej. Riaditeľom školy je Pavol Uhrín a učitelia majú nariade-
né „pravidelné návštevy v rodinách na zlepšenie dochádzky 
cigánskych detí“. 

Rok 1989 je prelomovým rokom aj v našej obci. Dostaval sa 
vodovod, postavil sa Dom smútku, vyčistil sa rybník, a pod. 
Novembrové udalosti roku 1989 spôsobili zmeny aj vo vede-
ní obce. Vybudoval sa a odovzdal Náučný chodník Jasovská 
skala.

Kroniky rokov 1999 a 2009 neboli vtedajším kronikárom 
obce odovzdané obci a podklady z nich sú pre spracovanie ne-
dostupné. 

Na doplnenie však pripájame aj niektoré zaujímavosti z kon-
ca 19. storočia, z rokov, ktoré končia deviatkou a boli dostupné 
na bádanie v archíve v Košiciach:

1879 – starostom obce je Mester Károly, miestny kožušnícky 
majster. Na dolnom konci sa pred domami zasadili moruše  
a pozdĺž potoka zase topole, neskôr nahradené lipami. V mes-
tečku pôsobí obvodný lekár, sčasti platený mestom.

1889 – podklady nie sú k dispozícii

1899 – starostom obce je Antal Tarnóczy – obuvnícky maj-
ster. V obci sa oznámenia verejne hlásili bubnovaním. OZ 
rozhodlo o výsadbe 100 ihličnatých stromov pod popročskou 
cestou v časti nazývanom „Majális liget“ a opatrilo sa to pa-
mätnou tabuľou na počesť kráľovnej Alžbety (Sisi). V obci fun-
govalo 5 nadácií a 28.3.1899 zasadnutie OZ odsúhlasilo návrh 
na vznik obecnej knižnice v zasadacej miestnosti Obecného 
domu s vedúcim knihovníkom – notárom: Dobcsányi Ferenc  
a presnými pravidlami vypožičiavania. V mestečku je dievčen-
ská škola, učňovská škola a trhovisko s určenou sumou prenáj-
mu. Za obyvateľa s trvalým pobytom sa považoval len občan, 
ktorý získal súhlas obecného zastupiteľstva a zaplatil určenú 
sumu do mestskej pokladne, prípadne sa priženil. Kandidovať 
do verejných funkcií sa mohlo len za splnenia podmienky: mať 
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majetok v obci a platiť zaň dane. Volili a mohli byť volení len 
občania, ktorí za svoj majetok platili dane.

1909 – je rokom volieb, richtárom - starostom sa stáva Ka-
rol Mester, zástupca richtára: Macsata Ferencz, prísažní: Goóts 
Mihály, Tarnóczy Albert, Merecziczki István, Gajdos János, 
Iglai József,  Radóczi Alajos. Pokladník: Csercser István. Mesto 
eviduje 13 nadácií na pomoc rôznym skupinám obyvateľstva, 
alebo napr. knižnici. Obecný dom 29.3.1908 - v priestore kde je 
v súčasnosti budova polície - vyhorel a neskôr sa od vdovy od-
kúpil Payerov dom, ktorý je obecným úradom doteraz. V máji 
1909 na podnet Jozefa Iglaiho sa zvažuje výstavba tehelne  
v Jasove. OZ pravidelne určovalo počet hodín verejnoprospeš-
ných prác pre občanov, pričom  bola možnosť vykúpenia sa za 
každoročne vopred určenú  sumu. (Napr. v roku 1909 išlo o 76 

dní s povozom a 535 dní manuálnych prác. Vykúpiť sa dalo za 
1 korunu z manuálnych prác, ale z dní s povozom sa vykúpiť 
nedalo.) 

1919 – bol rokom po skončení prvej svetovej vojny. Richtá-
rom – starostom obce je František Macsata. Zápisnice  z toh-
to roku sú len dve – z augusta a decembra 1919, kde sa roz-
hodlo o výstavbe pastierne (konča súčasnej ulice Pri pastierni)  
a o zamietnutí zvýšenia platu učiteľa Vojtecha Barnu.  

1929 – údaje nie sú dostupné.  
   
 Spracovala súčasná kronikárka obce PaedDr. Magdaléna 

Martinove – ak vás to zaujalo a chcete sa dozvedieť viac, vy-
hľadajte, prosím, obecnú knižnicu.

niekoľko aktivít dobrovoľnýcH Hasičov a sPoluPráca s obcou
Obec Jasov na základe súhlasu starostu obce Ing.Gabriela 

Nagya a obecného zastupiteľstva zakúpila z Českej republiky 
vozidlo Tatra 815 – cisternu pre potreby dobrovoľných hasi-
čov. Aj keď vozidlo potrebovalo opravu a od začiatku boli samé 
problémy najmä pri preprave do Jasova, pod vedením pred-
sedníčky Ildikó Filčákovej a veliteľa Eduarda Filčáka to doká-
zali, aj keď to obec stálo nemalé finančné prostriedky. DHZ 
Jasov je zaradený do kategórie „B“ v rámci Plošného rozmiest-
nenia síl a prostriedkov. Ak bude vozidlo v Jasove, DHZ Jasov 
môže byť v kategórii A a môže dostať na činnosť od DPO SR 
až 5000€.

Na základe podanej žiadosti na Ministerstve vnútra SR obec 
dostala súhlas na „repas“ vozidla, čo je jeho kompletná obno-
va a oprava. Vozidlo sa vráti do Českej republiky do firmy na 
opravu vozidiel Tatra a naspäť príde úplne vynovené vozidlo. 
Cena repasovaného vozidla bude cca 200 000€ a stále je to 
obecný majetok. Prečo je to všetko dobré nie pre hasičov, ale 
pre obyvateľov Jasova a okolia? Vozidlo bude mať zásobu 8m3 
vody a penidlo. Také vozidlo je najbližšie v Štóse. Hasiči po-
mocou tejto techniky dokážu riešiť  aj prístupné lesné a iné 
rozsiahle požiare.          Ing. Gerhard Ballasch

Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove doteraz využíval pri zá-
sahoch Aviu. Avia slúžila hlavne na prevoz materiálu a per-
sonálu. Hasiť s ňou sa však dalo iba vtedy, keď bol na blízku 
zdroj vody. Avia síce vedela previezť viac posádky, ale nemá 
nádrž iba PPS 12- ku, ktorou sa čerpala voda z blízkeho zdroja. 
Tatra je ideálna do zásahov kdekoľvek. Podľa zákona musí byť 

počas zásahu 3+1 ľudí. A to: 3 členovia a strojník. 
V prípade požiaru sa aj naši občania často obracajú na linku 

150. K zásahu potom prichádzajú profesionálni hasiči z Mol-
davy nad Bodvou. Ak však vo vašej domácnosti či na dvore 
vypukne požiar, alebo ak ste svedkom požiaru, stačí ak zavo-
láte na obec. Buď v čase otváracích hodín obecného úradu, 
alebo starostovi obce, ktorý dá na zásah pokyn. Členovia DHZ 
Jasov pôjdu na miesto požiaru a urobia okamžité bezpečnost-
né opatrenia. Zároveň volajú linku 150 a následne odovzdajú 
správu o zásahu na okres. Môžu sa tak obmedziť často ničivé 
následky požiaru. 

Občania zvykli našu DHZ volať aj v prípadoch, ak je potrebné 
vyčistiť studňu, vytiahnuť vodu z pivníc a podobne. V takomto 
prípade je tiež potrebné volať aj obec a starostu a samozrejme 
následne uhradiť náklady za výjazd vo výške stanovenej 
obcou. 

Členovia DHZ Vám taktiež prajú krásne sviatky a Nový rok 
bez požiaru a záplav. ☺            Bc. Nora Farkašová
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tiP na výlet - navštívte našu družobnú obec v maďarsku

Bélapátfalva je mesto v Hevešskej župe, kde žije okolo  
3 000 obyvateľov. Primátorom mesta je Ferencz Péter a mes-
to s Jasovom má už mnohoročnú priateľskú spoluprácu. 

Prvá zmienka je z 13.storočia ako sídlo rodu Bél - a vzhľa-
dom na to, že ležalo pri opátskom kláštore, volali ho aj „az 
Apát falva“ (opátova obec) – aj z toho napokon vniklo jeho 
pomenovanie: Bélapátfalva. Mestom sa stalo v roku 2004.

Pozoruhodnosťou mesta je kostol Blahoslavenej Panny 
Márie s ruinami kláštora cisterciov, ktorého opátska zakla-
dajúca listina je z roku 1232. Kaplnka svätej Anny, zvaná Gi-
litka (podľa jágerského biskupa Kilita, zakladateľa opátstva), 
je pútnickým miestom od roku 1750, vybudovaná v 18.storočí 
v barokovom štýle, zrekonštruovaná v roku 2007.  Rímskoka-
tolícky kostol bol vybudovaný v roku 1816.

Prírodnou zaujímavosťou okolia je 815 metrov vysoký vrch 
Bélkő, tvorený vápencami triasu. Na jeho temene sa od roku 
2003 vinie Náučný chodník Bélkő s krásnymi výhľadmi, od-
kiaľ je za dobrého počasia výhľad až na Tatry. 

V múzeu zvanom „Gesztenyés kállítóház“ sú vystavené  
aj výrobky bývalého závodu na výrobu keramiky a vnútorné 
zariadenie sedliackej izby, i miestne kroje. 

Bélapátfalva Heves megyében mintegy 3000 lakosú, 2004-
ben várossá nyilvánított - már több éve testvérvárosunk.

Elnevezését az itt élő 13. századi Bél nemzetségtől kapta,  
és mivel a monostor mellet volt, „az Apát falujának“ is nevez-
ték – innen az elnevezése – Bélapátfalva. 

Nevezetességeihez tartozik a Bélapátfalvai ciszterci apátság 
és monostor romja – az apátság alapítólevele 1232-ben kelt. 
A barokk Gilitka kápolna 1750 óta búcsújáró hely, 2007-ben 
helyreállították. A helyi római katolikus templom 1816-ban 
épült.   

A 815 m magas Bélkő-hegy fehérlő szikláit a triász korban 
képződött mészkő alkotja. A tetején a 2003-ban megnyílt Bél-
kő tanösvény vezet, ahonnan kilátás nyílik szép időben a Tátra 
havas vidékére is. 

A Gesztenyés kiállítóház helytörténeti és néprajzi gyűjtések 
révén kialakított hagyományos paraszti szobabelsőt, illetve  
a bélapátfalvai népviseletet és a kenderfeldolgozás eszközeit 
– valamint a keménycserép-edény gyártás történetét idézi fel. 

zdroj/forrás:
www.wikipédia a www.belapatfalva.hu

V našej škôlke moji milí, veru sme sa nenudili.
Od septembra do Vianoc, zažili sme toho dosť.

Bola u nás korytnačka1, že vraj chce byť nová žiačka.
Kamarátmi všetci sme, každého privítame.

Každý sviatok oslávime, program, darček pripravíme.
Naši starí rodičia, tí nás div že nezničia:

spolu sme sa zabávali, súťažili, zaspievali.
Deň v pohybe, ďalší sviatok, oslávili, i keď v piatok.

Na vláčik2 sa zahrali, ďalej pešo kráčali.
Tmy sa veru nebojíme, lampášik si zapálime3a,
Hallowen sme my mali, na metle sme lietali3b,

Športom k zdraviu, kto to vie, viacboj4 pekne vyhraje.
My sme s chuťou súťažili, medaile si zaslúžili.
Prišla zima, december, čistili sme čižmy, ver.

Mikuláš5 nám dary dal, s nami pieseň zaspieval.
Čo nás čaká? Vianoce! Stromček sa už ligoce...

1   Korytnačka v škôlke
2   Deň v pohybe /Na vláčik
3a Hallowen – zapaľovanie lampášika
3b – súťaž v „lietaní na metle“ 
4   Viacboj všestrannosti /športová súťaž – okresné kolo 
5   Mikuláš v materskej škole

mš Jasov

Za deti a kolektív MŠ
A. Kleinová
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bilancovanie turistickeJ sezónY
„Vzácny výlet“ - „výlet po trati, po ktorej sa bežne vlakom 
nepreveziete“

Jedným z úspešných projektov Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu je aj projekt pod názvom: „UNESCO na dosah“. 
Obsahuje 18 víkendových miest Východného Slovenska, za-
písaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Každá 
z týchto TOP destinácií je vzdialená do 100 minút od Košíc. 
Tohto roku plánovaná nostalgická jazda vláčikom (1x ročne) 
smerovala práve k nám. Podvihorlatský železničný spolok dňa 
29.9.2019 zorganizoval výlet, ktorého trasa smerovala z Hu-
menného do Jasova a späť. Hlavným bodom programu bola 
návšteva Jasovskej jaskyne ešte pred koncom turistickej se-
zóny (Jaskyňa je zapísaná v UNESCO ako svetové dedičstvo). 
Turisti navštívili aj Premonštrátsky káštor, vystúpili na Jasov-
skú skalu a poprechádzali sa pri rybníku.  Nás však zaujímalo, 
koľko turistov k nám v tento deň zavítalo. Odpoveď na našu 
otázku poskytla pani Timková, organizátorka výletu: „Zistili 
sme, že k nám vlakom zavítalo 115 návštevníkov, z toho 
okolo 10 detí do 6 rokov“. 

Do Jasova za barokom
Na stránke www.opatstvojasov.sk v sekcii verejnosť - pre-

hliadky pre verejnosť nájdete aj aktuálne informácie týkajúce 
sa turistickej sezóny. Absolvovať prehliadku Opátskeho chrá-
mu, refektória a záhrady je možné od 16.mája do 15.septembra 
vždy od utorka do soboty. Keďže je už koniec sezóny, bilanco-
vanie nám v krátkosti poskytol pán Jozef Vaško: „Počas letnej 
sezóny sme prežili viacero významných udalostí, z ktorých 
najväčšou bolo inštalovanie relikvie blahoslaveného cisára 
Karola Habsburského. Od 1. júna až do dnešného dňa nás 
navštívilo 1 502 návštevníkov, za čo patrí veľká vďaka! 
Ďakujeme vám za vašu priazeň a tešíme sa na vás aj v bu-

dúcej sezóne! V mimosezónnom období platí, že prehliadka je 
možná pre skupiny nad 10 ľudí po predchádzajúcom dohovore 
na kontaktoch, ktoré nájdete na stránke opátstva. Ani v mi-
mosezónnom období nezaháľame a pracujeme na novinkách. 
Už čoskoro bude plne funkčný informačný kiosk pri Kláštore, 
v ktorom nájdete všetko potrebné.“ Za informácie pánu Vaško-
vi veľmi pekne ďakujeme.

19 druhov netopierov
Informácia o vzácnosti najväčšieho počtu druhov netopie-

rov žijúcich na Slovensku - zdá sa - šíri sa rýchlosťou vetra.  
A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. O tejto našej jedi-
nečnosti sa dozvedá rokmi čoraz viac a viac návštevníkov. Ing. 
Jozef Menda - správca Jasovskej jaskyne - nám poskytol ta-
kúto informáciu, za ktorú mu ďakujeme: „Počas tohtoročnej 
turistickej sezóny (t.j. od 1.4.-30.9.2018) podzemné krásy 
Jasovskej jaskyne navštívilo 18 951 turistov,  z toho 17 283 
platiacich a 18 951 detí do 6 rokov. Speleoterapiu vyko-
návajú iba tri jaskyne na Slovensku. Od začiatku roka 
Jasovskú jaskyňu za týmto účelom navštívilo 2 336 osôb  
a v našej jaskyni sa tieto unikátne liečebné pobyty na lieč-
bu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov 
vykonávajú od roku 1995“. Speleoterapia je jednou zo slu-
žieb Štósskych kúpeľov. 

Bilancovanie turistickej sezóny Autokempingu Jasov
Najmä staršie ročníky, naši rodičia a ich rodičia si zaiste 

pamätajú tie časy, keď k nám do autokempingu chodievalo 
množstvo cudzincov. Trávnaté plochy boli zaplnené karavanmi 
holandských značiek, v miestnych obchodoch bežne zaznieval 
cudzí jazyk, rybník bol najobľúbenejším miestom na kúpanie 
a za naším „haláslé“ chodievalo množstvo ľudí z okolia. Bufet 
bol už od 8. hodiny rána otvorený a raňajky si tu vychutná-
valo množstvo Košičanov. Na miešanú zmrzlinu sa postávalo  
v rade aj niekoľko minút a nebolo to inak ani pri požičovni 
vodných bicyklov a člnkov. 

Potom nastal útlm. Odkedy je však autokemping opäť  
vo vlastníctve obce, môžeme s nadšením konštatovať, že tu-
rizmus v našej obci opäť ožíva. Vedúca prevádzky PhDr. Mo-
nika Hudáková nám poskytla zaujímavé informácie týkajúce 
sa návštevnosti autokempingu - štatistiku ubytovania, z ktorej 
vyberáme. 

Od mája do 30. septembra 2018 kemping eviduje 744 uby-
tovaných z 22 krajín sveta, vrátane Slovenska: Česko: 123 
turistov, Maďarsko: 52, Rumunsko: 3, Anglicko: 6, Chorvátsko: 
8, Poľsko: 53, Fínsko: 4, Nemecko: 50, Rusko: 2, Dánsko: 5, 
Ukrajina: 1, Belgicko: 2, Portugalsko: 1, Estónsko: 2, Lotyšsko: 
3, Rakúsko: 3, Francúzsko: 6, Španielsko: 4, Sýria: 3, Holand-
sko: 11, Švajčiarsko: 2, Slovensko: 400. Strávili tu spolu 2 889 
nocí. Z poskytnutých štatistických údajov sme ďalej zistili, že 
najvyťaženejší bol mesiac júl a august. 

Bc. Nora Farkašová
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rád premonštrátov - opátstvo jasov
Chrám sv. Jána Krstiteľa v Jasove je otvorený verejnosti, keď-
že okrem bežných sakrálnych aktivít sa venuje aj kultúrnej 
činnosti a láka veriacich i záujemcov o históriu a umenie do 
svojich priestorov. Už tradične sa tu uskutočňujú koncerty 
známych umelcov – hudobníkov či operných spevákov, i napr. 
Komorného orchestra slovenských učiteľov. Samozrejme, 
za čoraz bohatší repertoár týchto aktivít vďačíme opátstvu  
a jeho vedeniu. Nemožno však opomenúť ani skvelú spoluprácu  
s pánom Jozefom Vaškom. (Na fotografii: hra na organe Jozef 
Vaško - hlavný kantor v kostole sv. Jána Krstiteľa v Jasove). 
Niektoré aktivity za ostatné obdobie priblížime aj v našom Ob-
časníku:

5.januára 2018 sa v Abrahámovej sieni Jasovského kláštora 
uskutočnil Vianočný koncert. Poslucháči si tu mohli vypočuť  
svetoznáme vianočné melódie v podaní Brass Band DH No-
váčanka pod vedením Róberta Nováka a za spevu Jany Krom-
paščíkovej. V závere koncertu obecenstvo pozdravil opát Am-
bróz Martin Štrbák, O. Praem. a podotkol, že by  bol rád, ak by 
sa z  tohto koncertu mohla stať tradícia. 

21.apríla 2018 sa uskutočnil Veľkonočný koncert v Abrahá-
movej sieni kláštora. Vystúpil tu Veliss BassQuartet z Brna, 
pričom dobrovoľné vstupné bolo venované na opravy vzácnej 
kláštornej knižnice. 

21. mája 2018 boli počas slávnostnej svätej omše v Opátskom 
chráme slávnostne inštalované relikvie blahoslaveného cisá-
ra Karola Habsburského za prítomnosti členov Habsburgskej 
rodiny, členov Rádu sv. Juraja, jasovskej kanonie a veriacich 
z celého okolia. Liturgiu hudobne obohatilo ordinárium Mis-
sa in D jasovského kanonika P. Ľudovíta Skalníka (1783-1848) 
v podaní sólistov a orchestra opery Štátneho divadla v Koši-
ciach, pod vedením dirigenta Adriána Harvana.  

29. júna 2018 si emeritný opát Tomáš Karol Bartal pripome-
nul 60. výročie svojho kňazského vysvätenia. Pri tejto príleži-
tosti sa konala v opátskom chráme svätá omša. Keďže v au-
guste pán opát oslávil aj svoje 85. narodeniny, dodatočne mu 
aj my, redakcia Jasovského občasníka, želáme pevné zdravie  
a hojnosť Božieho požehnania.

28. augusta 2018  kláštor navštívili vzácni hostia. Generál-
ny riaditeľ TV Markíza pán Matthias Settele a riaditeľ sekcie 
spravodajstva a publicistiky pán Henrich Krejča. Hostia sa za-
ujímali o históriu kláštora, o jeho súčasnosť a rokovali o prí-
padnej možnosti pomôcť pri jeho obnove. 

24. septembra 2018 si Rád pripomenul 252. výročie konsekrá-
cie Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa. Na stenách chrámu 
je 12 krížov, na ktorých sa nachádzajú sviece. Týchto 12 miest 
bolo pomazaných Krizmou pri konsekrácii. Symbolizujú, že celý 
chrám je navždy zasvätený kresťanskej bohoslužbe a je ob- 
razom nebeského Jeruzalema. 
Zdroj:https://www.facebook.com/search/top/?q=r%C3%A1d%20pre-
mon%C5%A1tr%C3%A1tov%20-%20op%C3%A1tstvo%20jasov

28. decembra o 18:00 hodine sa uskutočnil VIANOČNÝ KON-
CERT v Abrahámovej sieni Jasovského kláštora, ktorý organi-
zoval Rád premonštrátov v spolupráci s obcou. Nádhernými 
tónmi hudby nás obdarili, pod vedením Viliama Gurbaľu, só-
listi Zboru Sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach. 

Spracoval: Bc. Nora Farkašová
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CHválime
Vedenie a členky Únie žien, ktoré na jeseň zorganizovali bri-
gádu na obecnom cintoríne. Týždeň pred sviatkom Všetkých 
svätých sa zišlo 8 členiek Únie žien na obecnom cintoríne. 
Pohrabali suché lístie a pozametali chodníky. Prispeli tým  
k zveľadeniu cintorína a napomohli aj nám krajšie a dôstojnej-
šie prežiť tieto sviatky. 
Teresku Hiblárovú a Sandru Ivanovú - iniciátorky, ktoré 
sa postarali o to, aby deti žijúce v obytnom dome na Ulici Ku 
kachličkárni mali svoje vlastné ihrisko. Zároveň ďakujeme 
sponzorom a ochotným občanom, ktorí pomohli zrealizovať 
túto myšlienku: teda obyvateľom bytovky, ktorí pridali ruku  
k dielu, obci Jasov - za piesok do pieskoviska, podnikateľovi 
Deziderovi Bodnárovi  a ďalším, ktorí ochotne prispeli. Dúfa-
me, že tento čin bude príkladom ako pre obec, tak pre jej ob-
čanov a takýchto ihrísk nám časom pribudne. 

Členov ZO Csemadoku v Jasove, ktorí dobrovoľne posta-
vili pamätník pri Studni krásnej devy v Jasove, čím prispeli  
k zachovaniu historických pamätihodností našej obce, ako  
aj k rozvoju turizmu. Pán Gejza Bröstl s pánom Jozefom Ha-
lászom zrealizovali dávno plánovanú myšlienku  - postaviť ka- 
menný pamätník. Studňa krásnej devy - Szép lány kút - sa 
nachádza povyše vstupného areálu Jasovskej jaskyne, nie ďa-
leko od turistického chodníka, ktorý vedie na jasovskú skalu. 
Skôr narodení Jasovčania sa zaiste pamätajú na prírodnú silu 
prúdiacu malým otvorom dolu kamenistým briežkom. Dnes 
je to iba nehlučný tok zo studničky, ktorý síce stratil na svo-
jej sile, ale láska týchto občanov k svojej obci, bohatej histórii 
a pamiatkam ho nenechala v zabudnutí. Dvaja dobrovoľníci 
zorganizovali brigádu, zvolali pomocníkov, sponzorov a pusti-
li sa do práce. Pamätník pri studničke bol po jeho dokončení  
aj vysvätený d.p. Imrichom Richardom Rédli, OPraem.
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adventný venieC – jeden zo symbolov vianoC

Niečo z histórie: Hlavným znakom a symbolom adventu je 
adventný veniec, ktorý slúži práve k odpočítavaniu štyroch 
adventných týždňov. Pôvodne boli tieto vence vešané bez svie-
čok na dvere. Pre kresťanov je advent začiatkom cirkevného 
roka, keď je očakávané oslávenie narodenia Ježiša Krista. 
Tento adventný čas sa traduje už od 6. storočia. Advent, z la-
tinského slova adventus, začína prvú nedeľu po 26. novembri. 
Celkom sú tieto nedele štyri a každá má špeciálne meno. Prvá 
je železná, druhá bronzová, tretia strieborná a posledná, pred 
Štedrým dňom, zlatá.

A aká bola súčasnosť: Adventný veniec sa staval aj u nás. 
Lesník, pán Robert Sačko, doviezol fúru plnú krásnej čačiny  
a guľatinové podstavce, Ildikó Filčáková naň pripravila šikov-
né mašličky a priniesla 4 sviece a Štefan Turčík drôty, kladivo  
a klince. Základy pre veniec postavili Eduard Filčák, Pavol 
Martinove a Norika Farkašová. Šikovné ženy, Stela Luteráno-
vá a Terézia Kissová pomohli veniec ozdobiť a pomocnú ruku 
na záver poskytli aj členovia kultúrnej komisie, Milan Dzurik  
a Marián Dzurik. 

Na prvú adventnú nedeľu zažalo sviecu odvážne okoloidúce 
dievčatko, ktoré sa tu práve prechádzalo s rodičmi. Kultúrna 

komisia obce sa stretla aj na druhú adventnú nedeľu a spoloč-
ne zapálili druhú sviecu. Na zapálení tretej sviece sa už podie-
ľali deti z MŠ a ZŠ, ktoré vystupovali pri Jasovskom vianočnom 
stromčeku. Príjemnú atmosféru im dotváral DJ Rollo a dvaja 
anjelici, Laďka a Norika. Teta Baby so Stelou podávali teplý 
čajík a krásne zábery nám robili naši osvedčení fotografi Pavol 
Martinove a Juraj Petrik. 

Predseda kultúrnej komisie PaedDr. Pavol Martinove v záve-
re akcie sa poďakoval členom komisie za dlhoročnú hodnotnú 
spoluprácu, rozlúčil sa krásnymi spomienkami na často ná-
ročné, ale zato vďačné chvíle a poprial nám, ostávajúcim čle-
nom, veľa ďalších úspechov. Bolo nám smutno, pretože sme 
mali naozaj vzdelaného, charizmatického a prísneho pred-
sedu, ale zároveň dobrého človeka. Vedel nás motivovať, po-
karhať aj poláskať svojimi slovami a vždy mal skvelé nápady, 
ktoré sme spoločne dotiahli do konca. „Štafetu predsedníctva“ 
preberie nový predseda komisie, ktorý vyjde z návrhov nového 
OZ v Jasove a my mu, nám a všetkým občanom prajeme krás-
ne spoločné zážitky. 

Foto: Juraj Petrik
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aktivity v kUltÚrnom dome

V kultúrnom dome v Jasove sa koná viacero aktivít. Me-
dzi nimi aj aktivity Obecnej knižnice, Komunitného centra  
a Klubu detí a mládeže Slniečko v Jasove. V minulom čísle 
sme vás oboznámili s činnosťou Komunitného centra, teraz 
by sme vás radi oboznámili so vznikom a činnosťou Slnieč-
ka.

Klub detí a mládeže SLNIEČKO Jasov
Klub detí a mládeže pod názvom Slniečko založili Bc. Ladisla-

va Takáčová, Bc. Norika Farkašová a Mgr. Stela Luteránová  
v roku 2016. Vieme, že žijeme v spoločnosti, lepšie povedané  
v období, ktorého dominantou je internet a rôzne sociálne 
siete. Práve preto Stela, Laďka a Norika sa rozhodli založiť 
tento klub a vyplniť „detský čas“ plnohodnotnejšie a zábav-
nejšie. Cieľom Slniečka je hlavne združovať deti, ktoré musia 
za školou cestovať do okolitých obcí a miest a zapájať ich do 
spoločných aktivít, integrovať ich do spoločnosti v obci a pod-
porovať ich pre spoločné aktivity. Nakoľko tieto deti nechodia 

do spoločnej školy, je snahou združiť ich nie formou interne-
tu, ale aby sa mohli osobne stretávať, spoznávať sa a hlavne 
mať pocit spolupatričnosti – pestovať v nich lokálpatriotizmus  
a hrdosť na to, že sú Jasovčania, napriek tomu, že ich pod-
mienky nútia byť roztrúsené v okolitých školách. Autorky myš-
lienky sa pokúšajú o kreatívne a zmysluplné vypĺňanie spoloč-
ne tráveného času aktivitami - napríklad:

 9 zapájať ich do príprav programov pre obecné podujatia, 
reprezentáciu obce,

 9 vyrábať rôzne ručné práce,
 9 zúčastňovať sa na prípravách a samotných akciách obce 

(karneval, deň detí, ...),
 9 zúčastňovať sa na besedách (s lesníkmi, hasičmi ...),
 9 realizovať športové a spoločenské hry,
 9 brigády,
 9 poznávacie výlety do blízkeho okolia,
 9 rozvíjať s nimi turistiku, záujmovú činnosť a pod.
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Od leta sa o kultúrne, spoločenské a športové aktivity v obci 
starajú už aj manželia Martinka a Rasťo Hanigovský, ktorí pre-
najaté priestory v areáli futbalového ihriska pekne obnovili.  
Úsilím a spoluprácou priateľov, známych a dobrých ľudí otvo-
rili Klubovňu. V jej priestoroch nechýba dobrá hudba, biliard, 
stolný futbal, posedenie na terase a nechýba ani občerstvenie, 
pizza, hot dog, či hranolky. S trénerkou Jankou Pavlovovou sa 
dokonca zahrejete pri dynamickom jumpingu. Pre viac infor-
mácií neváhajte navštíviť Klubovňu, Bufet na ihrisku v Jasove.

Manželom Hanigovským prajeme aby rok 2019 úspešne 
podporovali športové aktivity obce, a tak obohatili ponuku 
športového a kultúrneho vyžitia občanov. 

Bc. Nora Farkašová

V mene pána Jozef Halásza aj v mene svojom sa chcem aj 
touto cestou poďakovať všetkým doterajším jasovským pri-
spievateľom do vzniknutého Múzea v Jasove  -  napr. rodine 
E. Bodnára, Bokšaiovej, Bröstlovej, Csontosovej,  I. Farkaša,  
Körtvélyovej Lomnickej, Martinove, J. Najmika,  Orechovskej,  
K. Prestlovej,  Šinglárovej a ďalším.

Múzeum sa pekne rozrastá. Naďalej sa tešíme na Vaše prís- 
pevky. V prípade záujmu navštíviť Múzeum, volajte pánovi 
Halászovi na telefónne číslo: 0917583701 alebo na kultúrne 
stredisko: 0554664224

Bc. Nora Farkašová

Vydáva:  Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov, IČO: 00324264 | Redakčná rada: Bc. Nora Farkašová, Mgr. Mária Pekarovičová, PaedDr. Magdaléna Martinove,
Mgr. Františka Fehérová | Titulná fotografia záhlavia: Juraj Petrik | Kontakt: MKS, Námestie sv. Floriána 4, 044 23 Jasov, obecjasov@stonline.sk 

Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť a neuverejňovať. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. 
Tlač, grafická úprava: CreAD SK, s.r.o., Jasov - nezodpovedá za obsah. | ISSN 1339-8857     EV5266/15

VADKERTI IMRE - DERZSI GYÖRGY - KOVÁCS KOPPÁNY

a HÁROM KIRÁLYOK
KONCERT

2019. január 5.
a Premontrei Apátság
Szent János-templomábanJÁSZÓ

Kezdés: 15.00
Jegyárak: elővételben 6€, a helyszínen 8€

Jegyelővételi helyszínek:
Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány titkársága, , Hviezdoslav utca 32,Szepsi

Infocentrum, , Fő utca 58,Szepsi
Dianthus - zöldség, gyümölcs, Csoltkó Éva, magánvállalkozó, Jászó

szombat

iHrisko MúZeuM JasoV - hlaVná 44/68
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