JASOV
Občasník obce Jasov
„Ak plánujeme na rok,
je potrebné zasadiť obilie.
Ak plánujeme na desaťročia,
je potrebné zasadiť stromy.
Ak plánujeme na celý život,
je potrebné vzdelávať človeka.“
Kuang Cu/3. stor. pred Kristom
Jar, slovo, ktoré tak často a radi vyslovujeme. „Konečne je tu jar“. Tešíme sa z dobrého
počasia, z hrejivých lúčov slnka, štebotu vtáčikov, z prvých kvietkov v záhrade... Prebúdza
sa príroda a my s ňou tiež. Možno si niekto
povie, že má jarnú únavu, že sa mu nič nechce.
Ale je to len chvíľkové, rýchlo to prejde. Človek sa teší, že môže byť konečne na čerstvom
vzduchu, robiť niečo v záhrade alebo okolo
domu. Je za nami obdobie, keď sme zatvárali
za sebou bránu, dvere a rýchlo sa ponáhľali do
tepla domova. Je tu jar a my sa budeme zdržiavať čoraz častejšie vonku. Ťahá nás čosi do
prírody, len tak sa poobzerať, možno stretnúť
niekoho a porozprávať sa. Práve na týchto pre-

chádzkach môžeme vidieť okrem krásy prírody aj nedostatky, ktoré spôsobil človek svojou
nedbalosťou či násilím. A ako nás to mrzí,
keď vidíme niečo zničené, poškodené, ale aj
neupravené alebo znečistené. Mnohí si vtedy aj pohundreme nad ľahostajnosťou našich
spoluobčanov. Je neestetické a neetické, keď si
niekto svoje nečistoty zo záhrady alebo z domácnosti vyhadzuje na breh potoka či za plot
svojej záhrady. V dnešnej dobe nie je problém
s odpadom, veď každý týždeň nám odvážajú
z pred domu smetné „kukanádoby“. Je pravda, že si to zaplatíme, ale máme zaistený pravidelný odvoz smetí. Keby sme ešte využili aj
separáciu odpadu, určite by sme nemali problém s plnými „kukami“. Separovanie odpadu
v západných krajinách je už samozrejmosťou,
žiaľ u nás ešte nie. Darmo sa o tom učia deti
v škole, vyzývajú odpadové hospodárstva občanov k separácii, prax je iná. Zatiaľ sme neochotní, ľahostajní a pritom všetko záleží len
na nás. Skúsme nebyť ľahostajnými aj k veciam
nie osobným.
Pokračovanie na strane 3 
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Vážení spoluobčania,

Vaše názory – naše vysvetlenie
„Na mňa VZN-ka neplatí, ja počúvam zákony.“
Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy
obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Tieto majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území
obce, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na jej území.
P.S.: Nezabúdajte na ohlasovaciu povinnosť pri zmene bydliska, stavu, mena a podobne, aby sme predišli prípadným neskorším nepríjemnostiam z našej strany.
N. F.
Zákonnosť v obci sa dodržiava aj prostredníctvom Všeobecne
záväzných nariadení (VZN). Tie sú vydané obcou po odsúhlasení
Obecným zastupiteľstvom a vychádzajú zo všeobecne platných zákonov, prispôsobených konkrétnym podmienkam v obci. Nasledujúce riadky vám približujú VZN v našej obci, ktoré sa týkajú aktuálnej témy: dane.
Podľa VZN obce Jasov č. 9/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho Dodatku č.1 je
uvedená daň splatná nasledovne:
– do 30. júna kalendárneho roka naraz, ak daň nie je vyššia ako
18 €,
– daň nad 18 € sa môže platiť v dvoch splátkach, pričom druhá
splátka je splatná do 30. septembra kalendárneho roka.
Poplatok za produkciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v obci je 0,0099 € za osobu a kalendárny deň.
Podľa VZN obce Jasov č. 4/2008 o dani z nehnuteľnosti a jeho
Dodatku č.1 je uvedená daň splatná nasledovne:
– do 31. mája kalendárneho roka naraz, ak výška dane je do
sumy 33 €,
– ak suma dane presiahne 33 €, druhá splátka je splatná do 31.
augusta kalendárneho roka.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
Napr. 0,053 € za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe
– 0,053 € za skleníky.
– 0,202 € za samostatne stojace garáže.
P. M.

rád by som touto cestou vyslovil veľké – ĎAKUJEM – za dôveru,
ktorú ste mi vy, občania, dali v komunálnych voľbách v roku 2010.
Verím, že spolu s obecným zastupiteľstvom v nasledujúcom období
naplníme všetky naše predsavzatia, ktoré sme zapracovali do velebného programu na volebné obdobie 2011 – 2014.
V obci prebieha aj v tomto roku niekoľko aktivít.
Ako ste už možno postrehli, začala sa rekonštrukcia centra obce.
Zatiaľ sa nám podarilo upraviť a skultúrniť plochu za obecným úradom, kde sa postupne končí aj rekonštrukcia starej budovy obecného
skladu na požiarnu zbrojnicu. Členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru si tu nájdu vlastné priestory formou klubovne a taktiež garáž, kde by sme radi umiestnili striekacie vozidlo s cisternou.
V najbližšom období budú pokračovať práce na rekonštrukcii
centra, pričom sa položí dlažba na miestnu komunikáciu od Clubu
Štofi po sochu sv. Floriána a nahradí sa malý most pri soche – novým
mostom cez potok. Práce by sa mali ukončiť do konca júna. Taktiež sa
položí dlažba na miestnu komunikáciu na strane kultúrneho domu.
Rekonštrukcia bude ukončená do konca septembra 2011.
V súčasnej dobe prebiehajú ukončovacie práce na rekonštrukcii
Základnej školy, kde došlo k zatepleniu fasády, k výmene okien, rekonštrukcii rozvodov ústredného kúrenia v celej budove školy. Zriadili sa dve učebne: fyzikálno-chemická a jazyková.
Na uvedené akcie získala obec nenávratné finančné prostriedky
z fondov Európskej únie. Bez týchto prostriedkov by sa nám nepodarila rekonštrukcia centra a základnej školy, nakoľko sa jedná o investíciu v celkovej hodnote 1 500 000 €.
V rámci rekonštrukcie základnej školy sa neopravovala telocvičňa.
Telocvičňu by sme mali zrekonštruovať za 130 000 €, a to: z vlastných
prostriedkov 90 000 € a z Ekofondu chceme získať 40 000 €, kde sme
podali žiadosť o poskytnutie dotácie.
V súčasnosti pracujeme na projekte pre obnovenie parku BUBICS
LIGET pred kláštorom, kde by sa mal vytvoriť park za 30 000 €. Aj
tu podávame žiadosť na získanie dotácie vo výške 16 000 € v rámci
programu na rozvoj vidieka cez LEADER program.
V tomto roku by sa malo v našej obci rozhodnúť o pomenovaní
ulíc. Aby sme vedeli našich občanov presne informovať o tom, aké
povinnosti im z toho budú vyplývať, obec už oslovila dôležité inštitúcie o poskytnutie informácií, s ktorými vás včas oboznámime.
Toto sú základné úlohy a aktivity, ktoré obec plánuje v tomto
roku. Všetko čo robíme, robíme pre našich občanov a pre našu obec
s úmyslom, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie.

Ing. Gabriel Nagy, starosta obce

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2010
Počet obyvateľov:
Veková štruktúra obyvateľov: predproduktívny vek
(do 18 rokov)
produktívny vek
(od 19 do 60 rokov)
poproduktívny vek
(nad 60 rokov)
Údaje z evidencie
počet novorodencov:
obyvateľstva:
počet úmrtí:
do obce sa prisťahovalo:
z obce sa odsťahovalo:
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3159
1181
1690
288
70
18
27
38

G. Nagy
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Tradičná akcia: „Čistenie Náučného chodníka Jasovská skala“
Zem si zaslúži, i keď si to priamo nevyžaduje, aby si ju ľudia vážili,
aby si ju chránili ako oko v hlave. Väčšina našich obyvateľov k tejto
záležitosti pristupuje zodpovedne – čistíme svoje záhrady, zbavujeme
Zem zbytočnej špiny a neporiadku, a to práve na začiatku jari.
Aj Turistický oddiel AC Jasov organizoval už piaty ročník „čistenie Náučného chodníka Jasovská skala“. Prvé roky sa táto akcia uskutočňovala pod záštitou ochrancov prírody v Jasove, pod vedením Ing.
Ladislava Stacha, už tradične – poslednú aprílovú sobotu. Tohto roku
to bolo trochu posunuté veľkonočnými sviatkami, ale akcia sa vydarila
nad očakávanie.
Náučný chodník vznikol v roku 1989, obnovený bol v roku 2007.
Mal 7 panelov so zameraním: Náučný chodník, Lesy, Fauna, Flóra,
Geológia a Geomorfológia, Jasovská jaskyňa. Patril hneď od začiatku medzi významné lokality. Slúžil nie len Jasovčanom, ale aj turistom a návštevníkom Jasovskej jaskyne na oboznámenie sa s úžasným
bohatstvom Jasova a to takého kalibru, že ho medzinárodná organi-

zácia zaradila medzi „svetové dedičstvo ľudstva“. Jednoducho povedané – sme na celosvetovom zozname veľmi významných pamiatok.
Informačné tabule nám vydržali v pôvodnom stave do Vianoc
2009. Potom ich „tiež návštevníci“ rozbili a pozhadzovali ich časti
dolu zo skaly. V súčasnosti sú všetky tabule v dezolátnom stave, čo je
veľmi smutné a bolo by načase, aby sa nespratníci spamätali. Veď sa
pripravuje ich ďalšia obnova, a veríme, že tentokrát už zostanú v pôvodnom stave.
16. apríla 2011 o 9.00 hodine sa stretáva skupina odhodlaných
blízko vchodu do jaskyne. Ide o členov a sympatizantov činnosti
Turistického oddielu, z ktorých mnohí už aspoň raz sa tejto akcie
zúčastnil v minulosti. Tohto roku, na výzvu p. starostu Ing. Gabriela Nagya, sa k nim pridali aj niektoré členky miestnej organizácie
Únie žien Slovenska, čo zvýšilo počet prítomných na doteraz najviac
– dvadsať. Každý si doniesol železné hrable a práca išla od ruky, i keď
vyhrabávanie lístia dá zabrať. Napriek námahe sa všetci cítili príjemne – zrejme tomu prispel aj pohľad
na rozkvitnutý poniklec slovenský
i nádherný výhľad z Jasovskej skaly, kde sa pred oči prítomných predostreli krásne scenérie obce i Slovenského Rudohoria na obzore.
Výsledkom aktivity nebol len
od lístia zbavený Náučný chodník,
ale aj odstránenie dvoch vriec odpadu – petfliaš, obalov z čokolád
a cukríkov či keksov, ktorých odstraňovanie mal pod palcom pán
starosta, ktorý nechýbal ani na minuloročných stretnutiach.
Všetkým prítomným aj touto
cestou vyjadrujeme poďakovanie
– aj v mene Zeme, ktorej ROK
ZEME v súčasnosti oslavujeme.
P. Martinove

 Pokračovanie zo str. 1
Rok 2011 vyhlásila EU za rok dobrovoľníctva. Dobrovoľník je aktívny človek,
ochotný pomôcť druhým. V hĺbke duše
sme všetci pripravení pomôcť, alebo sa
zapojiť do akcií kde sa vayžaduje pomoc,
solidárnosť. Prostredníctvom dobrovoľnej
práce získavajú ľudia nové vedomosti, poznatky, rozvíjajú svoje zručnosti, nachádzajú nových známych, či priateľov.
V našej obci už dlhé roky funguje dobrovoľný hasičský zbor. Jeho členovia v čase
požiarov alebo povodní, cez deň, či v noci
pomáhajú našim spoluobčanom. Ich dobrovoľnú činnosť si uvedomíme a oceníme, žiaľ len v prípade, keď nás postihne
nešťastie. Dobrovoľná činnosť sa však

môže prejaviť aj malými skutkami ako
napr.: účasť na čistení náučného chodníka, pomoc pri príprave obecných kultúrnych podujatí, vyčistením a upravením
prídomovej zelene, venovaním sa deťom
a mládeži, ich záujmovej a športovej činnosti, so začatím separovaného odpadu
vo svojej domácnosti.
Všetky tieto dobrovoľné činnosti sú
príležitosťou prejaviť svoj vzťah k svojej
obci, k svojmu okoliu, ku prírode.
Ak sa nám podarí zmeniť naše myslenie
a naučiť sa pristupovať k ľuďom a k prírode tak, aby sme ich nepoškodzovali, je veľká šanca, že zachováme hodnoty, ktoré sa
pomaly strácajú pred očami.

P. M.

Zákonná povinnosť
zverejňovať zmluvy
Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky
obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj
nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka
aj objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom
po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona
č. 546/2010 z 9. decembra 2010 – novely
Občianskeho zákonníka, Obchodného
zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
Pre obec Jasov sú všetky zmluvy uverejnené na stránke: www.jasov.sk
M. M.

M. P.
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INTERVIEW S REZBÁROM – PÁNOM ĽUBOMÍROM LOMNICKÝM
Ako ste sa k drevorezbe dostali?
To, čo robím, je moja záľuba, koníček. Neštudoval som to na škole.
Venoval som sa však dlhé roky samoštúdiu. Ak chce človek tvoriť,
musí poznať najskôr štruktúru dreva. Je to nevyhnutné pre svoju bezpečnosť i celkový efekt diela, ktoré chce vytvoriť. S drevom som narábal už od malička. Vyrezával som loďky, vyrábal vtáčie búdky.

Kde a v čom hľadáte inšpiráciu?
Inšpiráciu som čerpal aj z diel známeho košického sochára Bélabáčiho Löfflera (pozn.: Múzeum sochára Vojtecha Löfflera sa nachádza na Alžbetinej ulici v Košiciach). Z jeho tvorby ma zaujala hlavne
ľudová plastika. Neskôr, keď som sa vypracoval, začal som ju robiť aj
ja. Teraz však najradšej robím betlehemy.

Ktoré drevá pri tvorbe najviac používate,
s ktorými sa najlepšie alebo najhoršie pracuje?
Po získaní hlbších poznatkov o drevinách som začal pracovať s cudzokrajnými drevinami. Tie sú farebné a tvrdé. Napr.: eben, mahagón, železné drevo, grécka oliva. Drevá som si pozháňal z botanických záhrad, od známych, ale aj sám som ich kupoval v špeciálnych
obchodoch. Práca s tvrdým drevom si vyžaduje skúsenosti a to aj
hlavne z bezpečnostného hľadiska, kde hrozí poranenie rydlom. Najľahšie sa mi pracovalo s lipou. No tá je dnes už chránenou drevinou
a tak sa ťažko zháňa. Medzi tvrdé dreviny, kvalitné na tvorbu, patrí
dub – kvôli svojej dlhej trvácnosti. Zaujímavosťou je, že už v minulosti sa používali dubové brvná pri stavbe hradov a zámkov. Duby
namáčali na 10 rokov do vody aj s kôrou, potom ich nechali vysušiť,
až bolo drevo také pevné ako železo. Slúžilo tak ako základy. Takto
spracované duby ešte natierali býčou krvou a použili na stavbu povál
(strešný krov).

Aké podmienky je potrebné zachovať nato, aby dielo
dlho vydržalo v pôvodnom stave?
Drevo je živý materiál aj po stovkách rokov. Najrýchlejšie však
hnijú ovocné dreviny. Najvhodnejšie prostredie vytvoríme pri teplote
do 25 °C – nie veľmi suché ani vlhké. Lak, ani farby ako povrchovú
úpravu, nepoužívam. Hotové veci upravujem fermežou. V jednoduchosti je krása. Drevo pod farbou totiž skôr chytí hniloba.

Ako dlho trvá výroba menšieho betlehemu?
Jeden menší betlehem dokážem urobiť za 3 týždne. Veľký aj za pol
roka, keďže chodím do práce. Niekedy mám rozrobené aj 3 diela a robím tak to, na ktoré mám práve náladu. No, vekom už ani oči neslúžia, ani ruky nie sú najmladšie, len plánov je ešte veľa. Chcel by som
začať trojposchodový betlehem – formou kulisy, kde jedno poschodie
budú tvoriť jasličky a zvyšok prostredie Jasova: pôvodný mlyn, starý
kláštor, prvý vchod do jaskyne a podobne.
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Reprezentovali ste Slovensko na nejakých stretnutiach
či súťažiach?
Mám zopár diel darovaných do Čiech, Ameriky, nehovoriac o Slovensku, kde ich je najviac. K svojim 50.-tym narodeninám – z čoho
činí 25 rokov tvorby – sme usporiadali výstavu vo Valalikoch v spolupráci s pánom Gorém z KOS Košice. Kedysi som býval aj členom
združenia kováčov v Maďarsku.

Čo všetko nájdeme vo vašom ateliéri?
Inšpirujem sa prostým slovenským ľudom, ich každodenným životom, biblickými postavami, z časti aj moderným umením. No predovšetkým sa snažím propagovať slovenské ľudové umenie. V ateliéri
nájdete okrem betlehemov aj poslednú večeru, Mojžiša, Jánošíka, vychádzkové palice, sochy 5 centimetrové, ale aj také, ktoré majú vyše
metra.
Ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme naďalej hlavne veľa zdravia
do ďalšej tvorby.
A tí z vás, ktorí by diela radi videli, nech kontaktujú Obecnú knižnicu: 055/466 42 24
N. F.

Základná škola v novom šate
ZŠ v Jasove bola odovzdaná do užívania
v roku 1972. Za uplynulých 40 rokov sa na
tejto budove podpísal zub času. Okná a dvere
doslúžili, únik tepla bol veľký, čo pocítili žiaci
a zamestnanci školy na vlastnej koži. Fasáda
sa nám rozpadávala pred očami. Problémy
s kanalizáciou začali byť neúnosné a pre zabezpečenie funkčnosti sociálnych zariadení
vynaložilo vedenie školy veľa úsilia. Telocvične a ostatné priestory slúžiace na telovýchovný proces sú už viac rokov v havarijnom stave,
takže ich užívanie je veľmi obmedzené.
Vďaka starostovi obce, Ing. G. Nagyovi,
poslancom obecného zastupiteľstva a súčasnej
p. riaditeľke školy PaedDr. Alžbete Mačatovej
bola vládou SR schválená rekonštrukcia školy,
za čo ďakujeme. Práce začali v máji 2010. Plánované ukončenie je v tomto roku 2011, v mesiaci jún. Je za nami ťažké obdobie, keď sme
museli v náročných podmienkach zvládnuť
výchovno-vzdelávací proces.

Rozsah prác zahrňoval:
– Úplnú výmenu ústredného kúrenia, čo
spolu s novou kotolňou zrealizovanou
ešte pred rekonštrukciou školy zabezpečuje vyhovujúce vykurovanie celej školy,
– výmenu všetkých okien a dverí,
– zateplenie celej budovy školy, včítane novej fasády,
– v školskej kuchyni sa vymenili nefunkčné a zastaralé zariadenia za nové. Rozvody energie, vody a vzduchotechnika sa
prerobili tak, aby kuchyňa vyhovovala
súčasným normám a hygienickým požiadavkám.

Vážení občania,
Každoročne, už niekoľko desiatok rokov,
sa práve v jarnom a jesennom období niektoré naše územia menia na spálenisko. Na jar
(a nielen vtedy) sme svedkami ako horia
lúky, pasienky, ovocné sady... Ľudia vypaľujú
suchú trávu a pritom si neuvedomujú, ako
svojou ľahkovážnosťou ubližujú prírode.
Oheň v zárodku ničí sotva sa prebúdzajúci život.
Na popol sa menia rastliny, nižšie i vyššie živočíchy, hniezda vtákov, ba niekedy
v plameňoch končí i život človeka, ktorý
oheň založil. Táto činnosť sa opakuje na jeseň i v lete. počas žatvy, alebo tesne po nej
sú vypaľované strniská a mnohokrát i ponechaná slama. Vypaľovanie a zakladanie ohňov majú za následok mnohokrát nevyčísliteľné škody. V okrese Košice-okolie to bolo
k roku 2010 až 116 požiarov v prírodnom

S. H.

Besedy organizované
s príslušníkmi Policajného zboru
v školskom roku 2010/2011
S. H.

– V rámci prác v interiéri školy bola komplexne zrekonštruovaná riaditeľňa školy,
miestnosti administratívy a zborovňa.
V týchto dňoch sa dokončujú práce v odbornej učebni fyziky a chémie.
V súčasnosti je v schvaľovacom konaní projektová dokumentácia rekonštrukcie telocvične a výstavby športového ihriska, po schválení
ktorej by sa mohla ukončiť rekonštrukcia celého objektu školy.

S. H.

prostredí. (podľa štatistiky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice – okolie)

Hlavné príčiny jarných a jesenných
požiarov:
úmyselné vypaľovanie suchej trávy, pálenie
a spaľovanie domového odpadu, zakladanie
ohňov v prírode, neuhasené ohorky z cigariet,
hry detí so zápalkami.
Pri požiari sa horením vyvíja teplota
100 – 800 ºC. V plameňoch horí tráva, stromy,
kríky... Prirodzenou súčasťou dymu sú škodlivé a zdraviu nebezpečné plyny, čo má za následok, že v dyme udusením nachádza smrť veľké
množstvo živočíchov.
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z.z.

Beseda na tému:
16. 11. 2010 Neslušné správanie sa v škole
i mimo školy
22. 11. 2010 Drogy ničia a zabíjajú človeka,
AIDS – negatívne dôsledky,
ochrana
20. 01. 2011 Škodlivosť fajčenia, alkoholu,
užívania psychotropných látok
22. 02. 2011 Odhaľovanie trestných činov,
zaisťovanie stôp na mieste činu
Besedy organizované príslušníkmi polície
majú pozitívny vplyv na žiakov, dané témy sú
uvádzané profesionálne. Ich prítomnosť vyvoláva rešpekt, na otázky žiakov odpovedajú
odborne.
Žiakov najviac zaujala beseda o kriminalite
a postoj polície k otázke riešenia kriminality
mládeže. Pri téme o drogovej závislosti mali
žiaci mnoho otázok k užívaniu psychotropných látok.
Spolupráca ZŠ s políciou bude ja v budúcnosti veľmi prospešná pre dosiahnutie lepších
výchovných výsledkov našich žiakov.
ZŠ Jasov

o ochrane prírody. Na základe porušení
týchto zákonov môžu občania dostať vysoké pokuty.
Za priestupok za porušenie povinností
fyzických osôb môže byť občanovi uložená
pokuta podľa § 61 zákona č. 314/2011 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov až do výšky 331 €.
Ak si hovoríte „mňa sa to netýka“, mýlite
sa. Koľkokrát ste už vo svojej záhradke, na
poli či pri lese, spaľovali staré lístie, trávu,
zvyšky z úrody alebo iný bioodpad?
Dostali sme do daru obývať túto krásnu
planétu – je na nás, či tak urobíme v mieri,
úcte, láske.
Skúsme to po krokoch – toto by mohol
byť jeden z nich.
Inšpirované: Štátnou ochranou prírody
SR, Správa NP Slovenský kras

N. F.
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MŠ v plnej paráde
„Je tu, je tu karneval, detský karneval, povedz kto je kráľovná a kto
kráľ...“ aj na túto pieseň by deti tancovali, keby...
Celá škôlka sa chystala na veselý týždeň počnúc Valentínom až po
bláznivý karneval. No miesto Valentínskeho pozdravu čakal kolektív
materskej školy, rodičov i deti pozdrav zvaný „záplava“. Nezabudnuteľný zážitok, práca vyše hlavy v trvaní troch nekonečných týždňov. V tom
čase bola prevádzka materskej školy prerušená, čo nepotešilo hlavne
pracujúcich rodičov.
Voda (najvzácnejšia tekutina) urobila veľké škody. Zaplavila obe
triedy, chodbu, šatňu, jedáleň, kanceláriu i všetky miestnosti kuchyne.
Narušila elektrické vedenie a dostala sa i do kotolne – kde znehodnotila všetok papier pripravený do zberu; do pivnice – tam plávali všetky
hračky a pomôcky na hry v piesku a na školskom dvore ale i do pivnice
– slúžiacej ako sklad zeleniny. V oboch triedach sa znehodnotil drevený
nábytok, koberce, ležadlá na spanie, v jedálni, šatni i v triedach sples-

A. Kleinová

A. Kleinová

nivelo linoleum. Z tohto dôvodu bola nutná okamžitá výmena linolea
za dlažbu. Zachránené časti nábytku sa svojpomocne dočasne upravili
drevenými nôžkami. Deti doteraz sedia iba na provizórnych „kobercoch“ – karimatkách, dekách. Ležadlá na spanie sú zapožičané z Materskej školy v Poproči – za čo im ďakujeme.
Touto cestou sa chceme poďakovať za pomoc nášmu zriaďovateľovi – Obecnému úradu v Jasove, ktorý zabezpečil výmenu podlahy (linoleum za dlažbu) teraz už v skoro celej budove MŠ, aktívnej pomoci
pána Molnára – opravu zachráneného dreveného nábytku, pomoc pri
prenose kobercov do CO skladu, ženám z VPP – práce pri „zachraňovaní“, v neposlednej miere i pánovi Nagyovi a Kristiánovi Kleinovi,
ktorí zabezpečili, upravili i namontovali drevené nôžky na všetok zachránený nábytok.
Napriek tomu, že materskú školu navštevuje 32 detí, veľké ĎAKUJEM patrí iba trom mamičkám, ktoré si našli čas a prišli pomôcť pri
upratovaní. Ešte raz veľká vďaka patrí pani Švečkovej, pani Perlíkovej
a pani Fülöpovej.
Za všetky deti kolektív MŠ

Pomoc obci formou spolupráce v spoločnosti LEADER
Čo je LEADER?
LEADER je skratka, ktorá vznikla z francúzskeho vyjadrenia: „Vytváranie spojení medzi aktivitami podporujúcimi rozvoj hospodárstva na vidieku.“ Od jeho vzniku LEADER
prešiel tromi etapami vývoja: 1991 – 1993,
1994 – 1999 a 2000 – 2006, pričom Slovensko
a tým aj naša obec sa do tohto zoskupenia začlenila v ďalšej etape: 2007 – 2013.
Základnými princípmi prístupu LEADER sú:
• Oblastné stratégie miestneho rozvoja
• Prístup zdola nahor
• Verejno-súkromné partnerstvá tzv.:
miestne akčné skupiny (MAS)
• Inovácie
• Integrované a viac – sektorové akcie
• Vytváranie sietí
• Spolupráca

Realizácia prístupu LEADER
na Slovensku
Počas dvoch výberových kôl na Slovensku
vzniklo 29 akčných skupín (MAS), medzi kto-
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rých patrí aj MAS Rudohorie, ktorého členom
sa stala aj naša obec.
Cieľom Integrovaného systému rozvoja
územia (ISRÚ) je zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu územia MAS Rudohorie
využitím prírodného a kultúrneho potenciálu
územia – vrátane skvalitnenia infraštruktúry,
rozvoja partnerstiev a spolupatričnosti v území.
V ISRÚ sú definované nasledovné priority:
• Infraštruktúra verejných služieb
• Životné prostredie a environmentálna
infraštruktúra
• Vidiecky cestovný ruch
• Vzdelávanie a partnerská spolupráca
Obsah činnosti je špecifikovaný a realizovaný
prostredníctvom opatrení, a to v rámci MAS
Rudohorie opatreniami Osi 3 a Osi 4 PRV
2007 – 2013:
• Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam
• Podpora činnosti v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu – časť A, B

•
•
•
•
•

Vzdelávanie a informovanie
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obnova a rozvoj obcí
Vykonávanie projektov spolupráce
Chod miestnej akčnej skupiny (MAS)

MAS Rudohorie má záujem zapojiť sa do
projektov spolupráce v oblasti ochrany spoločného kultúrneho bohatstva, spoločného marketingu LEADER-ovských skupín v rôznych
regiónoch, vzdelávania a budovania kapacít.
Preložené do zrozumiteľného jazyka je
cieľom tejto spolupráce vytvoriť prostredie
v ktorom žijeme, vhodné na spokojný a pokojný kultúrny a spoločenský život. To však bez
vzájomného porozumenia a spojenia síl (čo
združenie umožňuje) nie je možné.
Preto vyzývame jednotlivcov, ale najmä
podnikateľské subjekty našej obce, ktoré majú
viac možností poskytnúť spoluprácu a pomoc
v prospech rozvoja obce, aby sa stali aktívnymi
členmi tohto združenia a tak prispeli k skrášľovaniu a rozvoju našej krásnej obce.

M. M.

POZOR, IDÚ EKOPOLICAJTI!!!
Na podnet pána starostu obce, Ing. Gabriela Nagya, sa navrhuje vznik miestnej
EKOpolície, a to za spolupráce detí v obci. Detskí EKOpolicajti budú môcť kontrolovať
kvalitu triedenia odpadu, objavovať nelegálne skládky a pod. Budú mať v kompetencii
udeliť zelenú, oranžovú alebo červenú kartu každému, koho „pristihnú“ pri dobrom
(zelená) – ale i nesprávnom konaní (oranžová – upozornenie, červená – „pokuta“).
EKOpolicajti budú mať žlté šiltovky s označením a fotoaparáty, aby mohli zachytiť
okamih odmeny – ale i pokutovania. Návrh počíta s tým, že deti sú rady za niečo
zodpovedné a zodpovednosti môžu naučiť aj iných. EKOpolicajti budú pod dohľadom
koordinátorov, ktorým budú hlásiť svoje zistenia. Takže napr.: „Ak dospelý alebo dieťa
úmyselne alebo aj nie – odhodí papier mimo zberné koše, ihneď ho na to upozornia, alebo ho odfotia rovno pri čine a prípad bude zdokumentovaný!“ Očakávame,
že členovia EKOpolície budú môcť byť dobrými pomocníkmi aj pri náročnej práci
vznikajúcej obecnej polície.

N. F.

Informácie o Podpornom pohrebnom
združení Slovenska v Betliari

Információ a Betléri önsegélyező
temetkezési egyesületről

Názov PPZS je skratka svojpomocného združenia v znení: Podporné
pohrebné združenie na Slovensku. Združenie bolo založené v Betliari
11. marca 1928, keď 60 Betliarčanov založilo spolok na slušný a dôstojný pohreb svojich členov. Zakladajúcim a prvým tajomníkom bol
Július Koššúth. Predsedom Ján Macko, správca obecnej školy. Pretože
sa k spolku pridávali postupne ďalšie obce na Slovensku, v stanovách
bolo uložené, že ústredným predsedom má byť obyvateľ Betliara.
V Jasove sa spolok založil 24. marca 1946. Prvým predsedom bol
Ondrej Bodnár. Spolok mal 36 členov a bol 129. pripojeným k spolku
Betliar PPZS. Dnes má spolok spolu 52 000 členov, z toho Jasovskú
pobočku k dnešnému dňu tvorí 436 členov.
Hlavným poslaním ustanovizne je:
– vzájomná podpora členov,
– pomoc pri organizovaní dôstojného pohrebu člena,
– poskytovanie finančnej pomoci vo výške 285 € (ak bol zosnulý
členom viac ako 15 rokov).
Pri trvaní členstva: do 5 rokov sa poskytuje 100 €,
do 10 rokov – 150 €
do 15 rokov – 200 €

A PPZS egy szlovák nyelvü kifejezés rövidítése, aminek jelentése:
Önsegélyező temetkezési egyesület Szlovákiában. Az egyesület 1928
március 24-én lett megalakítva Betlérben, ahol 60 betléri tag tisztességes és méltó temetést kívánt rendezni a tagjainak. Az első alapító
tag – titkár – Kossuth Gyula, az első elnök pedig Mackó János, iskolai
elöljáró volt. Az egyesülethez folyamatosan csatlakoztak a környező
faluk és városok lakói is, s ezért az egyesület első szabályai között az is
szerepelt, hogy elnök csak Betléri lakos lehet.
Az egyesület Jászói szervezete 1946 március 24–én lett megalapítva
sorrendben a 129.-ik szervezet ként. Első elnöke Bodnár András vezetésével és 36 taggal indult.
Ma a PPZS – Betléri szervezete 213 községben működik és összesen 52 000 tagja van. A jászói szervezetnek a mai napig 436 tagja van.
A szervezet fontos küldetése napjainkban:
– a tagság kölcsönös támogatása,
– segítség a temetések szervezésénél,
– anyagi támogatás 285 € összegben, ha az elhunytt több mint
15 éve tagja volt az egyesületnek,
5 évi tagság esetében 100 €,
5 – 10 évig: 150 € és
10 – 15 évig: 200€.

Pre záujemcov o členstvo je zápisné nasledovné:
0,00 € pre členov vo veku 15 – 35 rokov
5,00 € pre členov nad 35 rokov do 45 rokov
10,00 € pre členov nad 45 do 55 rokov

A belépés 18 – 35 évig díjtalan (0 €)
35 – 45 évig 5 €
45 – 55 évig 10 €

Výšku ročného členského príspevku stanoví PPZS a súčasné členské na rok je 10 €.
Člen má členskú knižku, do ktorej sa každý rok zapisuje členské.
Členské sa vyberá vždy do konca februára kalendárneho roku (v odôvodnených prípadoch do konca marca). Členské sa môže zaplatiť
jedenkrát do týždňa – podľa hlásenia v miestnom rozhlase v Klube
dôchodcov – prípadne na byte predsedu.
V prípade úmrtia odovzdajú príbuzní členskú knižku a úmrtný
list predsedovi združenia v Jasove, p. Bokšaimu, a združenie vyplatí
finančnú pomoc podľa vyššie uvedených kritérií. Prípadné zmeny, či
aktuality, sa prejednávajú na výročných členských schôdzach 1x ročne
v marci. Záujemcovia o členstvo v spolku, alebo o prípadné informácie, sa môžu obrátiť na pána Bokšaiho počas celého roku.

Az egy évre való tagsági díjat a szervezet alapszabálya határozza
meg. Jelenleg 1 évre a tagsági díj 10 €.
Minden tag tagsági igazolványal rendelkezik, amelybe az illetéket
beírja a pénztáros. A tagsági díjat minden évben február 28.-ig kell
befizetni, indokolt esettben március végéig.
Elhalálozás esetén a tagsági igazolvány és a halotti levél leadása
alapján fizeti ki az egyesület a segély összegét a fent említett szabályok szerint. Az illetéket a nyugdíjasok klubjában lehet minden héten
egy nap – a hangszóró által kijelentett napokon – befizetni (esetleg
a pénztáros lakásán). A változásokat, értesítéseket, az evzáró gyűlésén lehet megkapni évente 1x – márciusban. Bővebb információkért
– vagy jelentkezés esetén – Boksai Jánoshoz lehet fordulni.

Ján Bokšai

Boksai János
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Obecné kolo „Vansovej Lomnička“
Súťaž každoročne organizujú organizácie Únie žien. Tohto roku
sa do organizovania tejto súťaže zapojila aj Únia žien v Jasove spolu
s Miestnym kultúrnym strediskom a usporiadali prvé – Obecné kolo
Vansovej Lomničky.
Dňa 18. apríla si pripomíname narodeniny Terézie Vansovej, prozaičky, redaktorky prvého slovenského ženského časopisu Dennica
a bojovníčky za práva žien. Vansovej Lomnička je festival umeleckého prednesu poézie a prózy, organizovaný špeciálne pre ženy. Ženy
všetkých vekových kategórií – študentky a mladé dievčatá, pracujúce
ženy, matky ale aj dôchodkyne. Zároveň sa tu stretávajú aj ľudia, ktorí
sa tejto činnosti venujú z lásky, či zo záujmu. Názov recitátorského
festivalu sa odvíja od Lomničky, obce ľubovnianskeho okresu, kde
Terézia Vansová žila a pôsobila.
Súťaž sa v tomto roku uskutočnila aj v našej obci, v priestoroch
Obecnej knižnice. Po úspešnom prvom – obecnom – kole, ktoré svojou účasťou obohatila aj Mária Huštátyová – predsedníčka KO ÚŽS
– sa v Jasove uskutočnil aj 44.ročník Obvodného kola. Potešujúca je
účasť štyroch mladých žien a dievčat: Evičky Icsovej, Andrejky Nagyovej, Martinky Kondášovej a Janky Petrikovej, ktoré sa usilovali

presadiť sa so svojimi prózami pred porotou. Porota Obecného kola
pozostávala zo štyroch členiek: pani predsedníčky Únie žien v Jasove
– p. Evi Körtvélyovej, dvoch členiek Únie žien: p. Márii Pekarovičovej
a Heleny Hanispákovej a prizvanej štvrtej členky – Františky Fehérovej, ktoré presadili všetky účastníčky do ďalšieho kola.
Krajské kolo sa konalo v Košiciach 19.marca 2011. V tvrdej konkurencii so súťažiacimi z celého Východoslovenského kraja, naše recitátorky obsadili všetky umiestnenia:
1. miesto – Eva Icsová,
2. miesto – Jana Petriková
3. miesto – Andrea Nagyová
Na celoslovenskom kole v Banskej Bystrici sa umiestnila naša
víťazka Evka Icsová v bronzovom pásme súťaže. Blahoželáme!
Všetkým recitátorkám blahoželáme a budúcim záujemkyniam
prajeme odvahu pridať sa k nám a spoločné akcie obohatiť svojou
redakcia
účasťou.

N. Lacková
N. Lacková

Ústami víťazky celoslovenského kola
„Posolstvo tejto ženy oslovilo aj mňa a priviedlo na krajské kolo
v Košiciach a napokon na celoslovenskú súťaž v srdci Slovenska
– Banskej Bystrici.
V kategórii do 20 rokov som za svoj umelecký prednes získala
bronzové ocenenie. Prežila som v tomto meste krásne dva dni – chvíle, počas ktorých som spoznala mnoho výnimočných osobností, počula originálne a nápadité prednesy, absolvovala pochod k hrobu
Terézie Vansovej i mnohých ďalších národných buditeľov, obdivovala
herecké umenie počas predstavenia opery Madame Butterfly.
Prostredníctvom tohto článku sa chcem poďakovať kultúrnej
komisii ale i Norike Farkašovej z Kultúrneho strediska Jasov, ktorí
mi bezprostredne pomáhali na ceste k úspechu. Predovšetkým však
vyzývam ženy akejkoľvek vekovej kategórie, aby sa neváhali zapojiť
do tejto súťaže i na budúci rok. Veď sa vraví: „a na počiatku bolo
slovo“.
V závere svojho príspevku ďakujem p. starostovi obce Jasov, Ing.
Gabrielovi Nagyovi, ktorý umožnil, aby sa táto súťaž zrealizovala
i v našej obci a pevne dúfam, že s menom Terézie Vansovej budeme
mať príležitosť aj v budúcnosti šíriť krásu kultivovanej reči medzi
ľuďmi.“
Evička Icsová
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Zľava: M. Kondášová, E. Icsová, A. Nagyová
Niekto to urobí za mňa.
Nikto nemá záujem.
Hocikto iný sa k tomu môže vyjadriť.
Každý nech sa stará o seba.

My všetci...
Vážení spoluobčania. V predchádzajúcich číslach sme uverejnili
už niekoľko anketových lístkov, do ktorých ste sa MOHLI zapojiť.
Prieskum verejnej mienky, zrealizovaný formou dotazníkov, však
dopadol veľmi smutne. Z nákladu niekoľko stoviek anketových
hárkov sa nám vrátilo späť 11 kusov!!! Na základe tejto skutočnosti sa nám zdá, že naozaj mnohým málo záleží na skvalitnení
a spríjemnení života v našej obci. Naša benevolentnosť má však za
následok, že sa neskôr prejavujeme hundraním, kritizovaním a komentovaním činnosti obce a obecného úradu, pričom sme vlastne
svojou ľahostajnosťou umožnili vlastnú „neúčasť“ na správe vecí
verejných. Anketové hárky totiž mohli prispieť svojimi návrhmi
a názormi k zlepšeniu činnosti úradu i verejných činiteľov, ale aj
k skvalitneniu života v obci. Touto cestou chceme poďakovať tým
11 občanom, ktorí dotazníky vyplnili a doručili do zberných schránok. ĎAKUJEME!
Naše želanie je totiž: Lepšia spolupráca s vami – občanmi obce
Jasov.
N. F.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 – základné informácie
Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných
krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo
všetkých členských štátoch Európskej únie
naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov.
Sčítanie je pre každého obyvateľa príležitosťou a právom prispieť k tvorbe uceleného
obrazu o demografickej a sociálnej situácii
i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej republiky. Tento obraz je potrebné
poznať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.
V sčítacích tlačivách sú len tzv. povinné
a odvodené témy, ktoré sa museli alebo mohli
zapracovať do sčítacích tlačív z dôvodu medzinárodnej porovnateľnosti zisťovaných štatistických údajov.
Odpovedať na VŠETKY OTÁZKY
v sčítacích tlačivách – formulároch:
A. Údaje o obyvateľovi,
B. Údaje o byte,
C. Údaje o dome

je teda pre občanov Slovenskej republiky POVINNOSŤ, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov:
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje …, ich poskytne ÚPLNE, SPRÁVNE,
PRAVDIVO A VČAS“.
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania od 13. mája
2011 do 6. júna 2011, kedy sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti
vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia
zber údajov.
Sčítací komisár pred rozhodujúcim okamihom sčítania navštívi domácnosti, rozdá
sčítacie tlačivá, poučí obyvateľov o spôsobe
ich vyplnenia a pod.
Obyvatelia vyplnia sčítacie tlačivo podľa
stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
t. j. k polnoci 20. mája 2011.
Sčítacie tlačivo je možné vyplniť v listinnej alebo elektronickej forme. Údaje
v elektronickej forme sa budú zisťovať od

21. mája do 29. mája 2011. Obyvateľov,
ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale
nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia
sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.
Sčítací komisár po rozhodujúcom okamihu sčítania navštívi opäť všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a vyzbiera
vyplnené tlačivá, resp. zistí, kto z obyvateľov v jeho sčítacom obvode sa sčítal elektronicky (ak sa definitívne rozhodnete vyplniť
sčítacie tlačivá elektronicky, informujte
o tom sčítacieho komisára). Bez súhlasu
obyvateľov bytu sčítací komisár nemôže
vstúpiť do bytu a sčítacie tlačivá mu môžu
obyvatelia odovzdať pri dverách bytu.
Všetky údaje o obyvateľoch, domoch
a bytoch – zistené pri sčítaní 2011 – sú
chránené zákonom a budú slúžiť pre štatistické potreby.
Zdroj: http://www.scitanie2011.sk/, kde
získate aj bližšie informácie a aktuality o sčítaní.
MM

Csemadok

V piatok 01. 04. 2011 v malej sále kultúrneho domu o 17.30 sa konalo otvorenie výstavy s názvom „História svetlom písaná“. Základná
organizácia CSEMADOK-u vystavila historické fotografie a pohľadnice o Jasove z konca 19. a začiatku 20. storočia. Výstava trvala dva
týždne.
A CSEMADOK jászói szervezete 2011. április 1-én, pénteken
a kultúrház kistermében megnyitotta foto kiállítását „Fénnyel írott
történelem“ címmel. A kiállításon fényképeket és képeslapokat láthattunk a 19. század végéről és a 20. század elejéről. A kiállítás megtekinthető volt két hétig.
J. Koronczi

Veľmi nás teší, že sa miestnej organizácii Csemadoku podarilo
túto výstavu uskutočniť a že sa jej zúčastnilo vyše 200 ľudí. Mnohí
vyjadrili svoj obdiv a uznanie nad fotografiami svojím podpisom
v pamätnej knihe Kultúrneho strediska. Počas výstavy niektorí starší
občania spomínali aj na svoje zážitky z detstva a vzájomne sa dopĺňali vo svojich spomienkach. Spomínali na ľudí, ktorí boli súčasťou
tej doby. V mnohých z nás tieto fotografie vyvolali hrdosť na našu
krásnu, historickú obec. Boli by sme veľmi radi, keby sa podobná výstava o našom Jasove opäť uskutočnila. Čakáme preto na vaše návrhy
a nápady.
redakcia
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Výstava fotografií z Medzinárodného plenéra fotografov

ZA KRÁSAMI HISTORICKEJ ŽELEZNEJ CESTY
Medzinárodný plenér fotografov „Na historickej Železnej ceste“
organizovalo na jeseň minulého roku Krajské osvetové stredisko
(súčasné KC KSK), s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dňa 10. mája výstavu z tohto plenéra slávnostne
otvorili aj v Malej sále Kultúrneho domu v Jasove. Vernisáž otvorila
naša kultúrnička Nórika Farkašová, ktorá privítala hostí – riaditeľku
Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Ing. Líviu Kratochvílovú a organizátorku plenéra pani Mgr. Helgou Tomondyovú,
ako ja všetkých prítomných.
Plenéra sa zúčastnilo 17 autorov, a to na trase: Jasov, Vyšný a Nižný Medzev, kúpele Štós a Smolník. Ku fotografom z Košíc, Krosna
a Užhorodu sa pridali aj naše dva mladé foto-talenty, ktoré sme nedávno objavili: Nikoleta Lacková a Peter Szacskó.
Nikoleta: „Som rada že som sa mohla tohto plenéra zúčastniť a zdokonaliť sa v mojom hobby. Počas troch dní som získala mnoho odborných skúseností a nových názorov a vytvorila si tak svoj vlastný pohľad
na svet spoza môjho fotoaparátu. Ďakujem všetkým za ich rady a prívetivosť.“
Ako dodala pani Tomondyová, výstava ponúka viac ako 60 čiernobielych a farebných fotografií. Tematicky sa viažu na okolitú prírodu a pamiatky, ktoré účastníci plenéra navštívili v priebehu troch
dní. Bola medzi nimi Národná kultúrna pamiatka Hámor v Medzeve, účastníci navštívili Jasovskú jaskyňu a vystúpili na Jasovskú skalu.
Navštívili Jasovský kláštor, ktorý zaujal fotografov nádhernou barokovou výzdobou kostola, francúzskou záhradou a bohatstvom kniž-

JASOV MÁ TALENT
3. kolo
Vonkajšia krása je o to cennejšia,
čím viac skrýva vnútornej krásy...
William Shakespeare
Už dva roky prebieha v rámci Jasovských osláv výstava s názvom „Jasov má
talent“. Výstava je realizovaná v priestoroch budovy plánovaného hotela pri autokempingu. Tento rok sa porota rozhodla
vyzvať všetkých nadšencov fotografovania
k účasti na súťaži: „Hľadá sa fotograf “.
Témou, ako už zvyčajne, je naša krásna
obec a okolitá krajina. Takže záber je široký a pestrý, môžete teda začať s prechádzkami. Nezabudnite si však kamaráta – fotoaparát. Aby vám nič neuniklo.
Pravdaže, súčasťou krajiny sú aj ľudia,
to znamená, že na vašich fotkách môžu
byť zachytené aj postavy (statické, či v pohybe). Je predsa milé zachytiť prácu či oddych, vzťahy ľudí i vzťah k okoliu. Predmetom fotografie teda v krátkosti môžu byť:
ľudia, zvieratá, kopce, les, jazero či potôčik, alebo hoci aj budovy v našej krásnej
obci. Všetko, čo je okolo nás.
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ničného fondu. Súčasťou programu bola aj návšteva Múzea kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve.
Výstava fotografií je výstižným zachytením udalostí, okamihov
a pamiatok navštívených miest na historickej Železnej ceste. Ako prvý
v okolí ju máme možnosť vidieť my, obyvatelia Jasova. Po 20. máji poputuje späť do Košíc. Tí, ktorí ju však nestihnú, budú mať možnosť si
ju pozrieť v letnom období v Medzeve a v okolitých obciach v rámci
Košického kraja.
Mgr. Helga Tomondyová a N. Farkašová

P. M.

Zopár dobrých rád pre súťažiacich:
Nezabúdajte, že:
– základom každej dokonalej snímky je
dobré osvetlenie,
– vyhnite sa priamym slnečným lúčom
a „protisvetlu“,
– pri fotení sa používajú magické čísla a najdôležitejším číslom, ktoré si treba
zapamätať, je číslo tri. Či už fotíte objekty
alebo ľudí, najpôsobivejšie výsledky dosiahnete, ak budú na snímke presne tri
jednotlivé motívy
Všetky nápady ukryté vo „foťáku“
odporúčame ukázať v knižnici ešte pred
odovzdaním, kde vám za pomoci odborníkov poskytnú dobré rady.

TERMÍN odovzdania fotografií
do súťaže: 22. august 2011

Tradičné stavanie mája
sa napriek zlému počasiu vydarilo
Tradičné stavanie Mája v tomto roku navštívilo veľa obyvateľov a záujemcov. Program bol
bohatý, vystúpili okrem speváckeho zboru
„CSEREPSZÍN“ z Mokraniec aj deti z Materskej a Základnej školy v Jasove. Vydaril sa aj
ozdobený májový strom. Obzvlášť ďakujeme
skvelému tímu dobrovoľníkov a pomocníkov
z radu Kultúrnej komisie a hlavne Ladislave
Takáčovej a jej rodinke, ktorá sa podieľala na
príprave takéhoto krásneho májového venca.
Ďakujeme za milé prekvapenie a želáme si
aj naďalej skvelú spoluprácu. Veľká škoda, že
napokon sa celá akcia musela urýchliť, pretože
husté čierne mračná neveštili nič dobrého.

MIESTO odovzdania fotografií
do súťaže: obecná knižnica
Prajem Vám veľa šťastia, lovu krásnych
záberov zdar a nezabúdajte, že najdôležitejšie je chodiť po svete s otvorenými očami, keďže i tie najobyčajnejšie veci môžu
byť tie „najkrásnejšie“.
N. F.

P. M.

Plán činnosti Poľovníckeho združenia „Skala“ Jasov
Poľovník je človek, ktorý – paradoxne – má hlavne pozitívny vzťah
k prírode a k zveri. Jeho hlavnou úlohou je totiž starať sa o zver, až
potom má právo ju loviť. Aj pre poľovníka platí etický kódex, ktorý je
pre neho malou bibliou.
Aká práca nás čaká po celý rok? O týchto
pravidlách sa – ako každé združenie – dohodneme na výročnej členskej schôdzi, kde si poľovníci vyhodnotia aj predchádzajúci rok, či
bol úspešný alebo neúspešný.
Čo je úlohou a povinnosťou každého jedného poľovníka? Celoročne prikrmovať zver,
dopĺňať soliská, kŕmidlá a násypníky, sledovať a sčítavať prírastok zveri v revíri, opraviť
poškodené posedy – kazateľnice. Povinne sa

koná brigáda na čistenie chodníkov, sadenie obilia, kosenie a sušenie
sena a zabezpečenie krmiva na zimu. Ďalšou úlohou je príprava na
Jasovské oslavy, kde je to naša najväčšia akcia pre nepoľujúcu verejnosť. Pre nás je však veľkým dňom Poľovnícky deň, ktorý sa koná v mesiaci jún, pretože je
mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Nie
je to teda málo, čo nás čaká aj tento rok.
Za svoju vykonanú prácu poľovník dostáva body. Ak svoju prácu nevykoná alebo sa
nezúčastní stretnutí, tak musí zaplatiť združeniu patričnú pokutu.
Svojim kolegom prajem veľmi úspešný poľovnícky rok 2011
F. F.

Novoročná diskotéka

VAŠE NÁZORY
– NAŠE VYSVETLENIE

klubu mladých čitateľov

„Na moju žiadosť ešte tam hore nikto
neodpovedal.“

Postup Obce Jasov
pri vybavovaní žiadostí
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,
návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:
Sprístupnenie informácií na žiadosť:
Žiadosť o sprístupnenie informácií
Obec Jasov vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania
žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods.
2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto
lehota predĺžená, najviac však o 8 dní.
Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi
bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
Anonymné žiadosti, návrhy a podnety
obec vybavuje v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty
neplynú.

„Vo štvrtok na úrade aj tak
niet nikoho“

P. M.

5. 5. 2011
„CHAMELEON PÁRTY“
sa vydarila
Miestne kultúrne stredisko sa veľkou
mierou pričinilo (od nápadu až po samotnú
realizáciu, od pozvánky – cez občerstvenie
i dôslednú prípravu) o dobrú atmosféru na
párty. Za to vďačíme najmä našej kultúrnej
referentke Norike Farkašovej. Zrejme aj jej
výber animátorky Laďky bol dobrý ťah, pretože záujem detí je možné čítať z tváričiek
na záberoch a určite bola dobrá zábava. Za
dobrú hudbu ďakujeme už tradične účinkujúcemu DJ Rolovi a všetkým dobrovoľníkom,
ktorí napomohli túto akciu zrealizovať.
M. M.

Začiatok nového roka privítali aj
mladí čitatelia knižnice, ktorí sa spoločne so svojimi kamarátmi zabávali
na NOVOROČNEJ DISKOTÉKE
v malej sále kultúrneho domu.
Rozhodli sme sa pripraviť túto akciu spolu s tímom DJ Rollo a priateľmi
knižnice, aby sme oživili spoločenský
život mladých ľudí v obci. Atmosféru
nám spríjemňovali svetlá reflektorov,
skvelá hudba a kopec balónov.
Pozvánku však dostali iba tí, ktorí celý rok pravidelne navštevovali
Obecnú knižnicu, zapájali sa do aktivít a knižky vracali v najväčšom poriadku. Teším sa, že nás bolo celkom
dosť a prejavujem nádej, že v budúcnosti čím ďalej tým viac mladých ľudí
bude vyhovovať týmto kritériám.
Príďte sa zapísať do „sveta rozprávok“
a tešiť sa zo spoločných akcií, ktoré sa
pripravujú aj tento rok.
knihovníčka Nórika

Vo štvrtok síce je nestránkový deň, to
však neznamená že na úrade nikto nie
je. Práve naopak. Tento deň vykonávajú
pracovníci a referenti najviac práce. Odpovedajú na písomné podania, spracovávajú rôzne stanoviská a rozhodnutia, účtujú, vypracovávajú obecné právne normy
(VZN) a mnoho ďalších úkonov, ktoré by
bolo náročné vykonávať pri súčasnom
vybavovaní stránok. Preto je vyhradený
jeden deň na takúto pracovnú činnosť.

N. F.

Plán kultúrnych podujatí
na rok 2011:
Stavanie mája – 30. 4. 2011
Deň detí – 25. 6. 2011
Jasovské oslavy – 27. 8. 2011
Stavanie vianočného stromčeka
– 10. 12. 2011

Letná univerzita v Jasove
„Jasovské Dni“ – „Jászó Napja“
17. Júl 2011 – 2011. Július 17.

N. Lacková
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Milé detičky
Stretávame sa prvýkrát, ale už teraz viem, že budeme spolu
tráviť pekné chvíle. Dovoľte predstaviť sa. Volám sa Čmeliačik.
Ako som si tak letel šírim svetom, doletel som k vám – jasovským deťom, aby som vás potešil stránkou plnou zábavy. Poproste mamičku, alebo otecka, nech vám venujú kúsok svojho
času. Prečítajte si spolu básničky, pokúste sa vyriešiť tajničku,
rozlúštiť hádanky, ktoré som si pre vás pripravil. Tak teda dosť
slov, pusťme sa do toho. Najprv si trochu precvičíme hlavičky.

Nauč sa so mnou básničku:

MUŠKA
Prší, prší hustý dážď, muška nemá pršiplášť.
Čo si teraz ona počne, keď na daždi silno zmokne.
Premoknú jej krídelká, aj prechladne chudinka.
Muška veru šikovná je, pod lístoček schová sa,
počká tam kým dáždik prejde, potom vzlietne, hopsasa.

Vymaľuj si ma

Milí ŽIACI: Chvíľka s knihou
Časť prvá: NAJ NAJ NAJ
– zaujímavosti z encyklopédií
▶ Najviac ľudí žije v Číne.
▶ Najväčšia hĺbka na zemi je v Tichom oceáne
– Mariánska priekopa – 11 034 m (vyše 11 km).
▶ Najväčší ostrov je Grónsko – 2 176 000 km2
▶ Najväčšia púšť je SAHARA – 7 770 000 km2
▶ Naša planéta Zem váži 5 980 000 000 000 000 000 000 ton
▶ Najvyšší vrch sa volá Mount Everest (Čomolungma) – 8 847 m,
leží v Himalájach.
▶ Najväčší oceán je Tichý oceán s rozlohou 179 688 000 km2
▶ Najväčší cicavec je veľryba.

Časť druhá: ČAS PLYNIE
0,001 sekundy žiari blesk,
0,005 sekundy potrebuje včela k jednému mávnutiu krídel,
0,02 sekundy ubehne, než si človek uvedomí pichnutie ihlou,

0,01 sekundy potrebuje kozmická loď, aby prešla 1 km,
1,25 sekundy ubehne, než dôjde svetelný signál z Mesiaca na Zem,
len 7 sekúnd mohol trvať bozk vo filme v 30-tych rokoch 20. storočia.

Časť tretia: JAZYKOLOMY
Skús vysloviť čo najrýchlejšie trikrát za sebou:
1. Naša lomenica je zo všetkých lomeníc najlomenicovatejšia.
2. Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš Peter?

Časť štvrtá: ZEMEPISNÉ NÁZVY
ANTARKTÍDA dostala meno z gréčtiny: anti – proti a arktikos –
severný.
AUSTRÁLIA dostala meno od námorníkov „južná zem“, z latinčiny
„Terra australis“.
AMERIKA sa volá po kupcovi s menom Amerigo Vespucci (1499).
AFRIKA sa volá podľa osady Afrika, ktorá ležala v dnešnom Tunise.

HÁDANKY
Pekne čierna, nie však všade.
Bruško pekné biele má,
na zimu tu neostane,
do teplých krajín odlieta.
(akčivotsaL)
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Dlhý zobák, dlhé nohy
Po močiari rád si chodí.
Keď ho žabky uvidia,
Do vody sa ponoria

Bodkovaný kabátik,
taký veru nemá nik
iba malý chrobáčik.
(naicoB)

(akneiL)
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