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Vážení občania,
dovoľte mi v tomto sviatočnom čase, tak 

ako každoročne, keď vstupujeme do najkraj-
ších sviatkov roka, z príležitosti tohtoročných 
vianočných sviatkov a Nového roku, v mene 
svojom a v mene poslancov Obecného zastupi-
teľstva v Jasove pozdraviť Vás - tu trvalo býva-
júcich občanov obce. Prajem Vám milostiplné 
vianočné sviatky a do nového roku veľa zdra-
via a šťastia.

 Požehnané vianočné sviatky prajem aj našej 
mládeži a deťom i našim rodákom a občanom, 
ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť 
týchto sviatkov doma.

 Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí 
tu prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svo-
jimi najbližšími a zvlášť pozdravujem našich 
chorých a osamelých občanov, či už sú teraz v 
nemocniciach alebo doma sami, či niekde mimo 
obce v kruhu svojich najbližších. Chorým pra-
jem skoré uzdravenie a veľa psychických a fy-
zických síl a osamelým prajem, aby túto samotu 
príliš nepociťovali.

 Radosť týchto sviatočných chvíľ má niekoľko 
podôb. Radostnú, v podobe stretnutia s najbliž-
šími, ale žiaľ aj smútočnú. To v prípade, keď ide 
o stratu a žiaľ za svojimi najbližšími, ktorí zo-

mreli v tomto roku, ale aj v nedávnej minulos-
ti. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom 
stole, kde ešte pred nedávnom sedávali dedko, 
babka, otec, mamka, manžel, manželka, brat, 
sestra, syn či dcéra - ostanú prázdne, ostane 
prázdna stolička a neporušený sviatočný príbor. 
Ale v mysliach sú určite s Vami. Našich zomre-
lých nech symbolizuje rozsvietená svieca ako 
symbol smrti, ale hlavne nádeje. Ubiehajúci čas 
života hojí tieto rany. Všetkým, čo ste v tomto 
roku stratili svojich najbližších, prejavujeme 
úprimnú ľútosť a smútok prežívame s Vami spo-
ločne. Veríme, že aj tieto sviatky budú v našom 
spoločenstve pre Vás bohatšie a to najmä du-
chovne, ale aj spoločensky. 

 Dúfame, že v novom roku sa problémy 
v obci budú riešiť spoločným dialógom a rešpek-
tovaním kresťanských hodnôt, čo prispeje k pre-
konaniu týchto problémov. 

 Príjemné prežitie sviatkov pokoja a radosti 
prajeme aj všetkým podnikateľom - živnostní-
kom, ktorí pôsobia na území obce.

Všetkým teda prajeme požehnané a príjem-
né prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 
len to najlepšie.

Ing. Gabriel Nagy
starosta

F. F.

Rozsvietenie jasovského vianočného stromčeka

Nešetri radosťou v sviatočné dni, po celý rok iným ju ponúkni, je to šťastie,
ktoré sa nestráca – ktovie ako – k tebe sa navracia.               J. G. Whitter

Foto: N. Lacková
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Lomnička“, a to priamo 
v miestnom Kultúrnom 
stredisku. V tvrdej kon-
kurencii so súťažiacimi 
z celého Východoslo-
venského kraja boli naše 
recitátorky mimoriadne 
úspešné: 1. miesto – Eva 
Icsová, 2. miesto – Jana 
Petriková, 3. miesto – 
Andrea Nagyová.  Naša 
reprezentantka - Eva 
Icsová sa nedala zahanbiť ani na celoslovenskom kole. Jej zaradenie 
do bronzového pásma v kategórii próza (účastníčok do 20 rokov) po-
tešilo všetkých. Blahoželáme! 

 Za starostlivosť a ochotu starať sa o spoločenské vyžitie našich 
dôchodcov boli členovia výboru Klubu dôchodcov odmenení pá-
nom starostom knihami počas spoločenského stretnutia v októbri, 
z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ďakujeme a srdečne blahože-
láme všetkým oceneným: Karol Kišš, Helena Budzáková, Helena 
Kleinová, Zuzana Kocsiková, Helena Lukáčová.

 Veríme, že práca týchto spoločenských organizácií bude naďa-
lej napĺňať i vypĺňať niektoré všedné či sviatočné dni svojich členov 
k ich spokojnosti. 

 V mene obce Jasov im vyjadrujeme verejné poďakovanie.   
 M.M.

V našej obci pôsobia dve spoločenské organizácie – Klub dô-
chodcov a miestna organizácia Únie žien Slovenska, ktorých zá-
sluhou sa do diania v obci zapája vyše 200 osôb. Vďaka členom ich 
výborov sa každoročne usporadúvajú rôzne spoločenské stretnutia 
–  nevynímajúc ani pracovné stretnutia v prospech obce, ako to 
bolo v prípade Únie žien Slovenska, ktorá pod vedením pani Evy 
Körtvélyovej zorganizovala brigádnickú pomoc pri čistení kamen-
nej časti plotu na obecnom cintoríne v letnom období.  

Nemalú zásluhu pri zapájaní našich seniorov do spoločenského 
života má výbor Klubu dôchodcov pod vedením Karola Kišša, kto-
rý zorganizoval relaxačno-poznávacie zájazdy pre svojich členov do 
Maďarska - v tomto roku až štyrikrát. Už sa stalo tradíciou navštevo-
vať chorých a starších členov Klubu z príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším, a tohto roku pribudla aj milá návšteva u jubilujúcich členov: 
pani Jolany Paulinskej, pani Prisky Kovácsovej a pána Štefana Bod-
nára, ktorí sa dožili okrúhlej 80-ky. Srdečne blahoželáme a aj touto 
cestou im  prajeme naďalej radosť zo života  v plnom zdraví.  

 Okrem každoročných hodnotiacich schôdzí, kde si účastní-
ci vypočuli aj pochvalné slová pána starostu Ing. Gabriela Nagya 
o svojej záslužnej práci a pripravili plány na nasledujúci rok, sa už 
tradične stretávajú na spoločenských posedeniach, ako sú: pose-
denie pri guľáši členov Klubu dôchodcov, či stretnutie z príleži-
tosti Medzinárodného dňa žien členiek Únie žien Slovenska. 

 Miestna organizácia Únie žien Slovenska sa môže pochváliť aj 
zorganizovaním 44.ročníka Obvodného kola súťaže umeleckého 
prednesu poézie a prózy, organizovaný špeciálne pre ženy: „Vansovej 

KULTÚRA

Ako sa činili naše najmasovejšie spoločenské organizácie v roku 2011

Foto: P. Martinove

Tohto roku sa konal v poradí štvrtý ročník Medzinárodného festivalu 
mládežníckych orchestrov a zborov „Shengenský poludník 2011 - Euro-
chestries Slovakia“. Festival organizovaný pod záštitou predsedníčky vlády 
SR  Ivety Radičovej sme si mohli naživo vychutnať aj my v Jasove.  Koncert 
sa uskutočnil v miestnom premonštrátskom kostole sv. Jána Krstiteľa  dňa 
19. 7.2011 so začiatkom o 19.30 hodine. Žiaľ, možno slabšia propagácia 
akcie spôsobila, že koncertu sa zúčastnila len malá skupinka záujemcov. Ich 
potlesk však mal silu najmenej 100 ľudí. Povzbudili sme mladých, talento-
vaných umelcov a odniesli sme si nezabudnuteľný zážitok. Po tomto neu-
veriteľne krásnom zážitku som sa rozhodla, že Vám priblížim atmosféru 
koncertu, aby ste sa najbližšie mohli pridať k nám. 

Koncert  v Jasove si môžete vypočuť na nasledujúcom odkaze na  in-

ŠENGENSKÝ POLUDNÍK V JASOVE
ternete: http://sengenskypoludnik.eu/index.php?option=com_content&-
view=article&id=138&Itemid=64. Alebo: (www.sengenskypoludnik.eu, 
potom si kliknite v menu na ľavom okraji: Videozóna, a vo videodenní-
ku zo dňa 19.júla 2011 si kliknite na Koncert Symfonického orchestra S. 
Moniuszka z poľského mesta Walbrzych v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa v Jasove - dirigent Malgorzata Sapiecha-Muziol - part 1 a už sa 
len pohodlne posaďte a nechajte sa unášať na vlnách klasickej i modernej 
hudby v orchestrálnom podaní. )

Tento Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov sa zro-
dil z myšlienky spolupráce Sláčikového orchestra MUSICA IUVENALIS s 
FEDERÁCIOU EUROCHESTRIES z Francúzska. Prvý ročník tohto spo-
ločne organizovaného festivalu s príznačným názvom „Shengenský polud-
ník“ sa uskutočnil v roku 2009.  

Festivaly pod záštitou Federácie Eurochestries spájajú prostredníctvom 
festivalových stretnutí a klasickej hudby mladých ľudí vo veku 14-26 rokov 
z oboch strán „šengenskej“ hranice, ktorá nanovo rozdelila Európu a svet. 
Svojím putovným charakterom vytvárajú priestor pre spoločné stretnutia 
mladých ľudí, výmenu skúseností, spoznávanie kultúry a tradícií. Prinášajú 
klasickú hudbu do miest, kde sa s ňou ľudia tradične nestretávajú. 

Ako milovníka klasickej hudby ma koncert v kostole sv. Jána Krstiteľa 
natoľko zaujal, že som sa vydala na cestu za festivalom do Košíc. Záverečný 
koncert sa konal  v Premonštrátskom kostole, kde sa spolu zišli všetci diri-
genti, hudobné zoskupenia a zažili sme aj „standing ovation“ prítomných. 
Bol to naozaj príjemný zážitok, na ktorý budem ešte dlho spomínať. Teším 
sa na ďalšie vystúpenia, na ktoré Vás zároveň všetkých pozývam. Oznamy 
koncertov a podujatí v aktuálnom čase nájdete na našej stránke www.ja-
sov.sk, ako aj na Úradnej tabuli a ohlasovať ich budem aj prostredníctvom 
miestneho rozhlasu.                                                                                        N.F.
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V miestnej knižnici sa v priebehu novembra uskutočnilo stretnutie členov Klubu 
dôchodcov, ktorí boli ochotní prísť na pozvanie knihovníčky, aby si spoločne pospo-
mínali na minulé časy, na školské lavice, na známych i takmer zabudnutých bývalých 
obyvateľov Jasova i na remeslá, s ktorými bolo naše mestečko chýrne. Nezabudlo sa 
ani na staré lásky či „staré dobré časy – keď sme boli mladí.“ Ďakujeme zúčastneným, 
že boli ochotní podeliť sa s nami o svoje spomienky a tešíme sa na ďalšie stretnutia a 
na Vaše ďalšie spomienky. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí sa síce nezúčastnili 
spomienkového stretnutia v knižnici, ale podelili sa o svoje zážitky na podnet zúčast-
nených o čosi neskôr.

Spomínali: Bodnár Ernő, Budzák Béla, Dzurová Mária, Halászová Marianna, Ha-
lász Eugen, Stanková Alžbeta.
Pamätáme sa na:
-  starú školu, ktorej triedy boli nielen v budove nad dnešným Policajným zborom v 

Jasove, ale aj napr. v Kultúrnom dome, na vtedajšom MNV, a v budove pred ZŠ, či 
inde a v starých laviciach nás sedelo veru aj 7 detí ☺,

-  prvého riaditeľa a kantora, pána menom Tóth Geyza, neskôr to bol pán Eugen To-
porcsák či na Polda pani učiteľku, ale aj na mníšky, ktoré učili nielen náboženstvo, ale 
aj matematiku a všetky ostatné predmety,

-  na to, keď sme v 50-tych rokoch 4 roky chodili do maďarskej školy a zrazu nás preložili 
do slovenskej školy do Medzeva. To sme veru ťažko chápali. Spočiatku sme mali samé 
päťky. Dokonca aj poobede sa chodilo do školy na hodiny háčkovania či telesnej vý-
chovy... Pamätám sa na našu skvelú pani cvičiteľku Reiterovú a pani Herstekovú, ktorá 
dlhé roky učila len prvákov. A práve vďaka nej sme sa mnohí naučili po slovensky.

-  na staré remeslá v obci, čižmárov (napr. pán Krivda, p. Ščavniczky Miskabáči, p. 
Kassai, Simon Jóžibáči...), debnárov, kováčov (p. Takács Pištabáči, Dropko, Bernáth 
Jenőbáči), hrnčiarov, krajčírov, kachliarov (Túróczy, Tarnóczy, Bodnár, Dzuro Pišta, 
Dzuro Jóži) mäsiarov, stolárov, kožušníkov či tkáčov, ale aj na iných šikovných re-
meselníkov ako napríklad kaderníkov, holičov (Demkeovci, Hužvár), boli tu taktiež 
kominári (Beluzsár Laci, Görcsös Dezső),

-  pamätáme si aj na našich kňazov: Kovács Kandid, Dr. Spilka Lőrinc, Dr. Lágyi Kornél,
-  na mníšky a ich predvianočný zvyk organizovať vianočný výpredaj, na ktorom po-

núkali svoje ručne robené cestoviny, bábiky a iné veci za symbolické ceny,
-  na kaplnku pod Zeleninou a ovocím - kde býval familiárne nazývaný obyvateľmi 

obce – pán farár „Lágyika“ a kde sa uskutočňovali sobáše,
-  na to, že kostol sv. Michala sa po vojne opäť začal rekonštruovať pod záštitou obce 

a na dôstojného pána farára Ladislava Farnkovicsa a Endrebáčiho Bálinta, ktorí sa 
najviac pričinili o obnovu kostola po požiari v roku 1975,

-  na to, že v časti “Bikarét“ - býčie pasienky - sa konali trhy, kde predávali prasatá, 
sliepky, somáre, husi a iné domáce zvieratá. Jedna krava bola na výmenu za 3 prasatá 
a podobne. Vymieňal sa aj ovos a pšenica napríklad za vajíčka. Na tieto trhy prichá-
dzal aj cirkus, na ktorý sme sa vždy tak veľmi tešili,

-  na to, že sa na sv. Michala každoročne konal veľký odpust po oboch stranách terajšej 
hlavnej ulice (na strane Pošty i Kultúrneho domu). Tu sme si ako dievčatá kupovali 
mašle do vlasov, medovníky a kadečo iné,

-  pred Kultúrnym domom na obchod pána Lacibáčiho Schwartza a na hostinec hneď vedľa. 

Hostinec u Zeleného stromu (vpravo) a obchod Ladislava Schwartza

Pamätník

Tri zázračné slová: prosím, ďakujem a prepáč.

poskytla p. Marianna Halászová

 Nový školský rok – staré triedy v novom šate. Otvorením nového školské-
ho roka sme deti privítali vo vynovených triedach. Vďaka finančnej pomoci 
rodičov všetkých detí MŠ sme zakúpili množstvo hračiek a pomôcok, za čo 
im aj touto cestou patrí srdečná vďaka. Trieda motýlikov, I. trieda, sa pýši 
novým domčekom, kobercom a celá zmenila svoj vzhľad i farby. Trieda vče-
ličiek je obohatená novým futbalovým kobercom a množstvom matematic-
ko –logických, umelecko – expresívnych a didakticko – tvorivých pomôcok. 
Zriadil sa kútik IKT (informačno -  komunikačnej technológie). 

 Napriek všetkému krásnemu,  aj za novým šatom sa občas skrýva veľa 
problémov. Len čo sa ochladilo, musel sa riešiť jeden zo závažných problé-
mov. Napriek mnohým pokusom predísť narušeniu chodu MŠ sa realizácia 
výmeny plynového kotla uskutočnila až keď deti v triedach doslova mrzli. 
Sklamaní rodičia túto situáciu riešili výberom detí. Po dvoch týždňoch sme 
sa opäť stretli už v príjemnom teple. A aby toho nebolo málo, po príjem-
nej, ale krátkej chvíli o sebe dala vedieť elektrina, ktorá bola poškodená 
po prasknutí vodovodných rúr po veľkej rekonštrukcii vo februári. Vďaka 
rýchlemu zásahu elektrikára pána A. Hudáka sa nikomu nič nestalo. V sú-
časnosti postupne vymieňa celé elektrické vedenie, ktoré bolo v dezolát-
nom stave. Doteraz nás trápi aj to, že v MŠ naďalej spia deti na starých 
ležadlách, pretože na nové nie sú finančné prostriedky a taktiež to, že pre 
33 detí máme nedostatok stoličiek. Aj napriek mnohým nedostatkom 
a ťažkostiam nás naša práca stále teší a motivuje k mnohým aktivitám, kto-
ré sú pozitívnym prínosom pre „naše detičky.“ Na nadchádzajúci rok sme 
si pripravili viacero aktivít.

Predpokladané akcie v školskom roku 2011/12: 
„Zemiačik panáčik, Deň strašidiel, Šarkany, Mikuláš v MŠ, Vianočné sve-

tielko, Vianočný zvonček, Deň snehuliakov, Škôlkarsky karneval, Veľkonočný 
zajko, Deň rodiny, Deň detí.

 V priebehu roka sa deti  zúčastnia rôznych súťaží (Viacboj všestrannosti, 
Škôlkarsky slávik, Putovná súťaž v poézii), hudobných a divadelných predsta-
vení. Vopred ďakujeme rodičom za ochotu pri preprave detí na súťaže s vlast-
ným autom na vlastné náklady. 

 Plánuje sa spolupráca s miestnym kultúrnym strediskom v Moldave nad 
Bodvou „CVRČEK“  a Policajným zborom v Jasove.

Opäť plánujeme zber: 
Naša MŠ Kamarát je aj v tomto roku zapojená do zberu papiera, vrškov 

z PET fliaš, vrchnáčikov zo SABI jogurtov. Touto cestou sa chceme poďako-
vať nielen rodičom detí, ale aj všetkým občanom Jasova, ktorí sa zapojili do 
týchto zberov. 

Občianske združenie pri MŠ:
Pri MŠ je založené Občianske združenie „ LIENKA LENKA“, na kto-

rého účet môžete prispievať aj vy 2% z dane. Číslo účtu je nasledovné: 
9464004/5200. Darcom vopred ďakujeme.

kolektív MŠ 

Stará škôlka v „novom šate“
Foto N.Lacková
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SPOLOČENSKÉ AKCIE

Tri veci musíš sebe aj druhým želať: zdravie, priateľov a radosť.

Deň detí                                                                                                  Foto N. Lacková

Deň detí                                                                                                  Foto N. Lacková

Deň detí                                                                                                  Foto N. Lacková

Helloween párty - Zraz strašidiel Klubu mladých čitateľov              Foto N. Lacková

Posedenie z príležitosti dňa Úcty k starším                                      Foto P. Martinove

Posedenie z príležitosti dňa Úcty k starším                                      Foto P. Martinove

Spomienkové posedenie v knižnici                                                   Foto K. Juhászová
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SPOLOČENSKÉ AKCIE

Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie.

Posedenie Únie žien z príležitost Dňa žien                                                                                       Foto P. Martinove Výstava Betlehemov Ľ.Lomnického

Výstava prác talentov vrámci 7.Jasovských oslávFotovýstava Natálii NozdroviczkejPosedenie Únie žien z príležitost Dňa žien     

Foto P. Martinove Foto P. Martinove

Foto N. Farkašová

Foto N. Lacková

V septembri bola miestnym rozhlasom v Jasove vyhlásená zbierka použitého 
šatstva  pre organizáciu „Diakonie Broumov“.  Na veľký údiv sa za krátky čas 
vyzbieralo 106 vriec oblečenia, obuvi, hračiek a kadečoho. Týmto by sme sa 
v mene spolupracovníkov združenia chceli poďakovať všetkým, ktorí darovali 
svoje vecné príspevky a boli ochotní pomôcť. 

„Diakonie Broumov“ sa nachádza v Čechách a  vznikla v roku 1993 ako 
občianske združenie zamerané na spoluprácu so všetkými ľuďmi dobrej vôle, 
humanitárnymi organizáciami, cirkvami a ďalšími inštitúciami, ktorých súčin-
nosť je nutná pre pomoc tým, 
ktorí to potrebujú. Ich posla-
ním je pomôcť ľuďom, ktorí 
sa z rôznych dôvodov ocitli 
v núdzi, v krízovej životnej si-
tuácii či na okraji spoločnosti. 
Sústreďujú sa hlavne na to, aby 
dopomohli týmto ľuďom k ich 
osamostatneniu a integrácii 
tak, aby opäť našli svoje miesto 
v spoločnosti.  

Zbierka oblečenia poslúži 
ľuďom, ktorí sa ťažko umiestnia 
na trhu práce kvôli zdravotné-

mu postihu, občanom ktorí sa ocitli bez domova z dôvodu sociálnej odkázanosti 
alebo v dôsledku živelných pohrôm. Ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispe-
li a doniesli svoje ťažké vrecia do Kultúrneho strediska. Vďaka patrí i všetkým 
ostatným, ktorí nás poprosili o zorganizovanie ďalšej zbierky, aby aj oni mohli 
prispieť k dobru, ktoré keby každým dňom víťazilo, svet by bol krajší.

Ďalšia zbierka sa uskutoční pravdepodobne v priebehu FEBRUÁRA 2012 
a bude vopred oznámená prostredníctvom letákov na obchodoch a vyhláse-
ná v miestnom rozhlase. Môžete rozšíriť zbierku aj Vy a priniesť do kultúrne-

ho domu (priebežne do konca 
februára 2012): oblečenie pre 
deti i dospelých, lôžkoviny, 
posteľnú bielizeň, utierky, ute-
ráky, záclony, látky, periny, 
vankúše, deky, obuv a hračky. 
V prípade, že sa rozhodnete 
prispieť, uvedené veci doneste 
do Kultúrneho strediska v čase 
jeho otváracích hodín najne-
skôr do konca januára 2012. 
Prípadná zmena bude včas vy-
hlásená v miestnom rozhlase.

N.F.

Kam poputovala zbierka  „nepotrebných vecí“ potrebným ľuďom



6

Fotogaléria - Jasovské oslavy

Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková

Foto: N. Lacková

Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blížnemu.
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Nepríjemné prekvapenie
V skutku kuriózna situácia. Pri prekopaní cesty pre vodovodné 

potrubie sa natrafilo na mínu. Čo s ňou? Je funkčná, či nie? Člo-
vek nikdy nevie. Preto boli prizvaní policajti. Keďže ani oni nevedeli 
poradiť, prizvali pyrotechnikov. Tí ale boli v inom okrese, a tak sa 
cesta uzatvorila a čakalo sa. Po príchode pyrotechnikov sa napätie 
len vystupňovalo. Čo bude? Ale našťastie zistili, že to bol len prázdny 
kryt od míny. Každému sa uľavilo a tak, po dlhej prestávke, sa mohlo 
pokračovať v práci ďalej.

M.P.

Foto: F. Fehérová

Foto: N. Lacková

Tri veci musíš dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžia.

„Jeden záslužný rok za nami, ďalší boja plný pred nami“

V závere tohto roka je žiaduce zhrnúť aktivity a úspechy, o ktoré sa 
zaslúžil náš Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove. Začiatkom tohto roka 
sa konala výročná členská schôdza, zameraná na prerokovanie pláno-
vaných úloh. Členovia sa tu tešili aj z ďakovného listu, ktoré im udelili 
vyššie orgány. Uznanie získali za aktívnu pomoc počas povodňových 
dní v roku 2010 a aj my môžeme dodať, že im naozaj právom patrí. Aj 
touto cestou im preto ďakujeme za pomoc. 

Členovia sa každoročne počas roka zúčastňujú rôznych pohárových 
súťaží, súťaže obvodového kola, ale aj požiarnych taktických cvičení či 
odborných školení, na ktoré sa musia sústavne a dôkladne pripravovať. 
Vymenujme niektoré zo súťaží, na ktorých čestne reprezentovali našu 
obec. 

7.5.2011 sa konali oslavy v Poproči - z príležitosti 90.výročia zalo-
ženia DHZ - naši muži obsadili pekné  2.miesto v kategórii „Požiarny 
útok“ a za 2. miesto získali aj súťažný pohár.

4.6.2011 sa konala obvodová súťaž v Poproči – organizovaná Okres-
ným výborom (OV) Dobrovoľného hasičského zboru – naši muži tu 
obsadili 6. miesto.

8.7.2011 sa konalo stretnutie hasičských družstiev zo Sloven-
ska,  Poľska ale aj z Čiech. Slovensko bolo zastúpené zborom z Medzeva 
a Poproča. Žiaľ, náš dobrovoľný hasičský zbor sa tohto výnimočného 
stretnutia nemohol zúčastniť najmä z technických príčin. Snáď sa to 
najbližšie podarí. 

Hukot sirén narušil tiché sobotné poobedie 19. septembra, našťastie 
nie pre vzniknutý požiar ale z toho dôvodu, že OV DPO Košice – oko-
lie, so súhlasom starostu obce, organizoval Okrskové požiarno-taktické 

cvičenie, ktorého sa 
zúčastnili hasičské 
zbory z okolitých 
obcí. Akcia sa kona-
la v Jasove. Úlohou 
zborov bolo hase-
nie lesného požiaru 
pri Jasovskej jasky-
ni. Náročnosť tejto 
akcie tvoril už na 
prvý pohľad zložitý 
terén. Problémom 
sa javila priechod-
nosť k Jasovskej 

jaskyni – spôsobil to železničný most pri Starom mlyne. Jeho výška totiž 
bráni tomu, aby pod ním prešli vyššie, a teda aj hasičské vozidlá. Pre-

Dobrovoľný hasičský zbor v Jasove

chod vozidiel k centru „požiaru“ sa riešil krátkou obchádzkou cez ko-
ľaje o niekoľko metrov vyššie, kam sa autá dostali cez novovybudované 
parkovisko pred mostom. Stratili sa tak obavy, že k Jaskyni je nemožné 
sa bezpečne a rýchlo dostať v prípade reálneho požiaru. Tu sme si uve-
domili závažnosť situácií, keď neľahkú úlohu hasičov často sťažujú pre-
kážky, ktoré si vyžadujú zodpovedné konanie a pohotové rozhodovanie 
v prospech záchrany životov a majetku. 

 V závere akcie došlo k vyhodnoteniu a pán poslanec PaedDr. Pavol 
Martinove vyjadril v mene neprítomného pána starostu (na služobnej 
ceste) a občanov obce radosť z úspešnej akcie a vieru v schopnosti na-
šich dobrovoľných hasičov.

Blahoželáme a ďakujeme nášmu tímu za ich reprezentáciu a zásluž-
nú prácu.                                                                                                   N.F. 

Foto P. Martinove

Foto P. Martinove
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Rozhovor o kachličkárni s Bodnár Pišta-báčim
Pišta báči, vy ste najstarší žijúci kachličkár, ktorý robil v Jasov-

skej kachličkárni. Určite si spomínate na časy, keď ste tam praco-
vali. Ako to vlastne bolo? 

No, kde by som začal. Už aj ja len z rozprávania viem, že v Jaso-
ve založili kachličkáreň ešte premonštráti. Pôvodne tu boli hrnčiari, 
veď o tom svedčí aj jeden z Jasovských cechov – hrnčiarsky cech. Ten 
vznikol kvôli červenej hline, až neskôr vznikla kachličkáreň, tiež kvôli 
hline, ale bielej. V roku 1950 kachličkáreň v Jasove prebral Komunál-
ny podnik a závod fungoval do roku 1989. 

Ktorí kachliari tu pracovali?
Prvý majster bol pán František Vál, neskôr Ján Németh. No kach-

liarov bolo v obci veľa. Napr.: Markuš Jóži, Tarnóczy Jóži, Tóth Miška, 
Novák Feri, Dzuro Pišta, Dzuro Jóži, Naplava Tóni, Schuller Dežő, 
Frankovics Miška, Breza Jani, Silárszky Ernő, Silárszky Pišta, Kriv-
da Jenő, Krivda Feri, Görcsös Feri, Kovács Feri, Bodnár Feri, Gócs 
Pišta, niektorí z nich mali doma vlastné pece, sami vyrábali a stavali 
kachle. 

Tri veci musíš obdivovať: krásu prírody, starých ľudí a deti.

Z HISTÓRIE OBCE  KACHLIČKÁREŇ

  Počula som, že tam bola práca veľmi ťažká.
To je pravda. Práca bola špinavá aj ťažká. Namočenú hlinu stroj 

premiešal a vyformoval do kvádra, ale potom už ostatná práca bola 
ručná. Hmota sa dávala do sadrových foriem, prilepili sa rebrá, opra-
covali a nakoniec zaliali glazúrou. Každý kus prešiel rukami pracov-
níkov. Bola to skutočná manufaktúra.

Z fotografií vidieť, že tam pracovali aj ženy. 
Áno, pracovalo  tam až 15 – 20 žien. Boli to veľmi šikovné ženy. 

Hoci pracovali veľmi ťažko, boli usilovné a zodpovedné. Jedna žena 
urobila za mesiac aj tisíc dielcov.

 
Jasovská kachličkáreň vraj bola v tom čase veľmi známa.
Pravdaže, veď sme boli jediná kachličkáreň na Slovensku. Druhá 

bola v Letoviciach na Morave. V tom čase sme vyrobili mesačne aj 
150 kachlí. V tých starších domoch v Jasove a okolí sú aj 2 -3 kachle, 
alebo pece našej výroby.

Koľko rokov vydržia také kachle?
To závisí od toho, ako a s čím sa kúri. No jedny kachle vydržia aj 

100 rokov. Je pravda, že po 20 – 30 rokoch sa väčšinou kachle pre-
stavajú pre nejaké vnútorné poškodenie, ale potom fungujú ďalej. 

Taká ojedinelá profesia a výnimočná výroba, a predsa to za-
niklo. Prečo?

V roku 1989 nastala veľká politická zmena. Prišla reštitúcia a pô-
vodní majitelia žiadali navrátenie majetku. Komunálny podnik za-
nikol a výroba sa zastavila. Spočiatku boli nové a veľké plány na vy-
budovanie úplne nového podniku. Urobili sa aj prvé terénne úpravy 
pri bani na popročskej ceste, kde sa ťažila hlina. Inžinieri boli na 
stáži pre tento nový projekt aj v Maďarsku. Ale všetko ostalo nako-
niec kdesi na papieroch. Budova kachličkárne bola niekoľko rokov 
prázdna, chátrala. Nakoniec sa predala, dnes je tam píla. Mladšej 
generácii bude kachličkáreň primonínať  už len nový názov ulice – 
pri Kachličkárni.

 
Vo Vašej rodine je kachliarstvo tradíciou
Áno. Kachliar bol môj otec, brat aj ja. Nakoniec som svoje skú-

senosti odovzdal zaťovi, ktorý ako inžinier si urobil skúšky z tohto 
odboru. Som rád, že v rodinnej tradícii mám pokračovateľa. 

Píšta-báči, bolo mi potešením sa s Vami a s Gizike néni vrátiť 
trošku do histórie našej obce. Ďakujem Vám za príjemný rozhovor, 
prajem Vám veľa zdravia a dúfam, že ešte bude príležitosť na po-
dobné rozhovory. 

Foto: z archívu p. Bodnára
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Brožúra  REGIÓN – 3,50 €, kde je predstavený Slovenský 
kras a povodie Bodvy v slovenskom, maďarskom, anglic-
kom i nemeckom jazyku,
PAMÄTNÁ MINCA o Jasove – 2,00 €  vyrobená k 760. 
výročiu založenia obce Jasov,
POZNÁMKOVÝ BLOK – 0,75 €  na obale s fotografiami 
o Jasove,
POHĽADNICE o Jasove – 0,75 €, kreslené i fotené.
Taktiež rôzne skladačky, mapu s ulicami, či iný drobný le-
tákový materiál zdarma.
!!!NOVINKA!!! : NÁSTENNÉ KALENDÁRE NA ROK 
2012 s obrázkami z Jasova.

„Potešte seba i svojich blízkych.“                                N.F.

Prichádzajú Vianoce, čas, kedy každý z nás myslí na 
toho druhého o trochu viac. Zháňame všedné i nevšedné 
darčeky pre svojich blízkych i známych. Obyvatelia Jasova 
i okoloidúci turisti a návštevníci z iných obcí a miest ob-
čas zablúdia do obecnej knižnice počas roka ale i v tento 
predsviatočný čas. Prídu, aby si vypožičali nielen  knihu, 
ale taktiež preto, že tu môžu pre svojich známych, hlav-
ne priateľov v cudzine, zakúpiť nevšedné darčeky. Touto 
cestou vám teda opäť pripomíname, že v našej knižnici si 
môžete zakúpiť ako nevšedné darčeky napr.: 
Kniha JASOV  - 6,00 €, v slovenskom i maďarskom ja-
zyku,

KULTÚRA

Slávnostná kolaudácia 
a vysvätenie Základnej 

školy v Jasove 
 V piatok 26.augusta 2011 sa konala z prí-

ležitosti ukončenia komplexnej rekonštruk-
cie a odovzdania vynovených priestorov ZŠ 
v Jasove veľká slávnosť. Slávnostne ju otvoril 
starosta obce Jasov Ing. Gabriel Nagy, ktorý 
privítal a pozdravil pozvaných takmer osem-
desiat hostí a poslancov obecného zastupiteľ-
stva. Otvorenia sa zúčastnili pani primátorka 
z Medzeva, niekoľkí starostovia okolitých 
obcí a dvaja starostovia z družobných obcí z 
Maďarskej republiky, ktoré majú s našou ob-
cou už mnoho rokov bohatú spoločenskú a 
kultúrnu spoluprácu. Potom nasledovala pre 
obec Jasov a samotnú školu veľmi významná 
udalosť - celá škola bola slávnostne vysvätená 
jasovským pánom farárom ThDr. Imrichom 
Richardom Rédlim, OPraem.. 

Je treba zdôrazniť objektívnu skutočnosť, 
ktorá sa nesmie opomenúť. Bez nesmiernej 
snahy pána starostu Jasova by sa táto veľká 
rekonštrukcia školy veľmi ťažko realizovala. 
Preto sa pani riaditeľka školy PaedDr. Alžbe-
ta Mačatová poďakovala agilnému pánu sta-
rostovi veľkou kyticou kvetov v mene celého 
kolektívu školy.  Vedenie Základnej školy 
zabezpečilo pre zúčastnených vzácnych hostí 
bohatú slávnostnú večeru. 

Prítomných hostí veľmi potešila recitácia 
aj tanečné vystúpenie nadaných žiakov školy, 
ktorej svojimi bohatými kultúrnymi aktivita-
mi patrí v rámci celého Košického kraja jedno 
z popredných miest. O tom, že o tejto škole sa 
hovorí po Slovensku len vo veľmi pozitívnom 
zmysle, dokazujú aj návštevy členov vlád SR 
na čele s bývalým podpredsedom vlády SR 
Doc. PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. a s 
bývalým ministrom práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR Ing. Ľudovítom Kaníkom. 

Poďakovanie za realizáciu celej akcie patrí 
pani riaditeľke školy PaedDr. Alžbete Mača-
tovej, ale aj celému kolektívu školskej jedálne 
a samozrejme aj  upratovačkám ZŠ v Jasove 
za prípravu pohostenia a útulných priestorov 
školy.                                           František Mrva

„Umenie je také veľké, že vypĺňa celého človeka“ (G. Flauber)
Opýtali sme sa našej umelkyne, Mgr. Františky Fehérovej, čo pre ňu umenie v živote znamená 

a či má aj spätnú väzbu na to, čomu sa tak rada venuje:
 „Začala by som tým, čo pre mňa znamená umenie: „Je to proces, pri ktorom si uvedomím, že svet 

si môžem robiť krajším a lepším“. Preto sa snažím aj ja prispieť k tomu, aby sme mali svoje prostredie 
farebnejšie a útulnejšie. 

 Za svoju silnú stránku považujem textilnú tvorbu, tak som sa zapojila do súťaže s týmto zameraním.  
Potešil ma úspech, ktorý sa dostavil 16. septembra 2011, kedy som si bola prevziať ceny do Banskej 
Štiavnice.  V kategórii „úžitkové predmety“ som získala 1. cenu na Slovensku a v kategórii „dekoratívne 
predmety“ zase čestné uznanie.(viac na: www.osvetaziar.sk)  Pre mňa je to veľký úspech lebo viem, že to 
čo robím, má svoju hodnotu. Milujem umenie a budem ho milovať, a túto lásku chcem vštepovať aj do 
duší mojich študentov, v ktorých je veľký potenciál.“

Ďakujeme za príspevok a prajeme Ti veľa úspechov v živote                                                               N.F.

Foto: P. Martinove
Fo
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Foto: archív MKS

Nápady pre netradičný darček nielen na Vianoce
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ZO ŠPORTU

Tri slová v srdci maj, miluj, trp a odpúšťaj.

 Futbalová sezóna 2010/11 bola pre futbalovú jednotu AC Jasov veľ-
mi úspešná. Naše dospelé mužstvo postúpilo do I. triedy oblastného 
majstrovstva. Naši „dorastenci“ vyhrali v lige Juhozápadnú skupinu 
a postúpili do IV. ligy. Žiacke mužstvo skončilo na 5.mieste.  
Úsilie nového výboru v zložení: Jozef Halász, Miroslav Cuper, Gabriel 
Nagy, Ivan Novotný, Šimon Novotný, Maximilián Červený, ktorí pre-
vzali futbalový oddiel v roku 2009 a pracujú už tri roky, nebolo márne. 
Snažili sa rozšíriť a stabilizovať kádre pre jednotlivé mužstvá, zabezpečiť 
optimálny rast našich mladých hráčov, naučiť ich na pravidelné trénin-
gy, čím vytvorili optimálne podmienky pre budúcnosť jasovského fut-
balu. 

Stručný prehľad účinkovania jednotlivých mužstiev:

Dospelé mužstvo: 
-  skončilo na 4.mieste – získalo dohromady 50 bodov, 
-  16 zápasov vyhrali, 2x hrali nerozhodne, 8x prehrali,
-  nastrieľali 53 gólov, inkasovali 51,
-  úspešnejší boli v jesennej sezóne - získali 28 bodov, (jarná sezóna 

– 22 bodov),
-  najlepším hráčom bol Michal Budai,
-  najlepším strelcom gólov Šimon Novotný, 
-  mužstvo viedol v jesennej sezóne Jozef Halász, v jarnej sezóne Ivan 

a Šimon Novotný.
Dorastenecké mužstvo: 
-  vyhralo V. ligu a postúpilo do IV. ligy,
-  15 zápasov z 22 vyhrali, nerozhodne hrali 2x a prehrali 5x,
-  nastrieľali 81 gólov, dostali 31 gólov a spolu získali 47 bodov,
-  najlepším hráčom sa stal Evald Horváth, 
-  najlepším strelcom Leo Horváth, ktorý nastrieľal 28 gólov,
-  našich dorastencov viedol Jozef Halász. 
Žiacke mužstvá vyhrali svoju súťaž I. triedy Oblastného futbalového 

zväzu v minuloročnej sezóne 2009/2010. V sezóne 2010/2011 už neboli 
takí úspešní a obsadili 5.miesto.

 Musím však podotknúť, že pri troche šťastia mohli vďaka zápasu vo 
Veľkej Ide skončiť na 2. mieste, kde v prvom polčase viedli 3:1. Domá-
cim sa však podarilo vytvoriť podstatne lepšie podmienky v II. polčase, 
a tak naši podľahli 3:4.

-  Z 26 zápasov však vyhrali 16, 3x hrali nerozhodne a 7 zápasov 
prehrali,

-  nastrieľali 115 gólov, inkasovali 40 a nazbierali 21 bodov,
-  najlepším hráčom tohto mužstva sa stal Ján Žiga,
-  najlepším strelcom René Žiga, 
-  mužstvo trénoval Maximilián Červený.

Porovnávajúc zloženie našich mužstiev s inými, musím vyzdvihnúť 
potešujúci fakt, že v našich mužstvách hrajú len hráči z Jasova. Pretože 
netreba zabudnúť, že i my sme zodpovední za „našu“ mládež, za našu 
budúcu generáciu. Nemôže nám byť preto jedno, či sedia za počítačmi, 
či blúdia po krčmách za automatmi alebo chodia pravidelne na trénin-
gy.  Naša 92 ročná futbalová tradícia si zaslúži, aby sme lepšie aktivizo-
vali športový život v obci. Za tie roky vyvíjalo kratšiu či dlhšiu aktivi-
tu až 11 oddielov na jasovskom športovom poli: futbal, stolný tenis, 
kolky, šach, hokej, turistika, atletika, lukostreľba, lyžovanie, volejbal 
i rekreačný šport. Dnes aktívne pracujú už iba štyri zo spomínaných 
oddielov. V členstve sme zaviedli inováciu vydávaním členských preu-
kazov.

 Veľkú zásluhu má na rozvoji športového života aj Obecný úrad, 
hlavne pán starosta, ktorému chcem v mene všetkých nás poďakovať 
za podporu a za to, že mu záleží na športovom živote v Jasove. Oplotilo 
sa ihrisko, ukončilo sa tréningové ihrisko, v súčasnosti prebieha rekon-
štrukcia sociálnej časti pod tribúnou a chystáme sa aj naďalej vylepšo-
vať prostredie a podmienky pre športovú činnosť.

 Aj touto cestou by som teda rád vyzval našich občanov, aby sa zapá-
jali do aktívnej pomoci a podporili naše úsilie. 

 
 Som toho názoru, že šport v Jasove si zaslúži úctu. Veď listujúc 

v spomienkach môžem povedať, že zažil toľko slávy, úcty, dal občanom 
toľko radosti a zapojil do športovej i podpornej činnosti už toľko ľudí, 
že nehodno naň zabúdať.

Halász József

Účinkovanie našich mužstiev vo futbalovej sezóne 2010/2011

Jozef Halász

Jozef Halász
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Tradícia futbalového 
zápasu

ALVÉG – FELVÉG
 Od roku 2004 sa pravidelne v lete orga-

nizuje športový deň ALVÉG – FELVÉG na 
futbalovom ihrisku v Jasove. Aj tohto roku sa 
organizátori pokúsili túto tradíciu zachovať 
a zorganizovali už v poradí 11. ročník. „AL-
VÉG“ je zaužívané pomenovanie „Dolný ko-
niec obce“ a FELVÉG - „Horný koniec obce“, 
a to podľa toku rieky Bodvy, ktorá priteká 
od hôr z Medzeva (z „horného konca“). Je 
to teda, dá sa povedať, futbalový zápas, kto-
rý vedú proti sebe obyvatelia Jasova z hornej 
a dolnej časti obce. 

 Aj v tomto roku sa zišli priaznivci špor-
tu a zábavy, aby v tejto tradícii pokračovali. 
Uskutočnili sa ako vždy zápasy v mužskom 
a ženskom futbale, kde sa bojovalo hlavne 
o získanie putovného pohára. Samozrejme - 
myslelo sa aj na deti. Boli pre ne pripravené 
rôzne zábavné hry a súťaže, dokonca súťažili 
aj rodičia s deťmi. Po športových súťažiach 
a hrách si každý rád pochutnal na výbornom 
guláši, ktorý pripravovali tradiční organizá-
tori. Športový deň sa končil voľnou zábavou 
a diskotékou. Sme veľmi radi, že návštevnosť 
tejto súťaže rokmi iba narastá, že sa čoraz 
viac ľudí zapája či prichádza povzbudzovať 
športovcov. 

Organizátori aj touto cestou ďakujú 
všetkým doterajším sponzorom, dobrovoľní-
kom z radu pomocníkov, zúčastneným ale aj 
všetkým, ktorí sa prišli len pozrieť a povzbu-
dzovať. 

P.M.

POĎAKOVANIE
Organizátori futbalového zápasu

ALVÉG – FELVÉG týmto vyslovujú
poďakovanie všetkým sponzorom:

Obecný úrad v Jasove
Kultúrne stredisko Jasov

VARIANT – Katarína Nagyová
Rozličný tovar – Potraviny – Zoltán Perlík
CLUB ŠTOFI – Štefan a Alena Fülöpovci

 POTRAVINY – Peter Farkaš
a Ladislava Takácsová

BB – TRADE – Bibiana Bálintová
MS DISKONT – Silvia Thurová 
Kolkáreň – Kamila Magyarová

DIDA- Ildikó Filčáková
Jozef Magyar, Ján Magyar, Vladimír Sabol, 

Alexander Kirliga, Dezider Belužár,
Marián Dzurik-Faragó

Nový lukostrelecký areál
prináša svoje ovocie - ďakujeme za podporu

ZO ŠPORTU

Prajme si vždy krásne chvíle, aby sme mohli zažiť niečo milé.
Rodinu objať, stretnúť priateľov, darovať si pár krásnych slov. 

Dňa 16. - 17. apríla 2011 usporiadal náš 
oddiel prvé kolo tohtoročného Slovenského 
pohára v terčovej lukostreľbe. Napriek 
menším problémom pár dní pred pretekmi 
sa aj tento rok podarilo zorganizovať dob-
rú súťaž, s vysokou účasťou športovcov vo 
viacerých kategóriách. Celkovo sa pretekov 
zúčastnilo 59 lukostrelcov. Veľmi nás tešila 
pochvala lukostrelcov z Budapešti, ktorým 
sa preteky, strelnica aj prostredie veľmi pá-
čili. Najviac nás teší, že výsledky, ktoré sa 
zrodili na tejto súťaži, boli veľmi dobré až 
zriedkavé. Výsledky pretekov je si možné 
pozrieť na oddielovej stránke www.luko-
strelbajasov.sk.

Tohto roku sa nám podarilo zorganizovať 
aj Deň otvorených dverí, ktorého cieľom 
bolo - viac sa otvoriť občanom našej obce. 
Často sme sa totiž stretávali s názormi, že 
mnohí Jasovčania by sa aj boli prišli popo-
zerať na strelnicu či  poinformovať sa, no 
nakoniec tak nespravili z rôznych dôvodov. 
Týmto Dňom sme teda umožnili prísť medzi 
nás všetkým tým, ktorí o to prejavili záujem.  
Túto akciu hodnotíme veľmi pozitívne a na-
vyše sa tak  naša členská základňa rozrástla 
o ďalších dvoch členov. K dnešnému dňu sa 
tak tešíme už z 29 člennej členskej základne.

Dlhodobá práca na strelnici priniesla 
svoje ovocie vo forme účasti dvoch našich 

strelcov v juniorskej kategórii na Majstrov-
stvách sveta v Poľskej Legnici. Juraj Du-
choň bol najlepší kadet medzi Slovenskými 
reprezentantmi a obsadil celkovo 57. miesto 
spomedzi 118 lukostrelcov. Jeho brat Mi-
roslav súťažil medzi juniormi - a rovnako 
ako Juraj - bol najlepší v Slovenskej junior-
skej reprezentácii a tiež obsadil 57. priečku.

Na budúci rok plánujeme usporiadať veľ-
ké medzinárodné preteky. Prípravy na tieto 
preteky sa začali už teraz a budeme sa snažiť 
o to, aby sa návštevnosť zahraničných luko-
strelcov v Jasove zvyšovala.  

Ak by sme chceli celkovo hodnotiť našu 
činnosť, môžeme povedať, že aj tento rok 
sme ukončili veľmi úspešne. V zbierke 
týchto úspechov pribudla bronzová medai-
la, ktorú si priniesol Juraj Duchoň z maj-
strovstiev SR v terčovej lukostreľbe. Ďalším 
z úspechov bolo obsadenie štvrtého miesta 
v súťaži družstiev a zaslúžili sa o to  Peter 
Nagy, Pavol Nagy a Miroslav Duchoň. Na 
terénnych majstrovstvách Slovenskej Re-
publiky sa so striebornou medailou na krku 
vrátili domov Miroslav Duchoň a náš nový 
lukostrelec v kategórií starších žiakov Kris-
tián Klien. A v neposlednom rade  spome-
nieme i víťazstvo v Slovenskom pohári, 
ktoré pre Jasov vybojoval Juraj Duchoň.  

tréneri oddielu
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Nadačný fond Skupiny VSE, spravovaný Karpatskou nadáciou, vyhlá-
sil v priebehu mája tohto roka výzvu na predkladanie projektov v rámci 
programu: „OTVORENÁ KNIŽNICA“. Výzva bola zostavená na podporu 
projektov zameraných na zatraktívnenie verejných a školských knižníc a 
ich prispôsobenie sa súčasným potrebám mladých čitateľov. Do tejto výzvy 
sa zapojila aj naša Obecná knižnica a naša žiadosť bola úspešne schválená. 
Vďaka Nadácii už dnes naša knižnica dýcha novotou a do Vianoc sa ešte 
môžeme tešiť z množstva ďalších nových, zábavných a náučných kníh. Ďa-
kujeme!

Projekt: “OTVORENÁ KNIŽNICA“
Názov projektu: Otvoriť knižnicu na spoločné stretnutia pri knihe pre
               čitateľov rôznych vekových kategórií
Realizácia projektu: do 12.12.2011
Cieľ projektu: Vytvoriť priestory pre realizáciu spoločenských stret-
nutí v Obecnej knižnici, otvoriť knižnicu pre spoločenské stretnutia 
detí s mládežou, detí so staršou generáciou i členmi miestnych spolo-
čenských organizácií pri dobrej knihe, oživiť knižný fond pre mládež 
a ostatnú vekovú kategóriu.

Vďaka nadácii nám do fondu k dnešnému dňu pribudlo 150 nových 
zaujímavých kníh. Napr.:

Vydáva: Obecný úrad v Jasove • Redakčná rada: Nora Farkašová, Mgr. Mária Pekarovičová, PaedDr. Magdaléna Martinove
Kontakt: MKS, č.94, Jasov, 055/466 42 24 • Grafický návrh záhlavia: Mgr. Františka Fehérová. Redakčná rada si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť a neuverejňovať. 
Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názorom autora článku. Vydavateľ nezodpovedá za obsah. Tlač, grafická úprava: Typopress – tlačiareň s.r.o., Košice-Myslava

KULTÚRA

Babuľkine dobrodružstvá
Imidž úspešného muža
Dobrodružstvá rušňa Tomáša 11
Hello Kitty – Moja rodina!
Ako zbaviť telo jedov
Bohatý otec- pre mladých
Ajurvéda
Amulety a talizmany
Vražedná matika
Perfektní Gréci
Eon – zaklínač drakov
Dóóósť dobrá schíza
Nech žijú príšery! – Muž v železných ponožkách 
Barbie – Tajomstvo víl
Encyklopédia dinosaurov
William a Kate
Autá – Mater hrá heavy metal
Čo prezrádzajú vlajky
Slovensko a Slováci v 2.polovici 19.storočia

Ako prichádzajú na svet bábätká
Gossip Girl
Architektúra
Film 
Michelangelo
Moc nášho podvedomia
Leonardo Da Vinci
Traja mušketieri – komix
Kniha o futbale
Archeologické pamiatky
Kniha svetových NAJ
Nová maturita – Anglický jazyk
Barbari
Piráti
Bosorky a čarodejnice
Upírske denníky
Ako si zachovať mladosť

Týmto sa chcem poďakovať aj darcom kníh za obohatenie fondu knižnice 
a to: pánu Davidovi a pani Davidovej, Patrikovi Kondášovi, Erike Perlikovej, 
MUDr. Kristíne Ficsórovej,                                                                         N.F.

V rámci VII. JASOVSKÝCH OSLÁV sa už tradične konala v priestoroch 
budovy pri Autocampingu výstava umeleckých prác. Tohto roku bola v 3. 
kole súťaže JASOV MÁ TALENT  vyhlásená  výzva „Hľadá sa fotograf “. Té-
mou fotografie bola „Obec Jasov“ - so všetkými jej pamiatkami, prírodnými 
krásami, faunou a flórou či obyvateľmi.  Do súťaže sa zapojilo 8 fotografov. Či 
už profesionálnych alebo amatérskych, to mohol posúdiť každý z vás priamo 
na výstave. Sedem fotografov nám odovzdalo vyše 400 fotografií. Mali sme 
teda čo robiť, aby sme z toľkých 
krás vybrali čo najviac, keďže 
všetky by sa ani neboli zmestili do 
výstavnej sály. Týmto sa im chce-
me poďakovať za zážitok, o ktorý 
sa s nami prostredníctvom svo-
jich fotografií podelili. Nielen po-
rota, zostavená z členov kultúrnej 
komisie, ale aj návštevníci mali 
možnosť rozhodnúť o najkrajšej 
fotografii -  anonymne - svojím 
hlasom v zápisníku priamo na 
výstave. Ako dopadol „Váš hlas 
o naj-FOTO“ ? 
1.miesto, teda najviac vašich hla-
sov, získala fotografia č. 76, ktorej 
autorkou je Natália Nozdroviczká
2.miesto: fotografia č.30 autor 
Tomáš Martinove 
3.miesto: fotografia č. 58 autorka 
Zuzka Petriková   
4.miesto: Natália Nozdroviczká
5.miesto: Evka Petriková

Kultúrne stredisko v Jasove si 
pre všetkých účastníkov súťaže 
pripravilo malý darček, ktorý si 
môžete prísť prevziať do Obecnej 
knižnice v čase otváracích hodín. 
Ďakujeme teda nasledujúcim pri-
spievateľom:

Františka Fehérová, Nikoleta 
Lacková, Tomáš Martinove, Natália Nozdroviczká, Evka Petriková, Janka 
Petriková, Pavol Petrik, Zuzka Petriková                                                       N.F.

Fotosúťaž

1. miesto: N. Nozdroviczká

2. miesto: T. Martinove

3. miesto: Z. Petriková

Odpady, ktoré každodenne produkujeme, je potreb-
né zneškodniť skládkovaním alebo spaľovaním. Možno 
ani nevieme, že až 80% z toho, čo denne vyhadzujeme, 
predstavuje druhotnú surovinu, ktorú je možné opätovne 
zaradiť do výrobného procesu, zhodnotiť, recyklovať.

Separovať môžeme biologicky rozložiteľné odpady 
napr. papier, sklo, plasty, kovy, textil a pod.

Niektorí občania sa o to snažia, ale žiaľ sú aj takí, 
ktorí  kontajnery na separovaný odpad zamenili za 
miesto na ukladanie komunálneho odpadu. 

Tým, že sa separovaný odpad znečistí iným komu-
nálnym odpadom, znehodnotí sa celý separovaný zber 
a odpad sa musí uskladniť na skládku komunálneho 
odpadu, čím obci vznikajú vyššie náklady na služby v 
odpadovom hospodárstve.

Tieto náklady tvoria vysokú položku v rozpočte 
obce. Ak občania sa nebudú snažiť odpad separovať, 
obec bude nútená zvýšiť ročný miestny poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 Aj v našej obci sú vytvorené podmienky na sepa-
ráciu skla, plastov a tetrapakov. Na ich zber sa použí-
vajú zberné nádoby – farebne rozlíšené plastové kon-
tajnery.

Sklo – zelený plastový kontajner:
Uskladňujú sa tu sklenené obaly od nápojov, zavá-

raninové poháre čisté a zbavené iných materiálov /napr. 
kov, hliník, vrchnáky/.

Nevhadzujte – porcelán, keramiku, zrkadlá, au-
tosklá, neónové trubice a žiarovky!

Plast a tetrapaky – zelený kontajner so žltým vrchom:
Uskladňujú sa tu plastové fľaše od minerálok, mali-

noviek, vína, rastlinných olejov, obaly od aviváže, čistia-
cich prostriedkov, šampónov, obalové fólie, vrecia, tet-
rapakové obaly od mlieka, džúsov, obaly od jogurtov. 

Na obaloch uvoľňujeme uzáver a zmenšíme objem 
obalu jeho stlačením! 

Nevhadzujte – obaly od nebezpečných látok, moto-
rových olejov, farieb, lepidla a chemikálií!

Papier – sa zbiera v materskej škole, ktorá celoročne 
uskutočňuje jeho zber.

Elektroodpad  a pneumatiky z áut – zber zabezpe-
čuje obec 2 x ročne.

Touto cestou Vás žiadame, aby ste k separácii ko-
munálneho odpadu pristupovali s pochopením a zod-
povednosťou, lebo len vďaka Vášmu zodpovednému 
prístupu a dôslednému triedeniu toho, čo vyhadzujeme, 
môžeme znížiť zaťaženie životného prostredia a prírod-
ných zdrojov.

Vedeli ste, že ...
- zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových 

plechoviek môže byť vyrobený 1 bicykel?
- 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na 

výrobu 1 fleecovej bundy?
- z oceľových plechoviek sa stávajú napr. kľúče?
- z recyklovaného papiera sa vyrábajú napr. puzzle, 

darčekové tašky a i.?
J. Petriková

NEVyHADZUJTE SUROVINy NA SKLÁDKU ... SEPARUJTE ICH!


