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V dnešných časoch sa stáva akousi módou
bádať v minulosti a pripomenúť si staré spomienky, hľadať udalosti z detstva, spomínať na
budovy, osoby. Keďže aj v našej obci nachádzame takéto témy, skúsime si niektoré pripomenúť. Aj týmto chceme našim čitateľom zabezpečiť príjemné čítanie. Maďarský preklad je
priložený hlavne kvôli starším obyvateľom. Pri
sčítaní obyvateľstva v roku 1991 sa ešte takmer
20% obyvateľov hlásilo k maďarskej národnosti.
O Jasove je napísaných viac ako 20 kníh
a iných publikácií. Môže sa nám zdať, že sa
viaceré opakujú, preto Vám chceme odovzdať
také spomienky našich starších občanov, s ktorými sa vieme aspoň trošku stotožniť. Možno
nemáme všetky informácie, ale podľa našich
poznatkov vieme spočítať skoro 80 ustanovizní - budov, ktoré kedysi v Jasove boli a teraz
už nie sú. V pripravovanej knihe o Jasove sa
budete môcť o tom viac dočítať.
Našu prechádzku so spomienkami na minulosť začneme od Podzámku.
Mladším občanom pripomenieme, že kedysi Jasov a Jasovský Podzámok boli oddelené
obce, každá so svojou samosprávou. Hranicu
medzi obcami tvorila rieka Bodva. 1.1.1950
Jasovský Podzámok bol zlúčený s obcou Jasov. Obecný úrad obce Podzámok bol v dome
Gašpara Juhásza – neskôr dom Žolnerovcov
(teraz rod. Kalmára ml.). Boli tu aj dve krč-

my, jedna v dome Vall-Dubaiho (pri Bodve)
a druhá bola v dome Najmikovcov. V dome
Michalkovcov, počas viacerých rokov, bol obchod s priemyselným a železiarskym tovarom.
Lekáreň kedysi sídlila tam, kde teraz býva rodina Kyseľová. V budove, kde má ordináciu
lekár, býval lesný inžinier. Na dvore predajne
Variant (pri brehu Bodvy) bola stolárska dielňa
pána Kočika. Stará budova lesnej správy stála
na mieste, kde má vybudovaný dom pán Ing.
Bačo. Vo dvore bývali ešte 3 rodiny. Naproti ordinácie lekára, vzadu v budove, bola ordinácia
zubára Ladislava Takáča. V strednej časti mal
sídlo policajný zbor. Hneď vedľa koľajníc bol
dlhý dvor, (dnes už len ruiny), v ktorom bývali 4 rodiny. Na druhej strane koľajníc bol dlhý
dom, obývaný štyrmi rodinami. Aj táto budova
bola rozobratá. Tu býval Miro Nevřivý z Čiech,
ktorý bol šoférom nákladného auta v lesnom
závode a vlastnil ako prvý v obci motocykel
„Jawa“, obdivovaný všetkými deťmi z obce.
Hádam najvýznamnejšia budova Podzámku
bol komplex kino - sódovkáreň. V tejto budove najprv bývali mníšky. Pri spomienke na túto
budovu v súčasnosti ani nevieme doceniť jej
význam. Koľko ľudí sa tu vystriedalo, koľkí tu
mali prácu, zábavu, bývanie – aké spoločenské
centrum obce to bolo! A prečo sme dovolili,
aby tak necitlivo zničili túto budovu? Bola to
masívna budova s hrubými stenami a krásnym
oblúkovým vchodom. Vchod do kina “MIER“
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bol z ulice. V kine premietali 2 -3x týždenne, ale boli tu aj iné podujatia - divadelné hry, schôdze, pôsobil tu aj spolok
„Levente“. V tejto budove mal neskôr svoj
domov aj klub AC Jasov. Akí sme len boli
hrdí na to, hoci to bola len jedna miestnosť. Vedľa bola sódovkáreň, ktorá dávala
pracovnú príležitosť mnohým občanom
a vyrábala výbornú sódu a malinovku.
Pokračovanie na strane 4 

Uznesenia z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Jasov,
konaného dňa 10.03.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Jasov
Berie na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach OZ
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu
I. zmeny programového rozpočtu na rok 2014
k 10.03.2014
Uznáša sa na:
a) dodatku č.4 k VZN č.9/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jasov v znení predloženého návrhu bez zmien a doplnkov
Schvaľuje:
a) výšku príspevku na rok 2013 v hodnote 15,- €
na jedno dieťa na jeden mesiac pre centrá
voľného času, ktoré navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Jasov, s ktorými bude
uzatvorená dohoda, a taktiež pre organizácie
vykonávajúce záujmovú činnosť na území
obce Jasov,
b) dodatok č 4 k zmluve o Spoločnom obecnom úrade, uzatvorenej medzi obcami Jasov,
Poproč, Rudník, Šemša, Malá Ida, Bukovec,
v zmysle predloženého návrhu bez zmien
a pripomienok
c) dodatok č.1 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s firmou MON-DREV s.r.o. S tým
že sa mení len Článok V zmluvy, kde sa mení
dátum 15.01.2014 na dátum 15.01.2015,
d) na základe predloženej žiadosti nájomcu Jaroslava Lukáča s manželkou Oľgou Lukáčovou,
byt B8 ukončenie nájomného vzťahu dohodou k 15.04.2014,
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Meno
Počet hlasov
Andrej Kiska
214
Robert Fico
89
Radoslav Procházka
69
Gyula Bárdos
63
Milan Kňažko
31
Helena Mezenská
16
Stanislav Martinčko
11
10
Pavol Hrušovský
Jozef Behýl
2
2
Ján Čarnogurský
Jozef Šimko
2
Ján Jurišta
2
Viliam Fischer
1
Milan Melník
0

e) výmenu bytu na základe žiadosti Timei Szacskóovej, byt B6, o výmenu bytu - byt B6 za byt
B8 po rodine Lukáčových,
f) prenájom trojizbového sociálneho bytu B6
(B8) v 20 b.j. pre žiadateľov Michal Vachaľ
a manželka Zuzana Vachaľová, v zmysle zásad pre prenájom a prideľovanie obecných
bytov zo dňa 25.07.2003, na obdobie 3 rokov,
g) na základe predloženej žiadosti firmy AVE
Košice s.r.o., Jarmočná 2, Košice zvýšenie
poplatku pre obec Jasov za zneškodnenie objemného odpadu č. 20 03 07 na sumu 27,36 €
s DPH za 1t odpadu na skládke odpadu v Jasove, a to v čase od zahájenia vybavovania
stavebného povolenia na rozšírenie skládky
odpadu v Jasove do 31.12.2014,
h) 1. Dotáciu pre TJ TATRAN Jasov – vo výške
6 500 € (návrh 7 000€)
2. Dotáciu pre TJ AC JASOV takto: pre oddiel
Lukostrelecký – vo výške 3 000€
– pre oddiel Turistický – vo výške 166 €
– pre oddiel Fitnes klub – vo výške 1 800 €
– pre Futbalový oddiel – vo výške 15 000 €
3. ZO CSEMADOK v Jasove - vo výške
3 000 €
i) vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie a realizáciu na rozšírenie
vodovodnej siete v obci Jasov v úseku pred
Jaskyňou, ku chatovej osade za skalou, smer
Debraď a na Popročskej ulici od č. domov 1,2
až 5,
j) finančný príspevok vo výške 150€ pre OZ
Detská železnica Košice, Aténska 15, Košice,
IČO: 42241189 na podporu odvozu cestujú-

cich do Košíc a späť dňa 26.04.2014 na Rušňoparádu.
Ukladá:
a) obecnému úradu vybaviť územné a stavebné
povolenie a požiadať VVS a.s. Košice o realizáciu rozšírenia vodovodnej siete v obci
Jasov.
Určuje:
a) 1. Na základe žiadosti Gabriela Majchera
o povolenie vyhradeného parkovania pre
zriadenie stanovišťa taxislužby na území obce
Jasov, predloženej nájomnej zmluvy s majiteľkou Henrietou Majcherovou, na pozemok
parc. č. 723/11 zastavané plochy a nádvorie
katastrálne územie Jasov, vedeného na LV
č. 733 Obec Jasov, takto vymedzený priestor
ako stanovište TAXI služby pre žiadateľa
Gabriela Majchera.
2. Zriadenie stanovišťa TAXI a jeho označenie
príslušnými dopravnými značkami zabezpečuje dopravca ( Gabriel Majcher ) prostredníctvom správcu pozemných komunikácií
a to na vlastné náklady dopravcu.
3. Dopravca, je povinný zabezpečovať trvalú
údržbu a výmenu dopravných značiek označujúcich stanovište TAXI počas celej doby
jeho trvania a do 48 hodín po skončení platnosti povolenia zabezpečiť na svoje náklady
odstránenie týchto dopravných značiek.
Berie na vedomie
a) stanovy a prevádzkový poriadok športového
oddielu JASFIT TJ AC Jasov.

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2014
Ako sme volili v Jasove
Výsledky 1. kola
Počet zapísaných voličov

Výsledky 2. kola
2 127

Počet vydaných obálok

515

Počet odovzdaných obálok

515

Počet platných hlasov

512

Volebná účasť 24,21 %

Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
Volebná účasť 31,38 %

2 119
665
665
653

Meno Počet hlasov
Andrej Kiska
487
74,58 %
Robert Fico
166
25,42 %

Aktivity obce za uplynulé obdobie
Vážení občania, využívam príležitosť oboznámiť Vás s prácou obecného úradu a jeho aktivitami za uplynulé obdobie. Naďalej tvrdo pracujeme,
aj keď niekedy výsledok nie je priamo viditeľný.
K najvýznamnejším aktivitám, ktoré Vás asi najviac zaujímajú a priebežne sa uskutočňujú, patria:
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
– Projekt bol spracovaný v roku 2011,
– žiadosť o NFP ( 195 000,- € ) bola podaná v septembri roku 2012,
– schválená bola v apríli roku 2013,
– júl až september 2013 prebehlo výberové konanie na dodávateľa stavby,
– od novembra je dokumentácia verejného obstarávania na kontrole na ministerstve a úrade pre
verejné obstarávanie - do dnešného dňa nemáme odozvu, či je všetko v poriadku alebo budeme robiť nové verejné obstarávanie.
– Administratíva pri europrojektoch je veľmi
komplikovaná a zdĺhavá, preto aj naša rekonštrukcia kultúrneho domu s časti na denné komunitné centrum sa odďaľuje, predpokladáme,
že ak nie v tomto roku, tak najneskôr do konca
roku 2015 sa obci podarí danú rekonštrukciu
zrealizovať.
Výstavba krytého trhoviska (tržnica) na začiatku
ulice Pod Skalou
– Projekt spracovaný v roku 2012,
– žiadosť o nenávratný finančný príspevok
(34 000,- € ) bola podaná v júni 2013,
– schválenie žiadosti a podpis zmluvy bol v máji
2014,
– v tomto roku zahájime jej výstavbu, čím sa skultúrni predaj domácich prebytkov zeleniny, ovocia a iných tovarov.
Výstavba kanalizácie v obci
– Konečne sa v našej obci začne tak dlho očakávaná výstavba kanalizácie.

– Výstavbu financuje VVS a.s. Košice, pretože ide
o súčasť ich veľkého projektu: „Zásobovanie
pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“, pričom ide o financovanie projektu vo výške 55 mil.€, z čoho VVS a.s. uhradí
14 mil.€.
– Zahájenie má byť niekedy v letných mesiacoch
roku 2014 a kanalizácia má byť postavená v celej
obci do konca roku 2015.
Za necelý rok a pol teda bude naša obec rozkopaná,
budú tu pracovať zemné stroje a premávať nákladné
autá, budeme mať prach aj blato, prosím preto občanov o trpezlivosť, prispôsobenie sa daným zlým
podmienkam. Súčasne prosím všetkých obyvateľov,
aby sa na danú kanalizáciu pripojili počas výstavby,
pretože obec musí zabezpečiť 85 % napojenosť.
Určite to bude mať pozitívny dopad na životné
prostredie, na život občanov, susedov, nebude dochádzať k vypúšťaniu kalov susedom pred dom,
do záhrady a inde. Bude to aj lacnejšie ako vývoz
žumpy.

Ing. Gabriel Nagy
starosta obce

20 rokov družby TURA – JASOV
Tak to začalo...

níky, jaskyňa – a to natoľko, že si ma vyhľadal ako starostu obce a navrhol cezhraničnú
spoluprácu“. Roky plynuli, spolupráca sa rozbehla a tak, po krátkom čase, počas obecných
osláv, sa navštevujú predstavitelia obcí až
dodnes. Vymieňajú si informácie a nápady,
stretávajú sa na spoločenských podujatiach.
Za 20 rokov sa v oboch obciach veľa zmenilo,
ale družba zostala a veríme, že bude ešte dlho
pokračovať.

VOĽBY
DO EUROPARLAMENTU
Jasov - k volebným urnám pristúpilo
313 voličov
Nova:
50%
SMK-MKP:
13%
SMS:
9%
SMER:
5%
Most-Híd:
4%
NaS:
3%
EDS:
3%
SDKÚ-DS:
2%
OľaNO:
2%

Z dôvodu výstavby kanalizácie obec v rokoch
2014-2015 nebude opravovať miestne komunikácie, snáď len tam, kde je to naozaj nevyhnutné, ale
aj to len výplňou veľkých výtlkov a dier na cestách.
Obec ďalej pracuje na príprave dokumentácie pre zriadenie Obecnej polície, ktorá by mala
byť zriadená ku koncu roka 2014 a plne funkčná
by mala byť od roku 2015. Predpokladáme, že
v tomto roku bude musieť obec investovať 40 tis.€,
a potom nás to bude stáť 100 tis.€ ročne.
Je to veľa peňazí, ale bezpečnosť občanov,
ochrana ich života a majetku je prvoradá.
Do konca roka 2014 by sa mali postaviť nové
– prevažne jedno a dvojizbové - byty, a to v 12-bytovej jednotke na ulici Ku kachličkárni.
Ďakujem za pochopenie a zároveň si prajem,
aby pri čítaní tohto čísla Občasníka obce Jasov ste
obohatili svoje poznatky o našej krásnej obci.

... a súčasné stretnutia
2005 - Predstavitelia družobného mesta TURA v Jasove – zľava vtedajší starostovia Tóth István a Ing. Štefan
Mészároš Foto: archív MKS

Tura – mestečko pri Budapešti, s ktorým
má naša obec už 20 ročnú priateľskú družbu.
Ako sa začala?
Poslankyňa Mgr. Pekarovičová navštívila
bývalého starostu obce, aby sa o tom dozvedela trochu viac. „Nuž – jeden pán poslanec
z Tury prišiel hľadať hrob svojich starých rodičov, ktorí bývali kedysi v Lucia Bani. Zistil,
že sú pochovaní na cintoríne v našej obci.
Očarila ho však krása našej obce – Skala, ryb-

2012 - Návšteva v TURE počas osláv mesta (druhý
zľava Szendrei Ferenc - primátor Tury, druhý sprava
Ing. Gabriel Nagy, starosta Jasova)
Foto: PaedDr. Magdaléna Martinove
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Základom pre výrobu sódy bola výborná voda z Veľkého prameňa.
Futbalisti vždy dostali na zápas 1-2 debničky malinoviek od pani Marišky Dzurovej a pána Lajoša Butkoviča – majstra. Vo dvore naľavo od
kina bývala rodina Bukovičová. Gejza Bukovič bol správcom elektrárne až do vojny. Jeho synovia Gejza a Zoltán boli vynikajúci futbalisti.
Nabudúce pokračujeme o rybníkoch v Teplici.
Preklad: redakcia

Visszaemlékezés a múltra
Napjainkban divattá vált kutatni a múltat, felidézni régi emlékeket,
keresni régi, gyerekkorunkban létező eseményeket, épületeket,
személyeket. Mivel községünkben is találunk bőven ilyen témát,
megpróbálunk a magunk módján felidézni a következő Jászói
hírlapokban egy-egy ilyet. Ezzel is szeretnénk kellemes olvasmányt
biztosítani kedves olvasóinknak. Magyar nyelven azért fogunk
írni, mert ezt a régi jászói lakosainknak szánjuk elsősorban. Az
1991-es népszámlálásnál még a lakosság majdnem 20% magyar
nemzetiségűnek vallotta magát.

Foto: Monika Hudáková

Jászóról már több mint 20 könyv és különböző kiadvány jelent
meg. Sajnos, legtöbbjük ismétli egyik a másikat, pedig gyakran
szeretnénk olyan dolgokról is olvasni, amivel azonosulni tudunk.
Értelem szerűen, ezek csak az idősebb lakosaink emlékezetében,
tudatában vannak elraktározva. Innen fogjuk felkutatni és megosztani
gondolatainkat, mondanivalónkat olvasóinkkal. Talán nem leszünk
illúziórombolók községünkkel szemben, és persze nem vagyunk
minden információ birtokában, de tudomásunk szerint közel 80
olyan létesítményt tudunk összeszámolni, ami valamikor volt Jászón,
és most már nincs. A Jászóról készülő könyvben erről bővebben
fognak tudni olvasni lakosaink, kedves olvasóink.
A múltat felidéző sétánkat a Váralja felé kezdjük. Fiatalabb
lakosainknak elmondjuk, hogy valamikor Jászó és Jászóváralja különálló községek voltak. Különálló községigazgatással. A határ a Bódva
folyó volt. Csak 1950-ben csatolták Jászóváralját Jászó községhez.
A Váraljai községháza a Juhász Gáspár – később Zsolner-féle házban
volt (ma ifj. Kalmár). Volt itt két kocsma is. Az egyik a Vall-Dubai
féle kocsma, ahova a Bódva folyótól volt a bejárat. A másik a Najmik
kocsma, melybe elölről volt a bejárat. A Michalko féle házban sok
éven keresztül vegyes üzlet volt, mindenféle ipari és közhasználati
cikkel. A patika hosszú éveken át ott volt, ahol most Kyselék laknak.
Elölről volt a bejárat, több lépcsővel. Annak az épületnek a másik
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felében, ahol az orvosi rendelő van, az erdőtanácsos – erdőmérnök
lakot. A Variant épület udvarában a Bódva szélén volt Kocsik asztalos
műhelye. Az erdőhivatal régi épülete ott állt, ahol most Bacso mérnök
új háza van. Az udvarában még 3 család lakot. Az orvossal szemben
levő házban hátul volt a fogász, Takács László rendelője, aki a ház első
felében lakot. A középső részben egy ideig csendőrparancsnokság
is székelt. Közvetlenül a vasút előtt volt a „hosszú udvar” (ma már csak
romhalmaz) - jelentős ház volt ez a Váraljában, hiszen négy család
is lakot itt. A vasút túloldalán szintén egy hosszú udvar volt. Itt egy
Csehországból származó Miro Nevřivý is lakot, aki azért volt érdekes,
mert ő volt a gépkocsivezetője az erdészeti fát szállítóteherautónak,
és neki volt az első „JAWA“ motorkerékpárja, amiért annyit csodáltuk
gyerekkorunkban. Ez az épület is ma már a múlté. Mellette szintén egy
erdészethez tartozó ház volt. A Váralja talán legjelentősebb épülete
a mozi – szódagyár épület komplexum volt. Visszagondolva most
nem is tudjuk igazán értékelni ennek az épületnek a jelentőségét.
Mennyi ember fordult itt meg, mennyinek adott munkát, szórakozást,
lakást, milyen közösségi központ volt ez, és miért engedtük ilyen
méltatlanul elpusztulni ezt az értékes épületet. Először is egy masszív,
vastag falú bolthajtásos bejáratú épület volt. Az utca felől volt a „Béke”
mozi bejárata. A moziban kétszer - háromszor hetente volt vetítés. De
volt ebben a teremben más rendezvény is. Ebben tevékenykedet régen
a „Levente” egylet is. Színjátszó csoportok is próbáltak itt, gyűlések
is voltak. Jobbra volt az AC klub sportotthona. Milyen büszkék
is voltunk erre, pedig csupán egy helységből állt, mellette három
zuhanyozóval. Ha hideg volt, gyakran a dresszek sem száradtak ki
edzések után - de a miénk volt! Nem kellet már a Zöldfa vendéglőben
(a mai kultúrházban) öltözni, és onnan menni a pályára. Mellette
volt a szóda gyár, mely több boltíves helységből állt, sok lakosunknak
adott munkahely lehetőséget, és milyen jó szódavizet és „kraherlit”
- üdítőt gyártottak, amihez a Nagyforrási víz szolgált kitűnő
alapanyagot. Több féle sziruppal készültek, és így különböző színűek
voltak. A labdarúgók mindig kaptak egy-egy ládával, a mérkőzésekre.
A köszönet Dzuro Mariskának és Butkovics Lajos szóda mesternek
járt. Ennek a jobboldali épületsornak a végén lakot Frankovics Jani és
családja. Baloldalon, a mozi mellett, lakot a Bukovics család. Bukovics
Géza a villanytelep üzemvezetője volt, egész a háborúig. Két fia Géza
és Zoli kitűnő labdarúgók voltak. Mellettük lakot a héttagú Sztascsák
család, de régebben apácák is laktak ebben az épületben.
Folytatás a következő számunkban, és a Tapolcáról emlékezünk meg.
Halász József

Detský domov
Mnohí z vás sa zapojili do zbierky hračiek pre detské domovy,
čím ste prispeli k tomu, aby sa mnohé detské očká v deň Vianoc
ligotali radosťou. Kultúrna komisia v Jasove sa rozhodla venovať
tieto dary reťazcu detského domova v Štóse. Predseda kultúrnej
komisie Pavol Martinove, spolu s knihovníčkou Norikou Farkašovou a zamestnankyňou Detského domova Štós, Dominikou z Jasova, vycestovali pred Vianocami 23. decembra za deťmi do týchto
domovov. Darovali im nielen zachovalé hračky, ale aj radosť a potešili ich svojou prítomnosťou. V Štóse ich už očakávala riaditeľka, pani Komárová, spolu so zamestnancami a detičkami. Vrecia
plné hračiek sa teda porozdeľovali medzi Štós, Jasov a dva domovy
v Medzeve. Deti im na oplátku venovali básničky, pesničky, úsmev
a pre všetkých občanov našej obce posielajú tie najhojnejšie priania do Nového roka a vrelé „ďakujeme“. redakcia

V našej materskej škole
opäť niečo nové...
V našej škôlke, moji milí, veľa sme sa naučili.
Hru LOGICO-PRIMO máme, veľmi radi sa s ňou hráme.
Vymieňame kartičky, cvičíme si hlavičky.
BEE-BOT, to je včielka malá, s každým by sa rada hrala.
Štvorcová sieť je jej cesta, chcela by sa pohnúť z miesta.
TANGRAM, to sú geo-tvary, už má každý úsmev v tvári.
Každý dielik dôležitý, žiadny nesmie byť prekrytý.
V našej škôlke, moji milí, všetky sviatky oslávili
veľkí, ba i všetci malí, rodinu i známych zvali.
Fašiang, ba i karneval, kto by sa nezabával?
Marec mesiac knihy je, divadlo herec hrať vie.
U nás v škôlke súťaž bola, všetky deti báseň volá.
Na Veľkú noc došiel zajko, nezabudol doniesť vajko.
Mája sme si postavili, jarným pásmom predstavili.
Je tu mesiac všetkých detí, smiech i pieseň svetom letí.
Tak to chodí krokom krok, v našej škôlke každý rok.
Bc. Alica Kleinová

CHVÁLIME
- Martina Niča, ktorý zriadil pre Jasov
Facebook-ovský profil, a tak virtuálne
spojil občanov a priateľov obce, ktorí si
denne vymieňajú názory, zážitky, pomáhajú, radia a tešia nás svojimi príspevkami, pozvánkami a fotografiami.
Pridajte sa k nám tiež: https://www.facebook.com/groups/jasov/,
- dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri kultúrnych akciách obce,
- občanov, ktorí prispeli Obecnej knižnici
svojimi zachovalými, či novými knihami ako napr: rodina Sýkorová, rodina
Červená, rod. Bukatová, rodina Kataríny Nagyovej, Hužvárová, Hirková, Bábová, rodina Karola Fülöpa staršieho,
- bývalú kultúrničku pani Brösztlovú,
ktorú často vídavam starať sa o to, aby
bola pri kríži Krista na dolnom konci
obce stále pekná kytička kvetov a zapálená sviečka,
- a taktiež pána Ladislava Kassaiho s manželkou Annou, ktorých stretávame kosiť
tam trávičku a ďalších, o ktorých možno osobne nevieme, ale taktiež prácou
svojich rúk a dobrovoľne zveľaďujú takéto miesta v našej obci,
- tešíme sa z novovysadených stromčekov
na Potočnej ulici,
- rekonštrukciu budovy Obecného úradu,
- obetavosť hasičov pri májovej povodni,
- rastlinnú výzdobu pri soche sv. Floriána,
- občanov, ktorí si skrášľujú priedomia
svojich domov a tým zveľaďujú vzhľad
našej obce.

HANÍME
- vandalov, ktorí polámali mladé, novovysadené stromčeky pozdĺž potoka na
Námestí sv. Floriána a na Hlavnej ulici,
- mládež, ktorá denne čmára po fasádach
domov,
- neprajníkov, ktorí nám každým rokom
ničia obecný adventný veniec,
- neposlušné deti, ktoré idúc zo školy
vrieskajú, obťažujú starších, kopú do
brán a do smetných nádob,
- neprispôsobivých občanov, ktorí rozbili
svietidlá verejného osvetlenia na Medzevskej ulici.
redakcia
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115 rokov Obecnej knižnice v Jasove I. časť
Základom kultúry a spoločenského rastu bola a je vzdelanosť,
ktorej podstatou je ovládanie jazyka slovom i písmom. K tomu prispieva aj čítanie kníh. Obec Jasov má bohatú históriu, a to nie len
z pohľadu udalostí, historických pamiatok, ale aj z pohľadu spoločenského diania. Okrem toho, že v obci bola už pred I.svetovou
vojnou (1914-1918) materská škola, ľudové školy, ktorých zriaďovateľom bola cirkev ale aj obec ešte v 19. storočí, mali sme učňovskú
školu, ba v miestnom kláštore bola zriadená aj tzv. politická stredná škola, ktorá pripravovala na začiatku 50.-tych rokov 20.storočia
študentov v dvojročných kurzoch na maturitu. Pritom je relatívne
známa vysokoškolská príprava kňazov v miestnom kláštore. To dokazuje záujem Rádu Premonštrátov i obce o podporu vzdelanosti
obyvateľov nášho mestečka, ale aj širšieho okolia.
Podstatnou mierou k rastu kultúrnej úrovne obyvateľov prispieva aj existencia knižnice, s ktorou sa môže obec pochváliť už
aj v 19. storočí, kedy mnohé väčšie sídla nemali ani len školy.
O tom, že v obci bola knižnica už v druhej polovici 19.storočia,
svedčí zápis, ktorý sa dá čítať v archívnych dokumentoch.
V knihe, ktorá je zväzkom zápisníc obecného zastupiteľstva
z druhej polovice 20. storočia (uchované v Štátnom archíve Košice,

pobočka Košice), je 18.marca 1899 zachovaný záznam, kde sa píše
o prerokovaní záverečných účtov nadácií. Jednou z nadácií je tam
uvedená tzv. „Základina knižnice dr. Tótha.“ Je teda predpoklad,
že v obci sa nachádzala knižnica ešte pred oficiálnym založením
ľudovej knižnice, ku čomu došlo vzápätí – koncom marca 1899,
t.j. pred 115 rokmi.
Zápisnica Obecného zastupiteľstva v Jasove z 28.3.1899 totiž
obsahuje návrh na „vytvorenie miestnej ľudovej knižnice“. Návrh
bol zastupiteľstvom schválený s tým, že sa požiada Ministerstvo
poľnohospodárstva o dotáciu, keďže mesto nemá požadované voľné financie.
Za zodpovednú osobu na zriadenie a prevádzkovanie knižnice
bol určený notár Dobcsányi Ferencz, a knižnica sa mala vytvoriť
v zasadacej miestnosti obecného domu.
Vtedajšie zastupiteľstvo určilo podmienky prevádzkovania nasledovne:
1. „Ľudovú knižnicu, ktorej knihy budú umiestnené na určenom
mieste v uzavretej skrini, bude s plnou zodpovednosťou spravovať
knihovník.
2. Knihy knižnice knihovník opatrí prostredníctvom richtára obecnou pečiatkou, očísluje ich a zavedie ich do očíslovanej evidencie.
3. O výpožičkách knihovník vedie denník, v ktorom požičiavajúci raz
a navždy potvrdia prevzatie vypožičanej knihy.
4. Knihovník je povinný zabezpečiť vypožičiavanie každú nedeľu
v čase od 11.-12. hodiny doobeda v priestoroch knižnice.
5. Kontrolu knižnice - porovnaním výpožičného denníka a zoznamu
kníh - uskutoční raz ročne komisia, ktorej členov určí zastupiteľstvo.
6. Knihu si môže z knižnice zapožičať každý dôveryhodný občan obce
a to naraz jednu knihu na 2 týždne; obyvatelia iných obcí si tiež
môžu knihy vypožičať, ale musia sa zaňho zaručiť dvaja dôveryhodní občania našej obce.
Pokračovanie na strane 9 
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FOTOGALÉRIA 2013/2014
9. Jasovské oslavy
Foto: Ľuboš Gergely

akcie Kultúrneho strediska, miestnych organizácií a inštitúcií obce

Tradičný Štefánsky ples - István napi batyusbál Foto: Kázsmér család

Výročná členská schôdza Klubu
dôchodcov
Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Vianočný koncert organizovaný spoločenskou organizáciou CSEMADOK
Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Únia žien Slovenska
oslávila MDŽ
Foto: PaedDr. Pavol
Martinove
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FOTOGALÉRIA 2013/2014

Čistenie náučného chodníka Foto: PaedDr. Magdalena Martinove

ZŠ JASOV - Hviezdoslavov Kubín
Foto: archív ZŠ JASOV

Deň učiteľov
Foto: archív MKS

Výstava fotografií Jozefa Halásza
Foto: PaedDr. Magdaléna Martinove

Členovia Lukostreleckého oddielu v Jasove - prezentácia v Rádiu Šport
Foto: Matúš Hudák - Šport Rádio
Vznik oddielu JASFIT - fitklub Jasov Foto: PaedDr. Pavol Martinove

Erik Gedeon - víťaz 10. ročníka krajského matičného
festivalu - Detské Košice
J. Uličianskeho
Foto: plk. František Mrva

Foto: Mgr. Františka Fehérová
Foto: PaedDr. Pavol Martinove
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Stavanie Mája

 Pokračovanie zo str. 6
7. Pri poškodení knihy je každý povinný škodu nahradiť a v prípade
straty okrem ceny knihy zaplatiť ešte 50 krajciarov pokuty.
8. Takto získané peniaze sa zaevidujú v denníku výpožičiek a odvedú
do pokladne obce.
9. Knihovník pri zostavovaní rozpočtu obce predostrie svoj návrh
na zapracovanie požiadavky o poskytnutie dotácie na zakúpenie
nových kníh do obecnej knižnice s návrhom, ktoré knihy je potrebné zakúpiť“.
Ak teda zhrnieme poznatky z archívnych dokumentov, tak jasovská
obecná knižnica bola založená 28.3.1899 a prvým oficiálne zvoleným
knihovníkom obecnej knižnice v Jasove bol notár František Dobcsányi
(*1869-†1903). Jeho hrob s náhrobným kameňom je doteraz zachovaný na
obecnom cintoríne blízko kostola – obrázok vyššie.
Keďže ďalšie záznamy o knihovníkoch sa nezachovali, predpokladáme,
že následne sa knihovníkmi stávali členovia zastupiteľstva, prípadne sám
richtár (starosta) obce.
Žiaľ, tak ako iné archívne dokumenty, ani tie pôvodné z prvých knižničných fondov sa nezachovali, ale aspoň jeden dôkaz, ktorý poskytla
p. Antónia Bodnárová svedčí o tom, že úroveň knižnice bola značná, keďže knihy knižnice mali kvalitnú väzbu s tvrdým obalom a označením majiteľa – „Ľudová knižnica obce Jasov“. – obrázok pod nadpisom článku.
Ide o piate vydanie knihy Móra Jókaiho: „PIVOVARNÍK. Denník
postihnutého. Čierny svet“. Kniha bola vydaná v roku 1897 spoločnosťou
Franklin, Maďarská literárna spoločnosť a kníhtlačiareň v Budapešti a zaevidovaná v Obecnej ľudovej knižnici pod číslom 8.
Zostavila: PaedDr. Magdaléna Martinove, kronikárka obce

Viete, že...

✴ Kráľ Karol Róbert pred rokom 1318 dal vybudovať hrad na
Jasovskej skale?
✴ Uplynulo 780 rokov od prvej
písomnej zmienky o jasovskom
kláštore a vyše 770 rokov o samotnej obci Jasov?
✴ Uplynie 620 rokov od udelenia práva výročného trhu Jasovu
v deň sv. Jána Krstiteľa kráľovnou
Máriou Teréziou?
✴ oslavujeme 120 rokov železničnej trate Moldava – Medzev?
✴ pripomíname 115 rokov založenia Obecnej knižnice?
✴ Jasov mal zavedený vodovod
v Podzámku a elektrinu pre obec
z kláštornej elektrárne už v roku 1904 – 1905 (pred 110 rokmi),
teda skôr, ako mali elektrinu Košice?
✴ uplynulo 102 rokov od stroskotania luxusného zaoceánskeho
parníka Titanic?
✴ rok 2014 je rokom 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny?
✴ prešlo 95 rokov od vzniku organizovaného športu v Jasove?
✴ Rubikova kocka tohto roku oslávila štyridsať rokov a jej autor
Ernő Rubik sedemdesiat?

✴ Vyše 25 rokov je obecnou kantorkou v kostole sv. Michala
PhDr. Ildikó Faragóová?
✴ pred 25 rokmi zomrel ako 90 ročný bohabojný cirkátor, dlhoročný obecný kňaz - dr. Lágyi Kornel, CRP, ThDr.?
✴ oslávime 20 rokov družby Jasov – Tura?
✴ Tohto roku sa bude konať jubilejný 10. ročník Jasovských osláv?
✴ Košický archivár Kemény predpokladá, že názov Jasov je slovanského pôvodu a odvodzuje ho od názvu jaseň?
redakcia
Názov obce sa v dokumentoch vyskytuje podľa jednotlivých rokov v nasledovných podobách:
Jazow rok 1335/1443, Jazou rok 1243/1295, Jazo rok 1245/1423,
Yaszou rok 1246, Jasow 1249, Jazow rok 1251/1456, Jazou rok
1255/1295, Jasou rok 1261, de jazou rok 1262, Jazov rok 1267, Jassow rok 1286, Jossw rok 1440, Jossa rok 1487, Josa rok 1533, Jászó
rok 1773, Jásov rok 1808 – prvýkrát slovensky zároveň maďarsky
Jászó a nemecky Joss, Jasov rok 1903, zároveň maďarsky Jászó. od
1.1.1950 je k Jasovu pričlenený Jasovský Podzámok. Jeho názov sa
v dokumentoch vyskytoval v nasledovných podobách: Piszendorff
rok 1773, Pizendorf rok 1850, Jászó Várallya rok 1880, Pizendorf
rok 1881, Jászóváralja rok 1900, Jasovské Podhradie 1920, Jászó
Váralja rok 1921, Jasovský Podzámok rok 1927, Jászóváralja rok
1939.
Zdroj: kniha - Štefan Kolivoško – Jasov
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Správa o činnosti DHZ za rok 2013
V Dobrovoľnom hasičskom zbore Jasov
evidujeme 45 členov, z toho 8 žien. Rok
2013 bol veľmi bohatý na rôzne akcie v našej činnosti:
✴ 10.5. – 12.5.2013 naši členovia dostali
pozvanie od DHZ Maďarsko – Bélapátfalva, kde sa zúčastnili na ich výročí a spoznávali ich systém práce a krásy okolia. Zároveň sa zoznámili s členmi DHZ Nemecka
a DHZ Poľska.
✴ V máji sa konalo v Medzeve 135. výročie založenia DHZ, ktorého sa naši členovia
taktiež zúčastnili a naši členovia vypomáhali OcÚ pri stavaní Mája.
✴ 9.6.2013 sa konala v Medzeve obvodová súťaž, na ktorej sme dosiahli vynikajúce výsledky a dostali sme sa do okresného
kola, ktoré sa konalo 23.6.2013 v Mokranciach, a ani tam sme nesklamali.
✴ Dňa 22.6.2013 sa v našej obci konali
oslavy MDD, na ktorých naši hasiči predviedli ukážku hasenia požiaru a ukážku
výcviku psa. Zároveň umožnili deťom
previezť sa hasičským autom a vyblázniť
sa v hasičskej pene.
✴ V júli nás navštívili členovia DHZ
Tiszaújváros z Maďarska a profesionálni
hasiči z Košíc, ktorí sa prišli zoznámiť s príslušníkmi nášho DHZ a spoznať krásy našej
obce. Po privítaní im naši členovia ukázali
Veľký prameň, kláštor, Jasovskú skalu a Jasovskú jaskyňu. Za pomoci OcÚ sme ich
pohostili v reštaurácii Starý mlyn a na večer
pripravili výbornú večeru so zábavou pod
altánkom pod skalou.

✴ 31.8.2013 sa konali „Jasovské oslavy“,
kde sme opäť vypomáhali pri organizovaní
podujatia.
✴ 19.10.2013 v Lucia Bani sa konal „Kolkársky a stolnotenisový turnaj“, na ktorý
sme boli pozvaní a umiestnili sme sa na
4. mieste.
✴ 26.10.2013 sa v Košiciach na Technickej univerzite konala schôdza s ministrom
vnútra SR Robertom Kaliňákom. Schôdze
sa zúčastnili traja členovia z výboru s pánom starostom Ing. Gabrielom Nagyom, na
ktorej zároveň získali nové poznatky a novinky na rok 2014.
✴ 27.10.2013 sa konalo taktické cvičenie
v Štóse, spojené so záchranou životov.
V decembri sa v obci konal „Mikuláš“,
na ktorom sme OcÚ vypomáhali a zabezpečovali hladký priebeh osláv, dokonca jeden z našich členov bol Mikulášom.
✴ V decembri v Medzeve sa konala
okrsková schôdza spojená s občerstvením
a s priateľským turnajom v kolkoch.
✴ Počas roka sa naši členovia venovali
aj našim deťom z materskej školy, ktorým
pripravili prekvapenie na Deň detí a zároveň im urobili exkurziu po starej a novej
požiarnej zbrojnici a povozili na požiarnickom aute.
✴ Naši členovia absolvovali základné
školenie hasiča, ktoré sa konalo v Poproči.
✴ Momentálne evidujeme medzi našimi
členmi dvoch členov na post veliteľa a 9 členov je vyškolených základným školením
hasiča.
Ildikó Filčáková

Analýza stavu a nápadu
trestnej činnosti
v obci Jasov za obdobie
od 01.01.2013 – 31.12.2013
Prehľad celkového nápadu trestnej činnosti:
- celkový nápad trestných činov v obvode
OO PZ Jasov: 223
- počet objasnených trestných činov: 152
percentuálna objasnenosť: 68,16%
Celkovo v obci Jasov za rok 2013 napadlo
52 trestných činov, z toho v 2 trestných veciach bolo trestné stíhanie zastavené, objasnených bolo 41 vecí, čo predstavuje objasnenosť
82%.

Podľa druhu nápadu: Nápad/ Objasnené
Krádeže §212/2a TZ
16
Porušovanie domovej slobody 3
Zanedbanie povinnej výživy
4
Nebezpečné vyhrážanie
2
Ublíženie na zdraví
1
Poškodzovanie cudzej veci
1
Krádež §212/2f TZ
2

10
2
4
2
1
0
2

Nedovolená výr. psychotr. a omam. látok

1
1
Krádež §212/2d TZ
12 12
Krádeže §212/1TZ
6
5
Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
2
2
Usmrtenie 2 – nešlo o TČ

Podľa druhu nápadu: Nápad/ Objasnené
proti majetku
38 20
proti občianskemu spolunažívaniu
24 24
na úseku BaPCP
8
8
- z toho jazda pod vplyvom alkoholu
2
2
ostatné priestupky
1
1

Foto: PaedDr. Pavol Martinove
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Zdroj:
správa Bezpečnostnej situácie v obci za rok 2013
mjr. Bc.Róbert Nagy
Spracovala: Nora Farkašová

Miestna organizácia CSEMADOK-u – Jasov
V roku 2013 v živote organizácie nastali zmeny. V marci na výročnej členskej schôdzi sa pán Július Koronczi vzdal funkcie predsedu,
miesto neho nastúpil pán Ladislav Kázsmér, ktorý oživil našu činnosť. Vedenie je silné, stojí na pevných základoch, snaží sa organizovať pre svojich členov také podujatia, kde sa každý dobre cíti. Tešíme
sa, že aj pán farár Imrich povzbudzuje svojimi slovami naše stretnutia
v duchu Viery, Nádeje a Lásky.
V roku 2013 sme organizovali niekoľko vydarených podujatí:
– zoznamovací večierok na nádvorí farského úradu,
– Deň Jasova v Autokempingu ( bohatý kultúrny program, pečenie
klobásy, tanec, zábava).
– “Kapustový festival” pri reštaurácii “Starý mlyn”.
– Štefanský ples a Katarínska zábava mali veľký úspech.
– Pravidelne si pripomíname dôležité udalosti maďarských dejín
pri pamätnom stĺpe.
– Rok 2013 sme uzavreli tradičným vianočným koncertom speváckeho zboru Egressy Béniho v chráme sv. Jána Krstiteľa.
– Aj v roku 2014 očakávame hojnú účasť našich obyvateľov na nami
organizovaných podujatiach.
preklad článku „A CSEMADOK
helyi szervezete – Jászó”: redakcia

A CSEMADOK helyi szervezete – Jászó
A tavalyi 2013 év szervezetünk életében változást hozott. A márciusi évzáró gyűlésen lemondott Koronczi Gyula elnök, helyébe KázsKapustový festival - Káposztafőző fesztivál Foto: Kázsmér család

Foto: Kázsmér család
Večierok na fare - Ismerkedési délután a parókia udvarán

mér László lépett, aki új lángot hozott a Csemadok szervezet életébe.
A vezetőség erős, szilárd alapokon áll, igyekszik olyan összejöveteleket rendezni a tagjai számára, ahol mindenki jól érzi magát. Örülünk,
hogy Imre atya is bátorítja szavaival összejöveteleinket a Hit, Remény
és Szeretet szellemében.
A 2013 –as év eseménynaptára:
– Ismerkedési délután a parókia udvarán,
– Jászó napja az Autocampingben (színes, tarka kultúrműsor, kolbászsütés, tánc …)
– Káposztafesztivál az Öregmalom vendéglőnél (a jövőben bővíteni, színesíteni szeretnénk),
– István napi és Katalin napi batyubált rendeztünk nagy sikerrel,
– rendszeresen megemlékeztünk a magyarság fontos történelmi
eseményeiről a kopjafa tövében,
– A 2013-as évet a hagyományos Karácsonyi koncerttel zártuk,
amely az Apátsági templomban került megrendezésre az Egressy
Béni énekkar előadásában.
A 2014-es évben is töretlen lendülettel folytatjuk tevékenységünket, várjuk az új tagok jelentkezését és lakosaink minél nagyobb részvételét a nyilvános rendezvényeinken.
Brösztl Mária

Vysoké rezortné vyznamenanie pre riaditeľku ZŠ Jasov
Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Dušan Čaplovič úspešných
pedagógov a ďalšie osobnosti z celého Slovenska. Rezortné ocenenie, medailu sv. Gorazda a ďakovný list, za dlhoročnú tvorivú
pedagogickú činnosť so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia, si z rúk ministra prevzala aj ani riaditeľka Základnej školy
v Jasove PaedDr. Alžbeta Mačatová. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Ocenenia nesúce meno sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa

učiteľov pedagógom, školským pracovníkom,
ale aj pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života už od roku 1999. Návrhy na
udelenie ocenení predkladajú Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR orgány
štátnej správy v školstve, občianske združenia, rôzne inštitúcie, rektori vysokých škôl
alebo riaditelia priamo riadených organizácií
ministerstva. Tie následne posudzuje komisia
ministra pre morálne oceňovanie, ktorej členmi sú poprední predstavitelia rezortu školstva,
ako aj iných oblastí spoločenského života.
Pedagogický kolektív ZŠ Jasov vrúcne

Foto: archív ZŠ JASOV

a srdečne zablahoželal pani riaditeľke k oceneniu s krásnou kyticou ruží.
Všetkým pedagógom a pani riaditeľke
zvlášť srdečne blahoželáme.
redakcia
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Aktivity Obecnej knižnice

Rok 2014 je rokom 100. výročia vypuknutia prvej svetovej
vojny. Čo znamenala táto smutná udalosť pre bežných ľudí na
Slovensku? Ohrozenie bezpečnosti. Pri tejto príležitosti sme sa
rozhodli priblížiť našim čitateľom túto tému . Náš rozhovor sme
spojili s vychádzkou členov Klubu mladých čitateľov a záujemcov
priamo tam, kde kedysi sídlil sklad Civilnej obrany. Vysvetlili sme
si, čím sa taký CO-sklad zaoberal a s nadšením, plní očakávaní,
sme naše kroky zamierili smerom ku „Kontrolnému chemickému
laboratóriu civilnej ochrany v Jasove“. Zaiste mnohí z vás ani neLesník Robo Sačko – prihlásil našich malých čitateľov do súťažných projektov: Krok za krokom a Les ukrytý v knihe. Stretnutia s Robom podporila, usmerňovala, fotila a obohatila nápadmi
poľovníčka Františka Fehérová. Súťaž sa zameriavala na 3 témy:
Voda a les, odpady a les, ovzdušie a les. Deti si svoje zistenia zapisovali do zápisníkov, ktoré potom zašlú do súťaže. Ďakujeme za
obetavú prácu našich „lesných pedagógov“, za poznatky a zážitky
a tešíme sa na výsledky súťaže
Ďalšie akcie:
- október 2013 - Helloween párty
- február 2014 - Valentínska párty
redakcia
Foto: Nora Farkašová a Mgr. Františka Fehérová
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tušili, že niečo také v obci máme. Na ulici Ku Kachličkárni sa
nachádza veľké laboratórium plné odborníkov, ktorí sa deň čo deň
starajú o naše životné prostredie a o to, aby nás nič neohrozovalo.
Zaujímalo nás, čím sa pracovníci tunajšieho „labáku“ zaoberajú
a tešili sme sa nato, že uvidíme staré i novodobé – staršej generácii dobre známe – plynové masky. Za vstupnou bránou nás už
očakával pán riaditeľ, vedúci - Ing. Peter Novotný so svojim kolektívom a so zásahovým vozidlom plným odborných prístrojov,
skúmaviek, špeciálnych oblekov, masiek – hotová výskumná kancelária . Navštívili sme aj priestory budovy laboratória a strávili sme s personálom dve veľmi prínosné hodinky plné zážitkov.
Pracovníci Jasovskej CO majú veľmi zaujímavú a náročnú prácu.
Zabezpečujú úlohy v oblasti chemického a radiačného prieskumu,
vykonávajú odber vzoriek pôdy, vody, zisťujú čistotu ovzdušia,
analyzujú nebezpečné látky napr. pri požiaroch, povodniach a podobne. Pre celý Košický kraj a Prešovský kraj plnenie týchto úloh
zabezpečuje práve "naše laboratórium". Okrem toho napríklad zaisťujú bezpečnosť aj takých veľkých podujatí, ako boli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v KE (2011). Počas hokejových zápasov nenápadne monitorovali ovzdušie, a dbali o to, aby sa štadión
nestal miestom teroristického útoku.
Veľa sme toho videli, počuli, naučili sa. Škoda len, že na túto
jedinečnú akciu neprišlo viac pozvaných.
Ďakujem zúčastneným, ale hlavne kolektívu laboratória.

O činnosti jasovských lukostrelcov
Každý rok Vám prinášame článok, kde Jasovčanov zoznamujeme s výsledkami nášho oddielu.
Rád by som teraz trocha poukázal - popri spomenutí najlepších
výsledkov - na život v lukostreleckom oddiele našej krásnej obce.
K tomu, aby každý člen nášho
oddielu mohol prispieť svojím
výkonom k šíreniu dobrého mena
obce, je potrebná častá účasť na
tréningoch a vytrvalá práca počas celého roka. Každý týždeň
sa strelci stretávajú aspoň trikrát na strelnici, kde cibria svoje
zručnosti pod vedením trénerov.
3.miesto v kvalifikácii na Majstrov- Oddiel sa stará o zabezpečenie
stvách Európy 2014 v Ľubľane pre kvalitného tréningového procesu
Juraja Duchoňa
ako aj o zabezpečenie materiálu,
Foto: archív Miroslava Duchoňa
potrebného k tréningom. Všetko
toto za podpory obce, za čo patrí vedeniu obce veľké poďakovanie.
Počas uplynulého roka oddiel zorganizoval niekoľko aktivít pre svojich členov, ako aj pre záujemcov o tento šport z našej obce. Usporiadal sa seminár o streleckej technike pre členov oddielu, organizo-

Reprezentácia oddielu v Rádiu Šport Foto: Matúš Hudák - Rádio Šport

ske poháre juniorov a práve teraz v máji dvaja strelci z našich radov
na Majstrovstvách Európy v Slovinsku. Pre bližšie informácie navštívte webstránku oddielu na www.lukostrelbajasov.sk alebo na FB
Lukostreľba Jasov – 2. Lukostrelnica na Slovensku
Ing. Peter Nagy, Predseda TJ AC Jasov – LO

Slovenské prvenstvo vo fitnes
Športový oddiel JASFIT má už na konte – napriek svojmu krátkemu pôsobeniu – jeden veľký úspech. Touto cestou by som chcel
v mene celého oddielu JASFIT zagratulovať nášmu rodákovi Bc. Gabrielovi Bugárovi k skvelému prvému miestu na Majstrovstvách Slovenska GPC v tlaku na lavičke Bardejov 2014. V kategórii Junior do
110 kg, a to hneď pri jeho prvom súťažnom štarte v tejto disciplíne,
mal Gabiho víťazný pokus hodnotu 155 kg! Výborný výkon Gabi!
Blahoželáme a veľa úspechov pre oddiel, ako aj tebe do budúcna!
Lukáš Sendrei

Foto: archív Lukostreleckého oddielu v Jasove

val sa deň otvorených dverí pre tých najmladších. O našej strelnici
už vedia aj za humnami aj za hranicami, dôkazom čoho sú dve sústredenia v Jasove. Raz pre lukostrelcov z Košíc a dokonca raz aj pre
reprezentantov Maďarska. Tréneri mali možnosť sa priučiť niečo aj
od svetovo uznávaného trénera, a tak odovzdávať nové informácie
svojim zverencom. Samozrejme oddiel v roku 2013 organizoval aj
pretek, ktorý niesol názov Cartpaty CUP a zúčastnilo sa ho necelých 90 lukostrelcov, čím sa pretek zaradil medzi najnavštevovanejšie v rámci celej SR. Na záver predsa spomeniem aj tie výsledky, veď
práve to je to, čo zviditeľňuje našich strelcov aj samotnú obec.
V roku 2013 oddiel získal na svoje konto dovedna 7 medailí
z Majstrovstiev SR a 5 medailí zo Slovenského pohára. Naši lukostrelci reprezentovali SR aj na medzinárodných podujatiach: Európ-
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Vážení občania,
ďakujeme za Vašu spoluprácu pri zbieraní historických a spomienkových
predmetov a materiálov pr e účely obohatenia budúceho plánovaného múzea.
Spomínané predmety môžete naďalej nosiť do Obecnej knižnice Norike Farkašovej - v čase otváracích hodín. Veríme, že sa zastupiteľstvu v blízkom čase
podarí múzeum v našej obci zriadiť a spoločne sa stretneme na jeho otvorení.
Poďakovanie patrí aj prispievateľom fotografií na sociálnej sieti Facebook v skupine Jasov. Aj vďaka Vašim záberom a príspevkom je toto číslo
občasníka výnimočnejšie a bohatšie.
Tešíme sa z toho, že Vás čoraz viac prichádza za kultúrou a umením,
že podporujete svojou účasťou akcie Kultúrneho strediska a Kultúrnej komisie pri Obci Jasov. Je naším zadosťučinením a poctou Vás vidieť v hojnom počte , obzvlášť tých, ktorí sa akcií zúčastňujú pravidelne a spoločne
s nami prežívajú radostné chvíle a atmosféru podujatí.

Ďakujeme členom Dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pomáhali v čase jarných povodní a vetrov obyvateľom našej obce - za ich snahu
zabrániť väčším katastrofám a povodniam v čase, keď príroda tak neľútostne ukazuje svoju silu. Aj zmrznutí svätí – Pankrác, Servác a Bonifác
nám urobili šarapaty, keď poniektoré záhradky a strechy zasypali drobnými ľadovými guľôčkami. Prudký vietor poprevracal krehké stromy a lejaky
zdvihli hladinu Bodvy. V tých dňoch pán starosta zvolal poslancov a boli
v pohotovosti na prípadné vyliatie Bodvy. Vďaka
Bohu sa nič vážne nestalo.
Ďakujeme aj členom novovzniknutého športového oddielu JASFIT, ako aj dobrovoľníkom,
ktorí sa pridali k veľkému čisteniu náučného
chodníka Jasovská skala a pomohli odstrániť
z cestičiek veľké spadnuté stromiská a čistili
chodník hrabľami a silou vlastných rúk.
Ďakujeme pánovi Jurajovi Petríkovi za návrh
zmeny obrázku titulného záhlavia. S radosťou
očakávame Vaše ďalšie návrhy na vylepšenie
nášho Občasníka. Ďakujeme
Členka Kultúrnej komisie v Jasove, Bc. Ladislava Takáčová, napísala o Jasove krásnu básničku,
ktorú zhudobnili Mgr. Nora Hentšelová v spolupráci s PaedDr. Katarínou Dzurovou PhD. (učiteľky Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach). Spolu s nami si ju budete
môcť zaspievať na 10. Jasovských oslavách.

Na východnom Slovensku,
kde rieka Bodva tečie,
tam srdce našej dediny,
bez prestávky tlčie.
Srdcom je skala,
v ktorej sila je,
ona stráži obec, ľudí,
dodáva nám nádeje.
Ref.: Jasov, Jasov, tá obec veru krásna je,
Jasov, Jasov, pri srdci ma ohreje.
Jasov, Jasov, sem sa vrátiť chcem,
Jasov, Jasov, tu možno zostarnem
V podzemných chodbách skaly,
ukrýva sa plno krás,
preto ľudia vracajú sa,
do jaskyne zas a zas.
Ak sa rozhliadnem vôkol seba,
od trávy po koniec neba,
uvidím to, na to čo hrdý som,
jazero, kláštor, stromy a môj rodný dom.

autor plagátu: Tomáš Najmik
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