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Ideálne počasie, bohatý program a množstvo sprievodných
podujatí opäť prilákalo na obecné oslavy stovky návštevníkov z Jasova a z celého okolia. Ako už tradične, poslednú augustovú sobotu sa v areáli futbalového ihriska konali v poradí
XI. Jasovské oslavy. Program odštartovala už známa moderátorská dvojica z miestnej kultúrnej komisie – Rollo a Laďka.
Začiatok patril rozprávkarovi z televízie, ujovi Ľubovi. Dobrú atmosféru ďalej rozprúdila tanečná show žiakov z TC METEOR Košice a spevácke vystúpenie Tatiany Onderíkovej.
Program osviežili svojím tančekom aj dievčatá z miestneho
Komunitného centra. Početné publikum s veľkým aplauzom
vítalo aj slovenského LOUISA ARMSTRONGA – alias Petra Ondriu. Najznámejšie Repete šlágre v podaní Martina
Jakubca vyzvali do tanca staršiu i mladšiu generáciu. Vrcholným bodom tohtoročného programu bolo vystúpenie
jedného z najúspešnejších slovenských reperov MAJKA
SPIRITA. Pop rocková skupina Groovehouse z Budapešti
v závere programu ešte rozospievala a roztancovala publikum hitmi z „mladších disko-čias“ a so slávnostnou nocou
sme sa rozlúčili v svetlách ohňostroja. Podujatie spestrili
nafukovacie hrady, maľovanie na tvár a tohto
roku sa stánky do počtu
rozšírili o pohostenie Autokempingu obce. Svoju
špecialitku - plnenú kapustu - ponúkla aj miestna organizácia Csemadoku v Jasove. Vďaka
patrí aj sponzorom, ktorých príspevky potešili ich výhercov
a napomohli obci k skvalitneniu tohtoročných osláv.
-redakcia-
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Výber z uznesení Obecného zastupiteľstva (OZ) obce Jasov
2. riadne zasadnutie OZ zo dňa 16.2. 2015
schvaľuje:
1.Dotáciu pre TJ TATRAN Jasov vo výške 7000€
2. Dotáciu pre TJ AC JASOV takto:
- pre oddiel Lukostrelecký vo výške 4 500€
- pre oddiel Turistický vo výške 166€
- pre oddiel Fitnes klub vo výške 2 200€
- pre Futbalový oddiel vo výške 15 000€
3.Dotáciu pre základnú organizáciu CSEMADOK v Jasove vo výške 3 000€
4.Dotáciu pre základnú organizáciu Únie žien
Slovenska v Jasove vo výške 2 200€
5.Príspevok z rozpočtu obce na rok 2015
pre Klub dôchodcov v Jasove vo výške
2 640€
6. Príspevok z rozpočtu obce na rok 2015
na činnosť dôchodcov obce Jasov, ktorí nie sú
členmi Klubu dôchodcov v Jasove maximálne do výšky 1200€ za rovnakých podmienok
a princípov ako sa poskytuje pre Klub dôchodcov.
Schvaľuje:
výšku príspevku na rok 2015 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 uzavretá dohoda a taktiež pre organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť na území obce
Jasov.
Schvaľuje:
predložený dodatok k zmluve, v ňom uvedené navýšenie cien za jednotlivo poskytované
služby v rámci odpadového hospodárstva,
ako aj 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 do získania
stavebného povolenia na rozšírenie skládky
odpadu v Jasove alebo max. do 31.12.2015.
Schvaľuje za členov komisií mimo poslancov
OZ:
- finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb: Ing.Némethová Eva, Ing.Hužvárová Eva,
Žiga Jozef,
- stavebná, bytová, životného prostredia: Tibor Perlik, Peter Dzurik
- kultúry, školstva, športu, verejného poriad-

ku a pre rómske otázky:
Ladislava Takáčová, Roland Grosoš, Mária Pekarovičová, Milan Dzurik, Nora Farkašová
3.mimoriadne zasadnutie OZ zo dňa
5.3.2015
OZ Obce Jasov: berie na vedomie odporúčacie stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu I. zmeny programového rozpočtu
na rok 2015.
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2015.
Schvaľuje čerpanie rezervného fondu obce
Jasov v rámci rozpočtu na rok 2015 vo výške
415 000€, a to na rozvoj obce formou kúpy
a rekonštrukcie nehnuteľností nasledovne:
a) kúpa autokempingu – 120 000€,
b) kúpa zariadenia do autokempingu 10 000€,
c) rekonštrukcia nízkoprahového denného
centra (kultúrny dom) – 285 000€,
Schvaľuje:
zmenu členov v orgánoch spoločnosti AVE
Jasov s.r.o. zastupujúcich obec Jasov v zmysle
platných stanov spoločnosti nasledovne:
a) odvoláva poslanca OZ Dezidera Bodnára
z dozornej rady,
b) odvoláva bývalého poslanca Ervina Baču
z funkcie konateľa,
c) za nového člena dozornej rady menuje
poslanca PaedDr. Pavla Martinove,
d) za konateľa menuje poslanca Dezidera
Bodnára.
4.riadne zasadnutie OZ zo dňa 8.6.2015
OZ Obce Jasov schvaľuje:
- stavbu – rodinný dom so súpisným číslom
44 na parcele registra „C“ č.760 vo výmere
368 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, vo vlastníctve G. Somodyho, trvale bytom Debraď, a to v spoluvlastníckom
podiele 1/1 za kúpnu cenu 20 000€ pre kupujúceho Obec Jasov.
Berie na vedomie sťažnosť obyvateľov
na ulici Pod tehelňou na hluk z prevádzky sušičky na drevo v objekte bývalej tehelne, ktorú prevádzkuje súkromný podnikateľ Jaroslav
Juhár z Poproča.
Ukladá stavebnej komisii prerokovať sťažnosť so súkromným podnikateľom a podať

návrh na riešenie tejto sťažnosti pre OZ, poprípade obecnému úradu.
5.zasadnutie OZ Jasov zo dňa 29.6.2015
schvaľuje:
- záverečný účet obce Jasov za rok 2014 bez
výhrad,
- prebytok hospodárenia obce za rok 2014
vo výške 89 794,55€ a jeho prevod na účet
rezervného fondu,
- hospodársky výsledok podnikateľskej
činnosti - Lesy obce Jasov- zisk vo výške
2 093,29€ po zdanení a jeho prevod na účet,
- rozpočtové opatrenia č. 2/2015 viď zápisnica
Schvaľuje:
- prenájom pozemkov pre firmu AVE Jasov,
s.r.o. Jarmočná 2, Košice – evidovaných na LV
ako parcely registra „E“, ktorých vlastníkom je
obec Jasov - pre parcel. čísla pozemkov – viď
zápisnicu
a) za nájomné vo výške 31 801,63€,
za 22 259m2, do dňa riadneho skončenia nájomného vzťahu do 30.11.2057
b) nájomné vo výške 1,43€/m2, teda spolu
1743,17€ za celý predmet nájmu, za celé obdobie trvania nájomného vzťahu do dňa riadneho skončenia nájomného vzťahu.
Schvaľuje:
zapojenie sa obce Jasov do národného projektu „Take away“, ktorý pripravuje MV SR,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity, ktorý je zameraný na terénnu
sociálnu prácu, podporu vzdelávania detí
v ranom detstve, asistencia pri usporiadaní
a legalizácii pozemkov, komunitné centrá,
národný projekt zdravé komunity a podobne.
6.riadne zasadnutie OZ zo dňa: 31.8.2015
- súhlasí s umiestnením prevádzky stávkovej
kancelárie na adrese Námestie sv. Floriána
93/6 pre firmu Fortuna SK, a.s. Bratislava
- nesúhlasí: s poskytnutím pivničných
priestorov pre nacvičovanie hudobnej skupiny Gypsy diabli.

„Na slovíčko pán starosta“ - výber z dokumentov
Pán starosta - Ing. Gabriel Nagy - predložil na 4.riadnom zasadnutí OZ svoju Správu o činnosti
OU a aktivitách obce. Tým, ktorí ešte do tejto zápisnice nenahliadli, ponúkame výňatok aktuálnych informácií: „V januári 2015 sa začali práce na výstavbe Trhoviska, ktoré bolo financované z finančných prostriedkov EU cez program LEADER vo výške 34 tis.€. Prostredníctvom
MAS RUDOHORIE n.o. v apríli bola výstavba ukončená a zaslaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.“
Po uskutočnenej finančnej kontrole zo strany riadiacich orgánov sa čaká na zaslanie finančných prostriedkov na účet obce. Starosta v diskusii potvrdil skolaudovanie trhoviska, dodal,
že projekt bol vypracovaný bez stolov, a je preto potrebné zaobstarať stoly a vypracovať VZN
a prevádzkový poriadok.
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„V mesiaci apríl 2015 bolo ukončené už druhé výberové konanie
na dodávateľa stavby rekonštrukcie budovy kultúrneho domu
a v mesiaci máj 2015 sa začalo aj so samotnou rekonštrukciou.
Práce budú ukončené do konca októbra 2015.“ OZ na 5.zasadnutí (29.6.2015) uznesením č. 55/06OZ/2015 schválilo prijatie úveru
vo výške 300 000€, poskytnutého zo strany PrimaBanka Slovensko
a.s., na projekt „Rekonštrukcia Nízkoprahového denného centra v obci
Jasov“ s podporou fondov ES formou nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 475 252,74€.
„ V mesiaci február 2015 obec Jasov na dražbe vydražila areál
autokempingu. Koncom mesiaca marec bol majetok autokempingu dražobnou spoločnosťou odovzdaný obci a neskôr aj zapísaný
v katastri na list vlastníctva. V uplynulých mesiacoch obec pracovala na rekonštrukcii areálu a prevádzku zahájila 1.07.2015. Prevádzka bude celoročná“.
V areáli autokempingu sa nachádza aj letná terasa, ktorá však nebola súčasťou dražby. Majiteľ uvedenej budovy ponúkol obci odpredaj tejto budovy za cenu 15 000€, ktorú OZ schválilo. (uznesenie
č.: 38/06OZ/2015)
Už z minuloročných zápisníc vieme, že Obec Jasov začala uskutočňovať aj výstavbu 12 b.j. na ulici Ku Kachličkárni, v spolupráci s firmou
MON-DREV so sídlom v Moldave nad Bodvou, s ktorou je uzavretá
zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Stavba bola medzičasom pozastavená - jednak z dôvodu prekážok na strane investora a jednak preto,
že sa začali práce na výstavbe kanalizácie. „OZ uložilo na zasadnutí
stavebnej komisii jednať s konateľom firmy.“
Kedy bude stavba hotová a akým spôsobom ju obec odkúpi, sa dozvieme na verejných zasadnutiach.
- redakcia -
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Konečne sme sa dočkali?
Už niekoľko rokov sa „zo západu“ šíria správy, že odvedenie odpadových vôd kanalizáciou je podstatne lacnejšie ako vývoz žumpy. Pozrime sa nato z pohľadu čísel. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v roku 2015 je 1,5720 eur za kubický
meter – m3. Maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadových vôd verejnej kanalizácie je 1,0800€/m3. Cena vodného a stočného spolu tak
dosiahne zatiaľ 2,652€/m3. A my už zaiste vieme: „koľko vody spotrebujeme, toľko zaplatíme“. Každopádne však odkanalizovaním odpadových
vôd sa zlepší kvalita života v obci, životné prostredie a zbavíme sa nechceného zápachu. Ušetriť môžeme napríklad vtedy, ak nebudeme polievať záhradu vodou z vodovodu, ale zachytenou dažďovou vodou. Odber bude nižší, a potom nižšie bude aj stočné. Konečne sme sa dočkali?
Ak je v obci vybudovaná kanalizácia, má každý vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, povinnosť pripojiť nehnuteľnosť
na verejnú kanalizáciu. Výnimkou je, ak má vlastník povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými
vodami (napr. vlastnú čističku).
V okolí Košíc sa začali budovať kilometre vodovodnej siete a kanalizácie. Tento veľký vodárenský projekt, pod názvom: „Zásobovanie pitnou
vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva“, bol schválený Európskou komisiou. V rámci neho sa v okolí Košíc vybuduje 66 km
kanalizácie, 71 km vodovodnej siete, 2000 vodovodných prípojok a zvýši sa aj počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných
vodovodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu (zdroj TASR). Vlastníkom a prevádzkovateľom celého systému je Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS). Projekt bol predstavený zastupiteľstvám obcí a v rámci neho sa
s výstavbou kanalizácie začalo aj v tej našej.
Konečne sa tak zavŕši aj dlhoročné úsilie obce a jej predstaviteľov. Ten, kto dúfal, že realizácia niekoľkokilometrovej siete a viac ako 500 prípojok
v našej obci prebehne bez problémov, sa mýlil. Hluk, prach, blato, obmedzenia a iné negatíva sú sprievodným javom hocijakej stavby a nieto
ešte tak významného zásahu do verejných plôch ako výstavba kanalizácie. Každému z nás sa zíde poriadna dávka trpezlivosti naviac, veď, ako
sa vraví, „ ... .ani Rím nebol vybudovaný za jeden deň“. Budovanie kanalizácie je pre obyvateľov každej obce jednou z najnepríjemnejších činností, ktoré musia strpieť. Starosta našej obce, Ing. Gabriel Nagy by preto aj touto cestou rád vyslovil poďakovanie občanom za ich trpezlivosť
s akou znášajú nepohodu a iné negatíva výstavby, ktoré znepríjemňujú každodenný život.
foto: Juraj Petrik
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Firma ARPROG a.s. Poprad, ktorá stavbu realizuje, sa očividne
po celý čas snaží o elimináciu negatívnych vplyvov, ako napr.: polievanie prašných ulíc, zasýpanie blatových jám, a pod. Kanalizačné
potrubie sa ukladá pod všetky jestvujúce inžinierske siete, a tých je
v každej ulici neúrekom. Treba si uvedomiť, že odkanalizovanie obce
za 22 mesiacov je veľmi náročná úloha. V niektorých obciach cez Enviro projekty budujú kanalizáciu niekoľko rokov a ešte zďaleka ju nemajú dokončenú.
Organizáciu výstavby, postup jednotlivých prác i výber subdodávateľov riadia dodávatelia. Žiadna z ulíc teda nie je obcou uprednostňovaná. Kanalizácia je budovaná podľa platných smerníc, noriem
a projektovej dokumentácie. Obec stavbu neovplyvňuje. V svojich
medziach sa predstavitelia obce spolupodieľajú na riešení jednotlivých problémov a to hlavne z dôvodu, aby sa čo najviac zohľadňovali
potreby našej obce a občanov.
Aj detaily a rozsah prác určuje projekt a dohodnuté podmienky. Projekt zahŕňa aj kvalifikáciu ako: ...uviesť do pôvodného stavu“. Tu však
musíme brať do úvahy, že nepôjde o rekonštrukciu celej vozovky,
chodníkov, ale iba častí, ktoré boli výstavbou dotknuté. Firma ARPROG a.s. Poprad sa so Správou slovenských ciest dohodla na vyasfaltovaní celého pravého jazdného pruhu ( od hlavnej križovatky v smere
na Moldavu). Na cestách, ktoré sú vo vlastníctve obce budú rekonštruované tie pásy cesty, ktoré boli výstavbou porušené. Tieto úpravy
prebehnú neskôr a pravdepodobne v dvoch etapách.
Obec by vyzerala zaiste estetickejšie, ak by sme mali novú cestu všade. Veď niektoré komunikácie boli vybudované pred desiatkami rokov. Dokonca sa ešte aj dnes nájdu v obci ulice, ktoré asfalt, či inú
povrchovú úpravu nikdy „nevideli“. Celá rekonštrukcia nového základového lôžka a nového povrchu je však oveľa nákladnejšia a musí byť
riešená samostatným projektom. Obec a jej predstavitelia budú zaiste
v budúcnosti hľadať spôsob ako získať zdroje a investorov pre rekonštrukciu ciest a chodníkov. Hoci, ako nám to pán starosta ozrejmil, väčšie obce, ako je aj tá naša, budú musieť v budúcnosti riešiť obdobný
problém už z vlastných zdrojov. Neostáva teda nič iné, ako začať šetriť.

byť realizovaná podľa stanovených predpisov a podlieha
vopred odsúhlasenej žiadosti. Neodporúča sa teda, aby
si občania zriaďovali už teraz vnútornú časť prípojky ( na vlastnom
pozemku). Môže sa totiž stať, že nebude zodpovedať technickým
požiadavkám a nezískajú tak povolenie pripojiť sa. Preto si radšej
nechajte poradiť odborníkmi pod vašimi oknami. Predčasné pripojenie sa je taktiež zakázané a pripojenia „ načierno“ bez zmluvy budú
sankcionované.
V neposlednom rade by sme radi dodali, na základe podnetov
z okolitých obcí, že firma ARPROG a.s. Poprad pracuje naozaj starostlivo a precízne. Budujú hlavné potrubie a zároveň súvisle pracujú
aj na jednotlivých prípojkách. Po dažďových eróziách pôdy sa vracajú späť k vyhĺbeninám a vypĺňajú ich. Vyrovnávajú plochy na priedomí, spolupracujú s občanmi pri riešení problémov a pracujú takmer
bez prestávky. Pracovníci sú ubytovaní aj v Jasove, nakupujú v tunajších predajniach, stravujú sa v miestnych reštauračných zariadeniach
a každopádne to miestnej ekonomike iba prospieva.
Akokoľvek sme dnes natešení, alebo rozčúlení, žijeme v 21. storočí.
Budujeme, inovujeme. Každopádne musíme hľadieť aj jeden na druhého, na našu budúcnosť, na budúcnosť našich detí. Vypúšťať žumpu
do rieky, ktorá mi tečie „pod nosom“ a navyše v chránenej oblasti
je síce lacné, ale neprospieva nikomu a ničomu. Ťahať žumpu na záhradu
v noci sa tiež môže zdať dobrým riešením pre nás, a zlým pre suseda.
S tridsaťeurovým účtom za odvoz žumpy sa stretáva 4-členná rodina
aj 5 – 6 krát ročne. Našlo sa pre nás spoločné riešenie? ...
Za poskytnuté informácie pre spracovanie článku ďakujeme zástupcom firmy ARPROG a.s. Poprad, predovšetkým pánovi Petrovi Kostrzevovi a Máriovi Lisoňovi.
Vďaka patrí aj pracovníčke stavebného úradu na OU v Jasove, Bc. Anne Benkovej.
foto: Juraj Petrik

Mnohí sa pýtate: „Prečo nevykopú aj prívod na mojom pozemku?“.
V prvom rade, budovanie na súkromnom pozemku z verejných prostriedkov nie je možné. Zisťovali sme, že dokonca ani skutočnosť,
že je kanalizácia privedená až k hranici pozemku, (napr. k bráne) nie
je všade samozrejmosťou. Časť, ktorá je vedená od hlavného kanalizačného potrubia až k hranici pozemku, zvaná „prípojka“ je hradená
vlastníkom nehnuteľnosti, ku ktorej sa buduje. Je budovaná v čase
po skolaudovaní hlavného kanalizačného potrubia, ktoré prechádza
do správy prevádzkovateľa a je hradená v plnej výške. Občania ale
v tomto prípade dostávajú túto časť prípojky zdarma, nakoľko
bola zapracovaná do projektu. Odpadá teda vybavovanie povolení
a vyjadrení obce na uvedenú časť prípojky na verejnom priestranstve
a pod.
Pripojenie sa na kanalizáciu v rámci vlastného pozemku
bude realizované každým majiteľom nehnuteľnosti individuálne, na základe zmluvy s prevádzkovateľom. Prípojka musí

Potulky obcou
Zastavili sme sa v SEDMOKRÁSKE, v dennom stacionári, ktorý založila nezisková organizácia a ktorý úspešne zahájil svoju činnosť v januári 2015.
V záhradke pribudla skalka, záhon kvetov a krásne zákutia, ktoré návštevníci stacionára každodenne s láskou opatrujú. Vo vnútri cítiť útulnosť
domova a všade navôkol rozvoniavajú čajové bylinky. Klienti sedia za stolom a spoločne si prezerajú rodinné fotoalbumy. Srdečne nás medzi
sebou privítali a spoločne s pani riaditeľkou Ivetkou Hajzerovou nás previedli v zariadení. Zaujali nás ich ručné práce a nástenka s fotografiami,
ale najviac nás prekvapila relaxačná sieň, kde sme si bez váhania hneď vyskúšali všetkých 6 relaxačných kresiel.
Pani riaditeľka: „Touto cestou chcem poďakovať všetkým klientom, zamestnancom a predovšetkým starostovi a poslancom za obetavý
prístup a dobrú spoluprácu. Vďaka ich pomoci sa nám podarilo naplniť najdôležitejší cieľ, a to - vytvoriť taký denný stacionár, kde bude
panovať rodinná atmosféra, pohoda a každodenná radosť zo spoločných stretnutí. Vďaka patrí aj Vám, drahí seniori a drahá Jarka zato,
že ste do stacionára vložili svoje srdce“ - poďakovala nám za rozhovor a za návštevu a všetkým čitateľom posielajú malý darček v podobe
básničky:
- redakcia -
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Stacionár, naša láska
– nazýva sa Sedmokráska
Stacionár „hrozné“ slovo,
pre tých, čo idú len okolo,
ale keď doň raz vstúpiš,
názor mylný si opravíš.
Nedaj Ty na plané reči,
čo sa šíria po dedine,
presvedč sa na vlastné oči,
ako Stacionár žije.
Je to pekné zariadenie,
ponúka Ti služby denne,
od piatka až do pondelka,
v sobotu a v nedeľu je „ prestávka“.
Keď si prišiel, tak choď dnu,
po miestnosti sa rozhliadni,
pozri sa aj za „katedru“,
keď sa Ti zrak rozjasní.
Uvidíš tam jednu pani,
jej meno je Jarmilka,
ona je tu stále s nami,
veď je opatrovateľka.

Ona sa o nás postará,
urobí aj zábavu,
keď obedy nám podáva,
pridá trocha úsmevu.

Veru, je už čas obeda,
do jedálne ísť už treba,
Martin s Ferom už „kmitajú“,
obedy nám roznášajú.

Občas k nám aj zavíta,
naša šéfka Iveta.
je to mladá, fešná pani,
ktorá má vždy smelé plány.

A po dobrom obede,
zapíname Reginu,(rádio)
či si v stoji a či v sede,
vždy Ti zlepší náladu.

A keď je tu medzi nami,
lepší sa už nálada,
„trápime“ ju otázkami,
pokojne nám odpovedá.

Hrajú pekné „evergríny“,
môžeš si aj zaspievať,
a kto má dosť sily,
môže si aj zatancovať.
Aj ja by som si zatancoval,
keby som mal zdravé nohy,
ľavá by aj tancovala,
ale pravá nechce chodiť.

Zamračí sa, aj usmeje,
pomôže , aj poradí,
v každej chvíli dobre s ňou je,
úsmevom Ťa pohladí.

Prežili sme pekné chvíle,
v Dennom Stacionári,
nuda odišla na míle,
hrali sme sa aj spievali.
Čas ubehol ako voda,
rovnomerne a pomaly,
ani sme sa nenazdali,
že sa domov chystať treba.
V pokoji sa rozídeme
a pritom si sľúbime,
že sa zajtra zas stretneme
o deviatej hodine.
Keď Ťa tvojou cestou domov
priateľ, známy zastaví,
rozprávaj mu pekne o tom
jak Ti bolo v Stacionári.
Chcel som, tu, náš denný život,
nejak pekne zrýmovať,
či sa mi to podarilo?,
môžeš mi to, prosím pekne,
povedať.

Škoda, že tak málo času trávi,
v našom peknom Jasove,
čakajú ju však aj v Slanci,
v nám podobnom „domove“.

P. Gajdoš

Stavanie Mája

foto: Nora Farkašová

Už tradične v predvečer 1. mája sa v našej obci stretávame na „Stavaní Mája“. Nebolo to inak ani tohto roku. Kultúrna komisia pri OZ pripravila májový strom a pestrý program. Pán starosta Ing. Gabriel Nagy
privítal prítomných. Svojimi zimnými pesničkami a veršíkmi nás tešili
deti z MŠ. Jasovskí chlapci a dievčatá pod vedením Laďky Takáčovej
predviedli pásmo piesní a tancov a o dobrú, veselú náladu sa postarali
hostia – spevácky zbor FORTUNA z Poproča.
-redakciafoto: Juraj Petrik

Farmfest
V roku 2014 založilo občianske združenie Aggeo Slovakia tradíciu:
„Dni regiónu Rudohorie“ pod názvom FARMFEST RUDOHORIE. Tento projekt bol spustený hlavne za účelom prezentácie celého regiónu.
Usporiadateľ, v spolupráci a s finančnou podporou akčnej skupiny MAS RUDOHORIE - ktorej členom je aj naša obec - vytvorili pre všetkých
občanov regiónu neopakovateľné víkendové dobrodružstvo na farme v Nováčanoch. Prítomní sa mohli kochať - okrem zábavného parku pre
deti, hier a súťaží, tanca, jánskych ohňov, býčieho rodea, šašov, ukážky letcov, hasičov, poľovníckej výstavy, remeselníkov a umelcov, folklóru
a gastronómie z regiónu - aj v zvieratkách žijúcich na farme. Aj deti z Jasova, pod vedením Laďky Takáčovej, vystupovali na veľkom pódiu
Farmfestu v krásnych krojoch, ktoré im Laďka sama ušila. Na farme sme mali k dispozícii aj vlastný stánok, kde Jasovčanky - Veronika a Detty s úsmevom prezentovali našu obec. Okrem propagačného materiálu, novej knihy o 95 ročnej histórii jasovského športu od autorky Magdalény
Martinove, magnetiek, letákov a ručných výrobkov kvetinárky Ildikó Filčákovej a jej šikovnej rodiny, sme v stánku mali aj výstavu zberateľských
predmetov, ktoré ste nám darovali do budúceho múzea v Jasove. Stánok svojimi skvostnými maľbami na plátne obohatil pán Ján Jakub z Jasova. Na Biofarme sme sa cítili naozaj úžasne. Vyskúšali sme si paličkovanie, zajazdili sme si na koníkoch, ... v skratke - príjemne strávený víkend.
Všetkým občanom odporúčame a tešíme sa na FARMFEST 2016.
Norika, Veronika, Detty, Laďka a účinkujúci z Jasova
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Z aktivít miestnej ZŠ
Získali prestížne ceny
V rámci Dní mesta Košice 2015 sa konal už XI. ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej
mládeže“. Do súťaže sa zapojilo 80 spevákov z 50-tich základných a stredných škôl celého Košického kraja.
Jasovčanky z miestnej Základnej školy sa môžu tiež pochváliť svojimi výkonmi. Cenu generálneho riaditeľa firmy Lynx Košice získala Nikola Horváthová zo VI.A, za interpretáciu piesne „Hlboký jarčok“. Cenu exministra školstva Dušana Čaploviča získala Radka Hudáková z V.B za interpretáciu piesne „Červené jabĺčko“.
Naše reprezentantky sprevádzal Marian Hudák z VIII.A triedy, ktorý bol za skvelý výkon odmenený cenou
generálneho riaditeľa televízie Región. Všetkým srdečne blahoželáme.

foto: archív ZŠ

Jasovský Zlatý slávik oslávil už 4. ročník
Pripomeňme si, že zakladateľom tohto festivalu, ktorý je zameraný na eliminovanie neblahých dôsledkov rasovej diskriminácie v našej spoločnosti je Matica slovenská, zastúpená svojimi miestnymi organizáciami v Jasove a Košiciach – Myslave, ako aj ZŠ Jasov, Obecný úrad v Jasove
a Krajský školský úrad v Košiciach.
Do ZŠ Jasov prišlo 40 talentov z celého Košického kraja, mnohí z nich v krásnych ľudových krojoch. Matičný festival otvorila predsedníčka MO
MS v Jasove, Mgr. Janka Potočňáková spoločne so zakladateľom festivalu, pl. Ing Františkom Mrvom. Cenu starostu obce, Ing. Gabriela Nagya
tohto roku získali títo Jasovčania: Nikola Gažíková, Juraj Zsiga, Nikola Horváthová, Radka Hudáková, Janka Kompušová a Romana Dzuriková.
Aj v duete obsadili naši žiaci skvelé miesta. 1. miesto obsadili dievčatá: Nikola Horváthová a Radka Hudáková, a 2. miesto: Andrea Horváthová
a Silvia Žigová. Janka Kompušová a Romana Dzuriková získali aj cenu Matice Slovenskej. A v neposlednom rade, cenu generálneho riaditeľa
TV Región, Ing. Jána Vargu, získali Jasovčanky Františka Žigová a Simona Žigová. Tí najlepší boli ocenení hodnotnými knihami a diplomami.
Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme.
- redakcia -

VIETE, ŽE ...

foto: PaedDr.Pavol Martinove

...pôvodcom myšlienky vzniku a čistenia Náučného chodníka
„Jasovská skala“ je pán Ing. Ladislav Stacho, ktorý sa zúčastňuje
tejto akcie (posledná aprílová sobota) pravidelne už od odovzdania
chodníka – 21.7.1989? Organizátorom akcie je pán PaedDr. Pavol
Martinove. Vďaka dobrovoľníkom bol chodník opäť vyčistený a pripravený poslúžiť turistom (zdroj: www.jasov.sk)
Jesenné upratovanie krásnych zákutí našej obce zorganizovali aj dobrovoľníci zo združenia „Za krajší Jasov“. Vrelá vďaka patrí pánovi Jozefovi Halászovi a členom ZO CSEMADOK-u v Jasove za ich obetavú
prácu.
... Deň učiteľov oslávila aj obec Jasov?
Pozvánku na posedenie do reštaurácie Skala prijali riaditeľka a učiteľky MŠ Jasov, ktorej zriaďovateľom je Obec a pedagogickí zamestnanci, ktorí sú na zaslúžilom odpočinku. Po chutnej večeri im kultúrna
referentka Norika Farkašová a člen kultúrnej komisie Roland Grosoš
odovzdali darčeky – kalendár s receptami a spoločnú fotografiu. Posedenie svojím umeleckým vystúpením osviežili aj Jasovčania, ktorí
sú žiakmi ZUŠ v Moldave nad Bodvou, v sprievode svojej zástupkyne,
Alicky Kaputovej. Účastníčky sa tešili pri odchode z krásnej ružičky,
ktorú im osobne odovzdal pán starosta Ing. Gabriel Nagy.

…u nás sa separuje odpad do zberných vriec? Zaiste ste si všimli,
že veľké zberné nádoby na triedenie komunálneho odpadu – sklo,
plast – už v obci nenájdeme. Separovaný zber zložiek komunálneho
odpadu realizujeme „po novom“ - prostredníctvom vriec žltej a modrej farby. Zberové vrecia žltej farby sú určené na separovaný zber plastov (PET fľaše – fľaše od nápojov, rastlinných olejov, aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, fólie, tvrdé plasty, záhradný nábytok, fľaše
od drogérie), kovových obalov (plechovky od nápojov, konzervy…)
a VKM obalov (viacvrstvových kombinovaných obalov z mlieka, džúsov
a pod.). Dôležité: PET fľaše a kovové obaly je potrebné pred vhodením do vreca stlačiť aspoň nohou!
Do zberových vriec modrej farby patrí: sklo – fľaše od nápojov, poháre, obaly z potravín a zaváranín. Dôležité!: nepreťažiť vrecia a neplniť
ich drobnými sklenenými črepmi!
V prípade poškodenia alebo upotrebenia vriec si nové vrecia môžete
vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Harmonogram zvozu vriec so separovaným odpadom na zvyšok roka 2015 je nasledovný:
• 07.11.2015 - plasty, tetrapack, kovové obaly- žlté vrece
• 05.12.2015 - plasty, tetrapack, kovové obaly- žlté vrece + SKLO
- modré vrece
Vrecia je potrebné vyložiť ráno do 6:00 hod. V deň zberu nevyložené
vrecia nebudú obslúžené.

foto: Roland Grosoš
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…sa v dňoch 2. - 5. apríla 2015 vykonala v obci kastrácia psov
a mačiek? Fenky a mačky dôchodcov a majiteľov poberajúcich sociálne dávky sa kastrovali v rámci Česko-slovenského kastračného
programu zdarma. Poverení pracovníci podľa potreby poskytli aj nevyhnutnú veterinárnu liečbu v prípade chorých psov a mačiek cieľovej skupiny obyvateľov. Postarali sa aj o nechcené šteniatka, ale iba
za podmienky, že fenky a mláďatá mačky boli kastrované.

príjemné chvíle, ktorými aspoň na krátky čas zabudnú na každodenné
starosti. Členskej schôdze sa zúčastnilo 96 zo 107 členov a schôdza
sa niesla v duchu priateľského posedenia pri výbornej večeri a občerstvení.
... humoristi z Markízy navštívili v minulosti aj Jasov? Veru tak. Štvorica známych humoristov z televízneho putovania, ktoré opäť pokračuje na programe Markíza pod názvom: „Vo štvorici po Slovensku –
vlakom“ navštívila v roku 2012 aj Jasov. Správca Jasovskej Jaskyne
- Ing. Jozef Menda - im so svojím tímom poskytol zážitok v podobe
speleoterapie v Sieni netopierov.

...Únia žien slávi tohto roku svoje „okrúhle narodeniny“?
Mesiac marec bol produktívnym mesiacom aj pre členky miestnej
organizácie Únie žien v Jasove. Z príležitosti osláv MDŽ sa stretli
na spoločnom posedení v reštaurácii Skala. A keďže tento rok je pre
Úniu žien významným hlavne z dôvodu 70.výročia vzniku tohto hnutia, kronikárka obce - PaedDr. Magdaléna Martinove - im pripravila
prekvapenie v podobe prezentácie histórie jasovského ženského
spolku. Po chutnej večeri si členky spoločne prezreli fotografie a s láskou spomínali na priekopníčky tohto ženského hnutia.
Koncom mesiaca marec členky oslávili túto slávnostnú udalosť aj návštevou divadelného predstavenia hry „Na skle maľované“ na Malej
scéne ŠD v Košiciach.

foto: Martin Nič

... aj deti našej farnosti prijali Ducha Svätého?
Prvé sväté prijímanie je pre deti aj ich rodičov veľká slávnosť. Už niekoľko rokov v ten deň vidíme v kostole sv. Michala archanjela dievčatá
a chlapcov v slávnostnom šate. K prvému sv. prijímaniu v našej farnosti pristupujú deti rímskokatolíckeho vyznania už od 3.triedy ZŠ. Príprava na prijímanie prebieha v rodine, škole a kostole. V tejto slávnosti
prijímajú sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovujú
si krstné sľuby a vyznávajú vieru. Sľubujú, že budú ako deti svetla kráčať vždy vo svete Kristovom a budú verné Pánu Ježišovi až do smrti.

...portál mapy.cz zverejnil satelitné snímky Slovenska?
Každý z Vás si teda môže nájsť svoj dom, či bytovku: http://mapy.cz/
zakladni?x=20.9752328&y=48.6817305&z=15&l=0&base=ophoto

foto: Juraj Petrik

...v Jasove sa založilo Komunitné centrum, ktorého sídlo sa pripravuje v rekonštruovanom kultúrnom dome? Čo je jeho cieľom a náplňou,
sa dozviete na str.11.
... už aj u nás funguje centrum krásy? ORIFLAME servisný bod zriadila
MUDr. Kristína Ficsórová v budove kvetinárstva DIDA – Ildikó Filčákovej. Oriflame je švédska prírodná kozmetika, ktorú si pochvaľujú dámy
i páni na celom svete. Servisný bod slúži na poradenstvo, registráciu
klientov a výdaj tovaru. Pani doktorka vám pri príjemnom posedení
pomôže vyriešiť množstvo problémov zo sveta krásy. Oriflame servisný bod je otvorený každý pondelok a piatok v čase od 13:00 do 17:00
hod. Poradkyňu môžete kontaktovať aj telefonicky na č.: 0905 901
381, prípadne mailom na: ficsorovaK@azet.sk

V závere nám dovoľte pripomenúť aj smutnú správu – od augusta do prvej dekády októbra 2015 nás navždy opustilo 9
obyvateľov našej obce rôzneho vekového zloženia – od mŕtvo narodeného bábätka po najstaršiu občianku našej obce
pani Gizelu Gajdošovú, ktorá nás opustila vo veku 94 rokov
– nech odpočívajú v pokoji.
- redakcia -

... členovia Klubu dôchodcov majú vždy výbornú účasť?
V mesiaci apríl uskutočnil Klub dôchodcov svoju výročnú členskú
schôdzu, na ktorej hodnotili prácu vykonanú za rok 2014. Predsedníčka Helena Budzáková s potešením konštatovala, že záujem o ponúknuté akcie a aktivity bol nielen primeraný, ale veľmi dobrý. Zároveň
predniesla plán práce klubu na rok 2015:
• apríl – výročná členská schôdza
• máj – účasť na stavaní Mája
• júl – august – relaxačno-poznávací zájazd do maďarských miest
Mezőkövesd – Nyíregyháza
• september – podobný zájazd – Tiszaújváros
• október – členská schôdza – Úcta k starším
• december – Mikulášske posedenie
V závere vyjadrila túžbu, aby sa členovia i naďalej stretávali a vzájomne obohacovali nielen svojou prítomnosťou, ale prežívali spoločné
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BÉLA BUDZÁK / BUDZÁK BÉLA
Halász József újságcikket készített Budzák Béla életútjáról júliusi 80.
születésnapja alkalmából. Sajnos, csak hírlapunk novemberi számába
lehetett megjeleníteni, amikor is lakosunk hosszú és nehéz betegség
után már elhalálozott. Nyugodjék békében. A cikket szerzője kimondott kívánságára az eredeti, teljes változatban tesszük közzé:

Jozef Halász pripravil do nášho Občasníka pozdravný článok k 80. výročiu narodenia Bélu Budzáka, ktorý žiaľ uverejňujeme v čase, keď nás
už navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe - počas zostavovania nového čísla novín. Česť jeho pamiatke. Článok na žiadosť prispievateľa
uverejňujeme v plnom pôvodnom znení:

„Budzák Béla 80 éves
„Béla Budzák má 80 rokov
Ani sme si neuvedomili, že ten tichý, skromný človek sa už dožil veku, Nem is tudatosult bennünk, hogy ez a csendes, szerény ember már
ktorému sme zvykli hovoriť – starší človek. Áno, žil ticho, skromne elérte azt a korhatárt, amit úgy szoktunk nevezni, hogy idős ember.
Igen szerényen és csendesen élt közöttünk
medzi nami a ani nebol rád stredobodom
és nem is igen szeretett középpontban lenpozornosti, hoci na svoju životnú dráhu by
ni, pedig életpályájára méltán lehetne büszmohol byť právom hrdý. Spomeňme niekoľke, mert amit letett az asztalra élete során,
ko údajov z jeho života. Narodil sa 15.7.1935
az nem volt kevés.
v Jasove. Časť svojho detstva prežil v Turni
De emlékezzünk meg néhány adattal is
nad Bodvou, kde ukončil aj ZŠ. Neskôr štuaz életéről.
doval na SPŠ – strojníckej v Košiciach, potom
1935.7.15.- én született Jászón. Gyermekkoukončil pedagogické vysokoškolské štúdium
ra egy részét Tornán töltötte, ahol az általáv Bratislave, aprobácia matematika - fyzinos iskolát is végezte. Majd a kassai gépipari
ka. Zvolil si učiteľské povolanie a najťažšie
iskola elvégzése után Pozsonyban végezte
predmety - matematiku a fyziku , ktoré len
el a főiskolát és lett matematika – fizika szamáloktorý študent obľubuje. Ale on svojím
kos tanár.
ľudským prístupom a láskou k deťom uplatA tanári pályát választotta, és a legneheňoval zodpovedajúcim spôsobom učivo tak,
zebb tantárgyakat oktatta – a matematikát
aby si ho študenti ľahko osvojili a zvládli. Bol
és fizikát, mely tantárgyak csak kevés diákveľmi uznávaným a obľúbeným učiteľom na
nak tartoznak a kedvenc tantárgyai közé.
SPOŠ v Moldave, kde dlhé roky pôsobil, kým
De ő az emberi közvetlenségével, szeretve
nedosiahol dôchodkový vek. Aj v spoločenfoto: archív rodiny Bélu Budzáka
diákjait tette mindezt, és így értelemszerűen
skom živote bol aktívny, viac ako 10 rokov
bol predsedom miestnej organizácie CSEMADOK. Túto funkciu megkönnyítette diákjai részére a tananyag elsajátítását. Nagyon
si plnil veľmi zodpovedne, hoci podmienky pre činnosť boli často kru- elismert és szeretett tanára volt a szepsi Mezőgazdasági Szakközété. Mnohí ani nevedia, že bol aktívnym členom volejbalového tímu piskolának, ahol hosszú évekig tanított, míg el nem érte a nyugdíj
v jasovskom športovom oddiele. Bol pravidelným účastníkom ta- korhatárt.
nečných zábav v obci, kde v známej spoločnosti, s manželkou Györ- De kivette részét a társadalmi életből is, több mint tíz évig volt közgyikou po boku, vedeli urobiť vždy dobrú zábavu. Na záver, Béla, ségünk CSEMADOK alapszervezetének elnöke, amit odaadással veTi prajeme, aby si ešte dlhé roky v zdraví, spokojnosti a pohode pre- zetett, gyakran mostoha körülmények közepette.
žíval v kruhu svojich najmilších. Venuj sa svojim obľúbeným aktivi- Sokan nem tudják, hogy sportszervezetünknek volt egy időben
tám – čítaniu kníh, lúšteniu krížoviek a obdivovaniu svojej krásnej röplabda szakosztálya is, és ő ennek aktív versenyzője volt. Rendzáhradky.“
autor: Jozef Halász szeres résztvevője volt községünk táncmulatságainak, ahol egy
ismert közösséggel mindig jó hangulatot tudtak teremteni párjával, Györgyikével az oldalán, akivel példás házasságban éltek már
Niekoľko spomienok o existencii hosszú éveken át. Befejezésül - Isten éltessen Béla, még sok éven
át, erőben, egészségben, szeretettben, boldogságban. Hódolj még
farského kostola sv. Michala
sokáig kedvenc időtöltésednek - az olvasásnak, rejtvényfejtésnek,
és teljen még sok örömöd a szép kerted gondozásában és gyermearchanjela v Jasove
keid és unokáid körében”.
szerző: Halász József
Dominantnou sakrálnou stavbou Jasova je chrám sv. Jána Krstiteľa
v barokovom slohu, ktorý sa stal známym vďaka svojej kráse a historickej hodnote, a navštevuje ho mnoho turistov.
Neprávom však zabúdame na farský kostol sv. Michala archanjela,
pričom práve tento kostol slúžil v minulosti a slúži aj v súčasnosti obyvateľom obce v duchovnom živote.
Čo vieme o kostole? Zahlaďme sa do jeho histórie. Kostol bol postavený v 15.storočí v gotickom slohu, ale jeho skutočný pôvod sa datuje
na skoršie obdobie, čoho dôkazom sú pozostatky základov starého
kostola. Predpokladá sa, že chrám stál na tomto mieste už v roku 1200.
V dávnejšom čase stála pri kostole aj kaplnka sv. Doroty.
V roku 1911 sa budujú betónové schody ku kostolu a dokončuje
sa oprava kostola.
V roku 1926 bol kostol obsypaný hlinou, následkom toho steny vlhli
a voda presakovala dovnútra. V čase pôsobenia farára Petra Frigyesa
sa táto zemina odstránila, kostol sa vymaľoval a zaviedla sa elektrina.

foto: archív Ladislava Kassaiho
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Počas II.svetovej vojny chrám postihla pohroma. 20.januára 1945 ráno
o 5:45 ustupujúci nemeckí vojaci podmínovali a odstrelili vežu kostola. Veľký zvon sa polámal na kusy. Zničil sa organ z roku 1775 a chór
kostola.
45 rokov stál v ruinách, zavretý. Havarijný stav dňa 4.apríla 1976 dokonal požiar. Možno práve táto udalosť sa stala impulzom, aby sa začalo
konať v mene záchrany tohto sakrálneho objektu. Vďaka patrí kňazovi Ladislavovi Frankovicsovi a podnikateľovi Ondrejovi Bálintovi,
že sa kostol zastrešil. Neskôr sa dostal do Jasova aktívny duchovný –
Jozef Dluhoš, ktorý sa zaslúžil o obnovu veže, do stavby ktorej sa zapojilo mnoho obyvateľov obce.
V roku 1988 sa vybudovala cesta ku stavbe novej veže a upravilo
sa okolie kostola.
V rokoch 1989 – 90 sa stavia veža a 25.októbra 1990 je za pomoci žeriava položená na svoje miesto, a tak znovu zvonia naše zvony už 25
rokov.
Kostol s novovybudovanou vežou bol vysvätený biskupom Eduardom
Kojnokom.
Kto sa bližšie zaujíma o jednotlivé etapy stavby veže, nájde fotodokumentáciu u rodiny Ladislava Kassaiho (foto), ktorá sa značne podieľala
na tejto stavbe.
autor: Jozef Halász

templom teteje 1976.áprils 4.-én leégett. Talán ez az esemény jelentett impulzust, hogy történjen valami ezzel az értékes épülettel.
Köszönet Frankovics László plébánosnak és Bálint Endre vállalkozónak, hogy a templom tető alá került.
Később Jászóra került egy aktív plébános – Jozef Dluhoš, akinek nagyban lehet köszönni, hogy végül megépült a templom új tornya. Községünk több lakosa kapcsolódott a torony építésébe.
1988-ban megépült az út a torony építéséhez és a körülötte lévő terep rendezésére is sor került.
1990.október 25-én a torony tetejét daruval helyezik a helyére. Tehát
már 25 éve konganak a harangok újra, illetve a három közül valamelyik.
Az újonnan épült toronnyal felújított templomot Eduard Kojnok
püspök szentelte fel.
Akiket érdekelné a torony építésének részletei, megtekinthetik a Kassai Laci által készített fénykép gyűjteményben, mert az Ő családja
is jelentősen kivette részét a torony építésében.
szerző: Halász József

Megemlékezés a szent Mihály
arkangyal plébániai templomról

foto: archív Ladislava Kassaiho

foto: archív Ladislava Kassaiho

Jászó domináns szakrális épülete a barokk stílusú vári Keresztelő
szt. János templom, amely szépségével és értékével sok hírnévre tett
szert - évente több turista látogatja meg.
Talán ennek árnyékában méltatlanul megfeledkezünk a községünk
plébániai templomáról a Szent Mihály templomról, pedig igazán
ez a templom szolgálta és szolgálja a lakosaink egyházi életét. Mit is
tudunk róla? Nézzük meg a templomunk rövid történetét. Gótikus stílusban épült kb. a 15.században, de igazi eredetét jóval előbbre lehet
datálni, amit a megmaradt régi alapok bizonyítanak. Valószínűleg már
az 1200-as években állt ezen a helyen templom. A templomhoz valamikor egy kápolna is volt építve Szt. Dorottya tiszteletére.
1911-ben építik lakosaink a beton lépcsőt a templomhoz és fejezik be
a tatarozást.
1926-ban a templom falait körülföldelték és ettől a falak átnedvesedtek és befolyt a víz a templomba. Frigyes Péter plébános idején
körülásták a templomot és a földet elhordták. Ezután újra festették
és bevezették a villanyt.
A II. világháború idején, 1945. január 20. reggelén 5:45 órakor az elvonuló német hadsereg katonái felrobbantották a templom tornyát.
A nagyharang darabokra tört. Tönkre ment az 1775-ben készített orgona és a kórus is.
45 évig állt romokban a templom - lezárva. Ráadásul a romokban álló

Stretnutie s europoslankyňou
Redaktorky nášho občasníka Mgr. Pekarovičová a Nora Farkašová sa zúčastnili
seminára pre regionálnych novinárov v Košiciach, ktorého hlavnou témou bolo,
ako ľudia vnímajú témy a prácu poslancov Európskeho Parlamentu (EP). Z mnohých štatistík síce vyplýva, že sa v médiách s témami EP stretávame, no záujem
občanov o tieto témy nie je veľký, a to z rôznych dôvodov. Svoj podiel na tomto
nezáujme máme zaiste aj my – novinári.
Poslankyňa EP, Monika Smolková, prijala pozvanie Informačnej kancelárie EP
(IKEP) na Slovensku na seminár a aj nás vo svojom vystúpení presvedčila o tom,
že témy, ktorým sa venuje EP sú nielen aktuálne, ale aj zaujímavé a hlavne blízke občanom regiónu. Poslankyňa nám objasnila postoje EP k témam ako napr.:
alarmujúca nezamestnanosť mladých na Slovensku, sexuálne zneužívanie detí
na internete, ako presunúť dopravu z kamiónov na železnice, ekologická doprava v regiónoch – cyklotrasy, integračný proces krajín západného Balkánu do európskych štruktúr (postoje EP voči Rusku a Ukrajine).
Seminár sa viedol v duchu diskusie medzi europoslankyňou Monikou Smolkovou, riaditeľom IKEP – pánom Robertom Hajšelom, ďalšími predstaviteľmi IKEP
a novinármi. Sme radi, že sme sa takejto skvelej akcie mohli zúčastniť a rozšíriť
si znalosti o témach, ktorým sa EP venuje.
Ďakujeme spoluorganizátorke, predsedníčke Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach, pani Kataríne Čižmárikovej za pozvanie
a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.
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DHZ JASOV
† V septembri nás navždy opustil predseda DHZ v Jasove,
náš priateľ, kamarát, čestný človek - Peter Tóth. So slzami
v očiach ho na poslednej ceste sprevádzala jeho milujúca manželka, syn, kolegovia z DHZ Jasov, Poproč, Medzev..., starosta obce
a smútočný dav. Umrel tak nečakane, ako nečakane vznikne
požiar a vzplanie oheň. Poznali sme ho ako človeka, ktorý svoje sily, um a životné skúsenosti venoval tam, kde pôsobil. Vždy
za ním stál jeho tím kolegov a teraz sa s ním lúčia slovami:
„Kamarát ... kolega ... jeden z nás. Budeš nám všetkým veľmi
chýbať.
Tajnou bolesťou unavený tíško odišiel, a čo je najťažšie,
bez rozlúčenia. Spomíname nato, ako sme sa na povel náhlili
do nového dobrodružstva, s rozprúdenou chuťou, že sa opäť
zídeme. A teraz si našim chýbajúcim článkom. Veď sme predsa tím. Jeden zapne sirénu, druhý skontroluje hadicu, tretí
čerpadlo ... .
A teraz sme v ňom stratili kamaráta. Lano, ktoré musí držať,
na ktoré sa ľudia v núdzi v danej chvíli spoliehajú. Pretrhlo
sa, pretože si nás opustil. Ale zostal na ňom navždy jeden
uzol. Musíme ísť ďalej, no nikdy na Teba nezabudneme.
Peter bol členom hasičskej rodiny od roku 1987. Za svoju
prácu bol v r.2011 ocenený vyznamenaním. Zaiste nám dáte
za pravdu, že Peťo nepotreboval byť nápadný, robiť veľké
gestá. On už len samotnou prítomnosťou ľudí tešil, bol ochotný a vedel pomôcť.
Stratu sme utrpeli my, stará partia, ale aj jeho nováčikovia, ktorým odovzdal svoju štafetu. Mladých požiarnických
adeptov veľa naučili Peter, i jeho manželka Renatka. Všetky
deti, ktoré snívali, že keď raz vyrastú, budú ako my - požiarnikmi. Odvážny, vytrvalý, ochotný nezištne pomôcť svojmu
blížnemu, hoci aj za cenu svojho života. Trénovali ich, učili
viazať uzly, ... . Dokonca si niektorí rodičia aj pochvaľovali:
„Konečne sa ten môj syn pri vás naučil zaviazať šnúrky na topánkach.“ Všetci sme sa potom tešili z úspechov na súťažiach.
Ďakujeme za všetku námahu, ktorú si vo svojom živote vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov. Statočná
a svedomitá práca, ktorou si prispieval k dielu, bude nám
vždy príkladom a povzbudením“.
Aj kultúrna komisia pri OZ v Jasove chce touto cestou vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine, príbuzným a členom DHZ
v Jasove. Peter bol vždy našou pravou rukou, keď bolo treba
vztýčiť Májový strom, stáť na stráži pri zažínaní sviec na Vianočnom stromčeku, pripraviť prekážkovú dráhu na Deň detí, penu
- v ktorej by sa vyšantili, či bdieť pri agregáte do neskorej noci
na Jasovských oslavách.
K hlbokej a úprimnej sústrasti sa pripája aj Gerhard Ballasch
– predseda DHZ Medzev, podpredseda Okresného výboru
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Košice – okolie za prevenciu
a výchovu.
Vo svojom smútočnom príhovore sa s Petrom v mene obce
rozlúčil aj náš pán starosta slovami: „Tvoja čestná a oddaná práca v prospech DHZ Jasov ostane v mysliach všetkých jeho
členov a nech je príkladom pre ich ďalšiu činnosť.
Česť Tvojej pamiatke.“
- DHZ Jasova a redakcia -
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foto: Eduarda Filčáková

Modlitba hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť,
životy spasiť Pane, daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
životy chrániť svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám raz život stratím,
požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im,
to všetko, čo každý deň pri plnení poslania som iným dal.

NOC NETOPIEROV 2015
„Strašidelné príbehy“: DRAKULOV sluha
Často ich vídame v hororových filmoch krúžiac okolo zámkov, na cintorínoch, tancujúc v mesačnom svite. Preslávila ich aj svetoznáma
kniha o Drakulovi a aj dnes hrajú hlavnú úlohu v každom filme, ktorý
potrebuje vzbudiť čo i len kúsok tajomnosti a mrazivého vzrušenia.
Hovoríme o netopieroch.

KOMUNITNÉ CENTRUM V JASOVE
Prevádzkovateľ komunitného centra – OBEC JASOV – vyhlásil v apríli
výberové konanie na 1 pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC) a 1 pracovné miesto
odborného pracovníka komunitného centra (OPKC). Výberové konanie prebehlo úspešne a pracovné pozície získali Jasovčanky:
• OPPRKC - Mgr. Zuzana Eibenová
• OPKC - Annamária Červená
Pozície vznikli v rámci Národného projektu „Komunitné centrá“ a vďaka podpore z Európskeho fondu. Komunitné centrum bolo dočasne
zriadené na Hlavnej ulici č. 44/68 (v rodinnom dome vo vlastníctve
obce - vedľa denného stacionára SEDMOKRÁSKA), kde dočasne našla svoje sídlo aj Obecná knižnica. Komunitné centrum od júna 2015
navštevuje už viac ako 100 detí z miestnej ZŠ vo veku 6 -14 rokov. Dnes
sa už k stálym členom pridali aj deti z miestneho Detského domova.
Deti sú rozdelené do skupín prevažne podľa vekovej kategórie a pohlavia, aby našli spoločné záujmy a porozumenie. Zuzka a Annamária
im vytvorili niekoľko záujmových krúžkov ako napr.: športovo – pohybový, tvorivá dielňa, tanečný krúžok, krúžok šitia, kreslenia a pod.

Tieto - pre nás tajomné zvieratá, úplne opantali RNDr. Miroslava Fulína, PhD. A vďaka nemu si získali aj náš záujem. Už 9 rokov sa spoločne stretávame na akcii „Noc netopierov“, ktorá sa koná v septembri
v Jasovskej jaskyni. Aj tohto roku sme sa dozvedeli zaujímavosti z jednotlivých životných cyklov netopierov, o ich spôsobe rozmnožovania,
spôsobe lovu, o ich ochrane. Na našu otázku, či netopiere cicajú krv,
nám pán Fulín s úsmevom odpovedal: „Existujú v Amerike druhy
netopierov, nie nebezpečné pre človeka, ktoré, napádajú dobytok. Zviera pohryzú a vytekajúcu krv lížu“. Veľa ľudí má z týchto
cicavcov nevysvetliteľný strach. Príčinou je iba nevedomosť. Ľudia
sa odjakživa boja, že do nich netopier narazí, zamotá sa im do vlasov.
Aj táto myšlienka vyviera iba z toho, že netopiere majú malinké, zakrpatené oči. Orientujú sa sluchom. Vysielajú ultrazvukové signály, ktoré
ľudské ucho nepočuje a tie sa odrážajú od prekážok späť k netopierovi. Ten signály vyhodnotí - ako počítač, a podľa nich zistí smer, vzdialenosť či tvar prekážky.
Sú to neškodné a veľmi užitočné tvory. A dokonca sme sa sami presvedčili o tom, že nie sú ani také škaredé, ako sme si nevedomky mysleli. Čo poviete?
Viac však už neprezradíme. Všetkých ale srdečne pozývame v roku
2016 na X. výročie podujatia - zdolať nevedomosť a strach. Budúci rok
bude ešte napínavejší, pretože sa podujatie bude konať priamo dnu
v jaskyni.
Ďakujeme pánovi Miroslavovi Fulínovi, Štefanovi Matisovi, celému
tohtoročnému tímu, spoluorganizátorom podujatia, predovšetkým
správcovi Jozefovi Mendovi a kolektívu Jasovskej jaskyne - za skvelý
zážitok. Vďaka patrí aj Jurajovi Petrikovi za „ odvážne“ zábery.

Zamestnankyne poskytujú aj poradenstvo a asistenciu v oblasti
sociálneho začleňovania detí, mapujú potreby v obci, monitorujú
a zhodnocujú poskytované služby a pod.
Deti sa v centre cítia veľmi dobre. Čítajú, strihajú, kreslia, hrajú loptové hry, šachy, vyrábajú plagáty ... Nezabudli si pripomenúť ani: Deň
netopierov, Deň stromov, priateľstva, Deň otcov či Deň vďačnosti. Zúčastnili sa návštevy Jasovskej jaskyne, vystupovali so svojím tančekom
na XI. Jasovských oslavách a zorganizovali si aj chutnú opekačku
na dvore centra.
Celý projekt trvá žiaľ len do konca októbra. Dúfajme, že v januári môžeme očakávať jeho úspešné pokračovanie. Zuzke a Annamárii ďakujeme za ich obetavú a prínosnú prácu a tešíme sa na vystúpenie detí
na stavaní Vianočného stromčeka v obci.
- redakcia foto: archív KC
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JASFIT

foto: archív oddielu Jasfit

S redakciou sme sa pozreli aj na to, ako sa podarilo členom JASFIT-u splniť novoročné predsavzatia.
„Vážení čitatelia, priatelia.
Prvý polrok roku 2015 bol pre oddiel JASFIT úspešný vo viacerých
smeroch. Členom nášho oddielu sa podarilo naplniť očakávania
a predsavzatia, ktoré sme si spoločne dali pred vstupom do nového
roku.
Norbert Doboš a Matej Luterán sa zúčastnili na Slovenských a medzinárodných pretekoch Spartan race, kde preukázali svoje zručnosti. Ich
ťažká príprava priniesla svoje ovocie a napredovali vždy k lepšiemu
umiestneniu.
V júni oddiel - zastúpený Gabrielom Bugárom - zaznamenal ešte jeden úspech vo forme popredného umiestnenia na vzpieračských majstrovstvách Európy v disciplíne tlak na lavičke.
Za všetky vyššie spomenuté úspechy by som sa aj touto formou chcel
poďakovať p. starostovi Ing. Gabrielovi Nagyovi a Obecnému zastupiteľstvu v Jasove za prejavenú dôveru a poskytnutú pomoc. Taktiež
vďaka patrí súťažiacim a členom, ktorí v náročnej a dlhej príprave pomáhali. Ďakujeme.“
Bc. Gabriel Bugár – predseda oddielu JASFIT
foto: PaedDr.Pavol Martinove

VAŠE PRÍSPEVKY
Lúče slnka

autor: Martin Nič

Nostalgický vláčik
Koncert v opátskom chráme

autor: Juraj Petrik

autor: Juraj Petrik

Fotokrúžok

foto: archív Juraja Petrika
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