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Dňa 21. mája 2018, teda na Turičný pondelok  o 10:30, boli 
v chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove uložené relikvie posled-
ného cisára Rakúsko-Uhorskej monarchie, blahoslaveného 
Karola IV. Opátsky chrám sa počas slávnosti celkom zaplnil. 
Pontifikálnu liturgiu slávil jasovský opát Ambróz Martin Štr-
bák, O.Praem., spolu s emeritným opátom Tomášom Karolom 

Bartalom, O.Praem., výkonným prezidentom p. Marianom 
Gruberom OCist Modlitebnej ligy za mier medzi národmi ci-
sára Karola, jasovskými kanonikmi a ďalšími kňazmi. Sláv-
nosti sa zúčastnilo viacero potomkov rodu Hamsburgovcov, 
arcivojvoda Karol Konštantín, taktiež jeho pravnučky - arci-
vojvodkyne Ildikó a Sophia Habsburg - Lotringen, rytieri Rádu  
sv. Juraja, zástupcovia miestnej samosprávy a hojný počet 
veriacich. Liturgiu hudobne sprevádzal orchester opery Štát-
neho divadla v Košiciach pod vedením dirigenta Adriána Har-
vana. Na organe hral titulárny organista Opátskeho chrámu 
Jozef Vaško. Svätá omša sa ukončila nemeckou hymnou Ra-
kúsko-Uhorskej monarchie, maďarskou hymnou a slovenskou 
chrámovou hymnou Bože čos´ ráčil.  

Slávnostnej omše sa zúčastnili ľudia viacerých národností 
a všetkých spájala modlitba. Je krásne, že aj takto si vieme 
navzájom prejaviť lásku a úctu. Zúčastniť sa tejto udalosti bolo 
pre nás všetkých mimoriadne silným emotívnym zážitkom.

Bc. Nora Farkašová

www.jasov.sk

JASOVSKý

TenISOVÝ KLUB TaLenT Z JaSOVa dIamanTOVá Omša4 7 8

obcasníkˇ

Fo
to

: a
rc

hí
v 

- 
Rá

d 
pr

em
on

št
rá

to
v 

- 
op

át
st

vo
 J

as
ov

V Jasove uložili relikvie posledného vladára z rodu Habsburgovcov
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Hodnotenie činnosti obce za rok 2018
•	 Každoročné	poskytovanie	dotácie	pre	spoločenské	orga-

nizácie	a	šport	(futbal,	 lukostrelecký	oddiel,	fitnes	klub,	
tenisový	klub),

•	 kúpa	 motorovej	 striekačky	 na	 súťaže	 pre	 miestny	 DHZ	
a	hasičského	vozidla	TATRA	815,	ktoré	bude	v	roku	2019	
repasované	(obnovené)	v	rámci	projektu	v	spolupráci	Mi-
nisterstva	vnútra	SR	a	Dobrovoľnej	požiarnej	ochrany	SR,

•	 denný	stacionár	–	finančná	podpora	zo	strany	obce	Jasov,	
štát	prispieva	o	polovicu	menej	ako	v	roku	2017,

•	 dotácia	na	cestovné	pre	školský	autobus	a	CVČ	-	centrá	
voľného	 času,	 ktoré	 navštevujú	 deti	 s	 trvalým	 pobytom	
v	 obci	 Jasov	 a	 pre	 organizácie	 vykonávajúce	 záujmovú	
činnosť	na	území	obce,

•	 zakúpenie	profesionálnej	umývačky	riadu	a	kuchynského	
robota	pre	školskú	jedáleň	pri	MŠ,

•	 nákup	 zariadenia	 do	 Komunitného	 centra	 je	 plánované	
cez	výzvy	Miestnych	akčných	skupín,

•	 žiadosť	o	poskytnutie	dotácie	na	výstavbu	multifunkčné-
ho	ihriska	v	ZŠ,	ktorá		žiaľ	bola	neúspešná,

•	 podanie	 žiadosti	 o	 zapojenie	 sa	 do	 národného	 projektu	
Podpora	 vysporiadania	 pozemkov	 v	 marginalizovaných	
komunitách	 –	 vysporiadanie	 pozemkov	 vo	 vlastníctve	
obce,	na	ktorých	sú	postavené	rodinné	domy	a	chatrče,

•	 žiadosť	 o	 nenávratný	 finančný	 príspevok	 pre	 schválené	
projekty:	

 » Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov   
(11.2018 – 04.2019), 

 » Realizácia Zberného dvora v obci Jasov   
(11.2018 – 12.2020),

 » Miestna občianska poriadková služba v obci 
 » Jasov (09.2018 – 08.2021),
 » Novostavba Materskej školy v obci Jasov  

na Medzevskej ulici 529 (2018-2021).

Výber zo zápisníc obecnéHo zastupiteľstVa V JasoVe z roku 2018
Prierez uzneseniami Oz z rOku 2018

23.3.2018 (21.zasadnutie) 
Poslanec Alexander Horváth sa vzdal poslaneckého man-

dátu, na jeho miesto nastúpil Peter Dzurik, ktorý z neúspeš-
ných kandidátov vo voľbách získal  najväčší počet platných 
hlasov a stal sa členom komisie  stavebnej, bytovej, životného 
prostredia a komisie na ochranu verejného záujmu, ktorého 
predsedom sa stal Marián Dzurik. 

Členstva v Komisii stavebnej, bytovej a životného prostredia 
sa vzdal Tibor Perlik. Na ich miesto boli zvolení Ing. Kornel 
Takáč a Ing. František Hudák. 

rozhodlo sa o poskytnutí dotácií pre spoločenské organizá-
cie a záujmové združenia obce:

•	 TJ Tatran Jasov  7500€   
•	 TJ AC LO Jasov  5000€
•	 CSEMADOK  3000€  
•	 Senior klub – Romanojílo 1500€
•	 Klub dôchodcov  3000€  
•	Detská železnica KE 200€
•	 JASFIT   2500€  
•	DHZ           podľa schváleného rozpočtu
•	 n.o. Sedmokráska  1010€

Obec bola úspešná vo verejnej obchodnej súťaži a OZ pove-
rilo starostu s vybavením kúpy hasičského vozidla od mesta 
Bohumín v Českej republike. 

OZ odsúhlasilo 15€ ako príspevok na jedno dieťa navštevu-
júce CVČ a pre organizácie vykonávajúce záujmovú činnosť  
na území obce.  

Pre Materskú školu v Jasove sa odsúhlasilo zakúpenie mul-
tifunkčného robota a profesionálnej umývačky riadu.

Prijalo sa VZN č. 1/2018 o organizácii miestneho referenda  
a OZ súhlasilo s podaním žiadosti na základe Výzvy o poskyt-
nutie dotácie  na výstavbu multifunkčného ihriska pri ZŠ Jasov.   

OZ schválilo smernicu č. 1/2018 o službách poskytovaných 
obcou a úhradách za tieto služby, o úhradách za krátkodobý 
prenájom priestorov a zariadení v Kultúrnom dome v Jasove  
a krátkodobý prenájom ostatných hnuteľných vecí vo vlast-
níctve obce.

V interpelácii sa prerokovali a vysvetľovali problémy obce 
a občanov: oprava cestných komunikácií, čistota verejných 
priestranstiev, poškodený plot na cintoríne, stromy ohrozujúce 
bezpečnosť, poškodená strecha zdravotného strediska. 

28.5.2018 (22.zasadnutie)
OZ schválilo uzavretie zmluvy s firmou Advokátska kance-

lária VICTORIA, s.r.o. Banská Bystrica o vzájomnej spolupráci 
pri získavaní a poskytovaní informácií pri identifikácii vlastníc-
kych vzťahov k neusporiadaným pozemkom v katastrálnom 
území obce Jasov a spoluprácu pri usporiadaní vlastníctva 
nezistených vlastníkov tak, aby boli naplnené verejné záujmy 
obce Jasov bezodplatne.

OZ prerokovalo v zmysle zákona plat pre starostu pre ďal-
šie volebné obdobie a ponecháva ho naďalej v doterajšej výš-
ke (954€ násobených koeficientom podľa počtu obyvateľov)  
a schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok so spolufinancovaním 5%  za účelom realizácie projektu 
„Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov“. 

25.6.2018 (23.zasadnutie)
OZ zobralo na vedomie informáciu ku spracovaniu komu-

nitného plánu obce s predloženým návrhom strategickej časti  
z úrovne n.o. Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja. 
Prerokovali sa problémy, s ktorými v poslednom čase obec 
zápasí: kosenie, plot cintorína a zatekajúca strecha Domu 
smútku, parkovanie pred Kultúrnym domom, „pracovné na-
sadenie“ nezamestnaných z Úradu práce, trhovisko i prechody 
pre chodcov,  a orezávanie stromov, ktoré obmedzujú výhľad 
na hradskú a dopravu na komunikáciách. 
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30.7.2018 (24.zasadnutie)
Pre volebné obdobie 2018-2022 sa schválili poslanci v počte 

9 a jeden volebný obvod pre celú obec. Súčasne poslanci na-
vrhli a odsúhlasili pre novozvoleného starostu plný úväzok. 
Pre obnovený oddiel TJ AC Jasov - futbalový oddiel, ktorý za-
čal svoju činnosť, sa odsúhlasila dotácia 6000€ do konca roka 
2018 a schválili sa podmienky prenájmu futbalového ihriska  
s kolkárňou na 10 rokov pre verejnú súťaž. 

Počas schválenia Kroniky obce za rok 2016 sa skonštatovalo, 
že pre skvalitnenie obsahu obecnej kroniky by bola vhodná 
lepšia spolupráca spoločenských organizácií s kronikárkou pri 
poskytovaní informácií o činnosti, prípadne fotdokumentácie, 
ktoré by oživili jednotlivé diela Kroniky. V interpelácii odzneli 
pripomienky a vysvetlenia ohľadom odpadu z Bodvy, opra-

vy plota cintorína, označovaní ulíc i obnovy tabúľ Náučného 
chodníka, ohrozenej statiky bytovky v Osade i kosenia verej-
ných priestranstiev. 

27.8.2018 (25.zasadnutie)
OZ delegovalo za zástupcu do Školskej rady Materskej školy  

i Základnej školy Mgr. Stellu Luteránovú. Vyhovelo sa žiados-
ti novovytvoreného o.z. JASTEN o poskytnutie dotácie na rok 
2018 v sume 200€. V diskusii odzneli pripomienky a vysvetle-
nia ohľadom udržiavania poriadku, množstva túlavých psov, 
zátarasu pri rieke Bodva, plota pri cintoríne i tabúľ Náučného 
chodníka. Záujemcovia o ďalšie údaje zo zápisníc majú mož-
nosť nahliadnuť do nich na OcÚ alebo na webstránke obce.

spracovala: PaedDr. Magdaléna Martinove

deň učiteľoV
„ s hľadaním pravdy, dobra a krásy,
s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne
kráčajte k životnej múdrosti, radosti a šťastiu,
lebo len tak sa škola môže stať chrámom 
vzdelanosti a výchovy.“  J.A. Komenský

S prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname aj Deň 
učiteľov. Deň narodenia učiteľa národov, velikána pedagogi-
ky J.A.Komenského. Tento sviatok je oslavou práce všetkých 
učiteľov, ktorých práca je poslaním na celý život. Za svoje zna-
losti, trpezlivosť a obetu si zaslúžia úctu a poďakovanie. Prácu 
učiteľa si však často vieme oceniť už iba vtedy, keď dospejeme. 
Spomenieme si na pohladenie pani učiteľky v materskej škole, 
ktorá suplovala mamku, prísneho pána učiteľa matematiky,  
či trpezlivú pani učiteľku, ktorá nás naučila čítať.

Oceňovanie práce pedagógov, i tých na zaslúžilom odpočin-
ku, sa stalo aj v našej obci tradíciou. Je to čas na vyjadrenie 
vďaky a úcty. 

Pedagogickí zamestnanci MŠ Jasov, spolu s bývalými peda-
gógmi obce prijali pozvanie starostu obce Ing. Gabriela  Nagya 
na posedenie do reštaurácie Autokempingu v Jasove. Pose-
denie im spríjemňovalo vystúpenie detí zo ZUŠ Moldava nad 
Bodvou. Ich úsilie vyjadriť vďaku milým básnickým slovom, 
skladbou či piesňou hovorilo za všetko. 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ Jasov oslávili tento deň v bu-
dove školy, kde žiaci pripravili tanečno-hudobné vystúpenie. 
Starosta obce poďakoval všetkým za doterajší zodpovedný  
a profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé 
srdce pri plnení náročných úloh vo výchovno-vzdelávacom 
procese i v živote. Prítomným zaželal veľa zdravia, pohody, 
lásky a tvorivých síl v živote a daroval im kvietok.
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knižnica pre mládež mesta košice so sídlom v košickom 
kulturparku pripravila v mesiaci apríl vzdelávací kurz pre 
maďarsky hovoriacich knihovníkov za hranicami. 

Kurz sa uskutočnil za podpory Siete maďarských knihovní-
kov v Karpatskej kotline a zúčastnilo sa ho 17 členov Spolku 
maďarských knihovníkov na Slovensku na čele s predsed-
níčkou - Kecskés Ildikó. Z okresu Košice - okolie sa školenia 
zúčastnili 2 knihovníčky v zastúpení: Moldava nad Bodvou -  
Judit Balázs, Jasov - Bc.Nora Farkašová.

Hlavnou témou vzdelávacieho kurzu bol rozvoj čitateľskej 
gramotnosti s využívaním „mostov“, ako aj knižničné a knihov-
nícke stratégie 21. storočia na základe výsledkov čitateľských 
návykov v Maďarsku. Sedenie viedla lektorka Hock Zsuzsan-
na, knihovníčka, pedagóg Gymnázia Veres Pálné, zakladateľka 
odboru Národného pedagogického zboru pedagógov a spolu-
pracovníčka Pedagogického inštitútu Ferenc Mérei v Budapeš-
ti. 

Hlavným garantom vzdelávania bola Dr. Hangodi Ágnes, 
vedúca oddelenia vzdelávania a ľudských zdrojov z Knižničné-
ho ústavu v Budapešti. Maďarských kolegov v ich rodnej reči 
privítala pracovníčka Knižnice pre mládež, Judita Dudášová.  

Za kvalitné organizačné zabezpečenie kurzu a za príjemnú 
atmosféru ďakujeme riaditeľke Knižnice pre mládež mesta Ko-
šice, Mgr.et Mgr.Ivete Hurnej.  

V závere je snáď potrebné dodať, že maďarských kníh bolo 
aj v našej knižnici kedysi oveľa viac. Časom sa však  mnoho 
týchto kníh vyradilo z dôvodu ich poškodenia či opotrebenia. 
Knižnú kapacitu máme zameranú viac na literatúru písanú  
v slovenskom jazyku, no v prípade záujmu sme boli vždy 
ochotní zakúpiť do inventára aj maďarské tituly. 

A my naďalej dúfame, že sa naša knižnica rozrastie nielen  
o maďarské knižné tituly, ale aj o  záujemcov čítať takto písané 
literárne diela.

Bc. Nora Farkašová

VzdeláVací kurz pre kniHoVníkoV

tk zakladá tk
Hrať tenis vyzerá byť veľmi jednoduché. no bojovať o tenis 
v obci sa zdá byť o čosi zložitejšou hrou, ktorá si vyžaduje  
aj trpezlivosť. zdá sa, že mgr. Tibor kaputa jej má dostatok 
a jeho snaha vybudovať v obci tenisový klub nebola márna. 
Celý nápad už totiž nadobúda reálnu podobu. 
Dúfame, že na jar 2019 sa jeho očakávania naplnia. Pýta-
li sme sa teda zakladateľa a zároveň predsedu tenisového 
klubu mgr. Tibora kaputu, ako vidí jeho fungovanie v obci. 

„Občianske združenie JASTEN a rovnomenný tenisový klub 
vznikli tento rok, aktivity spustíme až na jar 2019. Cieľom klu-
bu je spopularizovať tenis v obci. Nebude teda iba pre pokroči-
lých hráčov, ale aj pre úplných začiatočníkov, ktorí napríklad 
tenis ešte ani nikdy nehrali. 

Všetci záujemcovia budú mať možnosť požičať si rakety, 
loptičky, resp. môžu dostať aj nejaké základné inštrukcie bez 
toho, že by sa museli stať členmi. Hrať sa bude na miestnom 
multifunkčnom ihrisku pri autokempingu. Členstvo v klube 
nie je obmedzené vekom. 

Členský poplatok je 10€ na rok. Členovia zatiaľ dostanú  
od klubu iba niekoľko loptičiek, na ďalších pravidlách sa ešte 
pracuje. 

Peniaze budú použité na zveľadenie ihriska, v prípade záuj-
mu sa môžu usporiadať aj nejaké turnaje. 

Predsedom klubu som ja – podotkol Mgr. Tibor Kaputa -  
a zástupcom je Ing. Peter Bába. Momentálne má klub 10 za-
kladajúcich členov, v prípade záujmu alebo akýchkoľvek otá-
zok píšte na tibor@kaputa.sk.“            Bc. Nora Farkašová

odpust V debradi

mnohí Jasovčania sa každoročne zúčastňujú dní sv. La-
dislava v Debradi. nebolo to inak ani v tomto roku. 

Tí mladší sa tešili v piatok na koncert skupiny Csík zenekar  
a hlavne na maďarskú rockovú legendu Beatrice. Na futbalovom 
ihrisku boli stánky s občerstvením, pre deti drevené preliezky, 
kolotoče. Návštevníkov bolo neúrekom a nálada bola výborná.  
Z akcie sa tešila aj starostka A. G. Papp. 

V sobotu sa na čistinke sv. Ladislava zišli ľudia zo širokého 
okolia, aby sa zúčastnili slávnostnej svätej omše. Po nej na-
sledoval kultúrny program, kde vystúpili ženy zo speváckeho 
zboru z Moldavy nad Bodvou, Tüzikék z Debrade, maďarská 
kapela Acoustic Gallery z Debrecína a deti zaujala herečka 
Katalin Bárdos - Simon svojou divadelnou interaktívnou hrou  
a pesničkami. Napriek vrtkému počasiu bol odpust sv. La-
dislava aj v roku 2018 úspešný.  Mgr. Mária Pekarovičová

Fo
to

: a
rc

hí
v 

ob
ec

ne
j k

ni
žn

ic
e

Fo
to

: S
ze

m
án

 V
ik

to
r



5

Veliss bass Quartet V JasoVe
V predvečer nedele Dobrého Pastiera pripravilo Jasovské 
Opátstvo v spolupráci s obcou Jasov Veľkonočný koncert 
kontrabasového zoskupenia Veliss Bass Quartet. 

Zaplnená Abrahámova sieň si mohla vypočuť známe i menej 
známe skladby klasickej, duchovnej aj filmovej hudby. Diela 
Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, ale 
aj Hansa Zimmera, Carlosa Grandela a ďalších autorov za-
zneli v autorskej úprave pre 4 kontrabasy. Veliss Bass Quartet 
je teleso, ktoré vzniklo v roku 2014 a pracuje pod umeleckým 
vedením Vojtecha Velíška, ktorý zároveň pripravuje reper- 
toár súboru a upravuje skladby pre 4 kontrabasy. Súbor sídli  
v Brne a pravidelne vystupuje v ČR, na Slovensku a v ďalších 
krajinách. Koncert mal aj benefičný rozmer, takže jeho výťažok 
putuje na obnovu a sprístupnenie kláštornej knižnice. Fotogra-
fie a videá z koncertu je možné nájsť na Facebookových strán-
kach Opátstva https://www.facebook.com/opatstvojasov.

Bc. Nora Farkašová

Fo
to

: P
ae

dD
r.

 P
av

ol
 M

ar
tin

ov
e

staVanie máJa
máj je pôvodne mladý stromček, ktorý mal symbolický 

význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou. 
Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť máje na za-
čiatku jari v slávnostnom sprievode po dedine - za spevu 
piesní, ospevujúcich tvorivú silu prírody.

Aj my, Jasovčania, udržujeme tento starodávny zvyk a každý 
rok v predvečer 1. mája staviame Májový strom pred obecným 
úradom. Májový strom nám aj tohto roku vyzdobili farebnými 
stužkami deti z MŠ a ZŠ. Pri jeho zdobení nám veselo spievala 
ženská spevácka skupina FORTUNA z Poproča. Členovia DHZ 
Jasov sa postarali o to, aby sa nám krásne týčil v strede obce  
a milým vystúpením privítali „pani Jar“ deti z MŠ Jasov. 

Mgr. Mária Pekarovičová
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Práca najpočetnejšej spoločenskej organizácie CsemaDOk je za-
meraná na 135 členov, ktorí majú možnosť zúčastniť sa jej bohatej 
činnosti, ktorá aj v roku 2018 mala vysokú úroveň aj vďaka pred-
sedovi kázsmér László. Organizácia prostredníctvom podpred-
sedníčky mária Bröstlovej poskytla prehľad činnosti v nasledov-
nom znení:
•	 spomienka na historické udalosti prostredníctvom kladenia ven-

cov pri pamätnom stĺpe: 15. marca, 20. augusta, 6. októbra,
•	 spoločenské posedenie na dvore miestnej fary sa stalo už tra-

díciou a „rozlúčka s letom“ sa vydarila v kempingu napriek ne-
priaznivému počasiu,

•	 zabezpečenie pohostenia počas Letnej akadémie a tradičná pl-
nená kapusta potešila hostí Jasovských osláv,

•	 poznávací zájazd do Tokaja, Boldogkőváralja a Monoku sa vy-
daril, 

•	 pripravuje sa už tradičný ples na Katarínu a Vianočný koncert   
v chráme sv. Ján Krstiteľa, na ktoré sú srdečne pozývaní obyva-
telia našej obce. 

     preklad: redakcia

szervezetünk továbbra is aktívan dogozik, hála az elnök -  
kázsmér László irányításának. Igyekszünk mindig olyan rendezvé-
nyeket szervezni, amelyek nem feledkeznek meg a történelmi esemé-
nyekről - koszorúzási ünnepséggel:

 » március 15-én,  
 » augusztus 20-án, 
 » október 6-án.

•	 hagyománnyá vált már a parókián tartott összejövetelünk, 
•	 bekapcsolódtunk a Nyári egyetem lefolyásába is. Minden          

este megvendégeltük az előadókat.
•	 Kirándultunk Tokajba, útba ejtettük Boldogkőváralját, majd Mo-

nokon tiszteletünket tettük Kossuth Lajos szobránál,
•	 a rossz idő ellenére rendeztünk egy ú.n. Nyárbúcsúztatót a kem-

pingben, buli volt a javából,
•	 a Jászói ünnepekre töltött káposztát főztünk,
•	 még vár minket a Katalin napi batyus bál, melyre szeretettel 

meghívjuk a kedves lakosainkat is, 
•	 az évet Karácsonyi koncerttel zárjuk, amely a Premontrei temp-

lomban kerül megrendezésre.
Bröstl Mária

csemadok 2018

csemadok 2018
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800 vriec Odpadu v BOdve

koncom marca sa na verejnosť dosta-
li informácie o „ekologickej hrozbe“, 
ktorá vznikla na našom katastrálnom 
území. 
Je potrebné podotknúť, že napriek tomu, 
že človek je inteligentnou bytosťou,  
je niekedy až desivé, ako dokáže nakladať 
s odpadom. Ľudia realizujú separovanie 
odpadu na Zemi - aj vďaka projektom  
na ochranu životného prostredia - už de-
saťročia. No voda okolo nás ostáva stále 
akosi zanedbaná a zmeny vo vodnom 
systéme sú stále drastickejšie. Ani situá-
cia v Bodve pri Hatinách, kde sa sústre-
dili PET fľaše, nevznikla zo dňa na deň. 
Obec sa už dlhé roky stará o kilometre 
tejto rieky, ktorá býva zanesená  chlad-
ničkami, handrami, či ďalším odpadom. 
Na poradách každým rokom zaznieva-
li iba konštruktívne názory v tejto veci  
a snáď najaktívnejšími skupinami, kto-
ré po tie roky aplikovali riešenia tohto 
problému, boli DHZ JASOV a turistický 
oddiel v Jasove.  Miestni osadníci si tak-
tiež - či už za podpory rôznych externých 
či miestnych organizácií - čistili okolie 
svojich obydlí a toku Bodvy. No, na-
priek všetkým snahám eliminovať škody  
na životnom prostredí nemôžeme oča-
kávať, že sa „verejnej“ kritike vyhneme. 
Znečistená Bodva totiž spôsobila vidi-
teľné škody na živočíchoch. Neprípustný 
stav si všimli hlavne rybári a športové 
organizácie pôsobiace v okolí, ktoré prí-
pad oznámili na ministerstve životného 
prostredia. Csaba Magyar - pomocný 
hospodár pre tečúce vody MO SRZ sa 
pre TV Moldava vyjadril takto: „Prvým 
indikátorom čistej vody sú chrobáky - 
pošvatky, podenky, potom ráčikovce-ga-
marusy, ktoré sú už dnes strašne na 

ústupe.“ V záujme ich záchrany je pot- 
rebné nevyhnutne uskutočniť patričné 
opatrenia. 

Okresný úrad, odbor starostlivos-
ti o životné prostredie, zvolal pracovné 
stretnutie za účelom prešetrenia výsky-
tu komunálneho odpadu v rieke Bodva. 
Na Obecnom úrade v Jasove sa usku-
točnila 4. apríla 2018 schôdza za účasti 
kompetentných: zástupcov Okresného 

úradu, Slovenského vodohospodárske-
ho podniku, starostu obce Jasov Ing. 
Gabriela Nagya, primátora mesta Mol-
dava nad Bodvou JUDr. Ing.  Slavomíra 
Borovského, primátorky mesta Medzev 
JUDr. Valérie Flachbartovej a zástupcov 
Rybárskeho zväzu. Zhodli sa na tom,  
že pri znečisťovaní Bodvy je potrebné 
riešiť príčiny a nie dôsledky. Výsledkom 
pracovnej porady bola dohoda, že v prie-
behu jedného mesiaca dá Obec Jasov 
vyčistiť tok na svojom katastrálnom 
území. Mesto Moldava prisľúbila pomoc 
v podobe brigády na tej časti rieky, ktorá 
preteká mestom. Primátor mesta Mol-
dava nad Bodvou taktiež navrhol vytvo-
riť Združenie miest a obcí, od Štósu cez 
Jasov a Debraď až po Moldavu, ktorými 
preteká rieka Bodva, a postarať sa tak  

o tok rieky spoločnými silami. 
Na viac ako 10 kilometrovom úseku 

rieky začali „upratovacie“ práce. Jed-
na čata, zriadená starostom a OZ obce 
Jasov, ktorá pozostávala z 10-15 účast-
níkov VPP sa zamerala na čistenie 
toku rieky hlavne v hornej časti obce. 
Radikálnejšie znečistenú časť rieky pri 
Hatinách čistila druhá čata. Tú tvorili  
za účasti starostu obce členovia DHZ 
Jasov, spolu s mladšími členmi z Plame-
ňa. Z dobrovoľníkov obce prišiel na po-
moc jediný občan - Tibor Kaputa mlad-
ší. Chvályhodné. Spoločnými silami   
na tomto 3,5 km úseku vyzbierali viac 
ako 800 vriec odpadu. 

Ing. Gabriel Nagy v závere pre re-
portérov mediálneho a spravodajského 
portálu HÍREK.SK (Slovákiai Magyar 
Televíziós Hírportál) dodal, že dlho-
dobé riešenie celého tohto ekologic-
kého problému vidí aj „v pravidelnom 
udržiavaní čistoty toku rieky Bodvy  
v katastrálnom území obce a v eliminá-
cii tvorby ilegálnych skládok vytvára-
ných neprispôsobivými spoluobčanmi“. 

Riešenie enviromentálnych problé-
mov spadá aj pod Envirorezort. Sloven-
sko chce podporiť aj návrh Európskej 
komisie, ktorý má zamedziť vplyv nie-
ktorých plastových výrobkov na život-
né prostredie. V praxi by to znamenalo,  
že by bolo zakázané predávať napríklad 
plastové vatové tyčinky, príbory, tanie-
re alebo slamky, pretože k nim existujú  
aj neplastové alternatívy. Podľa návrhu 
by tiež členské štáty do roku 2025 mali 
zabezpečiť zber 90 percent jednorázo-
vých fliaš z nápojov. Zvýšiť by sa mala 
aj informovanosť občanov o dôsledkoch 
nevhodnej likvidácie odpadu.

Uvidíme teda, ako dopadne aplikova-
nie legislatívy v praxi. Keď sami od seba 
nevieme chrániť životné prostredie, „do-
nútiť“ nás k tomu musia zákony.

Zdroj:	
1. https://www.hirek.sk/videok?op=270#&-

gid=1&pid=270
2. https://noizz.azet.sk/enviro/ekologicka-ka-

tastrofa-na-bodve/g2qff6n
3. https://vimeo.com/264125849 - TV Molda-

va, video archív zo dňa 10.4.2018, 
Odpad v Bodve

4. https://www.topky.sk/cl/100535/1722765/

Bc. Nora Farkašová
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O našej pretekárke Barborke kováčovej sme Vám už v Občasníku 
písali. V tom čase jej úspechy prezentovali aj okolité médiá a my 
sme sa tešili, že táto sympatická Jasovčanka žne slávu všade, kde 
na svojom „tátošovi“ zaparkuje na štart. Teraz však po jej boku 
na stupienku slávy vidíme aj jej mladšiu sestru Bernadet -  Detty, 
ktorá má iba 16 rokov a v kategóriách pre juniorky (od 15 rokov) 
sa jej už mimoriadne darí. 

Keďže nás jej úspechy zaujali, pretekárku sme vyspovedali:

kedy si v sebe odhalila pretekárskeho ducha? 
„Na to, že som dievča, mám dosť chlapčenský život, už od malička 

som sa hrávala s autíčkami. V neskoršom veku to prerástlo k mi-
nikáram, ktorým som sa venovala aj so sestrou. Väčšina ľudí si to 
mýli s motokárami. Aj keď patria medzi motoristický šport, sú však 
bez motora. Z týchto pretekov sme si zobrali veľmi veľa skúseností.  
Už odvtedy bola moja sestra mojím vzorom preto, lebo bola majster-
kou Slovenska vo svojej kategórií. Boli prípady keď mi chýbalo zopár 
stotín na ňu, ale nikdy sa mi ju nepodarilo predbehnúť. Po čase sme 
prešli na vyšší level – na amatérske rally, ku ktorému nás priviedol 
náš ocko (Lapaj). A týmto vznikol náš Lapaj rally team“. 

Prečo práve „LaPaJ“ rally team? 
„Prečo práve Lapaj? Lebo nášho pradedka jasovskí futbalisti,  

s ktorými úspešne reprezentoval obec, prezývali Lapaj, prezývali tak  
aj nášho dedka, a tak prischla tá prezývka aj ockovi“. 

aké boli začiatky? 
„Začínali sme na našej „žabke“. Táto biela Žigulka vzhľadovo ne-

bola ukážková, ale naučila nás veľmi veľa, a ani umiestnenia s ňou 
neboli zlé - napríklad otec: 2.miesto seriálu ŠKBM 2013 v kategórii Z2 

– a navždy ostane v našich srdciach. Medzi tým si otec potíšku skla-
dal oranžovú krásku - Ladu VFTS. Neskôr sa pridala do našej rodiny 
aj modrá Lada VFTS - dvojička tej oranžovej, na ktorej jazdíme my  
so sestrou... a týmto ukazujeme, že aj ženy vedia byť dobré šoférky. 
No a dôkazom toho, že nás to baví a nie sme v tom zlé je to, že máme 
dokopy 113 pohárov“.  

aká bola tohtoročná sezóna?
„Táto sezóna 2018 sa nám celkom dobre vydarila ... Na poslednom 

preteku v Gyňove sme obe obsadili druhé miesto. Ja vo svojej, junior-
skej kategórii a sestra v ženskej kategórii. Otec sa preteku, žiaľ, nezú-
častnil z technických dôvodov, ale s jeho dostatočným počtom bodov 
mu to vôbec neuškodilo a v seriáli profituning cup vyhrá svoju skupi-
nu. V sérii profituning cup - v celkovom hodnotení - som  v JUNIOR-
SKEJ triede skončila na druhom mieste. Sestra v roku 2017 obsadila 
1. miesto v kategórii žien. Tohto roku sa už žiaľ, kvôli 4 neodjazdeným 
pretekom na prvom mieste umiestniť nemôže, ale v celkovom hod-
notení obsadila krásne 2. miesto.  No ale otec jazdil aj Majstrovstvá 
Slovenska v slalome, kde sa umiestnil po celej sezóne 2018 na prvom 
mieste v skupine a za „absolut“ si berie 3.miesto“. 

ako by sme vám okrem fandenia a gratulácií mohli my pomôcť? 
„Tešíme sa z každého nášho umiestnenia, úspechu, z nových skúse-

ností. Robíme preto všetko, najlepšie ako len vieme. Bolo by to však 
ľahšie s podporou sponzorov. Jeden pretek je finančne pre nás veľmi 
náročný, pretože všetko musíme násobiť troma“. 

aké sú vaše sny a ciele?
Barborka:	„Mojím snom boli Máriapócs Rabócsi Ring okruh v Ma-

ďarsku a Dobšinský kopec. A jeden zo snov som si už splnila – zajaz-
diť si na okruhu v Maďarsku“. 
Otec:	„Mojím cieľom je, aby moje dcérky boli úspešné v tom čo ich 

baví“. 
Bernadet: „Ja mám dva sny. Jeden veľký a jeden malý. Ten malý 

je to,  že sa chcem časom vyrovnať svojmu učiteľovi, môjmu ockovi. 
A ten väčší -  jazdiť nejaký zahraničný pretek. Ale našim hlavným 
cieľom je dôjsť do cieľa“.

Ďakujeme za tvoj čas Detty a prajeme ti veľa zdravia a síl pre spl-
nenie svojich snov. My sa budeme snažiť aj naďalej propagovať vašu 
účasť na pretekoch, aby sa o vás dozvedel ešte väčší okruh fanúši-
kov a potencionálnych sponzorov. A zároveň dúfame, že aj obec bude  
v budúcnosti môcť  primeranou mierou a spôsobom prispieť k va-
šim víťazstvám, aby aj ten náš jasovský erb hrdo svietil na „žabke“  
na vašich cestách a pripomínal vám, kde je váš domov. 

Bc. Nora Farkašová
Bernadet Kováčová 

JasoVské motopretekárky
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ii. WOrkshOp rudOhOria

Workshop rudohoria, teda tvorivé diel-
ne  pre deti i dospelých, je druhým roční-
kom prezentácie šikovných umelcov z re-
giónu rudohorie, ktorý pozostáva z mesta 
medzev a 15 obcí: Štós, Vyšný medzev, 
Jasov, Poproč, rudník, nováčany, Hodkov-
ce, Šemša, malá ida, Bukovec, Baška, niž-
ný klátov, Vyšný klátov, Hýľov, zlatá idka. 

Druhý ročník tohto podujatia sa uskutočnil 
14. apríla 2018 v budove Kultúrneho domu  
v Jasove v čase od 10:00 do 14:00 hodiny.

Cieľom podujatia bolo prezentovať 
návštevníkom tradičné remeslá z okolia  
a ponúknuť im možnosť vytvoriť si vlastné 
výrobky. Svoju tvorbu na Workshope pre-
zentovali: Milena Schmiedt z Medzeva - ob-
razy z farebného piesku, Oľga Schmiedtová  
z Medzeva- heraldická tvorivá dielňa, Oľga 
Ballaschová z Medzeva so svojim tímom za-
stupovala hvezdáreň v Medzeve a pre deti  
si pripravila astronomické tvorivé dielne, Agi 
Timková z Poproča- košíky, pletené hračky, 
Alžbeta Lacková z Malej Idy - tkané koberce, 
háčkované dekoratívne predmety, Dve Sovy 
zo Šemše - dekoratívne predmety, šperky, 
hračky, Mariana Jergová zo Šemše - deko-
ratívne predmety. Jasovčanov na workshope 
reprezentovali: Mária Sujaková - Molnárová 
s manželom Jánom, ktorí učili deti kres-
liť obrázky technikou pyrografie, pán Gejza 

Bröstl s manželkou Máriou zaúčali deti do 
tajomstiev včelárskeho remesla, dievčatá 
Zuzka Petriková a Evka Petriková mali na 
starosti tvorivé dielne, Helga Kalmárová 
ukázala jedinečnosť svojich kovových šper-
kov a členovia Lukostreleckého oddielu pre-
zentovali návštevníkom techniku a úspechy 
tohto športu. Svoju šikovnosť prišli ukázať aj 
hostia mimo regiónu ako napríklad: Ingrid 
Mayer z Moldavy nad Bodvou, ktorá sa venu-
je výrobe domácich liečivých mydiel, Viktória 
Hadovská z Mokranec so svojimi sadrovými 
odliatkami a maľovaním na tvár a Zuzana 
Pirová - vlastnoručnými výrobkami. 

O sprievodný program na pódiu sa posta-
rali deti z MŠ Jasov, pesničkár Milan Kalmár 
z Jasova, spevácky zbor Fortuna z Poproča 
a pani Mária Olajošová z Hodkoviec. Veľký 
úspech mala inštrumentálna kapela zo ZUŠ 
v Moldave nad Bodvou, ktorá očarila prítom-
ných divákov svojím bravúrnym vystúpením, 
a skvelé čísla predviedli aj žiaci z hudobného 
a tanečného krúžku. Mnohých návštevníkov 
potešili aj výhry, ktoré do tomboly venovali 
starostovia z Rudohoria a workshopisti. V zá-
vere podujatia v programe vystúpili aj vedúci 
predstavitelia z regiónu, ktorí nám zaspievali 
Hymnu Rudohoria. 

Vďaka patrí členom DHZ Jasov, ktorí po-
máhali skvalitniť túto regionálnu akciu, ako 

aj dobrovoľníkom z radu zamestnancov obce 
Jasov a členom komisií pri OZ Jasov za ich 
spoluprácu. Milým, a zároveň dojemným 
spôsobom spríjemnili podujatie aj zverenci 
DHZ Jasov, členovia z oddielu Plameň, ktorí 
pripravili narodeninové poďakovanie svojmu 
veliteľovi, Tiborovi Klučarovskému. 

Podujatie viedla a moderovala šarmantná 
Laďka Takáčová s DJ-om Rollandom Groso-
šom. O úspechu podujatia svedčí aj bohatá 
účasť návštevníkov. Tento ročník podporili 
svojou účasťou aj cestujúci, ktorí prišli his-
torickým vláčikom z Rušňoparády. Radosť 
z úspešnej akcie mali aj organizátori podu-
jatia: zástupcovia obcí a mesta regiónu, ale 
najväčšiu radosť mali tí najmenší, ktorí si do-
mov zobrali kopec vlastnoručne vyrobených 
darčekov.

Bc. Nora Farkašová, Foto: Juraj Petrik
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letná akadémia 2018 spoločenskeJ 
organizácie csemadok

9.-15. júna 2018 sa uskutočnila už v poradí 21. Letná akadémia 
spoločenskej organizácie CsemaDOk, kde sa k organizátorom pri-
dala aj Obec Jasov a jej Obecné zastupiteľstvo. 

Slávnostné príhovory predniesli: emeritný opát Karol Tomáš Bar-
tal, starosta obce Ing Gabriel Nagy a Haraszti Attila, hlavný konzul 
Maďarského konzulátu v Košiciach. V bohatom a obsažnom progra-
me si každý mohol nájsť to svoje: 

•	 bolo niekoľko výstav – napr. Životný priestor kráľa Mateja, Sym-
boly v Karpatskej domovine ...,

•	 premietanie filmov – medzi iným aj romanticko-dobrodružný 
film „Kincsem - Môj poklad“,

•	 ochutnávka vín,
•	 predstavenie knižných vydaní,
•	 návšteva jaskyne, 
•	 prednáška ľudového liečiteľa – liečivé rastliny a čaje,
•	 pešia túra k prameňu sv. Ladislava ...

Myslelo sa aj na deti. V rámci Letnej akadémie im organizátori pri-
pravili rôzne aktivity: maľovanie na hodváb, navliekanie korálok, ple-
tenie košíkov, maľovanie na tvár, výroba bábik zo šúpolia a i. Aktivít 
sa zúčastnilo 48 malých detí. 

Akcia pokračovala ďakovnou diamantovou svätou omšou v chráme 
sv. Jána Krstiteľa emeritného opáta Karola Tomáša Bartala, z príleži-
tosti 60. výročia jeho vysvätenia. 

Letná akadémia skončila kultúrnym programom a piknikom ne-
skoro večere, po občerstvení miestnou organizáciou pripraveným 
guľášom a plnenou kapustou.  

a Jászói mécs lászló
szabadegyetem 2018

2018. június 9.-15. immár 21. alkalommal megrendeződött a mécs 
László szabadegyetem, amely rendezvény társszervezői között  
a Jászói községi Hivatal és Önkormányzata is megtalálható. 

 A köszöntőt Bartal Károly Tamás-nyugalmazott jászóvári apát, 
Nagy Gábor polgármesterünk és Haraszti Attila a Magyarország 
Kassai főkonzulátusnak főkonzulja mondta. Az egyhetes művelődési 
tábor nagyon tartalmas volt. A műsorkínálatban mindenki találha-
tott látnivalót: 

•	 több kiállítás, pld. Mátyás király élettere, Jelképek a Kárpát ha-
zában, …

•	 filmvetítések - többek között a „Kincsem“ című magyar roman-
tikus kalandfilm vetítése is, 

•	 borkóstoló, 
•	 könyvbemutatók,
•	 barlanglátogatás, 
•	 Gyuri bácsi gyógynövény és gyógyteás előadása,
•	 gyalog túra a szt. László forráshoz ...

A gyerekekre is volt gondolva. A nyári egyetem keretén belül a ren-
dezők hagyományos napközi tábort szerveztek, amelyen 48 óvodás  
és kisiskolás vett részt. Nekik játszóházi és kézműves foglalkozások 
voltak biztosítva mind például: selyemfestés, gyöngyfűzés, kosárfo-
nás, gipszfigurák festése, agyagművelés, arcfestés, kukoricacsuhé 
bábuk készítése.

A rendezvény vasárnap délelőtt hálaadó gyémánt szentmisével 
folytatódott Bartal Károly Tamás jászóvári premontrei prépostság 
nyugalmazott apát pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából 
a jászói premontrei kolostor Keresztelő szt. János templomában.

A Szabadegyetem résztvevői délután kultúrműsorral és piknikkel 
végezték az ünnepséget, melyen gulyást és töltött káposztát kínált  
a jászói CSEMADOK vezetősége.

Előadó: Szabó György - Gyuri bácsi, magyar természetgyógyászFo
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Štrnásť osobných rekordov a štyri oddielové rekordy. Ta-
kýto je výsledok posledných rokov spolupráce s jedným  
z najlepších a najznámejších trénerov na svete Dongeunom sukom 
z Južnej kórey.

V kategórii dospelých sa strieľal nový formát majstrovstiev: pozo-
stáva z troch osobitných častí, ktoré sa bodujú a ich súčtom sa vyhod-
nocujú celkové výsledky.

Prvý deň obsadili naši strelci s rovnakým súčtom bodov (634b)  
1. a 2. miesto v najsilnejšej kategórii mužov. Miroslav Duchoň obsadil 
1. a Pavol Nagy 2. miesto. Obaja splnili limit stanovený World Arche-
ry pre účasť na OH (630b). Prvú päticu najlepších strelcov uzatváral 
ďalší strelec z nášho oddielu Juraj Duchoň.

Nasledovali eliminačné rozstrely, kde našim strelcom šťastena 

nepriala a vo veľmi tesných súbojoch obsadili v rovnakom poradí  
5. a 6. miesto. Do šestnástky najlepších sa ešte prebojoval Juraj Duchoň  
a Peter Borovský, Peter Nagy obsadil 17. priečku.

Družstvo v zložení Pavol Nagy, Miroslav Duchoň a Juraj Duchoň 
– s nástrelom a novým oddielovým rekordom  1869b – obsadilo  
1. miesto, s obrovským náskokom pred druhým miestom. Náš tím  
sa prebojoval do finále, kde však po dlhom dni neobhájil titul majstra 
SR a obsadil tak 2. miesto.

Posledný deň sa konala tretia finálová súťaž, kde s oddielovým re-
kordom 1267b zvíťazil znovu Miroslav Duchoň. Juraj Duchoň obsadil 
4. miesto, Pavol Nagy 6. miesto a Peter Borovský 16. miesto. 

Celkovo nám o 1 bod ušlo víťazstvo Miroslava Duchoňa,  
a tak sa stal vicemajstrom SR, rovnako o 1 bod skĺzol zo stupňa ví-
ťazov Pavol Nagy a obsadil tak  celkove 4. miesto. Juraj Duchoň 7., 
Peter Borovský 15. a Peter Nagy 17. miesto (žiaľ, posledný deň musel 
odstúpiť kvôli zraneniu ruky).

V kategórii mládeže naše farby hájili Matej Šmelko medzi juniormi 
so 6. miestom a naša najmladšia olympijská nádej Viktor Borovský, 
ktorý s oddielovým rekordom 657b. obsadil 1. miesto po kvalifikácii, 
ale nakoniec vo veľmi tesných súbojoch obsadil  4. miesto. 

Nesmieme však zabudnúť, že na týchto MSR boli vyhodnotené  
aj výsledky Slovenského pohára, kde pre nás získal striebro Viktor 
Borovský  a bronz Matej Šmelko.

Jedna sezóna je úspešne za nami a čaká nás ďalšia, v ktorej sa bu-
deme snažiť pridať a dosiahnuť  ešte lepšie výsledky pre náš oddiel.

       
TJ AC Lukostrelecký oddiel Jasov

maJstroVstVá sr V terčoVeJ lukostreľbe 2018
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Po 48. rokoch sa stretli spolužiaci ZDŠ v Jasove. Prečo až teraz? 
Ťažko povedať. Boli sme mladí, každý mal prácu, rodinu, deti, boli 
sme zaneprázdnení. Ale pri náhodných stretnutiach sme sa pýtali, 
ako sa má ten, či tá a či neorganizujeme nejaké stretnutie. Slovo dalo 

slovo a tak Jasovčanky Viky, Kati a Baby sa pustili do organizovania. 
Určili termín 20.07.2018 čas 16:00, miesto autokemping Jasov a začali 
vyvolávať, zisťovať spolužiakov. Správe o stretnutí sa veľmi potešili, 
a účasť prisľúbilo 27 členov. A keď prišiel deň stretnutia, veru všetci 
prišli. Nielen z Jasova, ale i z Rudníka a Nováčan. Bolo to zvlášt-
ne. Keď sme sa jeden druhého pýtali: „A ty si?“ Niektorí sa skutočne 
nevideli 48 rokov, a pritom sme boli tak blízko. Tešili sme sa jeden  
z druhého ako malé deti. Každý porozprával čo-to zo svojho života  
a po spoločnej večeri pokračovala družná debata. Nezabudli sme  
na spolužiakov, ktorí nás opustili, ani na našich súdruhov učiteľov 
– ich spomienku sme uctili minútou ticha a zapálenou sviečkou. Na-
vrhli sme ďalšie stretnutie o 2 roky, teda, po 50-tich rokoch. Ale ná-
vrh bol zamietnutý. Stretávka nech je už o rok, a potom znovu. 

Nuž čo povedať na záver? Aby nám to vyšlo, aby sme boli zdraví  
a tešili sa zo spoločných chvíľ. 

Mgr. Mária Pekarovičová

stretnutie zo zdŠ
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Čo je a Čomu sa venuje
Komunitné centrum jasov

komunitné centrum (kC), ktorého zriaďovateľom je obec 
Jasov, zabezpečuje služby od 1.8.2017 pre marginalizovanú 
rómsku komunitu (mrk) občanov v obci Jasov v okrese ko-
šice-okolie. 

Obec Jasov sa zapojila v roku 2017 do projektu Komunitné 
centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK- I. FÁZA, kto-
rý spadá pod Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske ko-
munity  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Komunitné 
centrum riadi riaditeľka Mgr. Zuzana Eibenová. Zamestnanci 
KC sú Mgr. Alena Kalinská, Martin Dzurik. V súčasnosti posky-
tuje sociálne služby 157 klientom.

KC je klientom dostupné v pondelok, utorok a štvrtok od 7:30 
– 15:30, v stredu od 7:30 – 17:00, v piatok od 7:30 – 13:30. Níz-
koprahový  klub ponúka vhodný bezpečný a dostupný priestor 
na zmysluplné využívanie voľného času. Náplňou sú: športo-
vé hry, kreslenie, maľovanie, pozeranie rozprávok, tancovanie, 
spievanie. Pre žiakov ZŠ zabezpečuje podporu vo vzdelávaní, 
t.j. doučovanie slovenského jazyka, matematiky, zemepisu, 
prírodopisu, krúžok čítania ... 

Najmenším klientom (0-6 rokov) je určený predškolský klub, 
ktorý je vedený Mgr. Alenou Kalinskou  a Martinom Dzurikom. 
Ten od augusta navštevuje 15 detí predškolského veku. V klube 
deti učia hygienickým návykom, stolovaniu, budujú u nich ma-
tematické predstavy a hravou formou u nich rozvíjajú hrubú 
a jemnú motoriku. Deti najviac obľubujú pozeranie detských 
rozprávok a počúvanie piesní, ako aj krúžok šikovných ručičiek. 

Pozrime sa na niektoré z mnohých aktivít kC: 
•	preventívne aktivity - dopravná výchova, dôležitosť ochra-

ny pred slnkom, pitný režim, starostlivosť o chrup, ochra-
na prírody, Deň Zeme, Mesiac lesov...

•	preventívne aktivity pre dospelých : ako predchádzať kon-
fliktom a ich riešenie, gastronómia,

•	výchovno-vzdelávacie aktivity: práca s hlinou, písanie 
diktátov, matematické úlohy, zimné športy, precvičovanie 
slovnej zásoby a spôsobu vyjadrovania sa, čítanie roz-
právok, povestí, Marec mesiac knihy, čakateľský krúžok, 
dopravná výchova, inštitúcie v našej obci - polícia, zubár, 
lekár, prvá pomoc,

•	voľno časové aktivity: karneval, Deň matiek + výroba dar-
čekov, výlet do kina v Košiciach, výlet k veľkému prameňu,  
Veľká noc - fašiangy , tradície, guľášová párty, opekačka.

Mgr. Zuzana Eibenová

aktiVity klubu
dôcHodcoV

Jedna z najpočetnejších spoločenských organizácií v obci - 
počet členov 123 - je Klub dôchodcov pod vedením pani učiteľ-
ky Heleny Budzákovej. O kultúrne vyžitie členov sa výbor stará 
návštevou historických pamätihodností a spoločenské aktivity 
s obľubou navštevujú členovia doma i na zahraničných pozná-
vacích zájazdoch. Aj rok 2018 bol bohatý na akcie:

•	22.2. výročná členská schôdza
•	11.5. guľášová párty
•	12.6.výlet do Mezőkövezsd v Maďarsku
•	25.7. výlet do mesta Eger v Maďarsku
•	28.8. Výlet do Hajdunánás v Maďarsku

Plánované aktivity:
•	15.11. Úcta k starším
•	13.12. Mikulášske posedenie

Podakovanie
´

Obec Jasov vyjadruje poďakovanie všetkým podnikateľkám, pod-
nikateľom, firmám, organizáciám a ďalším, ktorí sa podieľali  
na príprave a uskutočnení  XIV. JASOVSKÝCH OSLÁV, ako aj  

za finančnú či materiálnu pomoc a spoluprácu pri  ich organi-
začnom zabezpečení. Vďaka patrí poslancom a členom komisií, 

zamestnancom obce a spoločenským organizáciám: členom 
Dobrovoľného hasičského zboru v Jasove, Fitnes klubu JASFIT, 
Poľovníckemu združeniu SKALA v Jasove, Základnej organizácii 
CSEMADOK-u v Jasove, dobrovoľným pomocníkom a všetkým, 

ktorí v deň príprav priložili ruku k dielu pre krajšie  a hodnotnejšie 
oslavy. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí obohatili tieto dni 

svojím príspevkom: 

Poďakovanie zároveň patrí všetkým prítomným a hosťom, 
ktorí v dobrom prispeli  k obohateniu tejto slávnosti svojou 

prítomnosťou. Dúfame, že všetci odchádzali s dobrým pocitom 
a snahou vrátiť sa aj o rok. 

LP + aP, s.r.o. – 
MUDr. Ľubomír Petráš
Vladimír nič  
Helena ničová 
marián Dzurik – Faragó
Ing. Anton Herchl
rudolf Dzuro - ruDY
Pra-Les  - Róbert Sačko
DuLBOD – Dezider Bodnár
Textil – obuv – Quen Le Thi
VarianT – Katarína Nagyová
Otto Lukáč, Drienovec
POTraVinY CBa - kOmFOs CBa 
Jasov
Lesy Jasov, s.r.o.
POTraVinY FresH – 
Mariana Idčanová
Lekáreň u premonštrátov – 
Mgr. Katarína Prestlová

kvetinárstvo DiDa – 
Ildikó Filčáková   
zelenina – Ovocie, DianTHus – 
Csoltkó Éva
Club  ŠTOFi – Alena Fülöpová 
a Štefan Fülöp
Drevosklad JJJ s.r.o. - 
Jaroslav Juhár, Poproč
POTraVinY FresH – 
Zoltán Perlik
P§P  - JUDr. Peter Paulinský – 
advokát
e.T.k. s.r.o., Moldava nad Bodvou
Káhler Vladimír
mini markeT u Kalmára
alexander Horváth ml. 
rollo production – 
Mgr. Roland Grosoš
CreaD sk, s.r.o. - Zoltán Papp 
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