
Prihováram sa k vám takto, 
na prelome starého a prichá-
dzajúceho Nového roka. Hneď 
v úvode by som chcel vyjadriť 
nádej, že nový rok bude lepší 
ako rok odchádzajúci. Svetová 
epidémia nás prinútila prežiť 
rok 2021 zväčša izolovane,  
s mnohými obmedzeniami po- 
hybu, stretnutí, podania rúk, 
objatí v rodine, milej spo-
ločnosti. Predsa som sa sna-
žil nájsť čas vypočuť si Vás, 
uľahčiť Vaše ťažkosti, pripra-
viť potrebné kroky na ich od-
stránenie. 

Mnohí prišli o prácu, bola 
obmedzená možnosť podni-
kať. Aj učitelia a žiaci mali 

veru ťažký rok. So svojimi 
školskými lavicami sa na 
dlhé obdobie rozlúčili, učite-
lia tápali v nových metódach 
vyučovania a rodičom okrem 
iných povinností  pribudla úlo-
ha učiteľov. Často sa zatvorili 
aj brány materských škôl. Čo 
je však dôležité, že nás snáď 
toto obdobie naučilo viac si 
vážiť, čo sme považovali za sa- 
mozrejmosť. Vrátane zdravia.

Ďakujem, že ste boli v čase 
nariadení ohľaduplní k ostat-
ným a nosili rúška. Vďaka 
všetkým, ktorí prispeli potra-
vinovou či inou pomocou tým, 
ktorí to potrebovali najviac. 
Aj obec rozdala obyvateľom 

respirátory v čase, keď vláda 
schválila ich povinné nosenie.

 
Okrem pandémie však našu 

obec postihli i ďalšie nešťas-
tia. Letné mesiace sa niesli  
v znamení požiarov, spomeň-
me rodinný dom na Potočnej 
ulici. Aj tu ste sa však zomkli 
a pomohli. Patrí vám všetkým 
veľké ďakujem. Niekoľko 
jesenných dní zas sprevádza-
li dlhotrvajúce dažde spoje-
né s prívalovými povodňami 
ohrozujúcimi majetok našich 
občanov. Počas všetkých tých-
to udalostí tu však bola pre 
nás skupina ľudí, ktorá bola  
s pomocou techniky priprave-
ná vždy zasiahnuť a ochrániť 

nielen majetok, ale aj životy. 
Týmto ľuďom, členom DHZO 
Jasov patrí dnes moje špeciál-
ne poďakovanie.
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NEPREDAJNÉ

Vážení spoluobčania, milí priatelia,
želám vám príjemné sviatočné popoludnie!

BUĎ VĎAČNÝ

Ľudia!!!Ťažká doba nás postihla,
Korona sa nás zhostila.

Ďakujme za slnko, ktoré sa na nás díva,
Za vietor, ktorý našimi vlasmi pohýna.

Za ruky a nohy, ktoré s nami celý život prežijú,
Ďakujme za naše ústa, ktoré vody sa napijú.

Ďakujme za rodičov, ktorí sa o nás celý život starajú,
Keď opustíme domáce hniezdo, tak nám mávajú.

Ďakujme za rastliny a stromy, za kyslík čo produkujú,
Myslime na krásne chvíle, ktoré nás čakajú.
Ďakujme za kamarátov, ktorí nám pomôžu,

Aj tým, ktorí zo zdravotných dôvodov nemôžu.
Ďakujme za zdravotníkov, ktorí naše životy chránia,

A chorobe momentálne bránia.
Tento čas je pre nás veľmi akčný,

Ďakujme za všetko a buďme vďační!!!

Erich Gedeon
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Negatívne ekonomické do-
pady na úrovni štátu ovplyvni-
li v odchádzajúcom roku 2021 
aj ekonomiku a rozvojové plá-
ny obce. V dôsledku neustále 
pretrvávajúcej epidémie CO-
VID19  žiaľ, muselo prísť roz-
hodnutie o zrušení niektorých 
investičných aktivít a prác  
na údržbe majetku obce. 

Napriek tomu sa nám však 
podarilo prijať viacero pozi-
tívnych rozhodnutí a začať 
plány na najnáročnejších in-
vestičných  aktivitách ako sú: 
vybudovanie MŠ na Medzev-
skej ulici, výstavba Detského 
ihriska v obci, výdajník vody, 

vypracovanie projektu pre sa-
náciu nelegálnych skládok ... 
Opäť rozbehneme aj úspešný 
projekt MOPS v obci. Myslím, 
že členovia hliadky MOPS 
boli viacerým občanom či náv-
števníkom nápomocní v núdzi. 
Spomeňme si napr. na havaro-
vaný autobus, požiare, rozvoz 
potravinovej pomoci, čistenie 

Bodvy, hliadky v noci, a po-
dobne. Rozbehli sme aj Auto-
kemping. Síce pomaly, keďže 
opatrení neustále pribúda, no 
s vierou a nádejou v prospech 
obce, občanov, ktorí získali 
prácu a turistov, ktorí návštevu 
v našej obci nevynechali.  

Počas roka sa vybudovalo aj 
mnoho miestnych komuniká-
cii, napríklad aj na Medzevskej 
ulici. Naďalej budem trpezlivo 
pracovať na tom, aby naši spo-
luobčania bezpečne odprevá-
dzali svoje ratolesti do školy, 
a na druhej strane - účastníkov 
cestnej premávky neohrozova-
li chodci.  V obci sme opravili 
miestami aj rozhlas. Som rád, 
že pribúda čoraz viac  pozitív-
nych ohlasov - oproti tým ne-
gatívnym. 

Postupne sme v obci vyme-
nili aj svietidlá na verejných 
osvetleniach za LED-kové. 
Aj tu by sme radi pokračovali  
v začatých prácach. V súčas-
nosti rokujeme so záujemcami 
z oblasti zdravotníctva, ktoré 
tak veľmi v našej obci chýba. 
Verím, že čoskoro budeme 
opäť chodiť k všeobecnému či  
odbornému lekárovi vo vlast-
nej obci. Priestory pre zubárku 
už poslanci odsúhlasili.  

 Zaiste ste si všimli aj výsad-
bu nových stromčekov, ktoré 
majú za úlohu spríjemniť pros-
tredie, v ktorom žijeme, aby sa 
tu každý cítil dobre. Ďakujem 
aj členom kultúrnej komisie, 
ktorí sa tohto roku postara-
li o výzdobu obce kvetmi.   
Na kultúrne podujatia bol už 
zo známych dôvodov náš ži-
vot v roku 2021 chudobnejší.   
Na jar sme spoločne zasadi-
li Májový strom k soche sv. 
Floriána. Čiastočné uvoľnenie 
opatrení v letných mesiacoch 
nám umožnilo zorganizovať 
niekoľko príjemných spoloč-
ných stretnutí v Autokempin-
gu.  Netradičnými formami 
sme pripravili aj niekoľko 
vianočných podujatí – príchod 
Mikuláša a Čerta do ulíc, osa-
denie Vianočného stromu so 6 
novými vianočnými ozdoba-
mi, aby každý v obci pocítil 
kúsok vianočnej atmosféry, 
zapálenie adventných sviec.  
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Máme ešte mnoho problé-
mov, ktoré nás všetkých sužu-
jú. Niektoré nemožno vyriešiť 
za jeden rok, a niektoré možno 
ani za jedno volebné obdobie. 
Ale aj tak sa nám podarilo nie-
koľko aktivít doviezť do kon-
ca a plánujeme ďalšie, i keď 
nevieme čo nás čaká, a či má 
význam dlhodobé plánovanie. 
Určite sa však nedáme odradiť 
veľkosťou cieľov, pred ktorý-
mi stojíme.

Vďaka KSK sa opravila 
hradská cez našu obec, skrášli-
lo centrum výstavbou bezpeč-
ných zón a opravou premoste-
ní, a pod. Vedenie obce plánuje 
do budúcna rozmiestniť v obci 
viac odpadkových košov, viac 

lavičiek pre oddych, kamier  
do cintorína a okolo rieky Bod-
va, opraviť staré nebezpečné 
mosty, chodníky vedúce k ZŠ 
Jasov, namontovať rozhlas  
na ulice, kde chýba, osadiť 
nové tabule „Vitajte v obci 
Jasov“, zrekonštruovať obecné 
budovy - fasády múzea, sta-
cionára i zakúpiť štvorkolku  
s pluhom pre DHZO, ktorá sa 
využije pri odhrňovaní snehu 
v zime. 

 Želám si, aby každý z nás 
robil na dosiahnutí spoločných 
cieľov poctivo, každý na svo-
jom poli pôsobnosti. Želám si, 
aby sme nemuseli mať strach 
o našu budúcnosť, o zdravie  
a životy našich najbližších. 

Želám si, aby ste mali dôveru  
v naše rozhodnutia. Ich cieľom 
je vždy naplnenie verejného 
záujmu, ktorý je nadradený zá-
ujmu súkromnému. 

Ďakujem všetkým, ktorí  
v ťažkom roku 2021 pomohli 
komukoľvek. Či už materiál-
ne, finančne alebo dobrým slo-
vom, pohladením, úsmevom  
a úprimným záujmom o druhé-
ho človeka. 

Ďakujem za spoluprácu všet- 
kým poslancom obecného  
zastupiteľstva, zamestnancom  
obce, obchodným partnerom, 
podnikateľom, živnostníkom, 
zástupcom cirkví, spoločen-
ským organizáciám a klubom, 

športovým združeniam a škol-
ským zariadeniam. 

Vám, milí spoluobčania, 
želám hlavne veľa zdravia. 
Aby ste čoskoro bez obme-
dzení mohli navštíviť svojich 
príbuzných a tešiť sa z ich 
blízkosti, aby sa vašim deťom 
dostalo kvalitného vzdelania  
a bolo vám umožnené praco-
vať a zabezpečiť svoje rodiny. 
Na záver chcem vysloviť žela-
nie, aby sa negatíva nášho sú-
časného života pozitívne odzr-
kadlili v nastávajúcom období.

Želám vám v zdraví prežitý, 
pokojný nový rok.

Marián Dzurik, starosta

22.zasadnutie OZ  
z 16.3.2021

• OZ vzalo na vedomie 
Rozhodnutie Slovenskej 
inšpekcie životného pro-
stredia  - zamietnutie od-
volania obce a začatie ko-
nania podľa rozhodnutia 
Ministerstva životného 
prostredia o Rekultivácii  
a uzatvorení skládky odpa-
dov. 

• OZ vzalo na vedomie in-
formáciu o porušení záko-
na pri nakladaní s odpadom 
v lokalite riečiska Bodvy  
v katastri obce.

• OZ vo verejno-obchodnej 
súťaži rozhodlo o neprijatí 
ani jednej z ponúk na pre-

daj nehnuteľnosti – hotel 
pri autokempingu. 

• OZ neprijalo uznesenie  
o vykonaní jednoduchých 
pozemkových úprav na us- 
poriadanie vlastníckych  
a užívateľských pomerov  
k pozemkom pod rómskym 
osídlením. 

• OZ zobralo na vedomie 
ponuku firmy ARDIS a.s. 
na odkúpenie budovy bý-
valej ambulancie detského 
lekára.

23. zasadnutie OZ  
z 28.4.2021

• OZ súhlasilo s vykonaním 
jednoduchých pozemko- 
vých úprav v obci na us- 

poriadanie pozemkov pod 
rómskym osídlením s pod-
mienkou, že to obec fi-
nančne nezaťaží. 

• Riešilo sa odstraňovanie 
odpadu v riečisku Bodva 
a podnet občianky na čis-
tenie rieky (umiestnenie 
fotopascí, zábran a zachy-
távanie odpadu v rieke, 
zvýšenie osvety proti zne-
čisťovaniu).
 » OZ schválilo: VZN  
o prevádzkovom poriad-
ku pohrebiska v obci   
a VZN o podrobnostiach  
o elektronickej komuni-
kácii a poskytovaní elek-
tronických služieb.

 » OZ nechválilo: VZN  
o podrobnostiach vo ve-

ciach poplatku prevádz-
kovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia 
na území obce a projekt 
WIFI v obci Jasov

• OZ schválilo žiadosť Rádu 
Premonštrátov o dotáciu na 
realizáciu podujatí jubilea 
vo výške 1500€.

24.zasadnutie OZ  
z 2.6.2021

• OZ schválilo zmenu príj-
mov a výdavkov rozpočtu 
k júnu 2021 o 142 555€  
a založenie obchodnej 
spoločnosti Autokemping 
Jasov s.r.o. 

>>>

Výber zo zápisníc OZ v Jasove z roku 2021
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MEGADOTÁCIA v obci?!
Keďže počiatky spolupráce 

iniciatívy poslanci neschva-
ľovali, zástupcovia iniciatívy 
Catching Up ako aj zástupco-
via KSK boli dňa 28. apríla 
prizvaní na 23. zasadnutie OZ 
obce Jasov, kde spoluprácu 
Obce a iniciatívy nakoniec 
schválili uznesením v pomere 
5 ku 2. Na zasadnutí zastupi-
teľstva padlo množstvo otá-
zok, ktoré by mohli zaujímať 
čitateľov, neprítomných na 
verejnom zasadnutí. V skratke 
by sme to mohli zadefinovať 
nasledovne:  

• Obec by získala od Sveto-
vej banky dotácie cez mi-
nisterstvá skrz projekty,

• dohľad nad celým proce-
som budú mať zástupco-
via VUC. Zástupcovia EU 
komisie, ako aj VUC a ini-
ciatívy boli v našej obci už 
dvakrát osobne zmapovať 
situáciu a spomedzi 150 
obcí, ktoré sa uchádzali 
o túto možnosť, vybra-
li aj našu (plus ďalšie 2),  
a to predovšetkým vďaka 

tomu, že spĺňala podmien-
ky. 

• Uvedené kritéria výberu 
boli veľmi náročné. Body 
sa prideľovali s prihliadnu-
tím nato, či sa obec nachá-
dza v atlase rómskych ko-
munít, či tu pôsobí MOPS, 
TSP, fungujúce komunitné 
centrum, spôsob osídlenia 
v obci, fungujúca infraš-
truktúra ...

• Posudzovala sa ekono-
mická vitalita obce, ako aj 
pripravenosť na čerpanie 
týchto finančných pro-
striedkov. 

Posledné roky sme v mé- 
diách dosť často počúvali, že za- 
pojenosť našej krajiny a jednot-
livých jej sektorov do projektov 
EU bola roky veľmi nízka. Fi-
nančné prostriedky z projektu 
Catching Up boli preto vyhra-
dené EU komisiou a Svetovou 
bankou z balíka prebytku z ne-
vyčerpaných prostriedkov kra-
jín Európskej Únie  - z tohto ba-
líka môže teda získať financie  
aj naša obec. 

Začiatkom mája médiá 
verejne uverejnili správu, že 
naša obec získa megadotáciu 
od Svetovej banky. Na túto 
správu obec reagovala od-
poveďou, že ak by to bolo 
reálne, prostriedky využije 
na rozvoj obce a realizáciu 
plánovaných projektov, t.j. 
výstavbu chýbajúceho zber-
ného dvora, opravu chodní-
kov a ciest, rozšírenie škôlky  
a zriadenie obecných hliadok, 

likvidáciu čiernych skládok  
a podobne. Dotácia pochá-
dza z projektu Catching-up 
Regions, čo je v podstate 
pomoc dobiehajúcim regió-
nom. Iniciatíva je výsled-
kom spolupráce EU komisie 
a Svetovej banky a umožní 
KSK zlepšiť kvalitu života 
a školstva v marginalizova-
ných rómskych komunitách, 
zrýchliť investície a podpo-
riť inovačné prostredie.

25.zasadnutie OZ  
z 25.6.2021

• OZ schválilo zvýšenie člen-
ského poplatku MAS Rudo-
horie za obec Jasov od roku 
2021 na sumu 600€ a 0,20€  
za obyvateľa a oprávnené 
výdavky na projekt „Vý-
stavba detského ihriska“. 
OZ schválilo celoročné 
hospodárenie obce za rok 
2020 a potvrdzuje použi-
tie prostriedkov peňažných 
účelových fondov obce  
a návratných zdrojov finan-
covania podľa ich účelu. 

• OZ schválilo VZN o pra-
vidlách na udržiavanie čis-
toty v obci a ochrany verej-
nej zelene na území obce 
po zapracovaní pozmeňu- 
júcich návrhov.

• OZ schválilo spracovnie  
žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok s ná-

zvom projektu: „Miestna 
občianska poriadková služ- 
ba – Jasov“ a súhlasilo  
so zabezpečením povinné-
ho spolufinancovania min. 
5% z celkových oprávne-
ných výdavkov i neopráv-
nených výdavkov, ktoré 
vzniknú v priebehu realizá-
cie projektu a budú nevy-
hnutné na dosiahnutie jeho 
cieľa. 

26. zasadnutie OZ  
z 22.9.2021

• Poslanec Dušan Žiga sa 
písomne vzdal mandátu 
poslanca a OZ osvedčila 
jeho náhradníka Petra Dzu-
rika s najväčším počtom 
hlasov 348 podľa zápisnice 
z volieb 10.11.2018.

• Po prudkej výmene názo-
rov sa OZ rozhodlo (3 za, 
2 proti a 1 zdržanie hlaso-

vania) neprijať uznesenie  
ku projektu „Dobudovanie 
a modernizácia miestnych 
komunikácií v obci Jasov“. 

• OZ schválilo projekty: 
„Dobudovanie systému na- 
kladania s komunálnym od- 
padom v obci Jasov“ a „Sa-
nácia nelegálnych skládok 
v obci Jasov“.

• Zmena v organizačnej 
štruktúre OcÚ, vybavenie 
nových priestorov pre MŠ 
Slniečko, výrub stromov 
na cintoríne a ich náhrada 
novou výsadbou, ...

27.zasadnutie OZ  
z 22.11.2021

• Prijatie úveru 120 000€ 
na refinancovanie odsú- 
hlasených projektov: Zlep-
šenie prístupu k pitnej vode 
pre MRK, Výstavba det-
ského ihriska a rozšírenie 

kapacity novostavby MŠ.
• OZ schválilo: 

 » aktualizáciu Plánu hos-
podárskeho a sociálneho 
rozvoje obce,

 » VZN o odpadoch i od-
predaj obecných pozem-
kov žiadateľom,

 » prenájom Autokempingu 
a sumu 15€ ako príspe-
vok na rok 2022 pre deti 
z Jasova, ktoré navštevu-
jú CVČ mimo obce,

 » vianočnú poukážku v su- 
me 12€ pre dôchodcov 
nad 62 rokov

 » prenájom obecnej budo-
vy pre zubnú ambulan-
ciu.

PaedDr. Magdaléna  
Martinove

Záujemcovia o ďalšie údaje zo zápisníc 
majú možnosť nahliadnuť do nich osobne 
na OcÚ Jasov , alebo na webstránke obce.
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Pozri čo dokážem

Banke boli z našej stra-
ny zaslané všetky plánova-
né projekty, a tá bude hľadať 
najlepšie možné riešenie pre 
obec. Výhodou tohto systému 
je, že sa obec nemusí zapájať 
do verejných výziev, nakoľko 
vyhlásené projekty budú fun-
govať akoby naopak. Výzvy 
budú „šité“ na naše konkrét-
ne problémy. Nie je potrebné  
na výzvu čakať (napr. ak obec 
potrebuje chodník, nemusí 
roky čakať na výzvu na budo-
vanie chodníkov). 

Banka zároveň preveruje  
aj finančnú kondíciu obce, či 
má obec uhradené všetky fak-
túry, či nemá nedoplatky a po-
dobne. Následne nám pomôže 
nájsť aj najvhodnejší spôsob 
financovania, aby obec bola 
čo najmenej zaťažená. Navyše 
má Svetová banka k dispozícii 
podľa našich potrieb aj vlast-
ných špecialistov, odborní-
kov, ktorí pomôžu vo vypra-
covaní správnej projektovej 
dokumentácie. Predíde sa tak 
opätovným výdavkom a prie-
ťahom v konaní. Vedia však  
aj usmerniť, aby obec nepre-
plácala komplikované projek-
tové dokumentácie. 

Áno, mnohí v tom vidia 
iba akési nevýhody pre majo-

ritu v prospech minority, no 
pozrime sa na to pozitívne. 
Mnohé z doposiaľ starostami 
zrealizovaných projektov boli 
v centre obce, ale pre dobro 
všetkých. Ani v tomto prípa-
de to určite nebude inak. Po-
vinnosťou každej obce je vy-
pracovať Plán hospodárskeho  
a sociálneho rozvoja (PHSR).  
Tieto plány putujú na analýzu 
a vo väčšine prípadov sú vy-
pracované nesprávne. VUC 
preto vytvorilo podmienky na 
fungovanie tzv. focusových 
skupín v obciach, ktorých 
konkrétne pripomienky budú 
tiež vypočuté a zapracované  
do PHSR. Nie iba potreby 
schválené poslancami. Tak 
sa zachytí širšia oblasť rieše-
nia problémov v budúcnosti 
a problém sa tak pretaví na 
akýsi konkrétny postup jeho 
riešenia. Focusová skupina  
v Jasove bola vytvorená z oby-
vateľov obce rôznych veko-
vých kategórií, zastúpené sú  
v nej cirkevné, školské, kultúr-
ne, športové, záujmové sféry, 
zdravotne postihnutí, Rómo-
via, seniori. 

VUC a Svetová banka po-
skytuje expertízy a poraden-
stvo vo všetkých oblastiach 
zdarma. Obec bude financovať 
iba vypracovanie projektových 

zámerov, verejné obstaráva-
nie, projektovú dokumentáciu  
a spoluúčasť. Všetko rozhod-
nutie teda, čo bude chcieť rea-
lizovať a do akej výšky, ostáva 
v rukách obce. VUC poskytne 
iba dohľad, pomôže v prompt-
nosti riešenia a aby realizá-
cia prebehla čo najrýchlejšie 
a najúčinnejšie. Napokon sa 
teda poslanci rozhodli tak, ako 
sa aj pri nástupe do funkcie 
zaviazali prísahou: „Zveľaďo-
vať obec, konať v čo najlepší 
prospech obce“, z čoho vzišlo  
aj uznesenie. 

Uznesením č. 296/23OZ/2021 
poverili starostu záväznou 
spoluprácou s KSK pri prí-
prave projektov pre zlepšenie 
integrácie marginalizovaných 
skupín v obci v rámci inicia-
tívy Catching Up. A keďže 
prichádza volebný rok, dúfaj-
me, že sa projekty podarí zre-
alizovať v čo najväčšej miere  
a v najkratšom možnom čase.

Foto:  
Mgr. Rita Szilvássy

Správu o činnosti Komunit-
ného centra nám poslala pani 
Alenka Kalinská v tomto zne-
ní:

Rok 2021 sa pomaly chýli 
ku koncu. V Komunitnom cen-
tre Jasov sme napriek sťaženej 
situácii a obmedzeniam vyplý-
vajúcim zo šírenia ochorenia 
COVID19 usilovne pracovali. 
Vo svojej práci sme sa zame-
rali na poskytovanie komplex-
ných služieb pre jednotlivcov, 
rodiny a celú miestnu komu-
nitu našej obce. Ide naprí-
klad o podporu zmysluplného 
trávenia voľného času detí  
a mládeže, podporu detí počas 

dištančného vzdelávania, po-
moc pri príprave na školskú 
dochádzku. 

V rámci záujmových čin-
ností sme sa venovali športu 
a umeleckým činnostiam ako 
je tanec a spev. Radi by sme 
na tomto mieste pochválili 
naše deti a poďakovali sa im 
za ich odhodlanie, motiváciu 
a radosť, ktorú šíria pri našich 
komunitných aktivitách a ak-
ciách ako sú: Stretnutie priate-
ľov, Pozri čo dokážem, Futba-
lový turnaj.
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Projekt bol plánovaný už  
v roku 2019. Napriek časo-
vým posunom sa vedeniu 
obce podarilo ho zrealizo-
vať ešte tohto roku. Detské 
ihrisko je situované na par-
celách registra C – č. 759  
a 762/1 na ulici Jaskynná,  
v záhrade Múzea a bývalého 
stacionára Sedmokráska. Ih-
risko je oplotené a situované 
v nadväznosti na cestnú ko-
munikáciu. Ihrisko má 8 sa-
mostatných hracích prvkov:

• vežová zostava / odporú-
čaný vek je 3-14 rokov/ 
- má 3 veže, 2 šmýkač-
ky, striešku, rebrík, výlez  
s nášľapmi, tunel a lavíno-
vý most. Výška voľného 
pádu: 1,5 m, nosnosť: 1134 
kg, max. počet užívateľov: 
21

• reťahozá hojdačka / odpo-
rúčaný vek je 3-14 rokov/
výška voľného pádu: 1,5 
m, nosnosť: 378 kg, max. 
počet užívateľov: 7

• kolotoč na sedenie / odpo-
rúčaný vek je 3-8 rokov/,-
výška voľného pádu: 0,5 
m, nosnosť: 378 kg, max. 
počet užívateľov: 7

• váhadlová dvojhojdačka /
odporúčaný vek je 3-12 ro-
kov/, výška voľného pádu: 
1 m,nosnosť: 108 kg, max. 
počet užívateľov: 2

• lanová pyramída - výška 
3 m, / odporúčaný vek je 
3-14 rokov/, výška voľ-
ného pádu: 1 m, nosnosť: 
3024 kg, max. počet užíva-
teľov: 5-6, rozmery: 5 x 5 
x 3 m

• pieskovisko - rozmery her-
ného prvku sú 6,4 x 3,1 x 
0,48 m / odporúčaný vek je 
3-12 rokov/

• hojdačky na pružine – ko-
ník a psík / odporúčaný vek 
je 3-8 rokov/, výška voľné-
ho pádu: 0,5 m, nosnosť: 
54 kg,  max. počet užíva-
teľov: 1

Okolo sú umiestnené lavič-
ky a odpadkové koše.

Veríme, že čoskoro bude toto 
miesto plné detského smiechu, 
radosti a že sa budeme môcť, 
po uvoľnení opatrení, všetci 
tešiť z výsledku spoločnej prá-
ce.

Bc. Nora Farkašová

Projekt DETSKÉ IHRISKO

Výdajníky vody 
- v osade sú v súčasnosti 

osádzané 2 výdajníky vody, 
vďaka ktorým bude mať kaž-
dá domácnosť pomocou čipov 
prístup k pitnej vode. Kredit 
sa bude dať dobiť na obecnom 
úrade. Pri výstavbe výdajníka 
pri bytovkách bol problém so 
spodnou vodou, drenážnymi 
rúrami musela byť odvedená 
do potoka.

Vysporiadanie pozemkov 
- začal sa projekt vyspora-

dúvania pozemkov v osade, čo 
umožní legalizáciu mnohých 
stavieb. Vďaka tomu budú 
mať obyvatelia napríklad mož-

nosť pripojenia sa na obecný 
vodovod a elektrinu.

Wifi 
- vo väčšine obce je už do-

stupná wifi sieť, ktorá bude 
na noc vypínaná. Špecifickým 
cieľom projektu bolo hlavne 
zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov.
Viac informácií nájdete aj  
v decembrovom čísle občasní-
ka z roku 2020.

MOPS 
- Od januára 2022 je v obci 

obnovená činnosť MOPS. 
7 ľudí pracuje na plný úväzok, 
10 na polovičný. Hlavnými 

úlohami členov MOPS sú: 

• Zabezpečovanie ochrany 
verejného poriadku,

• ochrana súkromného a ve-
rejného majetku,

• ochrana detí a mládeže 
pred negatívnymi javmi,

• zabezpečovanie plynulosti 
a bezpečnosti cestnej pre-
mávky,

• zabezpečovanie ochrany 
životného prostredia.

Kompostéry 
- bola podaná žiadosť
- každá domácnosť by v prie- 

behu roka mala bezplatne do-
stať kompostér / 700ks kom-

postérov v obci /, ktorý bude 
slúžiť na uloženie biologicky 
rozložiteľného komunálneho 
odpadu (BRKO). Ten tvorí 
približne 45% objemu ko-
munálneho odpadu, po ulože-
ní na skládke z neho ale kvô-
li zhutneniu a nesprávnemu 
rozloženiu uniká nebezpečný 
metán. Uložením na domá-
ci kompost metán neuniká  
a zároveň sa vytvára kompost, 
ktorý sa dá zužitkovať v záhra-
dách. Kompostéry budú mať 
minimálny objem 800 litrov, 
budú mať spodné vyberacie  
a horné napĺňacie dvierka, pre-
vzdušňovacie otvory, voľné 
dno a ihlanový, resp. kvádrový 

Ďalšie projekty v obci
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Tri zvony kostola sv. Michala archanjela
Viete prečo na hlavnej kri-

žovatke svietia tohto roku 
ako vianočné motívy 3 zvon-
čeky?

Presne pred 70-timy rokmi, 
v roku 1951 dostal farský kos-
tol sv. Michala archanjela do 
užívania 3 zvony.

1. Prvý zvon – Malý zvon 
- dostal meno sv. Jozefa 
- darovali kostolu rodiny 
Karola Pappa a Ladislava 
Schwartza - 51kg zvon – 
umieračik.

2. Druhý zvon – Veľký zvon 
- dostal meno sv. Mi-
chala archanjela – tento 
zvon bol zničený podmí-
novaním kostolnej veže 
Nemcami na konci II. sve-

tovej vojny. Keďže pukol, 
obec ho dala pretaviť zná-
mou zvonárskou firmou 
Manoušek a v roku 1951 
ho odovzdala farskému 
kostolu do užívania.

3. Tretí zvon s váhou 167kg, 
darovalo opátstvo Rádu 
premonštrátov v Jasove. 
Pokrstený bol menami sv. 
apoštolov Petra a Pavla.

tvar (presné parametre v tom-
to momente ešte nepoznáme). 
Bude teda veľmi dôležité kom-
postéry využívať, keďže znížia 
množstvo odpadu v smetných 
košoch.

Materská škôlka 
- v roku 2022 bude vybu-

dovaná na Medzevskej ulici,  
na mieste predošlej škôlky. 
Kapacita bude 120 detí. Kvô-
li zvýšenej kapacite bude teda 
oveľa väčšia ako tá predošlá.

Zberný dvor 
- bude postavený na ulici 

Pod Tehelňou, pri bytovke pri 
drevosklade. Tu bude priestor 
pre uloženie drobného sta-
vebného odpadu, biologicky 
rozložiteľného odpadu zo zá-
hrad, odpadu z plastov, skla, 
papierov, rôzneho objemného 
odpadu ako nábytok, koberce 
atď. Súčasťou zberného dvora 
bude aj zopár stojísk v osade  
s ohradenými kontajnermi na 
separovaný a komunálny od-
pad.

OSTATNÉ AKTIVITY 
OBCE:

August 2021 
- znovuotvorenie autokem-

pingu   

Október/november 2021 
- výrub 9 starých, ale-

bo nebezpečných stromov  
na cintoríne a orez niektorých 
konárov. Náhradná výsadzba 
bola 29 nových stromčekov po 
obci (vrátane trvalého májové-
ho a vianočného pri soche Sv. 
Floriána).

December 2021 
- postavenie detského ihris-

ka za stacionárom, otvorené 
bude iba cez deň. V 2022 sa 
pridá osvetlenie a zrekonštru-
uje oplotenie.

PLÁNY NA ĎALŠIE ROKY:
 

Množstvový zber 
- Obec bude musieť po-

stupne do niekoľkých rokov 
prejsť na množstvový zber 
odpadu, každá domácnosť 
bude mať označenú smet-
nú nádobu a bude platiť  
v závislosti od toho, koľko od-
padu vyprodukuje. Je to ove- 
ľa spravodlivejší systém spo-
platnenia vývozu odpadu ako 

ten súčasný, kde každá do-
mácnosť platí v závislosti od 
počtu obyvateľov 10€ na oso-
bu na rok. Čím viac obyvate-
ľov teda daná domácnosť má, 
tým viac bude môcť ušetriť.  
Aj z tohto hľadiska je extrémne 
dôležité zlepšenie separovania 
odpadu. Za vyseparovaný od-
pad, teda plasty, papier, sklo  
a kovy odvážané zvlášť neplatí 
ani obec, ani obyvatelia. Ako 
príprava na množstvový zber 
nie je vylúčené vyvážanie ko-
munálneho odpadu iba každé 2 
týždne od 2023 – to nie je však 
ešte oficiálny údaj

VŠEOBECNÉ NOVINKY:

Od 1.1.2022 sa zavádza zá-
lohovanie plastových fliaš,  
v obchodoch nad 300 m2 (met-
re štvorcové) budú zálohové 
automaty, jasovských sa to 
teda priamo ešte netýka. Nie-
koľko týždňov sa ešte môžu 
dopredávať staré, nezálohova-
né fľaše. Cena väčšiny nových 
nápojov v plastových fľašiach 
ale vzrastie o 15 centov, kto-
ré nakupujúci dostane späť 
po vrátení nestlačenej fľaše  
s čitateľným čiarovým kódom  

a fľašou označenou veľkým Z 
ako Zálohovaná. Viac info na 
internete - „zálohovanie PET 
fliaš”

Nedávno bol vládou schvá-
lený Program odpadového 
hospodárstva na roky 2021 
- 2025, ktorého hlavným cie-
ľom je odklonenie odpadu od 
skládok. Slovensko skládkuje 
v porovnaní s väčšinou štátov 
EÚ oveľa viac, je nutne po-
trebné zlepšenie separovania 
odpadu, ideálne zníženie náku-
pu jednorázových výrobkov. 

Ak Jasov nezlepší svoju mie-
ru separovania, bude musieť 
obec na odpad v najbližších 
rokoch doplácať niekoľkoná-
sobne viac peňazí ako doteraz. 
Nie je to ale iba o peniazoch, 
obec má problém aj s odpadom  
v Bodve, ktorý škodí okrem 
iného aj životnému prostrediu 
a turizmu. To je však na dlhšiu 
tému. Dúfame, že sa nájde kaž-
dodenné riešenie tohto prob-
lému a téma odpadu v Bodve 
bude menej alarmujúca.

Bc. Nora Farkašová

Zdroj: Kronika obce Jasov,
roky 1945 – 1990, str. 35 a 224.
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Mesiac október sa nesie  
v duchu úcty k starším. Preto 
si aj žiaci pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Andrejky Šu-
lanovej pripomenuli starých 
rodičov, a pri tejto príležitosti 
pre nich pripravili pekné po-
zdravy.

V stredu 27.októbra, po-
sledný deň vyučovania pred 
jesennými prázdninami, sme 
si na škole urobili Halloween. 
Prípravy naň  prebiehali už od 
začiatku týždňa. Niektorí žia-
ci vyrábali masky s pomocou 
vyučujúcich, iní zas stavili na 
vlastnú kreativitu. S týmito 

maskami sa žiaci mohli zapo-
jiť do „Halloweenskej súťaže 
o najkrajšiu masku“. Súťažia-
ci, ktorí sa zapojili boli ocene-
ní diplomami, ktoré im odo-
vzdal pán riaditeľ a sladkou 
odmenou, ktorú im odovzdali 
zástupcovia RŠ. 

1.miesto – Natália, VIII.B
2.miesto – Jozef, VI.A
3.miesto – Rebeka a Vanesa,V.A                   

                                                                                                                                                      
   Aj v našej škole bola ,,Šarka-
niáda“. Jesenný rituál - púšťa-
nie šarkanov obľubujú nielen 
deti, ale aj dospelí. Púšťanie 
šarkanov je zdravý, ekologic-

ký, vekovo neobmedzený druh 
športu a preto si naši žiaci z I. 
stupňa pod vedením triednych 
učiteľov vyrobili krásnych 
šarkanov. Na znak veľkej je-
sennej oslavy šarkanov boli 
najusilovnejšie triedy ocenené 
diplomami:

1. miesto – I.D
2. miesto – II.A
3.miesto – IV.B 

Dňa 7.a 8. októbra 2021 žiaci 
II. stupňa absolvovali účelové 
cvičenie. Cieľom teoretickej 
časti bolo rozšíriť vedomosti 
žiakov z oblasti ochrany ži-
vota a zdravia. Praktická časť 
prebehla na futbalovom ihris-
ku a bola zameraná na základ-
né informácie a plnenie úloh. 
Venovali sme sa týmto témam: 
riešenie mimoriadnych situ-
ácií, zásady pohybu a pobytu 
v prírode, zdravotná príprava, 
dopravná výchova a športo-
vé aktivity. Žiaci boli rozde-

lení do družstiev podľa tried  
a všetci sa zapájali s veľkým 
nadšením a elánom do plnenia 
zaujímavo pripravených úloh 
na jednotlivých stanovištiach. 
Najúspešnejšie triedy boli 
ocenené diplomami. K príjem-
nej atmosfére nám prispelo aj 
krásne slnečné počasie.

Prehľad niekoľkých aktivít ZŠ Jasov
Začiatkom septembra sa uskutočnilo slávnostné otvo-

renie nového školského roka 2021/2022. Žiakov, s novým 
školským rokom, vítal aj nový pán riaditeľ, Mgr. Miloš 
Vojtko. Týmto by som mu aj touto cestou rád zaželal 
veľa úspechov na učiteľskom poli, veľa zdravia, vďačných  
a krásnych chvíľ v školskom prostredí, v kolektíve a peda-
gogickým pracovníkom naďalej želám mnoho trpezlivosti 
a zdravia v dnešných časoch. 
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Končiaci sa rok, hoci pozna-
čený rôznymi pandemickými 
nepríjemnosťami a kompliká-
ciami, možno považovať za 
veľmi slávnostný, plný krás-
nych dojmov a len ťažko sa dá 
zhrnúť na malú plochu. 

Zo štatistického hľadiska ži-
jeme rok, v ktorom sme pripra-
vili 10 pútnických programov, 
privítali 3 arcibiskupov, 2 bis-
kupov a 2 opátov. Vďaka zlo-
žitej a komplikovanej obnove 
organa sme tiež mohli privítať 
3 vynikajúcich organistov. Za-
budnúť nemožno na 3 fenome-
nálne zbory, ktoré obohacovali 
liturgické i koncertné pódium. 
V rámci osláv jubilejného roka 
sme tiež privítali niekoľko 
známych hudobníkov. 

Výročia patria k ľudské-
mu životu a 900. výročie je  
v porovnaní s dĺžkou ľudského 
života len veľmi ťažko pred-
staviteľné. Som však presved-
čený, že ak by výstupom tohto 
roka bol „len“ štatistický údaj, 
či odčiarknuté povinnosti, bolo 
by to málo. Jubilejný rok bol  
v prvom rade rokom, ktorý 
nám mal ponúknuť reflexiu. 
Ponúknuť reflexiu premonštrá-
tom a rovnako tak nám, veria-
cim, ktorí žijeme a pôsobíme  
v tesnej blízkosti kláštora. 

Samozrejme, myslelo sa 
aj na tých, ktorí sa buď ne-
považujú za veriacich alebo 
hľadajú. Prvým dôležitým 
bodom jubilejného programu 
bola výstava Umením a slo-
vom, ktorú opátstvo pripravilo  
v spolupráci s Východoslo-
venskou galériou v Košiciach. 
Tento projekt sa nezaobišiel 
bez komplikácií spôsobených 
pandémiou. Aj napriek okol-
nostiam však bola výstava 
prístupná do konca augusta 

a dokonca získala významnú 
odozvu v odborných kruhoch, 
o čom svedčí aj jej ocene-
nie cenou časopisu Pamiatky  
a múzeá v kategórii Výstavný 
projekt. Žiada sa pripomenúť, 
že táto cena sa odovzdáva už 
30 rokov a Východoslovenská 
galéria ju získala po prvýkrát. 

Prvá púť bola venovaná 
veriacim Rožňavskej diecé-
zy, ktorej je Jasov súčasťou. 
Uskutočnila sa v máji a počas 
nej rožňavský biskup Mons. 
Stanislav Stolárik posvätil 
nový obetný stôl, ktorý pre 
Opátsky chrám vytvoril ume-
lec Jaroslav Halmo. V lete sa 
nám s podporou obce Jasov 
(za ktorú sme nesmierne vďač-
ní) a Košického samosprávne-
ho kraja podarilo zrealizovať 
kultúrno-oddychovo-zábavné 
podujatie s názvom Dni sv. 
Norberta. Veríme, že toto podu- 
jatie sa stane tradíciou a nájde 
si svoje miesto v širokom oko-
lí. Košický samosprávny kraj 
zastupoval na podujatí jeho 
predseda Ing. Rastislav Trnka. 

 
Ostatné pútnické dni boli 

venované veriacim, ktorých 
materinským jazykom je ma-
ďarčina alebo nemčina, priví-
tali sme politikov, gréckokato-
líkov a pripomenuli sme si 255 
rokov od slávnostného posvä-
tenia Opátskeho chrámu. 

 
K významným dňom pat-

ria aj významné osobnosti. 
Okrem spomínaného pána 
biskupa  Stolárika prijali po-
zvanie Mons. Ferenc Cserháti, 
pomocný biskup ostrihom-
sko-budapeštianskej arcidie-
cézy, arcibiskup Mons. Cyril 
Vasiľ SJ, ktorý bol donedávna 
najvyššie postaveným Slo-
vákom v rámci cirkevných 
štruktúr, arcibiskup Mons. 
Frans Daneels, O. Praem., kto-
rý žije v Ríme a je najvyššie 
postaveným premonštrátov  
v cirkevných štruktúrach a spo- 
menúť tiež treba strahovské-
ho opáta Daniela Petra Janáč-
ka, O. Praem., ktorý „šéfuje“ 

kláštoru, v ktorom sú od roku 
1627 uchovávané ostatky sv. 
Norberta, zakladateľa Rádu 
premonštrátov. 

 
Nemožno vynechať tiež ob-

novu unikátneho organa, ktorý 
sa v lete rozozvučal v plnej 
kráse prvýkrát od zničujúceho 
požiaru v roku 1970. Vďačíme 
za to úžasným pracovníkom 
Dielne Bies z Hranovnice, 
ktorí sa na nejaký čas stali pre-
monštrátmi a nasťahovali sa 
do nášho kláštora. Nemalým 
dielom sa pričinili tiež ich ko-
legovia Marek Magáth a Mi-
chal Ševčík, bez práce ktorých 
by nefungoval hrací stôl, kto-
rý sa nachádza v lodi kostola, 
teda v blízkosti miest, kde pri 
sv. omši alebo koncerte sedá-
vame my, bežní ľudia.

V závere sa chcem poďa-
kovať všetkým partnerom, 
ktorí výraznou mierou prispe-
li k úspešným oslavám tohto 
vzácneho výročia: obci Jasov, 
Košickému samosprávnemu 
kraju, spoločnosti Marbor 
Real, Nadácii Zrak; mediál-
nym partnerom: Katolíckym 
novinám a Televízii Lux, Rá-
diu Lumen, RTVS, všetkým 
návštevníkom, ktorí si počas 
roka našli cestu do kláštora, 
každému darcovi, každému 
jednému, kto prišiel na kto-
rúkoľvek slávnosť, či bež-
nú všednú alebo nedeľnú sv. 
omšu. Veľmi pekne vám ďa-
kujeme za priazeň a tešíme 
sa na stretnutie v budúcnosti 
pri koncertoch a slávnostiach, 
ktoré pre vás už teraz pripra-
vujeme.

Mgr. Jozef Vaško, DiS. art., 
organista, asistent opáta

Jubilejný rok Rádu premonštrátov
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Téma triedenia odpadu je 
v súčasnej dobe - a nielen u 
nás na Slovensku - na po-
prednom mieste. Povedzme 
si pravdu. Za Západnou Eu-
rópou ešte máme čo v tejto 
oblasti doháňať. V našej 
obci organizovane triedime 
odpad už viac ako 10 rokov. 
Po tejto dlhej dobe musíme 
skonštatovať, že triedenie  
v niektorých domácnostiach 
sa stalo pravidelnou a neod-
deliteľnou súčasťou bežného 
života. 

Štatistika však stále vykazu-
je, že triedime málo. Väčšina 
odpadu končí v kontajneroch 
na komunálny odpad. Vý-
voz komunálneho odpadu nie 
je vôbec lacný a je hradený  
z obecného rozpočtu a z pla-
tieb za odpad od občanov  
a podnikateľských subjektov. 
Za odpad, ktorý vytriedime do 
kontajnerov, ktoré slúžia na 
zber separovaných komodít, 
nepredstavuje pre obec ani ob-
čanov takmer žiadne náklady. 
O jeho financovanie a spra-
covanie sa starajú zodpoved-
né orgány výrobcov. Mnohí  
z nás si dajú tú námahu vytrie-
diť doma odpad a privezú ho 
ku kontajneru, kde ho správne 
vytriedia. Vždy sa však nájde 
niekto, kto k plastom či k sklu 
vhodí vrece komunálneho od-
padu. Zmarí tak všetku snahu 
uvedomelých občanov a obci 
spôsobí obrovskú škodu. Pri 
zistení tohto skutkového stavu 
nám zberová spoločnosť po-
šle faktúru za komunálny od-
pad. Skrátka, triedený odpad 
skončí na skládke komunál-
neho odpadu – a za ten mu-
síme „poriadne“ zaplatiť. Aj  
z tohto dôvodu máme takýchto 
kontajnerov na triedený od-
pad už pomenej. Kontajnery 
boli doposiaľ otvorené, aby to 
uľahčilo vhadzovanie odpadu.  
V súčasnosti sú však uzamknu-
té s minimálnym otvorom, aby 
sa eliminovalo vhadzovanie 
vriec, tašiek a pod. a zavied-
lo sa aj triedenie do zberných 
vriec.

Pripomeňme si, čo všetko  
a ako triedime:

Do žltých vriec (PLAST) 
patrí: plastové fľaše od ná-
pojov, rastlinných olejov, 
obalov od aviváží, šampó-
nov, čistiacich prostriedkov, 
obalové fólie, kovové obaly 
od potravín, plechovky, tet-
rapacky. 

Nepatrí sem: znečistené 
plasty, obaly od sladkostí, 
celofán, vrecúška, podlahové 
krytiny, guma, molitan, hy-
gienické potreby, autoplasty, 
polystyrén, fľaše od olejov  
a farieb. 

Do zelených vriec (SKLO) 
patria: fľaše od nápojov, po-
háre, sklenené nádoby, skle-
nené obaly z potravín, zavá-
ranín, tabuľové sklo. 

Nepatria sem: uzávery  
z fliaš, porcelán, keramika, 
zrkadlá, autosklo, žiarovky, 
plexisklo, teplomery, TV ob-
razovky.

Do modrých vriec (PA-
PIER) triedime: papier a le- 
penku (noviny, časopisy, le-
táky, kancelársky papier, 
knihy bez tvrdých obalov, 
katalógy, kartón, lepenka)

Nepatrí sem: znečistený 
papier, hygienické potreby, 
obaly od sladkých a slaných 

potravín a viacvrstvové kom- 
binované obaly.

Zberné vrecia vykladáme 
pred domy v deň určený zvo-
zovým kalendárom vždy ráno 
do 6:00 hodiny. Zvozový ka-
lendár je k dispozícii na Obec-
nom úrade aj počas roka. Zber 
trvá až do večerných hodín. 
Vrecia slúžia na viacnásobné 
použitie. Ak by vám vrecia 
na separovaný odpad nepo-
stačovali, prípadne Vám ich 
zamestnanci nevrátia, kľudne 
si od nich pýtajte nové. Veľmi 
radi Vám ich poskytnú. Aj pri 
tomto spôsobe triedenia však  
v našej obci vidíme mnohé ne-
dostatky. Keď bolo v obci roz-
miestnených viacero kontajne-
rov na zber plastových fliaš, 
kontajnery boli plné už pár 
dní po ich vyprázdnení. Os-
tatné fľaše ostávali v taškách 
na zemi, prípadne sa povaľo-
vali na kope okolo kontajnera. 
Teraz, keď triedime plastové 
fľaše do žltých vriec, badáme 
ten istý problém. Okolo žlté-
ho vreca sú tašky iných farieb 
plné plastu a mnohí z vás sa 
sťažujete na potrebu ich frek-
ventovanejšieho vývozu.

Problém však vidíme aj 
inde. Je chvályhodné, že trie-
denie začína byť už samozrej-
mosťou, a že mnohí občania 

triedia plasty. Na druhej strane 
si však musíme uvedomiť, že 
viacerí triedime nesprávne. 
Samotná fľaša ostáva často 
krát naplnená vzduchom a za-
berá tak viac miesta. Z fliaš nie 
je vytlačený vzduch! Okrem 
zberu je vhodné každú fľašu 
zašliapnuť a zmenšiť jej ob-
jem. Na ilustráciu uvádzame: 
V minulosti sme urobili menší 
pokus. Na porovnanie sme do 
jedného vreca vložili množ-
stvo nestlačených a do druhé-
ho množstvo zošliapnutých 
fliaš. Výsledok bol:

• stlačených 1,5l fliaš: 
60ks.

• nestlačených 1,5l fliaš: 
40ks.

A koľko miesta sa ušetrí  
v zbernom aute!

Triedenie odpadu – ochrana životného prostredia 
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K triedeniu odpadu nemalou 
mierou prispieva aj naša Ma-
terská škola. MŠ Kamarát sa 
každoročne zapája do projektu 
na zber papiera, vrškov z PET 
fliaš a vrchnáčikov zo SABI 
jogurtov. V spolupráci s rodič-
mi, starými rodičmi, občanmi 
a Miestnym kultúrnym stredis-
kom v Jasove zorganizovali už 
nejednu úspešnú akciu. Deti  
z MŠ vďaka vašej pomoci žnú 
nielen popredné miesta v tých-
to súťažiach, ale získavajú aj 
finančné prostriedky na kúpu 
nových hračiek. Táto organi-
zovaná akcia, nám všetkým, 
ale hlavne deťom, prináša 
veľkú radosť. Ak teda stlačíte 
plastovú fľašu, odložte vršky 
pre deti. Aj takáto maličkosť 
im urobí veľkú radosť. A vy 
máte o dôvod viac vytlačiť  
z fľaše vzduch. 

Od nového roku však mu-
síme rátať s možnosťou vrat-
nosti plastových fliaš prípadne 
plechoviek, ktoré budú zálo-
hované a niektoré prevádzky 
ich budú prijímať za odplatu. 
Pozor! plastové fľaše a ple-
chovky, ktoré budú spadať pod 
zálohovanie, odlíši špeciálny 
grafický znak.

Obec okrem kontajnerov 
na triedený zber (sklo, plasty, 
kovy, papier) a zber do plasto-
vých vriec, organizuje aj dva-
krát do roka zber objemného 
odpadu a stavebného odpadu. 
Veľkokapacitné kontajnery sú 

rozmiestnené po obci v rámci 
jarného a jesenného upratova-
nia a môžete do nich uložiť:

- objemný odpad, ktorý ne-
obsahuje: elektro-odpad, pneu- 
matiky, nebezpečný odpad 
(oleje, farby, pohonné hmoty, 
chemikálie a podobne). Odvoz 
a uloženie odpadu zabezpečí 
obec.

Po takomto upratovaní však 
v našej krásnej prírode, v rieke 
a na našich chránených úze-
miach nachádzame všetko to, 
čo sa do kontajnera nesmie 
vhadzovať. Na lúkach a v le-
soch „kvitnú“ pneumatiky, 
chladničky, práčky a rôzne 
plechové i umelohmotné pred-
mety, pričom:

- Pneumatiky máte možnosť 
bezplatne odovzdať do ktorej-
koľvek prevádzky pneuservi-
su. Každý prevádzkovateľ je 
povinný vám ich prijať podľa 
zákona bezplatne. Kreatívnej-
ší občania si z nich vyrábajú 
doma rôzne kvetinkové záho-
ny. Stačí ich len natrieť pestrou 
syntetickou farbou. Občania 
bytovky na ulici Ku Kach-
ličkárni použili pneumatiky  
na výrobu detského ihriska, 
alebo v nich aj pestujú kvietky. 
Obyvatelia na Ulici Kostolnej 
z nich postavili Mimońa a MŠ 
na Hlavnej ulici ich využíva 
ako preliezky. Chvályhodné.

- Elektro-odpad môžete tak-
tiež odovzdať na predajni, kde 
zakúpite nový elektronický to-
var. Raz ročne sa obec usiluje 

organizovať aj zber elektrood-
padu.

Je veľmi dôležité, aby sme si 
uvedomili, že príroda si nevie 
poradiť s týmto odpadom. Nie 
je to papier, ktorý sa síce po 
čase rozloží, ale ani ten nepatrí 
do prírody.

Na jar a na jeseň si upravuje-
me záhrady a priedomia. Nie-
ktorí z vás vynášajú neporia-
dok po úprave záhrad za obec  
a vytvárajú tak čiernu skládku. 
Niekto môže argumentovať, že 
sa jedná o zelený odpad - ale 
aj oň sa treba starať a mať ho 
pod kontrolou. Konáre a lístie 
si musí každý občan uložiť 
sám, formou kompostovania. 
Ak kompostujete doma, mô-
žete svoj bioodpad využívať 
a opätovne použiť ako zelené 
hnojivo. Aj v tomto prípade 
však obec poskytne pomoc ob-
čanom formou zberu konárov 
z priedomia. Termín je vždy 
vopred oznámený obecným 
rozhlasom.

O čistotu a poriadok v obci 
sa v súčasnosti starajú pracov-
níci VPP. Okrem týchto - pla-
tených - pomocníkov sa však 
nájdu v obci aj dobrovoľníci, 
ktorí prispievajú k tomu, aby 
sme sa nemuseli za našu obec 
„červenať“. 

- Dobrovoľníci z radov ob-
čanov založili turistický od-

diel, ktorý sa stará o čistotu 
Náučného chodníka Jasovská 
skala. Čistenie chodníka sa 
koná tradične poslednú aprí-
lovú sobotu. Odmenou pre 
zúčastnených je okrem dobre 
vykonanej práce, rozhovorov 
a zážitkov aj chutný guláš. 
Pridajte sa aj vy. Termín vždy 
vopred ohlásime v obecnom 
rozhlase. 

- Dobrovoľníci zo spolo-
čenskej organizácie CSE-
MADOK založili spolok  
„Za krajší Jasov“ pod vedením 
p. Halásza a snažia sa o ob-
novu príjemných zákutí našej 
krásnej obce. Aj za to im ďa-
kujeme. 

- Aj základná organizácia 
Únie žien prispieva k skrášľo-
vaniu obce. V minulosti, hlav-
ne pred obdobím Covid-u sa 
častokrát stretli, aby vyčistili 
cintorín, posadili v obci zopár 
kvietkov, ba dokonca sa po-
dieľali na vymaľovaní Domu 
smútku. 

- Značnú zásluhu na údržbe 
čistých priestranstiev ako 
aj toku rieky majú členovia 
DHZO Jasov. Aj tohto roku 
zorganizovali viacnásobné 
čistenie niektorých kritických 
úsekov Bodvy. Podieľali sa pri 
výsadbe stromčekov a i. 

- Záslužnú prácu pri čistení 
Bodvy majú aj mládež z klu-
bu Sokoly pod vedením Ivana 
Žigu.
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Organizované separovanie 
odpadu na Zemi - aj vďaka 
projektom na ochranu život-
ného prostredia – sa koná už 
desaťročia. No voda okolo nás 
ostáva stále akosi zanedbaná  
a zmeny vo vodnom systéme 
sú čoraz drastickejšie. Situ-
ácia, ktorá vznikla na rieke 
Bodve v katastrálnom území 
našej obce, sa dočasne vyrie-
šila čistením úseku na toku 
rieky. DHZO ako aj dobro-
voľníci pod vedením starostu 
obce Mariána Dzurika vy-
zbierali viac ako 1000 vriec 
odpadu, napriek tomu je však 
rieka stále plná odpadu. Každý 
kto môže, prikladá ruky k die-
lu. Samozrejme, aj pracovníci 
VPP a niektorí dobrovoľníci  
v obci. Stále je nás však málo. 
Aktívne, doma, musí každý 
začať sám od seba. Kto má čas 
a chuť, zapája sa do verejných 

aktivít na pomoc „čistejšej 
obci“. Ale keďže je dnes mo-
derná a hektická doba a inter-
net vládne svetu, aj vy ostatní 
sa môžete aspoň pasívne zapo-
jiť do tejto pomoci. Ako? Stačí 
ak nájdenú skládku, či menší 
neporiadok z lesa poprace-
te, urobíte si fotku pred a po,  
a zašlete nám ju na: nora.far-
kasova@jasov.dcom.sk. Vašu 
viacnásobnú snahu patrične 
odmeníme.

Na zachytávanie odpadu  
v Bodve boli viacnásobne osa-
dené aj zábrany na niekoľkých 
úsekoch. Zábrany boli však 
neúčinné, voda silnela, odpad 
rástol a bol problém s čiste-
ním zábran na menej dostup-
ných miestach. Zábrany boli 
umiestnené na miesta prístup-
nejšie, avšak, aj odtiaľ akosi 
záhadne zmizli. Obec plánuje 

na jar opäť účinnejšie osadenie 
zábran, a rozmiestni aj foto-
pasce pre monitorovanie pôvo-
du znečisťovania rieky Bodvy. 
Ak sa však takýmto spôsobom 
odhalia aj konkrétni účastníci 
tejto ilegálnej činnosti, buďme 
si istý, že takýto čin neostane 
bez sankcionovania. 

Na Medzevskej ulici pri-
budlo omnoho viac rodín, 
ktoré si zakúpili nádoby na 
komunálny odpad, keďže im 
náš starosta umožnil splátkový 
predaj nádob. Sme radi, že aj 
napriek nízkemu príjmu chcú 
ukázať, že vedia byť riadnymi 
občanmi, ktorí si nielen plnia 
povinnosť platby daní za ko-
munálny odpad, ale ho aj uk-
ladajú tam, kam patrí. Posna-
žíme sa im vyjsť v ústrety, ak 
uvidíme opätovnú snahu. Čisté 
prostredie je nielen naším prá-
vom, ale ako ľudia a občania 
máme aj povinnosti, ktoré nás 
viažu. V súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce má 
každý občan povinnosť v obci,

- užívať zberné nádoby zod-
povedajúce systému zberu ko-
munálnych odpadov v obci,

- ukladať komunálny odpad 
alebo jeho oddelené zložky  
a drobné stavebne odpady na 
účely ich zberu na miesta urče-
né obcou a do zberných nádob 
odpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v obci.

Porušenie tejto povinnosti 
môže byť obcou sankciono-
vané.

Triedenie však nie je len 
o nejakých číslach a naria-
deniach Únie, štátu či obce. 
Triedenie je hlavne o našom 
vzťahu k prírode a životnému 
prostrediu.

Zamyslime sa vždy, keď 
niečo vhadzujeme do odpa-
dových nádob na komunálny 
odpad, či daný odpad nie je 
možné vytriediť a dať mu 
tak druhú šancu. Môžeme 
mať v tomto smere aj tie naj-
lepšie zákony, vždy sa úro-
veň triedenia bude odvíjať 
od toho najpodstatnejšieho 
– od každého z nás.

Financie ušetrené triede-
ním odpadu sa môžu použiť  
na skrášľovanie obce. Prispejte  
k tomu svojou aktivitou pri se-
parovaní. 

Bc. Nora Farkašová
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V poslednom čísle Občas-
níka sme Vás informovali  
o plánovaní projektu: Výdaj-
ník vody, ktorý by mal byť 
lokalizovaný na Medzevskej 
ulici pred bytovkami. 

Prednosta obce Jasov, Ing. 
Kamil Műnnich, PhD, na no-
vembrovom pracovnom stret- 
nutí poslancov OZ upovedo-
mil prítomných s faktom, že  
s výdajníkom vody je potrebné 
začať max. do dvoch týždňov. 
Dôvodom je stúpajúca cena 
materiálu /kryt/, z ktorého má 
byť výdajník vody postavený. 
Subdodávateľ nás upovedomil 
o tom, že ceny tohto materiá-
lu pôjdu  až o 30 percent hore 
od januára 2021. Aby sme za-
chovali pôvodnú plánovanú 

cenu za zhotovenie diela a ne-
museli prekračovať rozpočet, 
prednosta navrhol poslancom 
zazmluvniť dodávateľa na ob-
jednanie materiálu a vyplatiť 
zákazku ešte v tomto roku. 
Projektované výdajníky majú 
2,5 cm hrubý plech, subdodá-
vateľom je česká firma. Pre-
dostrel problém prefinanco-
vania celej veci ešte v tomto 
roku, nakoľko je už rozpočet 
na 98 percent vyčerpaný. OZ 
schválilo návrh prednostu na 
vyplatenie zákazky, aby sa tak 
predišlo nečakanému navy-
šovaniu. Výdajník vody bude 
stáť cca 29 000€. Poslanci OZ 
schválili úver na vyplatenie 
realizácie tohto projektu, kým 
sa nám peniaze vo februári – 
marci vrátia. 

16. decembra už začali prá-
ce na príprave tohto projektu 
a priviezol sa štrk na spevne-
nie podlažia výdajníka. Celú 
dodávku štrku a jej vyklád-
ku kontroloval starosta obce. 
Problém ale nastal so spod-
nou vodou, ktorá sa tlačila  
do spodnej šachty. V dĺžke cca 
50m sa museli do zeme dať 
drenážne rúry na odklonenie 
vody do Bodvy.

Bc. Nora Farkašová

Výdajné automaty pitnej vody

Hneď, ako sme sa dopo-
čuli, že náš reprezentant 
Peter Sagan bude prechá-
dzať v rámci cyklistických 
pretekov aj našou obcou, 
všetci sme sa veľmi potešili. 
Starosta zakúpil malé slo-
venské vlajky, a v deň pre-
tekov ich rozdal fanúšikom  
v celej obci. Deti, mládež, aj 
dospelí, všetci už v deň pre-
tekov netrpezlivo lemovali 
trať pri hlavnej križovatke, 
aby cyklistom pripravili vre-
lé privítanie. 

65. ročník Cyklistických 
pretekov odštartoval dňa 14. 
septembra 2021 v Košiciach. 
Prvá etapa, merajúca 158 km 
previedla jazdcov po dedinách 
a mestečkách v blízkosti Košíc 
a Gelnice. Sme radi, že sme 
ich mohli vidieť takto z blízka 
a ukázať im, že naša športová 
obec sa z ich prítomnosti veľ-
mi teší.

Foto: kosice.korzar.sme.sk

Svetová hviezda v Jasove



Čo rok priniesol - Udalosti

14

JASOVSKý
obcasníkˇ

Špeciálne vydanie | December/2021

vedenie a zamestnanci Cen-
tra pre deti a rodiny  Medzev 
by Vám týmto chceli vyslo-
viť veľké a úprimné ďakujem  
za všetku podporu a pomoc, 
ktorej sa od Vás nášmu zaria-
deniu dostalo. 

Ďakujeme za všetky dary 
- hračky, knihy, ktorými nás 
pravidelne obdarovávate. Naše 
deti sú vždy nadšené z návšte-
vy Mikuláša a balíčkov, ktoré 
dostanú. Vážime si aj Vašu 
ústretovosť pri vstupe na ak-
cie v obci, pomoc pri odvoze 
odpadu a v neposlednom rade 
ďakujeme aj za pomocnú ruku, 
ktorú  ste nám podali  v súvis-
losti s pandémiou pri testovaní 
detí. 

Vašu pomoc a podporu si 
ceníme a sme radi, že sme 
prijímaní ako súčasť Vašej 
obce.

     Mgr. Lucia Cisárová
   riaditeľka CDR Medzev

Vážený pán starosta, zamestnanci
obecného úradu, občania obce Jasov, 

Deň sv. Norberta sa niesol  
v duchu osláv sv. Norberta.  
„Zelený domček“ na Uli-
ci Podzámok bol vyzdobený 
balónmi, všade rozvoniavali 
koláče, brána bola otvorená,  
a tak sme nazreli za jej kríd-
la.  Obyvatelia Domu sv. Nor-
berta na dvore varili guláš, 

do tanca hrala kapela Kalich  
a všetci boli veľmi prívetiví  
a veselí. Slávili totiž sviatok 
sv. Norberta, patróna tohto 
domu. Spoločnosťou Úsmev 
ako dar a v spolupráci s Rá-
dom premonštrátov skolaudo-
vaný domček už krásne fungu-
je od roku 2017. 

Tento deň je pre nich veľmi 
vzácny, pretože sa môžu všet-
ci, ktorí sa na tomto projekte 
podieľali, stretnúť spoločne 
na jednom dvore a oslavo-
vať Boha  i patróna, tešiť sa 
zo zdravia a aj toho mála, čo 
každodenný život dá. Slávnos-
ti sa zúčastnili predstavitelia 
Rádu premonštrátov v Jasove, 
zástupcovia obce a členovia 
spoločnosti Úsmev ako dar  
zo širšieho regiónu. Po sláv-
nostnom požehnaní nasledo-
valo príjemné posedenie a roz-
prava pri hudbe. 

Guláš varila rodina Zacha-
rova. Pán Zachar, ako šéfku-
chár - spoza kotlíka všetkých 
dobrodincov potešil svojím 
kuchárskym umením. Pomá-
hala aj pani manželka a deti. 
Rodina pani Demkeovej aj 

Gedrovej hostili prítomných 
všakovakými dobrotami a ko-
láčmi.  Ladislav Peko  bol šéf 
majster grilovaných dobrôt 
a kávičku nám ponúkla pani 
Benická. Samozrejme, svojou 
pohostinnosťou neotáľala ani 
pani Matisová s rodinou. Veľ-
mi dobre sme sa cítili. 

Ďakujeme za pozvanie a te-
šíme sa na ďalšie takéto spo-
ločné stretnutia. 

Dom sv. Norberta

Za spoluprácu  
na vypracovaní článku 

ďakujem pani Gedrovej, 
obyvateľke domčeka, 

pánu Drábovi, manažé-
rovi sociálneho bývania 
pre rodinu a deti a pani 

Čopíkovej  
(obaja: Úsmev ako dar). 
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Rok 2021 sa začal nešťastím. 
Strechu rodinného domu na Po-
točnej ulici zachvátil požiar. Ve-
čer okolo 18:00 hodiny si oheň 
všimol brat ženy, ktorá v dome 
bývala. Požiar pravdepodobne 
vznikol z komína, keďže ro-
dina si varila aj kúrila pieckou  
na drevo. S ohňom bojovali ok-
rem profesionálnych hasičov aj 
naši dobrovoľní hasiči a DHZO 
Medzev. Požiar sa im podarilo 
uhasiť až po troch hodinách. Ha-
senie však komplikovalo seno 
na povale a 200 litrová nádoba 
s olejom. Je to memento, aby 
sa povaly nezakladali horľavým 
materiálom. 8 ľudí ostalo v ten 
večer bez strechy nad hlavou. 
Do svojho domu sa tak skoro 
ani nevrátili. V tú noc pán sta-
rosta poskytol ubytovanie pre 
postihnutých v priestoroch, kde 
cez rok sídlia terénni sociálni 
pracovníci. Neskôr boli pre-

sťahovaní do šatní futbalového 
ihriska, keďže sa v tom čase 
futbal ešte nehrával. Rekon-
štrukciu strechy im robila miest-
na firma - RHA -STAV s. r. o.  
Do svojho domčeka sa vrátili 
začiatkom futbalovej sezóny  
v apríli.

Obdivuhodné však je, ako 
promptne zasiahli naši členovia 
DHZO, kým prišli ostatné po-
žiarne vozidlá a polícia. Susedia 
sa tiež zomkli, a rodine nosili šat-
stvo, potravinovú pomoc, dokon-
ca aj finančnú - na rekonštrukciu 
strechy. Všetko toto svedčí o sile 
ducha miestnych obyvateľov a aj 
o tom, že nie sme si jeden druhé-
mu v ťažkej chvíli ľahostajní. 
Napriek zlým časom dokázal 
každý priložiť ruku. Verím, že 
sv. Florián nad nami bdie, a že 
sa nikomu nič horšieho nestane  
v novom roku 2022.

Rok pokračoval nemilým, ale 
povinným testovaním a dezin-
fikovaním verejných priestran-
stiev, neutíchajúcimi dažďami  
a záplavami - bol to naozaj veľ-
mi ťažký rok pre našich členov 
DHZO. Mali však aj veselšie 
chvíle. Sobáše 3 členov DHZO: 
Veroniky (Filčákovej), Laury 
(Magyarovej) a Mateja Luterá-
na. Pripájame sa k blahožela-
niam. 

Pozrime sa teda v krátkosti  
na výber z prehľadu ich činnosti 
počas roka 2021:

■ JANUÁR - zásah pri požiari 
rodinného domu na Potočnej uli-
ci; čistenie upchatého potrubia 
na Hlavnej ulici.

■ FEBRUÁR - pomoc maji-
teľke Reštaurácie Skala – ore-
závanie konárov brezy okolo 
reštaurácie.

V mesiacoch január až máj sa 
počas testovania COVID19 pra-
videlne vykonávala dezinfekcia 
priestorov ZŠ Jasov a kultúrneho 
domu v Jasove. Dezinfikovali sa 
aj verejné priestranstvá, autobu-
sové zastávky a veľkokapacitné 
kontajnery.

■ MAREC - umývanie za-
prášenej cesty na Ul.. Ku kach-
ličkárni; zásahy pri požiaroch 
komínov rodinných domov 
(Záhradná ulica a Podzámok); 
výpomoc pri požiari lúky v Me-
dzeve.

V mesiaci apríl až jún sa čle-
novia podieľali aj na orezávaní 
konárov stromov, ktoré ohro-
zovali susedné parcely, prípad-
ne hrozil ich pád na vozovku. 

Odstraňovali strom padnutý  
na altánok v autokempingu  
a z parkoviska pred autokem- 
pingom.

■ APRÍL - za pomoci hasič-
ského vozidla TATRA 815 vyťa-
hovanie nákladného auta firmy 
KOSIT, a.s., ktoré sa prepadlo 
do septiku pri bytovke na Ulici 
Pod Skalou; výpomoc pri výsad-
be májového stromu v obci.

■ MÁJ - odstraňovanie 
bodavého hmyzu (osy, srš-
ne) z povaly rodinného domu  
na Ulici Pod Skalou; výsadba 
kvetov pri soche sv. Floriána  
a skrášľovanie okolia sochy. 
Uctenie pamiatky sv. Floriána 
kladením venca; čistenie Bodvy 

okolo areálu lukostrelcov; čer-
panie vody z vozovky 2. triedy 
v zákrute na Medzevskej ulici -  
po prudkom lejaku.

■ JÚN - prečisťovanie studne 
na Medzevskej ulici a na Počka-
ji; orezávanie a odstraňovanie 
spadnutého stromu na parkovis-
ku pred autokempingom; účasť 
a čestná stráž na striebornej 
omši po 25. rokoch vysviacky 
miestneho kňaza ThDr.,ICLic.
Imricha Richarda Rédliho, 
PhD., ktorá sa konala v kostole 
sv. Michala archanjela v Jasove; 
likvidácia požiaru veľkokapacit-
ného kontajnera na Medzevskej 
ulici; skúška a oprava techniky 
DHZO, odčerpávanie zakalenej 
vody zo studne a výpomoc pri 
osádzaní muškátov v obci; hase-
nie požiaru na lúke za kláštorom 
ako výpomoc pre HaZZ Molda-
va nad Bodvou.

Náročná práca našich hasičov v roku 2021
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• boli sme nápomocní pri 
povodniach v obci (zabez-
pečili sme oblečenie a po-
traviny),

• následne sme spisovali žia-
dosti o poskytnutie huma-
nitárnej pomoci,

• poskytli sme pomoc obci 
pri výrobe potravinových 
balíkov a drogérie v čase 
veľkej pozitivity v obci,

• balíky sa následne dali ľu-
ďom v karanténe,

• v obci sme v spolupráci  
s pracovníkom zdravých re-
giónov a komunitným cen- 
trom

• zorganizovali PCR testo-
vanie, 

• denne pôsobíme v komu-
nite, kde ľuďom pomáha- 
me s riešením problémov  
v rôznych oblastiach (soci-
álna, zamestnanosť, zdra-
vie, vzdelávanie, bývanie),

• v spolupráci s RÚVZ KE 
sme organizovali  interak-
tívne prednášky v oblasti 
prevencie drog,

• venovali sme sa prevencii 
zdravia a zdravého život-
ného štýlu,

• pravidelne sme spolupra-
covali s Obecným úradom, 
Asistentom osvety zdravia 
v komunite, komunitným 
centrom. 

KONTAKT NA NÁS:

TSP JASOV

TERÉNNA SOCIÁLNA 
PRÁCA A TERÉNNA  
PRÁCA V OBCIACH  
S PRÍTOMNOSŤOU
MARGINALIZOVANÝCH 
RÓMSKYCH KOMUNÍT

Potočná 268 
044 23 Jasov 
Tel. číslo: 0911 391 970

Čo urobili terénni sociálni pracovníci? 
– napísali nám ...

■ JÚL - účasť členov na po-
hrebe servisného mechanika  
TATRY, zamestnanca firmy 
STARKO, pána Lacka v Mol-
dave nad Bodvou; plnenie cest-
nej frézy vodou z TATRY - pri 

prácach na rekonštrukcii cesty 
z Moldavy nad Bodvou (júl aj 
august); príprava, kontrola tech-
niky a následne poskytnutá vý-
pomoc na DEŇ DETÍ v obci + 
pena.

■ AUGUST - po výdatnom 
daždi čerpanie vody z okolia 
obytného domu na Medzevskej 
ulici; výpomoc a ukážka tech-
niky na slávnostnom otvorení 
autokempingu; účasť na odo-
vzdávaní hasičskej zbrojnice  
v obci Šemša.

■ SEPTEMBER - účasť  
na 100.výročí DHZO v Poproči; 
po výdatnom daždi odčerpáva-
nie vody spod mosta pri jaskyni. 

■ OKTÓBER - pomoc pri 
výsadbe stromov v obci a ich 
polievanie; upratovanie garáže 
pri futbalovom ihrisku a prevoz 
techniky a materiálu z CO skla-
du; akcia „Michalská vatra“: 
výpomoc pri zakladaní vatry  
a následné upratovanie.

Počas roka členovia vykoná-
vali týždenné, či mesačné kon-
troly techniky (preštartovanie, 
doplnenie PHM), prečisťovali 
upchaté kanalizačné potrubia 
(Kultúrny dom, autokemping, 
Hlavná ulica, rybník) a zúčast-
ňovali sa taktických cvičení.

Bc. Nora Farkašová  
v spolupráci s Ildikó Filčáko-
vou - predseda DHZO Jasov

Vedenie Klubu dôchodcov 
vypracovalo plán činnosti  
na rok 2021 s rôznorodou ak-
tivitou – zájazdy, kultúrne  
a spoločenské podujatia a pod. 
Pre pandemickú situáciu sa 
však plánované akcie nemohli 
uskutočniť. Počas uvoľnenia 

opatrení sa podarilo zreali-
zovať dňa 10. júla gulášové 
posedenie v autokempingu. 
Akcie sa zúčastnilo 92 čle-
nov, ktorí sa veľmi potešili 
vzájomnému stretnutiu. Žiaľ, 
ďalšie akcie z dôvodu zvýše-
ných hygienických opatrení 

sa nemohli uskutočniť. Pre-
to vedenie Klubu dôchodcov 
sa rozhodlo všetkým členom 
pripraviť prekvapenie formou 
balíčka v hodnote 22€. V sú-
časnosti máme 107 členov, 
dvaja nás už navždy opustili. 
V dobrom na nich spomíname. 

Dvom členom aj touto cestou 
želáme všetko najlepšie k ju-
bilejným 80. narodeninám. 
Dúfame, že v nasledujúcom 
roku budeme môcť uskutočniť 
plánované akcie k spokojnosti 
našich členov.

Mgr. Mária Pekarovičová

Klub dôchodcov
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Začiatok roka 2021 bol plný 
termínov na testovanie, kto-
ré prebiehalo od januára až  
do júna. V októbri sa uskutočni-
lo v Kultúrnom dome v Jasove 
aj testovanie PCR testom, ktoré 
bolo možné podstúpiť bezplat-
ne, po predložení občianskeho 
preukazu. O všetky náležitos-
ti súvisiace s očkovaním sa  
po celý rok starala naša kole-
gynka, Mgr. Rita Szilvássy. 
Testovanie zabezpečovala štát-
na príspevková organizácia 
rezortu zdravotníctva Zdravé 
regióny. V novembri zisťovali 
poverení pracovníci Ústavov le-
kárskej fakulty KE v našej obci 
bezplatne hladinu protilátok  

u 100 dobrovoľníkov. Posledný 
mesiac sa však v obci začalo aj 
očkovanie, a to priamo v Kul-
túrnom dome v Jasove. Výjaz-
dové očkovanie zabezpečovala 
spoločnosť EMED s.r.o. Posky-
tovateľom zdravotníckej služ-
by bola Poliklinika Sabinov.  
Na dvoch posledných očkova-
niach sa zúčastnilo vyše 170 
občanov. 

Očkovať sa či neočkovať? 
Možno podobná Shakespea- 
rovskej otázke: „Byť či ne-
byť?“, ktorá rozdelila obyvate-
ľov Slovenska. Vznikali rôzne 
konšpiračné teórie o problé-
moch s očkovaním, ale mno-

hí to brali realisticky – staršia 
generácia vyrastala s pravidel-
nými očkovaniami, ktoré ce-
losvetovo vyničilo napr. osýp-
ky. Každopádne dnes vieme, 
že štát - ako napr. Španielsko 
- už slovo lockdown nepozná, 
pretože 82% populácie je za-
očkovanej. V lete však aj málo 
zaočkované Bulharsko vyzera-
lo dobre - v porovnaní s Britá-
niou. A ten, kto chce dokázať, 
že vakcíny nefungujú, vezme 
si Indiu, či iný aktuálne málo 
zasiahnutý štát. Našli sme  
na stránke www.unia-miest.sk  
údaje o zaočkovanosti v našej 
obci Jasov:

Počet očkovaných  
k 10.12.2021 - 831 osôb

- Poradie v okrese:  
1.dávka  111 

- Poradie v okrese:  
2. dávka  110

- Poradie v kraji:  
1. dávka  425

- Poradie v kraji:  
2. dávka  421

Zaočkovanosť v %: 22,32%

Ešte jeden údaj možno tiež 
má svoju výpovednú hod-
notu (zdroj: NCZI), keď  
k 9.12.2021 sa tam uvádza,  
že z 3388 hospitalizovaných  
na COVID19 bolo 2599 neza-
očkovaných.  

Porovnávať štáty v čase 
epidémie môže byť zradné. 
Každá krajina má špecifickú 
nielen zaočkovanosť, ale aj iné 
parametre, napríklad to, aké sú 
prijaté opatrenia v danej kraji-
ne, ako ich ľudia dodržiavajú, 
nakoľko je krajina premorená, 
aké je vekové zloženie populá-
cie či kvalita zdravotníctva. 

Bc. Nora Farkašová

Mobilné očkovacie centrum aj v našej obci

Každopádne, akokoľ-
vek sa rozhodnete, vždy 

berte ohľad na seba, a as-
poň na svojich blízkych, 
s ktorými ste v kontakte. 
A my vám želáme pevné 

zdravie. 

Packeta Z-BOX čoskoro v našej obci
Čoskoro budú mocť občania a taktiež návštevníci  
v našej obci využívať pohodlnú službu vyzdvihnu-
tia balíkov z takzvaných Z-boxov. Tieto boxy budú 
umiestnené na Námestí sv. Floriána za Obecným 
úradom pri bývalej budove Textilu.

ZÁKLADNÉ 
INFORMÁCIE:

 9 Možnosť vyzdvihnúť a podať zásielku
 9 Strategické umiestnenie čo najbližšie  

k zákazníkom
 9 3 veľkosti schránok a ich rôzne kombinácie
 9 Sebestačné a EKO! Solárna energia  

ALEBO napájanie zo siete
 9 Výdaj a podanie cez mobilnú aplikáciu
 9 Bezpečné prepojenie Z-BOXU s telefónom
 9 Rýchle riešenie výdaju bez čakania
 9 Platba dobierky v mobilnej aplikácií  

pred výdajom zásielky
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CSEMADOK
A CSEMADOK jászói 

alapszervezete 2021-ben is 
folytatta a már megszokott 
rendezvények sorozatát. Saj-
nos a múlt évtől közbe szólt  
a COVID19 negatív hatása, 
így sok szép közös rendezvény 
megvalósítása elmaradt. En-
nek ellenére egy pár megem-
lékezést tarthattunk a szabad-
ban. Így került megrendezésre 
szűk CSEMADOK -i tagok 
körében a koszorúzás március 
15.-én, az 1848-49 szabadság-
harc és forradalmi események 
megemlékezésére. 

A jászói CSEMADOK alap- 
szervezet ezen az éven is tá-
mogatta a Mécs László sza-
badegyetem sikeres lefolyá-
sát. Az immár 23. alkalommal 
megrendezett nyári művelődési 
tábor előadásokkal, koncertek-
kel, filmvetítésekkel, könyv- 
bemutatókkal és számos to-
vábbi érdekes programmal 
várta a látogatókat. A 2021-es 
szabadegyetem nyitórendezvé-
nye Tolcsvay László és Tolcs-
vay Béla szerzőpáros Magyar 
Mise rock-oratóriumának be- 
mutatója volt a Premont-

rei Apátság templomában. 
Ugyanitt szentmise keretén be-
lül felszentelésre került a Mécs 
László szabadegyetem címere 
és zászlója, amelyen a követ-
kező mondat olvasható: „Is-
ten áldja és óvja a magyart”.  
A Mécs László szabadegye-
tem sokszínű programjai közül 
kiemelnénk még az „Isten-
nel a műtőben” címmel Csó-
kai András világhírű magyar 
idegsebész könyvbemutatóját, 
Batta György felvidéki ma-
gyar költővel való beszélgetést 
és Vass Laura gasztronómiai 

előadását és szakácskönyv be-
mutatását. 

Október 4.-én koszorúzásra 
került sor az 1956 forradalom 
emlékére, ahol Csoltkó Jenő 
figyelemre méltó beszédében 
méltatta a történelmi esemé-
nyeket. A koszorúzás után  
az autócamping teraszán foly-
tatódott a résztvevők megven-
dégelése.

ZO CSEMADOK  v Jaso-
ve mala naplánované na rok 
2021 rôzne kultúrne a spolo-
čenské akcie. Z nich sa usku-
točnili:

- 4.6.2021 pietna spomienka 
a zapálenie sviečok pri príleži-
tosti 101. výročia Trianonu,

- 21.8.2021 – výročie sv. 
Štefana – kladenie venca  
a následne pohostenie členov  
v reštaurácii SKALA,

- 23.8. – 29.8.2021 letný 

univerzitný týždeň Mécs Lász-
ló szabadegyetem. Záštitu nad 
touto akciou prevzalo okres-
né vedenie CSEMADOK-u 
pod vedením I. Zboraiho.  
Z bohatého programu spome-
nieme niektoré – premietanie 
historických dokumentárnych 
filmov, beseda s astronómom, 
prednáška Dr. Csókay Andrá-
sa o knihe: V operačnej sále  
s Bohom V zábavnom progra-
me vystúpila skupina KOR-

Zár pod vedením Zsapka 
Attilu a ešte mnoho ďalších. 
Počas tohto týždňa bolo veľ-
kou udalosťou vysvätenie zá-
stavy CSEMADOK, ktoré sa 
uskutočnilo počas bohoslužby  
v premonštrátskom chráme. 

Október – pripomenutie 
povstania maďarského ľudu  
v r. 1956. Členovia sa zišli 
pri pamätníku na miestnom 
cintoríne, kde ich privítal  

p. Csoltko a zároveň krátkym  
a pozoruhodným prejavom 
oboznámil prítomných s uda-
losťou v r. 1956. Následne sa 
členovia presunuli do auto-
kempingu, kde bolo malé po-
hostenie.

Keďže pandemická situácia 
nedovolila uskutočniť ďalšie 
naplánované akcie, výbor ZO 
rozhodol obdarovať členov 
vianočným balíčkom.
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- Pred 70 rokmi sa písal rok 
1951 a obecný rozhlas hlá-
sil: „Egy libát elütötte az autó  
a  mindszenti úton, akinek hi-
ányzik a liba, az átveheti az 
MNV.“  (T. j.: „Auto zrazilo 
jednu hus na popročskej ceste, 
komu chýba hus, môže si ju 
vyzdvihnúť na MNV“)

- Pred 60 rokmi: V tomto 
roku 2021 k nám zavítal maj-
ster sveta v cyklistike - Peter 

Sagan. Akoby sa história opa-
kovala, pretože pred 60.-mi 
rokmi v októbri 1961 obec na 
svojom území privítala účast-
níkov Maratónu mieru v Ko-
šiciach. Medzi nimi aj japon-
ského bežca Takayuki Nakao, 
Austrálčana Geofred Watta, 
víťaza v behu mužov v roku 
1961 – Abebe Bikilu a mno-
hých iných, ktorých podpisy sa 
podarilo Jozefovi Halászovi zís-
kať aj do pamätnej knihy obce. 

- Obyvatelia zároveň v tento 
rok v miestnom rozhlase mohli 
počuť vysielanie o lete prvého 
človeka do vesmíru. Bol ním 
kozmonaut zo Sovietskeho 
zväzu Jurij Alexejevič Gaga-
rin, ktorý 12. apríla 1961 raz 
obletel zemeguľu vo vesmírnej 
lodi – rakete s názvom Vostok 
1 a po 108 minútach pristal pa-
dákom v saratovskej oblasti.

Čriepky z Kroniky obce 

90 rokov
Občan našej obce, Jozef 

Žiga zvaný Pupko, sa tohto 
roku dožil svojich krásnych 
jubilejných 90 rokov života. 
Myslím, že tohto občana veľa 
z nás poznalo. Hlavne tie star-
šie generácie. Dlhé roky totiž 
pracoval vo funkcii vedúceho 
vo vtedajšej Tehelni v Jaso-
ve. Tu získal mnoho uznaní  
a plakiet za záslužnú a oddanú 
prácu. Viedol športový klub 

TJ Tatran Jasov a kedysi bol 
aj poslancom OZ  v Jasove. 
Pozdraviť ho 6.9.2021 prišiel 
pán starosta Marián Dzurik  
s členom kultúrnej komisie 
Milanom Dzurikom. Odo-
vzdali mu veľký darčekový 
kôš plný dobrôt, ako aj pla-
ketu pri príležitosti dožitia 
jubilejných 90. rokov. Dlho  
s nami tento dobrák však ne-
bol. Krátko nato, koncom de-

cembra, sme sa s ním už museli 
navždy rozlúčiť. Na jeho po-
hrebe nechýbali slzy ani žiaľ.  
Na poslednú cestu ho odpre-
vádzal kňaz, celá rodina, pria-
telia, ba i živá kapela s primá-
šom. 

Zbohom priateľ, 
otec, dedko... Nech odpočíva v pokoji.

Bc. Nora Farkašová

■ Dňa 7.4.2021 sa v našej 
obci konal odchyt túlavých 
psov? Odchyt realizovalo ob-
čianske združenie /Pomoc psí-
kom na východnom Sloven-
sku“.

■ Jasovská jaskyňa oslávila 
175. výročie od svojho sprí-
stupnenia? 29. septembra si 
Správa slovenských jaskýň 
Štátnej ochrany prírody SR  
pripomenula 175. výročie sprí-
stupnenia Jasovskej jaskyne. 
Tento rok je Medzinárodnou 
speleologickou úniou uznaný 
ako Medzinárodný rok jas-
kýň a krasu.  Sme radi, že sa  
na jej „narodeniny“ nezabudlo. 
Archeologické nálezy v našej 
jaskyni svedčia o tom, že slú-
žila ako útočisko v dobe pale-
olitu, neolitu, ale aj v mladšej 
dobe bronzovej a staršej dobe 

železnej. Známe sú aj fakty, že 
v rannom novoveku jaskyňu 
využívalo obyvateľstvo ako 
úkryt pred vpádom Tatárov  
a Turkov, ako aj v čase stavov-
ských povstaní a svetových 
vojen.  

Sprístupnenie jaskyne ve-
rejnosti priblížil na výroč-

nom stretnutí riaditeľ SSJ Ján 
Zuskin: „Jasovská jaskyňa je 
úzko prepojená s existenciou 
neďalekého premonštrátske-
ho kláštora. V roku 1846, pri 
príležitosti stretnutia uhor-
ských lekárov a prírodovedcov 
v Košiciach, dal miestny opát 
Alois Richter sprístupniť vtedy 
dostupné časti jaskyne pomo-
cou vybudovania drevených 
schodísk, premostení a terén- 
nych úprav. Návštevníkov jas-
kyne sprevádzal sprievodca  
a na cestu si svietili sviečka-
mi. Jasovská jaskyňa sa tak 
stala prvou klasicky sprístup-
nenou jaskyňou na území Slo-
venska.“ Po dlhšej prestávke  
z dôvodu problémov so zatápa-
ním spodných priestorov, ako 
aj neveľkého záujmu turistov, 
bola Jasovská jaskyňa opä-
tovne sprístupnená až v roku 

1924. (Zdroj:/ http://www.sop-
sr.sk/web/?cl=20820)

Osláv sa zúčastnil aj Július 
Novotný - vnuk významného 
jaskyniara Júliusa Zikmunda, 
ktorý sa zaslúžil o rozvoj jas-
kyniarstva a novodobé sprí-
stupnenie Jasovskej jaskyne.

■ Projekt WIFI v obci bol 
ukončený 6/2021? V ostatnom 
Občasníku sme vám priblížili 
projekt spolufinancovaný z EU 
fondu regionálneho rozvoja. 
V obci bolo nainštalovaných 
19 prístupových bodov, ktoré 
zabezpečujú pripojenie k širo-
kopásmovému internetu, ktoré 
môžu využívať obyvatelia na-
šej obce, ako aj jej návštevníci.

Bc. Nora Farkašová 

Viete, že ...
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Po prázdninách v plnej vra-
ve zišli sme sa na záhrade.
Veď je mesiac september, 
do škôlky sa rýchlo ber.

Prišli veľkí, prišli malí, 
pekne sme sa všetci hrali1,

navzájom sa spoznávali, 
škôlku celú preskúmali.

V októbri si pozbierame na 
záhrade úrodu,

„Kozliatka a smelý vĺčko “ 
spravia u nás neplechu.

Ovocie sme zavarili, i star-
kých sme pozdravili,

Zeleninka2 nestraší, sme jej 
veľkí kamoši.

V novembri si pozor daj, 
bacilov hneď odháňaj!
Ruky – odstup – rúško, 
chráň si svoje bruško,
lebo Covid hľadá telo3 , 

ktoré by ho azda chcelo...
Záchranári4 – tí sú v strehu, 
že aj živly5 sa preberú...

V decembri k nám príde 
dedko, čo roznáša balíčky,
Vianoce sa veru blížia, tešia 

sa i maličkí.
Pohľadnice vyrábame, už 
Vianočnú poštu6 máme.

Pošleme ich starkým stíška, 
nech sa tešia na Ježiška.

Za deti a kolektív 
MŠ riaditeľka 

Bc. Alica Kleinová

„V NAŠEJ ŠKÔLKE KAMARÁT...“ MŠ JASOV

1. spoznávanie, kamarátstvo 
(adaptácia) = „Hra“

2. projekt zameraný na boj 
proti obezite = „Zeleninkové 

šialenstvo“

3. zdravie a choroba 
= „Naše telo“

4. záchranári - 112 
= „Hasiči“

5. nebezpečné živly 
= „Sopka“

6. projekt (vyrábanie pohľad-
níc pre opustených starkých) = 

„Vianočná pošta“

V tomto liste bude naj-
častejšie slovo „ďakujem“. 
Chcem sa takto poďakovať 
ľuďom, ktorí pri nás stáli  
a stoja, ktorí nám pomáhali 
a aj pomáhajú.

V prvom rade sa chcem po-
ďakovať redakčnej rade za 
možnosť verejne sa poďako-
vať ľuďom, na ktorých mi zá-
leží. Som rada, že bývam prá-
ve v Jasove, lebo pri ťažkých 
situáciách si človek uvedomí, 
koľko dobrých ľudí má okolo 
seba. 

Naša materská škola je vlast-
ne staronová. Od 1.11.2019 
sme sa osamostatnili od ma-
terskej školy Hlavná 62/46, 

Jasov. A tu začína moje prvé 
ďakujem, ktoré patrí jej ria-
diteľke Bc. Alici Kleinovej, 
ktorá nás naučila všetko, čo 
vieme a z toho môžeme čerpať 
a čerpáme až doteraz. Máme 
naďalej dobré vzťahy a nie 
raz si prídem k nej pre radu 
alebo pomoc, a nikdy ma ne-
odmietne. V našej Slniečkovej 
škôlke je vždy veselo... Tu sa 
spolu hráme, tvoríme, spieva-
me... Vždy príde aj Mikuláš... 
A z príchodu Mikuláša sa vždy 
tešíme aj my dospelí... Mali 
sme ťažké obdobie Covidu, 
kde sme sa museli „naučiť“ 
dištančne vzdelávať aj deti  
z materských škôl. Chcem sa 
z celého srdca poďakovať mo-
jím kolegom a kolegyniam, 

ktoré aj napriek nepriaznivej 
situácii šli so mnou do rodín 
detí a pomohli mi učiť deti 
doma. Veľké ďakujem aj rodi-
čom, ktorí nám umožnili učiť 
deti doma a zabezpečili aj pre 
nás ochranu a príjemnú atmo-
sféru. Kvôli zhoršujúcej sa 
situácii nás neskôr museli pri 
učení detí zastúpiť. Ich spolu-
práca s učiteľkami a asistent-
kou bola úžasná. 

S novým rokom prišli aj 
nové zákony. Jeden z nich sa 
týka aj povinného predprimár-
neho vzdelávania. Nakoľko 
ako materská škola nemáme 
svoje priestory, sme nútení 
ukrojiť z priestorov Základ-
nej školy Jasov. A tu je moje 

ďalšie ďakujem, ktoré patrí 
Mgr. Milošovi Vojtkovi a jeho 
kolektívu, ktorí nás nie len pri-
jali, ale aj pomohli. Dali nám 
ďalšie priestory, aby sme mali 
kde umiestniť deti v predškol-
skom veku. Začala úžasná vzá-
jomná spolupráca, na ktorú sa 
všetci veľmi tešíme. Ako som 
už spomínala, boli nám pride-
lené ďalšie dve triedy, z kto-
rých sme sa cez prázdniny po-
kúsili vytvoriť priestory, kde 
sa naše deti budú cítiť dobre  
a bezpečne. Verím, že sa nám 
to úspešne podarilo.

S novým školským rokom 
prišli aj nové detičky... 

MŠ II JASOV
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Ďakujem za spoluprácu aj 
miestnym hasičom a policaj-
nému zboru Jasov, ktorí nám 
obohacujú svojou prítomnos-
ťou výchovno-vzdelávacie 
aktivity a deťom tak poskytujú 
nové zážitky ...

V neposlednom rade by som 
sa rada poďakovala starostovi 
obce Jasov Mariánovi Dzuri-
kovi, prednostovi Ing. Kami-
lovi Münnichovi, PhD za ich 
podporu, za rýchle riešenie 
problémových situácii, za fi-
nančnú pomoc. Za to, že sme 

sa mohli zapojiť do projektu 
PRIM, kde sme získali pre 
materskú školu neoceniteľnú 
pomoc špeciálnej pedagogič-
ky, pedagogických asistentov  
a v neposlednom rade aj rodi-
čovského asistenta.

Verím, že za spoločnej spo-
lupráce zriaďovateľa a poslan-
cov sa nám podarí v blízkej 
dobe postaviť novú budovu 
materskej školy Slniečko na 
Medzevskej ulici, kde už malé 
deti nebudú musieť dochádzať 
do materskej školy pešo cca 3 

km - aj za nepriaznivého poča-
sia.

Tiež by som sa chcela poďa-
kovať aj kolegyniam na obec-
nom úrade Veronike, Kamilke, 
Rite, Evke, Valike, Janke, No-
rike za ich ochotu a ústreto-
vosť.

Milé moje kolegyne a kolega 
v materskej škole Slniečko aj 
Vám z celého srdca ďakujem, 
že ste moji kolegovia. Veľmi si 
Vás vážim a ďakujem za Vašu 
podporu, bez Vás by som ťaž-

ko zvládla túto náročnú prácu. 
Som hrdá na to, že práve vy ste 
moji kolegovia.

Som rada, že pracujem  
a žijem v Jasove, lebo vďaka 
ťažkým situáciám som zisti-
la, že tu žijú ľudia, ktorí majú 
srdce na správnom mieste a sú 
ochotní pomôcť. Preto neviem 
- či sa človek vie dostatočne 
poďakovať tým správnym ľu-
ďom iba veľkým a zo srdca 
ĎAKUJEM.

Ľuboslava Kellerová 
– riaditeľka MŠ II JASOV
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Na 28. verejnom zasadnu-
tí obecného zastupiteľstva  
Obce Jasov starosta nezabu-
dol ani na niektoré význam-
né výročia a do bodu č. 10 – 
rôzne – zahrnul aj ocenenia 
a odovzdávanie ďakovných 
plakiet. 

ĎAKOVNÚ PLAKETU  
ODOVZDAL:

PaedDr. Alžbete Mačatovej
za dlhoročnú, kvalitnú a od-
bornú prácu vo funkcii riadite-
ľa ZŠ Jasov a za osobný prínos 
pre rozvoj vzdelávania v našej 
obci. Pani Mačatová nastúpila 
ako učiteľka na ZŠ v Jasove  
v roku 2000. Hneď na to,  
v roku 2001 bola zvolená  
do funkcie riaditeľky ZŠ  
v Jasove. Je tomu už jubilej-
ných 20 rokov. Veľa toho pre 
našu obec, pre žiakov, gene-
rácie urobila. Všetko s láskou 
a oddanosťou učiteľskému 
poslaniu. K poďakovaniu sa 
pripájame aj my všetci, a že-
láme pani doktorke Mačatovej 
veľa úspechov v osobnom ži-
vote, veľa zdravia, zaslúženého 
oddychu a  veľa krásnych chvíľ  
v kruhu najbližších.

Ing. Peterovi Nagyovi, st.
- Zakladateľ športového klu-

bu TJ AC LO, teda Lukostre-
leckého oddielu v Jasove.

- Vychoval mnoho skvelých 

zverencov, medzi nimi aj svo-
jich dvoch synov, ktorí pokra-
čovali v tradícii a aj vďaka 
svojmu otcovi a pevným zák-
ladom sa  stali majiteľmi mno-
hých víťazných pohárov.

- Dodnes pôsobí v klube ako 
aktívny člen a  pevná dozorná 
ruka  nad mládežou.

- Starosta udelil ďakovný list 
za 15 ročné pôsobenie v Luko-
streleckom klube v Jasove.

Ing. Petrovi Nagyovi  
a Ing. Pavolovi Nagyovi

- Tréneri Lukostreleckého 
klubu. 

- Športu sa venujú už  
od roku 1996. Počas 25 rokov 
ich pôsobenia  stihli vybudo-
vať lukostrelecký areál v Jaso-
ve, získať viac ako 110 medai-
lí z Majstrovstiev SR, mnoho 
pódiových umiestnení zo Slo-
venského pohára, vychovať 
niekoľko reprezentantov a aj 
slovenských rekordérov. 

- Starosta udelil ďakovný 
list Ing. Petrovi a Ing. Pavlovi 
Nagyovi  za 15 ročné pôsobe-
nie v Lukostreleckom klube  
v Jasove a za 25 ročný osobný 
prínos v tomto športe.

- A my Vám želáme naďalej 
veľa úspechov na športovom 
poli, ale aj v osobnom živote  
a držíme palce na budúcoroč-
nej veľkej súťaži v Bulharsku 
na Európskom Grand PRIXE.

Eduard Filčák
- Veliteľ Dobrovoľného Ha-

sičského zboru v Jasove.
- Členom hasičského zboru 

sa stal v roku 1982 – mládež-
nícky klub Plameň. 

- Rokmi sa v histórii DHZO 
vystriedalo už mnoho stálych, 
či nestálych členov, no medzi 
tými, ktorých korene sú pev-
ne zapustené do zeme a hrdo  
a vytrvalo stoja pri každom ne-
bezpečenstve, patrí aj Eduard 
Filčák, dnes veliteľ DHZO.

- Činnosť vykonáva s lás-
kou a oddanosťou už vyše 39 
rokov. 

- Keďže prednedávnom zís-
kal uznanie od prezídia Dobro-
voľnej Požiarnej Ochrany  SR, 
nemohli sme nezareagovať  
a nevšimnúť si jeho zásluhy.

- Starosta udelil páno-
vi Filčákovi ďakovný list  
za dlhoročnú aktívnu činnosť  
v DHZO Jasov a zodpovedné 
plnenie úloh.

- Aj my mu ďakujeme  
za jeho služby a prajeme veľa 
zdravia a veľa síl v osobnom, 
ako aj pracovnom živote

PaedDr. Magdaléna  
Martinove

- V roku 2010, prijatím 
uznesenia č.217/06OZ/2010 
Obecné zastupiteľstvo obce 
Jasov rozhodlo o potrebe pri-
jať VZN o kronike obce a vy-
tvoriť miesto pre  post kroni-
kárky.

- S písaním kroniky obce 
Jasov bola poverená v marci 
r. 2011 PaedDr. Magdaléna 
Martinove, rodená Perliková, 
učiteľka na dôchodku.

- Koncom roka 2018 sa 
v očakávaní očnej operácie 
vzdala funkcie kronikárky, ale 
na požiadanie novozvoleného 

starostu Mariána Dzurika sa 
znovu svojej funkcie ujala dňa 
1.1.2019.

- Starosta obce udelil pani 
doktorke Martinove ďakovnú 
plaketu za prínos v oblasti his-
tórie a publicistiky obce Jasov 
a za 10 ročnú záslužnú činnosť 
vo funkcii kronikárky obce. 

Pani Magduške želáme na-
ďalej veľa síl v tak – pre nás 
všetkých – dôležitej činnosti, 
hlavne veľa zdravia, a veľa 
trpezlivosti pri tejto zodpoved-
nej práci.

Zamestnancom Jasovskej 
Jaskyne

Písal sa rok 1846. Pri prí-
ležitosti stretnutia uhorských 
lekárov a prírodovedcov v Ko- 
šiciach dal miestny prepošt  
Alois Richter sprístupniť vte-
dy dostupné časti jaskyne 
pomocou vybudovania dreve-
ných schodísk. Návštevníkov 
jaskyne sprevádzal sprievodca 
a na cestu si svietili sviečkami. 
Jasovská jaskyňa sa tak stala 
prvou klasicky sprístupnenou 
jaskyňou na území Slovenska. 
Odvtedy ubehlo už 175 rokov.

Pri príležitosti 175. výročia 
sprístupnenia Jasovskej jas-
kyne, vedeniu, ako aj celému 
tímu zamestnancov Jasovskej 
jaskyne, venuje starosta obce 
ďakovnú plaketu za osobný 
prínos v jej prevádzke a sprá-
ve.

Bc. Nora Farkašová

Výročia

Aj my všetci sa pri-
pájame k poďakovaniu 

vedeniu Jasovskej jasky-
ne a zamestnancom, že 

sa starajú o tento klenot 
nám zverený, že trpezlivo 
vykonávajú svoju neľah-
kú a nebezpečnú prácu  

a lákajú desaťtisíce turis-
tov do našej obce. Vaša 

práca je pre nás veľkým 
prínosom. 

ĎAKUJEME.
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Autokemping

Ako už iste všetci vieme, na 
22. zatupiteľstve OZ zo dňa 
16.3.2021 na návrh starostu 
obce OZ odporúčalo uza-
tvorenie Autokempingu na 
dobu neurčitú vzhľadom na 
pandémiu. 

2.júna.2021 /24.zasadnutie 
OZ/ OZ schválilo založenie 
obchodnej spoločnosti s ruče-
ním obmedzeným (Autokem-
ping Jasov s.r.o.) so základným 
imaním 30 000€ a súčasne sa 
dohodlo o podmienkach výbe-
rového konania na post kona-
teľa obchodnej spoločnosti

25.júna.2021 /25.zasadnutie 
OZ/ OZ schválilo za konateľa 
Autokempingu s.r.o. so 100% 
majetkovou účasťou obce Ri-
charda Szücsa z Košíc v zmys-

le odporúčania komisie pre 
výberové konanie.

Spomedzi 3 uchádzačov bol 
teda na post konateľa určený 
pán Richard Szűcs. Mladý, 
ambiciózny, skúsený uchád-
zač s praxou v obore gastro-
nómie. Zaiste ho už väčšina  
z vás stretla. Oslovili sme ho  
s prosbou o hodnotenie súčas-
ného stavu:

„V prvom rade by som sa 
chcel poďakovať redakčnej 
rade obce Jasov za priestor pri-
hovoriť sa k Vám touto cestou  
a poďakovať obyvateľom obce, 
ktorí k nám už od otvorenia 
Autokempingu zavítali. Ďaku-
jem aj okolitým obciam a všet-
kým ostatným návštevníkom 
i okoloidúcim za denno-den-

nú podporu účasťou na na- 
šich podujatiach a za každo-
denné objednávky napriek tvr-
dým opatreniam. Jedlo Vám 
chystáme každý deň s odbor-
nosťou a láskou. Nesmierne 
si to všetko vážime, hlavne  
v týchto ťažkých časoch.

Tohto roku sa nám spoloč-
nými silami podarilo usku-
točniť niekoľko podujatí, ako 
napríklad: Michalská vatra, 
otváracia vinkulácia s návšte-
vou speváka Lukáša Adam-
ca, Deň detí, Festival Spolku 
CSEMADOK, či posedenia 
pri príležitosti vzácnych náv-
štev hostí Obce Jasov.

Michalská vatra bola ob-
zvlášť vydarenou akciou, a to 
aj vďaka DHZO Jasov, ktorý 
prisľúbil, že sa podujatie stane 
tradíciou, na ktorej sa môžeme 
opäť všetci stretnúť. Podujatia 
nám prišli spestriť remesel-
níci, maľovanie na tvár, mo-
derátor, hudobníci, ako napr. 
harmonikár Erik Korfanta, 
Lacko Hiľovský, Rómske srd-
ce, Kúzelník Gabi, nechýbala 
ani tombola a stánky s občer-
stvením. Za vydarenú akciu 
ďakujem členom DHZO ako 
aj vedeniu obce, poslancom,  
a všetkým zúčastneným.

Tak isto sa chcem veľ-
mi pekne poďakovať spolku 
CSEMADOK za úžasnú pod-
poru, ktorú nám prejavili od 
otvorenia Autokempingu svo- 
jimi akciami. Patrí vám aj tou-
to cestou srdečná vďaka.

V areáli prebehlo aj niekoľ-
ko opráv, ako napr. oprava 
strechy altánku po páde stro-
mu, revízia elektrických zaria-
dení, vyčistenie kanalizačných 
potrubí, vymaľovanie dvoch 
chatiek zvnútra, vonkajšie 
opravy chatiek, oprava kame-
rového systému, spŕch a spla-
chovačov, výmeny 11 okien  
a pod. 

Spoločne s dozornou radou 
obce sa vynasnažíme uro-
biť všetko, čo bude v našich 
silách, aby sme zachovali 
obecný podnik v prevádzko-
vom režime, urobili potrebné 
opravy a sám sa budem snažiť 
pričiniť o to, aby profitoval aj 
naďalej. K tomu budeme však 
potrebovať naďalej aj priazeň 
verejnosti, za ktorú vopred ďa-
kujem.

Na záver chcem všetkým 
ešte zaželať v týchto ťažkých 
časoch hlavne veľa zdravia, 
krásne a požehnané sviatky  
a bohatého Ježiška. Tešíme 
sa na vás a dúfame, že toto 
zlé obdobie čoskoro pominie  
a budeme sa stretávať v krás-
nom prostredí Autokempin-
gu.“

Richard Szűcs 
– konateľ spoločnosti 

Autokemping, s.r.o.

Foto: Mgr. Tibor Kaputa
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Rok 2021 bol poznačený 
koronou, ale naša príprava 
na domáce a medzinárod-
né súťaže sa nezastavila, aj 
keď bola jednoznačne ťažšia 
ako predošlé roky. Zvládli 
sme však všetko čo sme mali 
v pláne a v apríli sme zor-
ganizovali prvý pretek na 
Slovensku za prísnych pro-
tipandemických opatrení, 
kde sme si nastrieľali veľmi 
slušné výsledky ako základ 
do sezóny. Za krátku dobu 
naši strelci absolvovali hneď 
niekoľko pretekov, keďže 
cieľom bola účasť na Maj-
strovstvách Európy.

V máji sme sa so štyrmi 
strelcami zúčastnili aj medzi-
národných pretekov a zároveň 
svetového rankingového pre-
teku v Slovinsku, kde sme re-
prezentovali náš Klub a záro-
veň v reprezentačných farbách 
aj Slovensko v silnej medzi-
národnej konkurencii. Počasie 
nám veľmi neprialo, tri dni 
sme museli zvládnuť na strel-
nici v silnom daždi a siedmich 
stupňoch, denne 10 hodín. 
Napriek nepriaznivému po-
časiu si naši strelci nastrieľali 

veľmi slušné výsledky. Pavol 
Nagy dokonca skončil ako tre-
tí najlepší v reprezentácii SR  
a spolu s bratmi Duchoňovca-
mi obsadili ako reprezentač-
ný tím štvrté miesto. V boji  
o bronz prehrali s reprezentač-
ným družstvom Francúzska. 

Všetci naši strelci medzi 
mužmi získali body do sve-
tového rankingu a umiestnili 
sa aj oficiálne na svetovom 
rebríčku (Pavol a Peter Nagy, 
Peter Borovský). Pavol a Pe-
ter Nagy sa prebojovali na 17. 
miesto a Peter Borovský na 33. 
miesto. Cenné skúsenosti zís-
kal aj Viktor Borovský, ktorý 
súťažil o kategóriu vyššie ako 
tá jeho vlastná.

Bohužiaľ na ME sa Pavol 
Nagy tesne nedostal, aj keď 
bol tretí najlepší v SR, keďže 
systém reprezentačného reb-
ríčka nezohľadňoval aktuálnu 
formu strelcov. 

Na domácej pôde však pre-
biehala dlhodobá súťaž Slo-
venského Pohára, za najsil-
nejšej konkurencie za dobu 
existencie lukostreľby na Slo-

vensku. Za každý postup v eli-
minácii bolo treba neskutočne 
zabojovať a  veľakrát rozho-
dovali milimetre a bodíky.  
Slovenský Pohár bol nároč-
ný aj časovo, keďže sa konal  
v krátkom období, keď nám to 
pandemická situácia dovolila 
- dalo to teda poriadne zabrať 
našim strelcom a prakticky bez 
oddychu sme museli zvládnuť 
všetky kolá aj s Majstrov-
stvami SR. Na týchto kolách 
slovenského pohára, ktoré sa 
konali po celom Slovensku, 
sme získali spolu 12 medailí: 
1. miesto 5x, 2. miesto 2x, 3. 
miesto 5x. Celkovo sme zís-
kali dve víťazstvá zásluhou 
Cyrila Fučíka medzi veterán-
mi a Viktora Borovského me-
dzi staršími žiakmi a jedno 
3. miesto Pavla Nagya medzi 
mužmi. 

Koncom leta sa konali Maj-
strovstvá dospelých v Banskej 
Bystrici  aj mládeže v Žiline. 
Mali sme v pláne získať aspoň 
jedno zlato medzi mládežou. 
Toto sme  aj splnili víťazstvom 
Viktora Borovského, a výbor-
ným výsledkom bolo  striebro 
z mix družstiev Mateja Hirku. 

Medzi veteránmi sme si prida-
li k medailovej bilancii ďalšiu 
bronzovú medailu Cyrila Fu-
číka. Pavol Nagy obsadil 4. 
miesto medzi mužmi a naše 
družstvo  (Peter Nagy, Pavol 
Nagy, Borovský) obsadili 7. 
miesto.

Aktuálne prebieha v rámci 
možností zimná príprava na 
budúcoročnú sezónu a naším 
cieľom je dostať čo najviac 
strelcov do štátnej reprezentá-
cie a na medzinárodnú scénu.

Tréneri Lukostreleckého 
klubu v Jasove

Zlato, striebro a bronz pre náš 
lukostrelecký klub Jasov

Marian Dzurik, náš pán sta-
rosta, bol dlhé roky manažé-
rom klubu TJ TATRAN Jasov. 
Ani od nástupu do funkcie sta-
rostu Obce Jasov však nepovo-
lil, a oddane vykonával funk-
ciu manažéra klubu aj naďalej. 
Členovia a zverenci sú radi, že 
to všetko počas takmer 4 roč-
ného obdobia vo funkcii sta-
rostu takto výborne zvládal aj 
naďalej. Vždy aktívne pomá-
hal, riadil celý tím, a „musím 
povedať, že je dobrým mana-
žérom a jeho rady si berieme  
k srdcu“- vraví Milan Dzurik – 
podpredseda, pokladník klubu 

TJ Tatran Jasov. Medzi stálymi 
členmi aj naďalej ostali Ale-
xander Horváth – člen výboru, 
a štatutár – Jozef Zsiga. Klub 
má k dnešnému dňu, vrátane 
dorastu a dospelých celkom 
50 členov. Pandémia síce už 
2 roky brzdí aktívnu činnosť 
klubu, avšak musíme dodať, 
že sa všetky plánované zápasy  
klubu podarilo odohrať. Samo-
zrejme, za dodržania prísnych 
protipandemických opatrení.

 
Usporiadali sa napr. akcie:
• Priateľský futbalový zápas 

so „Starými pánmi“,

• Futbalová súťaž – 1tr. Ko-
šice – okolie,

• Športovo – zábavné podu-
jatie v rámci Dňa detí, 

• Futbalové zápasy každú 
nedeľu.

Z 11 zápasov sa nám podari-
lo vyhrať 6 zápasov. Momen-
tálne umiestnenie družstva je 
teda 6. miesto.  V roku 2021 sa 
im podarilo, „omladiť“ dospe-
lé mužstvo o 5 dorastencov, čo 
značne prispelo k víťazstvám. 

„Tešíme sa na ďalší fut-
balový rok a našim priazniv-

com prajeme pevné zdravie“  
– Milan Dzurik

Bc. Nora Farkašová v spo-
lupráci s Milanom Dzurikom, 

podpredsedom a poklad-
níkom klubu TJ TATRAN 

Jasov

TJ Tatran Jasov


