
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

Keď ma v prvé dni môjho nástupu do funkcie jeden 
významný človek upozornil, aby som kvôli náročnosti 
funkcie nemala v začiatkoch veľké ambície, bola som      
z jeho slov sklamaná. Dnes viem o čom hovoril. Bol to 
naozaj náročný rok – rok plný zmien, nových informácií, 
mnohých školení, životných skúseností i poučení.       
Ale vďaka priazni mnohých vás, milí Jovsania, vďaka 
pomocnej ruke môjho zástupcu a odbornej pomoci 
pracovníčok obecného úradu, vďaka pomoci najbližších 
a pomoci zhora, sa ťažké dni stávali ľahšími. A tak, ako je 
to v živote každého z nás, keď búrku strieda slnko, tak      
i starosti striedali radosti. Potešením a zároveň povzbu-
dením mi bolo aj každé stretnutie s vami na vydarených 
obecných akciách ako napr. vianočnej akadémii, 
Valentínskom plese, jarnej brigáde – Skrášlime spoločne 
Jovsu, na stolnotenisovom turnaji o putovný pohár 
starostky obce, Stretnutí rodín, Rozlúčke s letom, sláv-
nostnom otvorení školského roka, pri sobášoch v obradnej 
sieni obecného úradu či pri stom životnom jubileu,        
Na večurkoch i Mikulášskom prekvapení.

Nezabudnuteľnou chvíľou a zároveň cťou bola pre 
mňa účasť na 26. sneme ZMOS, ale aj osobné stretnutie    
s ministrom životného prostredia a podpredsedom KSK, 
ako aj každé stretnutie so starostkami a starostami 
mnohých obcí. Úspechom pre obec boli schválené 
dotácie na sanáciu skládky (33 255 €) a na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia (120 400,66 €). Aj keď tieto oblasti 
nepatria v našej obci medzi prvoradé priority, bolo by 
nerozumné nevyužiť čerpanie nenávratných finančných 
prostriedkov za predpokladu úspešnosti projektov. Sčasti 
sa zrekonštruovali priestory obecného úradu, ktoré si 
úpravy vyžadovali. Obecný úrad je reprezentačným 
miestom obce kde každým dňom prijímame a vyba-
vujeme našich klientov. Prebiehajú tu pre obec dôležité 
rokovania, pracovné stretnutia s významnými ľuďmi      
a ďalšie aktivity. Je toho veľmi veľa čo Jovsa potrebuje     
a čo my všetci chceme. Spomeniem vybudovanie verej-
ného vodovodu, úpravu verejných priestranstiev, 
revitalizáciu prameňov, brehov potokov, rekonštrukciu   
a zateplenie obecných budov, výstavbu MŠ, výstavbu 
chodníkov, parkovísk, športovísk atď. Ja verím, že po-
stupne budeme spoločnými silami nedostatky meniť       
a napredovať v rozvoji. Rok je krátky čas na to, aby sme 

Mgr. Ľubica Čornejová, 
starostka obce
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 Zbor ZVONČEKY, učiteľ ZUŠ Dušan PULKO 
a speváčka skupiny Gerock - Adriana Kohútová 

Vás srdečne pozývajú na akadémiu 

 ČAS VIANOC 
 20. decembra 2015 o 16.00 hod. 

v gréckokatolíckom chráme v Jovse. 

všetko stihli naraz – nielen čas, ale ani financie potrebné 
na spolufinancovane a projektovú dokumentáciu nás 
nepustia.

Vyjadrujem veľkú vďaku vám, ktorí sa angažujete     
na rozvoji, obetujete svoj voľný čas a nezištnú pomoc    
pre obec. Vám, ktorí sa úprimne tešíte každému úspechu, 
držíte prsty a veríte spolu so mnou v krajšiu budúcnosť 
Jovsy. Ďakujem vám za stimuly v práci, ktoré nám spolu   
s ďalšími faktormi priaznivo pomáhajú v napredovaní.

Je mi potešením opäť sa k vám prihovoriť pros-
tredníctvom našich obecných novín, na chvíľu sa 
zastaviť a zároveň sa poohliadnuť za končiacim sa 
rokom.

Blížia sa Vianoce – najkrajšie sviatky        

v roku. Čas, keď sa nebo kloní k zemi a ľudia 
sú si k sebe bližší. Prajem vám prežiť ich        
v zdraví, v radosti srdca, s pokojom v duši,      
v kruhu svojich rodín, priateľov a známych, 
uprostred tej známej a predsa vždy novej 
Tichej noci. 
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STRETNUTIE RODÍN 
Obecný úrad a poslanci OZ v spolupráci so zák-

ladnou a materskou školou zrealizovali 28. júna v 
areáli základnej školy STRETNUTIE RODÍN – deň, 
ktorý sa niesol v duchu oslavy rodiny a priateľstva. 

Krásne prostredie i po-
časie vytvorilo ideálne 
podmienky na prípravu 
jednotlivých súťažných 

disciplín. Do prípravy súťaži 
sa zapojili pedagógovia MŠ 
a ZŠ, poslanci OZ a tiež 
sympatizanti strany SIEŤ.

Mgr. Gabriela Matúšková 

Rozlúčka s letom
Obecná akcia, ktorá sa uskutočnila 31. augusta so zá-

merom opäť sa stretnúť, vzájomne sa porozprávať, 
zabaviť sa a načerpať pozitívnej energie do ďalších dní. 
Účastníci večera si prišli na svoje pri vystúpení zábav-
ného ľudového rozprávača Jožku Jožka, fakíra a skvelej 
ohňovej šou skupiny BLACKEVIL, ale aj pri chutných 
pečených klobáskach a veselej zábave o ktorú sa posta-
rala hudobná skupina RUBÍN. Deti si dopriali jazdenie  
na krásnych koňoch z HIPOCENTRA Ing. Jozefa Vargu 
vo Vinnom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou prispeli          
k dobrej a príjemnej atmosfére tohto dňa, zvlášť tým, 
ktorí sa podieľali na organizácii a prípravách. A to 
obecnému úradu, zástupcovi starostky obce – Tomášovi 
Štofovi, poslancom Jaroslavovi Demkovi, Mgr. Jaroslave 
Trembuľákovej, Ing. Monike Demkovej, menším obecným 
službám a dobrovoľníkom – p. Milošovi Podoľákovi, 
Milošovi Podoľákovi ml., Rastislavovi Čornejovi a Petrovi 
Andrejcovi ml. Zároveň sme vďační sponzorom akcie,    
a to spoločnosti AQUA PRO Poruba p./Vih., spoločnosti 
ILAS a kozmetickej spoločnosti AVON. 

 Stop skládkam 

Najmenší hrali kužele       
a hádzali na terč. Staršie deti 
súťažili v preskokoch na švi-
hadle či v streľbe zo vzdu-
chovky. Otcovia a mladí 
páni si zmerali sily v pílení 
dreva, v hádzaní polien     
na diaľku a v zábavnej 
disciplíne Čert a Káča, kde 
prenášali svoje partnerky. 
Úsmev na tvári deťom 
vyčarilo maľovanie na tvár. 
Dospelí zas mali k dispozícii 
poradenstvo a líčenie znač-
kovou kozmetikou. Dobrá 
hudba a tancujúci maskot 
Lišiak sprevádzali celé 
podujatie. Každý účastník 
sa občerstvil chutným 
guľášom, kofolou a vynika-
júcou zmrzlinou. V závere 
podujatia bolo vyhodnotenie 

súťažných disciplín, kde deti 
boli odmeňované drobnými 
vecnými cenami a sladkými 
d o b r o t a m i .  O d m e n o u        
pre organizátorov boli pozi-
tívne ohlasy a vyjadrená 
spokojnosť zúčastnených. 

K organizovaniu tohto 
podujatia prispeli títo spon-
zori: Obecný úrad Jovsa, 
Vojenské lesy a majetky SR, 
O.z. Kamenica nad Ciro-
chou, Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s., 
Michalovce, kozmetická 
spol. Mary Kay, strana SIEŤ, 
zástupca starostky Tomáš 
Štofa a ILAS a. s. 

Všetkým srdečne ďaku-
jeme! 

Pri odstraňovaní skládky spolupracovali aj menšie obecné 
služby a v tejto činnosti chceme aj naďalej pokračovať. 
Chceme čistiť Jovsu od nelegálne šírených skládok a zabra-
ňovať ich ďalšiemu šíreniu. Zároveň touto cestou vyzývame 

občanov, aby odpad separovali, využívali pravidelný zber 
komunálneho odpadu, rešpektovali zákony a plnili si ob-
čiansku povinnosť. Aby sa správali zodpovedne pri nakladaní 
s odpadom a aby nemlčali a nezakrývali si oči pred nekalými 
praktikami niektorých spoluobčanov. Nech nám všetkým 
záleží na tom v akom prostredí žijeme. Malo by nám záležať 
nielen na vzhľade našich dvorov, ale aj na vzhľade a čistote 
verejných priestranstiev a našej obce ako celku. Podľa nového 
zákona o odpadoch sa v boji proti čiernym skládkam posilnia 
kompetencie obcí a polície. Zároveň sa zvyšujú aj sankcie   
za nelegálne uložený odpad. Ak výška škody presiahne 266 eur 
polícia začne konať v zmysle trestného zákona. Výhodou trie-
denia odpadu bude to, že zaplatíme len za vývoz zmiešaného 
komunálneho odpadu, ktorého by po separovaní malo byť 
menej. O vytriedený odpad ako papier, sklo, plasty, elektro-
zariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie, akumulátory         
sa postarajú výrobcovia, dovozcovia a novovytvorené 
Organizácie zodpovednosti výrobcov. 
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Podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na Sanáciu miest      
s nezákonne umiestneným odpadom na Environmentálny 
fond. 

Písomne vyzvaní občania nariadením uskutočnenia nevy-
hnutných úprav na nehnuteľnostiach, ktorých stav 
neprospieva k celkovému vzhľadu obce. 

Zapojenie sa do verejnej súťaže o kúpu pozemkov v kata-
strálnom území obce Jovsa od VLM (parcela futbal. 
ihriska, starého cintorína a ďalšie parcely podľa znalec-
kého posudku). 

Odstránenie líščej nory na pozemku p. Ščerbákovej cez 
Okresný úrad pozemkového a lesného odboru Michalovce. 

Riešenie futbalovej situácie FK TJ ŠM JOVSA na Ob-
lastnom futbalovom zväze v Michalovciach. 

Opätovné upozornenia Dopravného inšpektorátu PZ        
v ohľadom nedodržiavania rýchlosti cestnej 
premávky. 

Účasť starostky obce na Okresnej prokuratúre v 
ohľadom SCR Kaluža. 

Firma Pemagro bola listom vyzvaná na odstránenie 
nedostatkov po výrube. List bol daný na vedomie SPF 
Michalovce, SPF Bratislava, CHKO Vihorlat Michalovce. 

Údržbárske práce na cintoríne – odstránenie starej farby    
a náter podhľadu, náter stĺpov verejného osvetlenia          
a oplotenia. 

Účasť starostky obce na Valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom v Lekárovciach. 

Audit verejného osvetlenia, príprava podkladov na podanie 
žiadosti ohľadom rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

Michalovciach 

Michalov-
ciach 

Schválenie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci 
Jovsa vo výške 33 255.- €. 

Oprava verejného rozhlasu. 

Pracovné stretnutie starostov a podnikateľov MAS        
vo Vyšných Remetách s Agentúrou na podporu regio-
nálneho rozvoja Košice ohľadom vypracovania stratégie 
MAS. 

Oprava darlingu v budove OÚ. 

Účasť starostky obce na 1. časti vzdelávania novo-
zvolených starostov v rámci Národného projektu ZMOS  
– budovanie kapacít miestnej územnej samosprávy. 

Pracovné stretnutie starostov regionálneho ZMOS – Zem-

plín. 

Príprava a realizácia sobášneho obradu. 

Vyradenie nefunkčného materiálu skladu CO riešený        
s okresným úradom s Odborom krízového riadenia. 

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti      
FÚRA s.r.o. ohľadom nového zákona o odpadoch. 

Monitoring u občanov v dôchodkovom veku, konkrétne 
nad 62 rokov ohľadom spoločného posedenia alebo 
darčekových poukazov v rámci mesiaca úcty k starším      
(zo 151 občanov 18 volili možnosť spoločného stretnutia). 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Rozhodnutie o schválení dotácie na projekt Rekon-
štrukcia verejného osvetlenia vo výške 120 400,66 €. 

Školenie pracovníčok OcÚ k centrálnemu informačnému 
systému matrík. 

Účasť starostky na 2. časti vzdelávania novozvolených 
starostov v rámci Národného projektu ZMOS.

VEČURKY – folklórne pásmo spevu, tanca, ľudovej 
hudby a humorného slova. 

Sanácia skládky. 

Vypracovanie projektu na zateplenie a rekonštrukciu 
školskej jedálne. 

Účasť starostky obce na slávnostnom odovzdaní stavby, 
Zemplínska Šírava – rekonštrukcia bezpečnostného prie-
padu v Zalužiciach, za prítomnosti generálneho riaditeľa 
SVP, š. p., a ministra životného prostredia. 

Pracovné stretnutie starostov okolitých obcí v Porube 
p./Vih. ohľadom priorít, opatrení a aktivít jednotlivých 
obcí MAS Zemplín pod Vihorlatom s bližšími 
informáciami a zámerom.

Odstránenie poškodených stromov nad futbalovým 
ihriskom p. T. Štofom so súhlasom CHKO Vihorlat          
a následným oznámením OÚ Odboru životného pro-
stredia v Košiciach. 

Svojpomocné betónovanie plochy pod dreveným altánkom 
pri detskom ihrisku. 

Spolupráca na vypracovaní stratégie rozvoja územia 
MAS – nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou 

realizácie projektov a uchádzania sa o financie. 

JÚL

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER
AUGUST

JOVŚANSKI NOVIŇKI

Stretnutie rodín – akcia určená širokej verejnosti, ktorá 
bola realizovaná v spolupráci so základnou a materskou 
školou.

Škodová udalosť – vetrom poškodené a odtrhnuté 
odkvapové rúry z budovy OÚ.

Oprava vody na cintoríne.

Účasť starostky obce na rodičovskom aktíve v materskej 
škole.

Pracovné stretnutie starostov ohľadom MAS v Jenkov-
ciach.

Pracovné stretnutie starostov v obci Vinné ohľadom 
projektu cyklotrasy Zemplínska šírava – Tokaj.

 JÚN 

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Riešenie registrácie obecných novín s MK SR (poslanci 
OZ sa dohodli na názve Jovśanski noviňki). 

Krádež a následné zabezpečenie ponorky v studni pri bu-
dove TJ. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej komisie. 

Príprava a realizácia obecnej akcie s názvom Rozlúčka         
s letom. 

Doplnenie dokumentácie k žiadosti o rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia a k žiadosti o sanáciu skládky. 

pokračovanie na str. 4
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
dokončenie zo str. 3

Príprava obecných novín. 

Pracovné stretnutie starostov vo Vinnom s firmou NASES 
ohľadom realizácie optickej siete. 

Účasť starostky na 3. časti vzdelávania novozvolených 
starostov v rámci Národného projektu ZMOS. 

Školenie pracovníčok OcÚ k projektu IOMO – integro-
vané obslužné miesto občana – elektronická komunikácia 
s možnosťou vydania výpisu a odpisu registra trestov     
na právne účely, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchod-
ného registra na právne účely 

Účasť starostky obce na odbornej príprave vedúcich výdajní 
odberných oprávnení miest a obcí okresu Michalovce 
organizovanej Okresným úradom Odborom krízového 
riadenia v Michalovciach. 

Účasť starostky na školení RVC o novom zákone o od-
padoch. 

Školenie pracovníčok OcÚ k zákonu 122/2013 o ochrane 
osobných údajov. 

Stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí 
Zemplín – Michalovský región. 

Stretnutie s Mikulášom realizované v spolupráci s MŠ, ZŠ 
a rómskou komunitou.

Záverečné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu sanácie 
skládky.

Žiadosť o výrub poškodených stromov v intraviláne obce. 

Podpísanie zmluvy s Ministerstvom hospodárstva SR       
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia vo výške 120 400,66 €. 

Účasť starostky na Valnom zhromaždení MAS Zemplín 
pod Vihorlatom v Sobranciach. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

NOVEMBER

DECEMBER

SPRAVÍME SI SVETLONOSA.. . 
Pod týmto názvom sa v našej materskej škole usku-

točnil druhý ročník vyrezávania tekvičiek – „ Tekvičkový 
deň”.

Táto akcia sa konala v spolupráci s rodičmi . V našej 
MŠ sú šikovné nielen deti, ale aj ockovia a mamičky. 

Týmto chcem poďakovať rodičom všetkých našich 
detí, že boli kreatívni nielen vo vyrezávaní tekvíc, ale že 
zároveň pripravili aj bohaté pohostenie pre všetkých 
prítomných. Ďakujeme!

Mgr. Jana Čičátková, 
riaditeľka MŠ 

 Stretnutie našich žiakov s ministrom životného prostredia 
Ing. Petrom Žigom, PhD. 

 5. decembra zavítala k nám milá návšteva Mikuláša, 
anjela a čerta, ktorú sme všetci netrpezlivo a s radosťou 
očakávali. Deti sa tešili bohatej nádielke sladkostí            
a na oplátku potešili Mikuláša svojim programom. 
Spevom, tancom, scénkami a vianočnými vinšami 
potešili aj všetkých prítomných šikovné deti materskej 
školy, žiaci základnej školy, ZVONČEKY a rómski 
spoluobčania. 

Návš teva Mikuláš a, anjela a č erta
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S RADOSŤOU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

 Asia Koziotová – október 2015 

Spracovala: Anna Kolesárová

BLAHOŽELÁME
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 Milena Gazuličová 

Milena Harakaľová 

Mária Koníková 

Anna Pončičová 

Pavol Rosol 

 Anna Beňaková 

Mária Pakandlová 

 Alžbeta Moškaničová 

 Anna Homroková 

Mária Vilčeková 

Vladimír Rozhon 

Anna Pehaničová 

VERNOSŤ SI SĽÚBILI

Romana Kalafaktorová

 
Andrea Birčáková

 

Etela Ridajová
 

Petra Rusinová
 

Ján Šandor

Vladimír Faťol

Kevin Harakaľ

Jaroslav Kozák

JOVŚANSKI NOVIŇKI

Pri tejto príležitosti boli v mene obce a OZ oslávenkyni 
srdečne zablahoželať starostka obce Mgr. Ľubica Čorne-
jová a ekonómka Mgr. Gabriela Matúšková. Jej srdce 
potešili a spevom rozveselili Veśeli Jovšaňe. Nechýbal 
ani slávnostný zápis do pamätnej knihy a rada na dlho-
vekosť od jubilantky – pohyb prospieva telu i zdraviu! 

Nech tichá 
hudba veselosti

Vám počas 
celých sviatkov znie, 

nech ten rok 
nastávajúci 
Vám pokoj, 

šťastie a lásku 
prinesie.

Radostné a požehnané vianočné sviatky, 
veľa zdravia a životného optimizmu 

v novom roku 2016 Vám praje

PF
22 0 1 6

redakčna rada Jovśanskich noviňkoch

 Krásneho a významného 
životného jubilea, 

stých rokov, sa 30. novembra 
dožila naša spoluobčianka 

Alžbeta Moškaničová, 
rod. Rozhonová. 

Mnohaja blahaja lita... 

JÁNOVI ČORNEJOVI ml.
za dobročinnú
a kvalitnú prácu
pri obnove kríža
na Dome smútku.

Srdečná vďaka
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JOVŚANSKI NOVIŇKI

JOVŚANSKI  NOVIŇKI

Futbal v Jovse mal vždy svoju tradíciu. Pre mnohých 
divákov bol nedeľňajšou prechádzkou na miestne 
futbalové ihrisko, pre mnohých fanúšikov bol športovým 
zážitkom a pre samotných futbalistov bol nielen 
vyplnením voľného času, ale aj ich srdcovou zále-
žitosťou. 

V júni sa funkcie vedenia FK TJ JOVSA vzdali     
Mgr. Kamil Sobek, Mgr. Marián Sobek a Milan Trem-
buľák. Za ich doterajšiu prácu, dobrovoľnícku činnosť     
a vynaložené úsilie im patrí veľké poďakovanie. 

Po opätovných výzvach sa FK ujalo nové vedenie       
v tomto zložení: predseda: Ing. Ján Vančík, ekonóm:     
Ing. Ján Tomko, tajomník: Pavol Rosol, kapitán A družstva: 
Rastislav Čornej, tréner A mužstva: Kamil Gazulič, 
tréner dorastu: Ondrej Čuchran.

Aj keď sa nám vo výsledkoch nedarilo akoby sme si 
všetci priali, pozitívom bolo, že sme i napriek nezda-
reným výsledkom bojovali a jesennú časť majstrovských 
zápasov dotiahli do cieľa. Pretrvávajúcim nedostatkom 
zostáva absencia pravidelného tréningu, v čom však 
družstvo sľúbilo nápravu. Veríme, že svoj sľub dodrží      
a v jarnej časti prekvapia oba tímy.

Objavom tejto sezóny a prínosom pre A mužstvo boli 
ostaršení hráči, Ján Eštok a Matej Ivanov. 

Do budúcej činnosti prajeme celému tímu veľa zdaru, 
oduševnenia, trpezlivosti a šťastia. 

Na večurky srdečne pozý-
vali  š i rokú verejnosť        
25. novembra detský a mlá-
dežnícky zbor ZVONČEKY 
a folklórna skupina VEŚELI 
JOVŚAŇE rozšírená o žen-
skú  spevácku  zložku,  
doprevádzaná skvelými 
h u d o b n í k m i  –  a k o r -
deonistom Jánom Varadym 
a huslistom Jánom Jonym. 
Podarilo sa im spevom, 
tancom a humorným slovom 
vniesť do sŕdc prítomných 
radosť a do jesenných dní 
viac ľudského tepla. 

Jedno staré východné 
príslovie hovorí:. „Kto sa 
chce napiť vody čistej ide 
proti prúdu, ide k prameňu”.

Podobne aj my prichá-
dzame k prameňu našich 
zvykov a tradícii a čerpáme 
z toho čistého a priezrač-
ného. Akosi sa nám zapáčilo 
načierať do studnice našich 
dedov a pradedov, spomínať 
na časy dávne a čerpať       
do našich súčasných dní to 
tajomné, to čisté. 

NA VEČURKY
Celé podujatie spre-

vádzala  dataprojekcia  
starých zozberaných fotiek 
zo života našich predkov, 
pri ktorých si tí skôr naro-
dení radi zaspomínali.

Veríme, že príjemná atmo-
sféra a nezabudnuteľný 

zážitok zostal rezonovať     
u divákov ešte dlho po vy-
stúpení. 

Spoločná záverečná pieseň 
Veś ti zajdu i ja zajdu           
a búrlivý potlesk boli toho 
dôkazom a zároveň i milou 
odmenou pre účinkujúcich. 

Veď tí to pripravovali s úctou 
k vám, s radosťou a s túžbou 
potešiť vás.

Mgr. Ľubica Čornejová, 
starostka obce


