
VÁŽENÍ SPOLUOBÈANIA!

By� starostom je pod¾a zákona verejná funkcia, ktorá sa 
nevykonáva v pracovnom pomere. Pre mòa je poslaním, 
službou, ktorej venujem všetok svoj èas. Uvedomujem si, 
že ma služba spoloènému dobru a zodpovednos� za okolie 
pohåcuje a zároveò napåòa... len práce a nedostatkov je         
v porovnaní s ubiehajúcim èasom ove¾a viac, zároveò ve¾a 
èasu zaberajú pracovné rokovania, každodenné riešenia 
problémov, príprava projektov a byrokracia okolo nich. 
    Ve¾a práce riešime svojpomocne – cez menšie obecné 
služby a dobrovo¾níkov, èím sa na jednej strane financie 
ušetria – za minulý rok to bolo 27 000 €, no na druhej strane, 
práce sa realizujú pomalšie. I napriek tomu napredujeme – 
aktivaènou èinnos�ou a pomocou dobrovo¾níkov sa nám 
podarilo zrealizova� nevyhnutnú údržbu osembytovej 
obecnej bytovky pre Rómov, úpravu stien stierkovaním, 
ma¾ovaním a betónovanie schodištia, opravu autobusovej 
zastávky a chodníka pred budovou pošty, osadenie 
odpadkových košov na  frekventovaných èastiach v obci, 
vsadenie betónovej obruèe na kanalizaèný príklop, zabetó-
novanie ståpov záchytnej siete a úpravu areálu futbalového 
ihriska, náter plechového skladu, okien a zábradlí v exteriéri 
obecného úradu, náter radiátorov v budove obecného úradu, 
riešenie havarijného stavu vody v budove obecného úradu 
výmenou prasknutého potrubia, údržbu zábradlí na miest-
nych mostoch, osadenie šmýkaèky a parkovacích zábran 
pred detským ihriskom. Pravidelným kosením verejných 
priestranstiev, orezom stromov, výrubom suchých a náleto-
vých drevín,  likvidáciou nelegálnych skládok v intraviláne a 
extraviláne obce sa zve¾aïovali verejné priestranstvá         
a prispievalo sa tak k zlepšeniu kvality životného prostredia.

Ve¾a èasu, energie a úsilia stáli rokovania oh¾adom 
výstavby verejného vodovodu. Podmienkou VVS, a. s. bol 
85 % záujem zo strany obèanov, a tak sa uzatvárali zmluvy 
medzi objednávate¾mi – obèanmi a investorom – VVS,a.s. 
Èo ma osobne mrzelo a mrzí je to, že vám nemôžem  da�, milí 
obèania, viac informácii, ako sama dostanem a niekedy aj 
to, že nám poskytnuté informácie nie sú vždy stabilné,  
preto radšej hodnotím výsledky a s nádejou pozerám do bu-
dúcnosti. Na verejné obecné zastupite¾stvo prijal pozvanie 
bývalý riadite¾ VVS, a. s. Ing. Oliver Petrík, aby kom-
petentne odpovedal na vaše dotazy. Medzitým sa nového 
vedenia ujal novovymenovaný riadite¾ spoloènosti Ing. 
Kristián Babinec, a tak rokovania pokraèujú ïalej a ja spolu 
s vami verím, že vynaložené úsilie prinesie aj výsledky.

Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia finišoval 
koncom mája, keï po realizaènej fáze – osadení výložní-
kov, výmeny kábla a svietidiel, usadení dvoch nových 
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rozvodných skríò, nasledovalo svetelno-technické meranie   
a kolaudácia stavby. Firma MOVYROB, ktorá verejným 
obstarávaním zákazku vysú�ažila, sa svojej práce ujala 
odborne a zodpovedne, za èo jej patrí poïakovanie. Do pro-
jektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia 
sme sa zapojili hlavne kvôli energetickej efektívnosti, 
zlému stavu rozvodných skríò, neustálemu riešeniu porúch, 
zároveò kvôli zvýšeniu bezpeènosti obèanov a ich majetku. 
Získané finanèné prostriedky nebolo možné využi� na osa-
denie nových ståpov a na vedenie nových trás verejného 
osvetlenia. Verím, že v spolupráci s VSD,a.s. sa nám podarí 
porieši� neosvetlené úseky v obci.

S prichádzajúcim letným obdobím, vás, najmä v èase 
sucha, upozoròujeme na opatrnos� pri manipulácii s otvo-
reným ohòom. Neradi by sme riešili priestupky súvisiace    
s touto èinnos�ou ako to hrozilo v minulom roku. Oheò sa 
rozšíril na pozemky za obecným úradom, kde zasahovali 
hasièi i polícia. Majme na pamäti, že vypa¾ovanie akých-
ko¾vek porastov je okrem nebezpeèia aj porušením zákona.

Nie je za �ažké vnies� do obecnej politiky demagógiu, 
vnies� medzi ¾udí neoverené, nepravdivé informácie, intrigy, 
chaos a egoizmus. Naopak, už také ¾ahké nie je pozitívne sa 
angažova�, ma� úèas� na živote vlastnej komunity, vyvinú� 
úsilie a pomôc� pri rozvoji obce, prispie� k harmónii, k spolu-
práci a vzájomnému porozumeniu. A k tomu vás, milí 
obèania, aj vyzývam. Napredujme aj v tomto smere,  anga-
žujme sa pre spoloèné dobro, pracujme a dajme zo seba 
nieèo pekné v prospech iných, pretože práve to je ve¾kolepé 
a zaslúži si to obdiv. Svoje námety oh¾adom vašej pomoci    
a angažovanosti sa v obci, môžete prednies� aj prostred-
níctvom e-mailu na lubica.cornejova@jovsa.sk.

Vážení spoluobèania, blíži sa èas dovoleniek a prázdnin, 
želám vám ich príjemné prežitie, ve¾a oddychu a spokoj-
nosti, menej starostí, a o to viac radosti. Nech nám hrejivé 
slneèné lúèe dodajú ve¾a energie a ¾udskosti!

Slová ako práca, zamestnanie, povolanie, služba,  
èi poslanie, sú pojmy navzájom súvisiace, zároveò        
s vlastnou terminológiou, pojmy, ktoré vystihujú 
èinnos� èloveka a nútia ho uvažova� o svojej pozícii.

OÚ Jovsa a poslanci OZ Vás z príležitosti MDD
srdeène pozývajú na celodenný výlet na

¼UBOVNIANSKY HRAD 
A SKANZEN

OZNAM!

2. júla 2016 
o 7.30 hod.

Deti a mládež do 18 rokov zdarma, 1 rodiè – cestovné zdarma!

Prosíme záujemcov o nahlásenie úèasti 
na tel. è.: 056/698 33 80, 0915 521 985, alebo e-mailom: jovsa@jovsa.sk
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Obec Jovsa v spolupráci       
s farským úradom usporiadala 
23. apríla brigádu, „Skrášlime 
spoloène Jovsu”, ktorou 
úèastníci potvrdili, že im zá-
leží na životnom prostredí      
a vzh¾ade našej obce. Bolo 
potešením vidie� s akým odu-
ševnením a rados�ou sa každý 
ujal svojej práce. Poèasie nám 
prialo, a tak sa podarilo urobi� 
kus dobrej práce,  ako uprata� 
drevenú hmotu a haluzinu   
po výrube, zrealizova� 
náhradnú výsadbu drevín 
stanovenú rozhodnutím 
Okresného úradu Odboru 
starostlivosti o životné pros-
tredie, upravi� priestor        

po betónovaní tyèí záchytnej 
futbalovej siete, brúsi� la-
vièky na futbalovom ihrisku, 
odstráni� starý a neúèelový 
plot pred poštou, oèisti� plot 
pred chrámom a zároveò upra-
ta� náš chrám. Po práci kaž-
dému dobre padol chutný 
gu¾áš, ktorý s rados�ou pri-
pravili Ján Èornej a Anièka 
Gejgušová. Kuchárom a všet-
kým zúèastneným patrí ve¾ké 
poïakovanie a uznanie.
     Nech sa nám i naïalej darí 
spoloènými silami meni� veci 
k lepšiemu, ma� obec krajšiu, 
upravenú, aby sa tu žilo prí-
jemnejšie nie len nám, ale aby 
sa tu cítil dobre každý, kto      
k nám zavíta.

redakèná rada

DEÒ ZEME

Cesty vo VLM sa k¾ukatia 
medzi nádhernými listnatými 
lesmi. Okoloidúcim návštev-
níkom prírody, ale aj nám sa-
motným lesníkom, sa však 
naskytajú aj nepekné poh¾ady 
na miesta vandalizmu, kde sa 
¾udia zbavujú svojich od-
padov a nepotrebných veci    
z domácnosti. Okraj lesa, ako 
aj cesty sú nimi neraz doslova 
posiate a poskytujú dôkaz 
nedisciplinovanosti èasti 
obyvate¾ov.

DOBROÈINNOS� JE 
NAŠOU PREDNOS�OU.

Neznesi te¾ný poh¾ad       
na zneèistenú prírodu nás rok 
èo rok podnecuje k odpratá-
vaniu týchto odpadkov          
– èiernych skládok. Uprato-
vanie nie je naša doména,   
ale sme od srdca lesníci, 
ochrancovia prírody, a preto 
nás to nenechá bez povšim-
nutia. Aj tento rok, najmä    
na jar, sme popri cestách     
vo VLM vyzbierali ve¾ké 
množstvo odpadkov, ktoré sú 
nechutným svedectvom ¾ud-
skej arogancie a vyèistili sme 
kúsok prírody. Vyzbieraný 

odpad sme rátali na desiatky 
vriec.

Množstvo odpadu, ktorý 
¾udia vyprodukujú a vy-
hodia do prírody, je každý 
rok väèší. Príroda sa s takými 
drastickými zásahmi nie je  
a nebude schopná vyspo-
riada� a ani sa neprispôsobí 
takejto ekologickej skaze. 
Nehovoriac už o tom, že 
odhadzovanie odpadu v lese 
je vrcholne neestetické a za-
rážajúce.

DOBA ROZKLADU SA 
RÁTA NA DESIATKY 
ROKOV.

Príklady èasu rozkladu 
niektorých odpadov: ohry-
zok z jablka 7 až 20 dní, list 
papiera 2 až 5 mesiacov, šup-
ka z pomaranèa alebo banánu 
6 mesiacov až 2 roky, špá-
radlo 13 rokov, plechovka   

5 až 15 rokov, vlnená po-
nožka 1 až 5 rokov, škatule 
od mlieka až 10 rokov, filter 
z cigarety 10 až 20 rokov, 
igelitová taška 20 až 30 
rokov, sklo v podstate nikdy 
– odhad je asi tritisíc rokov    
a polystyrén úplne nikdy.

Nosme odpad a nepo-
trebné veci do odpadových 
dvorov. Nezbavujme sa ich 
v lese. Ak budeme odpad 
recyklova� a predchádza� 
jeho vzniku, bude ho menej, 
a tým môžeme zachova� 
našu Zem zelenú. Zacho-
váme tak pre našu budúcu 
generáciu les taký, aký má 
by� – oáza ticha, pokoja      
a èistoty.

Vandalizmus v lesoch
Les je spoloèenstvo organizmov žijúce v lesnej 

pôde–stromov, bylín, húb, živoèíchov a mikroorga-
nizmov, ktoré žijú vo vzájomných vz�ahoch. Lesy sú 
domovom rastlín a živoèíchov, ktorým poskytujú úkryt 
a potravu. Nie sú skládka odpadkov!

Ing. Marek Hojdan, 
vedúci LS Jovsa, 

VLM Kamenica n/Cirochou

Úèas� starostky obce na výroènej èlenskej schôdzi fut-
balového klubu TJ ŠM.

Pracovné stretnutie s riadite¾om Odštepného závodu 
VLaM SR v Kamenici nad Cirochou, Ing. Antonom 
Bodnárom, a správcom Lesnej správy Jovsa, Ing. Marekom 
Hojdanom – odovzdanie Ïakovných listov starostky obce 
za spoluprácu.

Pracovné stretnutie s vedúcim strediska Správy ciest KSK 
v Michalovciach,  Michalom Krá¾om.

Individuálna úètovná závierka za rok 2015.

Spracovanie formuláru vzájomných vz�ahov.

Inventarizácia majetku obce za rok 2015.

Žiados� o poskytnutie dotácie  KSK na podporu a rozvoj 
kultúry, ¾udových zvykov a tradícii.

Odovzdanie Ïakovných listov starostky obce za spolu-
prácu, Ing. Ladislavovi Halapymu, Adriánovi Bura¾ovi    
a Bc. Dušanovi Pulkovi.

Pracovné stretnutie starostky s primátorom Michaloviec  
a predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín 
– Michalovský región Viliamom Zahorèákom.

Spolupráca s Obvodným oddelením PZ vo Vinnom pri skrá-
tenom vyšetrovaní vo veci preèinu „Neoprávnené 
nakladanie s odpadmi“ pod¾a §302 ods. 4 Trestného 
zákona vytvorením skládky stavebného odpadu v katastri 
obce Klokoèov.

Zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám do NR SR.

Pracovné stretnutie starostov s vedením Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Pracovné stretnutie so zástupcami Perfect Consulting – 
vyúètovanie k projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

JANUÁR

pokraèovanie na str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU
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Kolaudaèné konanie Ing. Jozefa Bachledu na stavbu         
„Rodinný dom“, kolaudaèné rozhodnutie na stavbu „Novo-
stavba rodinného domu“ p. Andreja Kureja.

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí Spoloèného 
školského úradu vo Vinnom.

Akcia obce – „Na ¾ade”.

Úèas� starostky a Zvonèekov na farskom karnevale v sále 
OcÚ.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpoètu obce:

• pre futbalový klub TJ ŠM Jovsa zastúpený predsedom 
Ing. Jánom Vanèíkom, ktorou obec poskytuje dotáciu     
na rok 2016 vo výške 2 500.- € na financovanie 
výdavkov spojených s èinnos�ou športového klubu

• pre ZTP zastúpený predsedom p. Mariánom Luteránom, 
ktorou obec poskytuje dotáciu vo výške 150.- €

• pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zá-
kladnej organizácii Jovsa zastúpený p. Miroslavom 
Demkom, ktorou obec poskytuje dotáciu vo výške 25.- €

Vypracovanie projektovej dokumentácie drobnej stavby 
projektu „Obnova turisticky zaujímavého objektu prírodnej 
studnièky v obci Jovsa“ a následné vypracovanie žiadosti 
cez  Program rozvoja vidieka.

Vo¾by do Národnej rady Slovenskej republiky.

Príprava rozpoètu obce na rok 2016.

Vypracovanie realizaèného projektu pre VSD, a. s. Ing. Mi-
chalom Alexom k projektu. ,,Rekonštrukcia a moderni-
zácia verejného osvetlenia.“

Úèas� starostky na školení RVC oh¾adom výrubu drevín.

Pracovné stretnutie so zástupcami firmy Movyrob Prešov.

Úèas� starostky obce na Sneme RZ MO – Zemplín – Mi-
chalovský región.

Pracovné stretnutie s bývalým riadite¾om VVS, a. s. 
Michalovce, Ing. Oliverom Petríkom.

Rozhodnutie Okresného úradu Michalovce Odboru sta-
rostlivosti o životné prostredie na súhlas výrubu stromov, 
ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. 

Prieskum trhu oh¾adom výstavby komunikácii na miest-
nom cintoríne a následná obhliadka. Predloženie 
rozpoètových nákladov a výber možnej alternatívy – mož-
nos� výstavby pozdåžnej a prieènej cesty. OZ schválilo 
výstavbu cesty pozdåžnej, a to až po uzatvorení nájomnej 
zmluvy s cirkvou, keïže obec pod¾a zákona o obecnom 
zriadení, nemôže investova� do cudzieho majetku.

Podaná žiados� o poskytnutie dotácie na individuálne 
potreby obce – oprava a modernizácia sociálnych zaria-
dení v budove OcÚ.

Príprava rozhodnutí na miestne dane z nehnute¾nosti        
a poplatkov obce.

Úèas� starostky obce na Dni uèite¾ov organizovaného 
SŠÚ – Vinné. Pri príležitosti tohto dòa, poïakovanie         
v mene obce, uèite¾om ZŠ a MŠ Jovsa.

Pracovné stretnutie starostky obce s èlenmi Farskej rady.

Stretnutie starostov a pedagógov s bývalým splnomoc-
nencom vlády pre rómske komunity– s Mgr. Petrom 
Pollákom, PhD.

Východoslovenskou vodárenskou spoloènos�ou v Micha-
lovciach vyžiadaná dokumentácia k projektu „Výstavba 
verejného vodovodu v obci Jovsa“.

Vydanie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce – 
katastrálny odbor o povolenie vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnute¾nosti k nehnute¾nostiam v k. ú. Jovsa 
v prospech obce Jovsa na základe kúpnej zmluvy uza-
vretej medzi Vojenské lesy a majetky SR š. p. Pliešovce, 
Kamenica nad Cirochou ako predávajúci a obec Jovsa  
ako kupujúci.

Školenie predsedov, podpredsedov a zapisovate¾ov okrs-
kových volebných komisií k vo¾bám do NR SR.

Operatívne rokovanie s projektantom k pripravovaným 
zámerom rekonštrukcie ciest II./582 a II./ 555 v rámci 
Integrovaného regionálneho operaèného programu.

Príprava a realizácia obecného plesu, riešenie sponzo-
ringu.

Pracovné stretnutie starostov a poslancov mikroregiónu   
s predsedom Regionálneho združenia miest a obcí Zemplín 
– Michalovský región Viliamom Zahorèákom a podpred-
sedom KSK Ing. Emilom Ïurovèíkom. Za našu obec sa 
stretnutia zúèastnili starostka obce, zástupca starostky 
Tomáš Štofa a poslanec Ing. Ladislav Andrejco. Všetci     
v diskusii zdôraznili požiadavky obèanov a nevyhnutnos� 
výstavby verejného vodovodu v obci.

Zasadnutie Obecného zastupite¾stva.

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostky obce. 

Pracovné stretnutie s architektom oh¾adom projektu 
,,Obnova turisticky zaujímavého objektu prírodnej stud-
nièky v obci Jovsa“, prekonzultovaný návrh.

Kolaudaèné konanie Ing. Marcela Javorského, stavebné 
konanie p. ¼uboša Modráka oh¾adom výstavby rodinného 
domu.

Príprava zmlúv o budúcej zmluve s VVS, a. s. pod¾a LV 
(overovanie podpisov, apelácia cez letáky, miestny rozhlas 
a písomne pre obèanov, ktorí sa v obci trvale nezdržia-
vajú).

Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do NR SR

Zasadnutie obecného zastupite¾stva s vo¾bou hlavného 
kontrolóra obce. Na základe výsledkov volieb bola do fun-
kcie hlavného kontrolóra obce Jovsa na volebné obdobie 
2016 – 2022 s rozsahom úväzku 0,10 % spomedzi dvoch 
kandidátov zvolená Mgr. Anna Kosánová.

JANUÁR

APRÍL

MAREC

FEBRUÁR

dokonèenie zo str. 2

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

pokraèovanie na str. 4
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dokonèenie zo str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

• pre Folklórnu skupinu Jovœan zastúpenú predsedom 
Milanom Trembu¾ákom, ktorou obec poskytuje dotáciu 
vo výške 600.- € na financovanie výdavkov spojených    
s èinnos�ou

Spracovanie finanèných výkazov subjektu verejnej správy 
za I. kvartál.

Zasadnutie Obecného zastupite¾stva s úèas�ou bývalého 
riadite¾a VVS, a. s. a obèanov obce.

Žiados� adresovaná Gréckokatolíckej cirkvi – farnos� 
Jovsa o dlhodobý nájom pozemkov – pri chráme, cintorín, 
za úèelom investície dostavby èasti komunikácie kde 
pokraèujú hrobové miesta.

Pracovné stretnutie s riadite¾om Obvodného úradu PZ    
vo Vinnom oh¾adom dopravnej nehody a škodovej udalosti 
pre obec.

Úèas� pracovníèky OcÚ na školení oh¾adom elektro-
nickej komunikácie so sociálnou pois�ovòou.

Uzatvorenie zmluvy s VSD, a. s. o výpožièke podperných 
bodov k projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Odovzdávacie konanie stavby medzi VSD,a.s. a vedú-
cimi zástupcami firmy Movyrob.

Pracovné stretnutie s bývalým riadite¾om VVS,a.s. a odov-
zdanie zmlúv.

Stavebné konanie oh¾adom odstránenia stavby p. Mareka 
Demku.

Èlenská schôdza ZTP s obdarovaním jubilantov.

Úèas� pracovníèky OcÚ na odbornom seminári k po-
trebným úpravám registratúrneho poriadku.

Obecná brigáda „Skrášlime spoloène Jovsu”.

APRÍL

Spolupráca pri zabezpeèovaní XXXII. roèníka Pod-
vihorlatského maratónu. 

Realizácia rekonštrukcie verejného osvetlenia za pod-
mienok stanovených VSD,a.s.

MÁJ

Výrub stromov a náhradná výsadba, orez stromov nad 
futbalovým ihriskom pod doh¾adom odborného pra-
covníka CHKO Vihorlat.

Uzatvorenie Dohody o zabezpeèení podmienok vyko-
návania aktivaènej èinnosti formou menších obecných 
služieb pre obec. 

Pracovné stretnutie s vedúcim Lesnej správy Jovsa o mož-
nostiach ïalšej spolupráce.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpoètu obce 
medzi obcou a Gréckokatolíckou cirkvou – farnos�ou 
Jovsa, ktorou sa poskytuje dotácia vo výške 1 500.- €      
na financovanie výdavkov spojených s výstavbou chodníka 
z miestnej komunikácie k vstupnej bráne ku chrámu.

Pokládka dlažby chodníka pred budovou pošty.

Úèas� starostky obce na Dni priate¾stva slovensko-ukra-
jinských vz�ahov na hraniènom priechode Vyšné Nemecké 
– Užhorod. Hlavnými organizátormi Medzinárodného 
spoloèensko-kultúrneho podujatia boli Košický a Prešov-
ský samosprávny kraj v spolupráci s mestami Michalovce 
a Sobrance.

Pracovné stretnutie starostky obce s novým riadite¾om 
VVS,a.s. s Ing. Kristiánom Babincom a s poslancom    
NR SR Ing. Emilom Ïurovèíkom.

Okresná revízia stavu osobitne chránenej èasti prírody     
a krajiny národnej prírodnej rezervácie „Jovsianska 
hrabina“ spojená s obhliadkou.

Príprava závereèného úètu obce.

Konsolidovaná úètovná závierka.

Úèas� pracovníèky OcÚ na školení matrikárov.

Pracovné stretnutie starostky obce s riadite¾kou Domu 
Matice slovenskej Michalovce JUDr. Máriou Kušnírovou 
a následné stretnutie s obèanmi v sále OcÚ – rozšírenie 
miestnej základne o nových èlenov.

Príprava obecných novín.

Pracovné stretnutie s poslancami obecného zastupite¾stva 
oh¾adom kultúrnych podujatí.

redakèná rada
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Biblická sú�až
V dòoch 2.-3. mája sa v Juskovej Voli pri Vranove        

nad Top¾ou uskutoènilo celoslovenské metropolitné kolo 
Biblickej sú�aže 2015/16. Našu školu v tejto sú�aži repre-
zentovali títo žiaci:  Kevin Roman Hrstka, Bianka Ripková 
a Juliana Topo¾anová.

V utorok po ukonèení sú�aže sa konala svätá liturgia, 
ktorú odslúžil Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup        
a metropolita, so slávnostným vyhodnotením. Naši sú�ažiaci 
sa umiestnili na druhom mieste v rámci celého Slovenska. 
Ve¾ké poïakovanie patrí pani uèite¾ke Mgr. Renáte Tvarúž-
kovej, ktorá sú�ažiacich na túto sú�až svedomito pripra-
vovala. Našim sú�ažiacim gratulujeme a zároveò ïakujeme 
za vzorné reprezentovanie našej školy a eparchie.

Mladý záchranár
Žiaci našej školy sa 5. mája 2016 zúèastnili sú�aže           

v okresnom kole „Mladých záchranárov civilnej ochrany“    
v Hoteli Granit na Zemplínskej šírave. Úspešne našu školu 
reprezentovali a na tre�om mieste sa umiestnili títo žiaci: 
Stela Zummerová, Miroslava Ihnátová, Timotej Èornej        
a Martin Rímsky. Poïakovanie za úspešnú prípravu našich 
žiakov patrí p. uèite¾ovi Mgr. Milanovi Sabovi.

Výtvarná sú�až „Farebný svet detí“
Žiaci našej školy sa pod vedením pani uèiteliek Mgr. J. Rov-

òákovej, Mgr L. Basandovej, Mgr. Z. Mišovej zapojili       
do výtvarnej sú�aže „Farebný svet detí“. Témou práce bola 
naša dedina. Dòa 11. 12. 2015 prebehlo na galaveèeri v hoteli 
Merkúr na Zemplínskej šírave ocenenie ví�azných prác. 
Porota pod vedením akademického maliara Juraja Tkáèika 
odovzdala odmeny aj našim šikovným žiakom a to Juliane 
Topo¾anovej (4.A), Sarah Stankovej (6.A) a Stele Zumme-
rovej (7.A). V rámci tejto akcie bola naša škola oslovená, 
aby pripravila aj kultúrne vystúpenie. 

PaedDr. Katarína Kereštanová,
Riad. školy

FOLKLÓR
je súbor kultúrnych javov realizovaných formou 
ústnej, hernej, taneènej, dramatickej a hudobnej 
komunikácie v mnohých variantoch. Jeho nosite¾om  
a šírite¾om je kolektív, aj keï jeho prvotným tvorcom 
bol zväèša jednotlivec. Hudobný folklór na Slovensku 
sa utváral mnoho storoèí. Má široký rozsah, môžeme 
ho sledova� od jednoduchej detskej riekanky až        
po ¾udové balady, od prostej hry po ¾udové divadlo, 
od jednoduchých ¾udových nástrojov po ¾udové 
hudobné skupiny. Folklór patrí na Slovensku medzi 
najväèšiu pýchu krajiny. 

Každá oblas�, mesto, de-
dina èi obec má svoj 
vlastný charakter a svoj 
vlastný folklór – kroje, hu-
dbu, piesne, architektúru, 
zvyky, tradície, tance a ná-
reèie. Tvorcami ¾udových 
hudobných prejavov boli 
rôzne skupiny ¾udí, èi už 
deti, mládenci, dievèatá, 
ro¾níci, pastieri alebo 
remeselníci. S myšlien-
kou založi� folklórnu 
skupinu aj u nás doma       
v Jovse, sa skupinka nad-
šencov pohrávala už dlhšie. 
Ku koncu roka 2015 sa ale 
rozhodli pevne. Na zá-
klade záujmu reprezen-
tova� Jovsu, vytýèili si 
svoje ciele, vypracovali 
stanovy neziskovej orga-
nizácie a zaèal sa boj          
s úradmi. Nakoniec, a aj 
vïaka obèanom, ktorí už 
dávno nie sú obyvate¾mi 
obce Jovsa, sa podarilo    
na ministerstve vnútra 

zapísa� neziskovú orga-
nizáciu  –  Folklórna  
skupina Jovœan. Èlenov 
skupiny zatia¾ nie je ve¾a, 
ale zaspieva� vedia.  
Potešia sa každému hlasu, 
èi už mužskému, žen-
skému alebo aj detskému, 
ktorý je ochotný prís� 
medzi nich. Touto cestou 
sa chcú poïakova� aj 
riadite¾ke Základnej školy 
Jovsa, PaedDr. Kataríne 
Kereštanovej, ktorá im 
uvo¾nila priestory a dovo-
lila skúša� v priestoroch 
základnej školy. 

Teraz už len zostáva 
dúfa�, že jovœanski folklór 
bude reprezentovaný a ší-
rený ïalej, že folklórna 
skupina bude rás�, napre-
dova� a robi� rados� 
¾uïom nielen v našej obci. 
Tak im spoloène držme 
palce, keï sa do toho tak 
odhodlane pustili. 

Milan Trembu¾ák
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OBECNÝ PLES 

Pozvanie prijali a svojou úèas�ou nás poctili: riadite¾ 
Odštepného závodu Vojenských lesov a majetkov SR           
v Kamenici nad Cirochou, p. Ing. Anton Bodnár a správca 
našej farnosti Mgr. Michal Šándor. 

Tradièný ples otvorila starostka obce Mgr. ¼ubica Èorne-
jová spolu so svojim zástupcom Tomášom Štofom. O skvelú 
zábavu sa postarala hudobná skupina FLEGMA. K dobrej 
nálade prispeli svojim vystúpením ZVONÈEKY – dievèatá 
veselým tancom a spevom. Tancovalo sa do skorého rána.

Vïaka ve¾kému poètu sponzorov sa nám podarilo 
pripravi� bohatú tombolu, ktorou sme mohli urobi� rados� 
plesajúcim. Ïakujeme všetkým, ktorí sa podie¾ali na prí-
prave tejto obecnej akcie. Potešili nás pozitívne ohlasy       
od zúèastnených, èím zároveò vyvážili vynaložené úsilie  
pri zrealizovaní tejto akcie.

AKO JE UŽ TRADÍCIOU, 
ŠIESTEHO FEBRUÁRA SA MNOHÍ Z VÁS 

ZABÁVALI NA OBECNOM PLESE.

Mgr. Gabriela Matušková

• Sponzorom plesu, ktorými boli: Obec JOVSA, starostka 
obce Jovsa, Vojenské lesy a majetky Kamenica nad Ciro-
chou, Ing. Ladislav Halapy, Tlaèiareò – Adrián Bura¾, 
ERKO – Marián Rychvalský, MARY KAY – MVDr. Kata-
rína Cupriková, FRICUP – Milan Cuprik, PIZZA KASÍNO 
– Tomáš Rybnický, AVON, Z. O. A. s. r. o. – Mgr. Leo 
Zummer, ILAS, EDISON SK s. r. o. – Vranov nad Top¾ou, 
Papier Lechman s. r. o. Michalovce, Palacinkáreò LA CRÊ-
PERIE Michalovce, Autostyl spol. s r. o. Michalovce, 
FÚRA s. r. o. Rozhanovce, PD Poruba p./Vih., Cukráreò 
TINA – Michalovce, LEPAL TECHNIK – Železiarstvo 
Michalovce, Tibor Nagy – Maliarstvo a tapetárstvo – 
Michalovce, RADES Michalovce – Ing. Radoslav Po-
poviè, Svadobný salón SARAH – Michalovce.  

• Riadite¾ovi Odštepného závodu VLaM SR v Kamenici 
nad Cirochou, Ing. Antonovi Bodnárovi, za sponzorský 
príspevok pre futbalový klub TJ ŠM, podporu obecnej 
brigády a sprostredkovanie zeminy.

• Vedúcemu strediska SC KSK v Michalovciach, Michalovi 
Krá¾ovi, za sprostredkovanie techniky.

• Za poskytnutie nezištnej pomoci pre obec a ústretovos�: 
zástupcovi starostky Tomášovi Štofovi, Rastislavovi 
Èornejovi, Ing. Ladislavovi Halapymu, Miroslavovi Pod-
horovi, Jánovi Kalafaktorovi, Ladislavovi Mihaleèkovi, 
Štefanovi Hinïošovi, Jánovi Bura¾ovi, Milanovi Chýri-
kovi, Eugenovi Lechmanovi, manželom Dobrockým. 

ÏAKUJEME
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

 Liliana Benejová – január

Nikola Ždiòaková – máj

Tamara Marcinèáková – máj

Miroslav Podhora – jún 

Spracovala: Anna Kolesárová

BLAHOŽELÁME

60

80

70

 Ján Èornej

Milan Demeter

Michal Mancoš

Anna Ponèièová

Milena Rejtová

Ladislav Rovòák

 Štefan Bigaò

Zuzana Demková

Veronika Kasanièová

 Margita Andrejcová

Mária Èuchranová

Michal Ivanco

Paulina Jankovièová

Anna Rusinová

Ján Tomko

Marta Tomková

Michal Trembu¾ák

Helena Trembu¾áková

Pavel Vataha

 Andrej Lukaèeòa

Jozef Rybnický

Miroslav Hlodinok

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Emília Ždiòáková
Lukáš Megela

JOVŒANSKI NOVIÒKI

„Die�a, 
to je stelesnená pravda 
so špinavou tvárièkou, 
múdros� so strapatými vláskami 
a nádej do budúcnosti 
so žabkou vo vrecku.“

A ZAS UBEHOL �KOLSKÝ ROK 
AKO VODA

Z našej materskej školy 
odchádza šes� detí do pr-
vého roèníka základnej 
školy. Slávnostný zápis  do 
ZŠ Jovsa bol 12. 4. 2016.

Veselý karneval detí 
sme mali v materskej škole 
vo februári a prijali sme 
pozvanie aj na 10. jubilejný 
ples, ktorý sa konal v ZŠ 
Jovsa.  V máji sme potešili 
naše drahé mamièky pek-
ným programom. Na olym-
piáde vo Vinnom nás 
reprezentovali dve deti.

1. júna sa zo školského 
dvora ozýval smiech a ra-
dos�. Pre naše deti sme 
pripravili športové dopo-
ludnie, obohatené zaují-
mavými  aktivitami. Každé 
die�a bolo ocenené diplo-
mom a sladkou  odmenou.  
A to nie je všetko. Školský 
rok ukonèíme slávnostnou 
rozlúèkou s predškolákmi, 
ktorým prajeme ve¾a 
úspechov.

Jana Èièátková,
riadite¾ka MŠ

PRÁZDNINY

HURÁ
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Aj v tomto roku sa 20. februára stretli priaznivci 
stolného tenisu na II. roèníku stolnotenisového turnaja    
o putovný pohár starostky obce. Široká úèas� sú�ažiacich, 
ako aj pravidelné tréningy pred turnajom potvrdili, že 
stolný tenis sa teší ve¾kej ob¾ube medzi de�mi, mládežou 
i medzi obèanmi skôr narodenými. Tí prispeli k dobrej 
atmosfére a svoju priazeò k športu prejavili nesú�ažne. 

 ŠPORT NÁS SPÁJA 

Ví�azstvo si v jednotlivých kategóriách vybojovali:

I. kategória – deti a mládež do 15 rokov
1. miesto: Ján Kalafaktor
2. miesto: Pavol Èuchran
3. miesto: Timotej Èornej

II. kategória – mládež od 15 do 18 rokov
1. miesto: Adela Stariatová
2. miesto: Peter Andrejco 
3. miesto: Ivan Trembu¾ák

III. kategória – dospelí
1. miesto: Rudolf Stariat
2. miesto: Miroslav Rákoci
3. miesto: Vladimír Spišovký

V zimnom období sa našej èoraz väèšej ob¾ube teší korèu¾ovanie a hokej. To potvrdili úèastníci obecnej akcie         
NA ¼ADE, ktorí si 24. januára 2016 na klzisku v Michalovciach príjemne spestrili nede¾òajšie popoludnie.

redakèná rada

Zároveò navrhli rozšíri� sú�až na budúci rok o IV. kate-
góriu – seniorov. Turnaj sa zaèal registráciou záujemcov 
o 9.00 hod., keï sa vylosovali prvé dvojice. Sú�ažilo sa 
na štyroch stoloch o ví�azné poháre, diplomy, medaily     

a vecné ceny. Poïakovanie za zdarný priebeh sú�aže patrí 
poslancovi Ing. Ladislavovi Andrejcovi a  dobrovo¾níkom 
– Michalovi Kopèanskému, Ondrejovi Demkovi a Miro-
slavovi Èuchranovi za asistenciu pri rozohrávkach v týždni 
pred turnajom.
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