
VÁ�ENÍ SPOLUOBÈANIA! Š•astné a pokojné 
prežitie vianoèných sviatkov,
nech je pre Vás nasledujúci rok 
rokom radosti, zdravia, 
š•astia a úspechov

Vám praje redakèná rada

I v tomto roku sa vyvíjalo maximálne úsilie s cie¾om 
napredova�. Okrem spomínaného projektu rekonštrukcie   
a modernizácie verejného osvetlenia, bolo vyvíjané úsilie 
oh¾adom výstavby vodovodu. Po konzultáciach s vedú-
cimi zástupcami VVS, a.s. sme dospeli k záveru, opätovne 
žiada� environmentálny fond o nenávratný finanèný 
príspevok, èo sme vypracovanou žiados�ou, projektovou 
dokumentáciou a prílohami aj urobili. 

Ïalšou snahou bolo zrevitalizova� obecnú studnièku    
a skrášli� priestory v jej okolí, a preto sme sa zapojili do vý-
zvy Programu rozvoja vidieka, konkrétne podopatrenia 
7.5. – Podpora na investície do rekreaènej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné využitie. Bohužia¾, Pôdo-
hospodárska platobná agentúra výzvu pozastavila, a tak 
vrátila naše kroky na zaèiatok. Aj žiados� o úpravu potoka    
v správe štátneho podniku Lesy SR, adresovaná generál-
nemu riadite¾stvu, ostala  zatia¾ bez odozvy. 

Z vlastných financií sa v tomto roku podarilo zrea-
lizova� výstavbu úseku komunikácie na cintoríne, 
rekonštrukciu mosta, údržbu chodníka pred poštou, 
výmenu podlahy v školskej jedálni a rozsiahlejšiu údržbu 
sociálnych zariadení v budove obecného úradu a v budove 
TJ ŠM na miestnom ihrisku.

V oblasti sociálnych služieb zriaïujeme v spolupráci    
s neziskovou organizáciou Prístav v priestoroch obecného 
úradu denný stacionár pre seniorov, ktorý by mal spusti� 
svoju prevádzku v januári. 

V oblasti kultúry a športu sme zrealizovali úspešné 
akcie Na ¾ade, Obecný ples, Stolnotenisový turnaj o pu-
tovný pohár starostky obce, Deò detí, matiek a otcov, 
Rozlúèku s letom, vystúpenie Vešelich Jovšanov k pro-
jektu Vèera veèar na vala¾e, Tvorivé dielne s Mikulášom, 
Vianoènú akadémiu. 

Prínosom pre obec bola brigáda Skrášlime spoloène 
Jovsu a medzi zaujímavé podujatia patria aj výroèné 
porady èlenov ZTP, futbalového klubu, otvorenie škol-
ského roka, èi prijatie žiakov základnej školy s najlepšími 
výchovno-vzdelávacími výsledkami na obecnom úrade.
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Pozornos� si vyžadujú aj naše medzi¾udské vz�ahy. 
Spoloène h¾adajme riešenia problémov, buïme k sebe 
tolerantní, ústretoví a dobrosrdeèní, a to nielen poèas 
vianoèných dní. Želám Vám všetkým, aby ste Vianoce       
a celý rok 2017 prežili v plnom zdraví, príjemnej atmo-
sfére, v rodinnej a priate¾skej harmónii, v porozumení         
a múdrosti, nech vždy máte dôvod na rados� a máte ho        
s kým zdie¾a�.  

V závere roka Vám chcem milí spoluobèania najprv 
úprimne poïakova� – za všetky povzbudenia, rady i ná-
mety, i za kritiku, ktorá ma v istom zmysle posúva ïalej. 
Ïakujem za pozitívne i negatívne ohlasy,   ktoré patria 
k práci každého èloveka (ak pracuje). Ïakujem za ústre-
tovos� a nezištnú pomoc, vážim si každú pomocnú ruku 
poskytnutú ako mne, tak obci, ktorá ju v mnohých 
smeroch i od Vás, svojich obèanov, skutoène potrebuje.

POZVÁNKA

OBECNÝ
PLES 

OBECNÝ
PLES 

Obecný úrad 
a poslanci OZ

Vás srdeène pozývajú na

s hudobnou skupinou 

PYRAMÍDA
s hudobnou skupinou 

PYRAMÍDA

11. februára 2017

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce
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Videla  som kvietok, malý a krásny,
bol taký spokojný, bezstarostný, š�astný...
Slnko naò svieti, kropí ho dážï, 
vietor mu vrásky odvieva z èela 
a spoloènos� mu robí vèela.
Dnes je tu a možno zajtra, snáï,
potom sa nakloní, zaspí, zostane suchá vòa�.
Vèera tu bol, kvitol tu v tôni kvet a dnes ho niet – taký je svet...
No spravil, èo chcel, èo mohol, èo bola jeho túžba odveká –
potešil èloveka.

Koordinátor projektu: 
Mgr. ¼ubica Èornejová

VÈERA VEÈAR NA VALA¼E  

–  verše, ktoré sa ¾ahko 
vryjú do pamäte a zároveò 
sú zdrojom životnej sily 
poukazujúc na zmysel 
každého úsilia. Študova�, 
p r a c o v a � ,  b u d o v a � ,  
majstrova�, vychováva�, 
trénova�... robi� to, èo nám 
je dané s túžbou a snahou 
robi� to èo najlepšie ako sa 
len dá, ako viem, ako mi to 
okolnosti a možnosti 

dovolia. Túžbou našich 
detí, dievèat a žien vždy 
bolo a je poteši� a roz-
veseli� Vaše srdcia, milí 
Jovsania – krásou piesne, 
hudby, tanca i dobrým 
slovom. A s rovnakou 
túžbou medzi nás prišli 
èlenovia ¾udovej cim-
balovej hudby CIFRA, 
ktorá príjemnú atmosféru   
a rados� znásobila.

P o ï a k o v a n i e  p a t r í  
v š e t k ý m  ú è a s t n í k o m  
projektu VÈERA VEÈAR 
NA VALA¼E a Košickému 
samosprávnemu kraju za fi-
nanènú podporu tohto 
projektu. Jeho cie¾om bolo 
ak t i vova�  p r ácu  ne -
formálnej folklórnej 

skupiny VEŠELI JOV-
ŠAÒE, efektívne vy-
užívanie vo¾ného èasu        
v obci umeleckou èin-
n o s � o u ,  p o z n á v a n i e  
¾udových tradícií, piesní, 
rozvíjanie talentu v speve,  
v tanci a v dramatizácii, 
verejným vystúpením 
propagova� úctu k tra-
díciám a lásku k folklóru. 

Úèinkujúci zožali zaslú-
žený potlesk a spontánne, 
spoloèným závereèným 
tancom potvrdili, že rados� 
rozdávaním rastie.

ÏAKUJEME
• Predsedovi Košického samosprávneho kraja – JUDr. 

Zdenkovi Trebu¾ovi a podpredsedovi, Ing. Emilovi 
Ïurovèíkovi, za podporu projektu

• Riadite¾ovi Odštepného závodu VLaM SR v Kamenici 
nad Cir., Ing. Antonovi Bodnárovi a vedúcemu LS Jovsa, 
Ing. Marekovi Hojdanovi, za sponzorstvo, sprostredko-
vanie techniky, celoroènú spoluprácu a ústretovos�

• Mgr. Erike Šimkovej za moderovanie obecných podujatí
• FS Jovšan, neformálnym skupinám, Zvonèeky a Vešeli 

Jovšaòe, za reprezentáciu obce
• Za ústretovos� a nezištnú pomoc pre obec sprostred-

kovaním techniky, zrealizovaním mnohých prác a po-
skytnutím pomocnej ruky  pri povodòovej aktivite:
zástupcovi starostky Tomášovi Štofovi, Tomášovi Što-
fovi ml., Rastislavovi Èornejovi, Jánovi Èornejovi, Jánovi 
Senovi, ¼uboslave Ladièovej, Márii Kopèanskej, Lenke 
Stankovej, Mariánovi Zušèákovi, Milanovi Ma�ašovi, 
Milanovi Cuprikovi, Adriánovi Bura¾ovi, Ladislavovi 
Mihaleèkovi, Štefanovi Hinïošovi, Andrejovi Kurejovi, 
Michalovi Demeterovi, Stanislavovi Haraka¾ovi, 

Vojtechovi Haraka¾ovi, Miroslavovi Balickému, Jánovi 
Vatahovi

• Vám  všetkým,  milí  obèania,  ktorí  ste  svojou  prítom-  
nos�ou podporili obecné podujatia a aktivity, vážime si to 
a je nám potešením.

• Sárke Stankovej (12) za reprezentáciu a úspešné umie-
stnenie vo výtvarnej sú�aži na medzinárodnej výstave 
Madame Humanite. Ocenenie si prevzala 20. októbra 
2016 v priestoroch Akadémie vied v Prahe. Gratulujeme!
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Pracovné stretnutie s Ing. Mgr. S. Zimovèákom z Tech-
nicko-hospodárskeho oddelenia Košickej eparchie 
gréckokatolíckej cirkvi oh¾adom nájomnej zmluvy.

Podpísanie autorských zmlúv o dielo a licenèných zmlúv 
na vydanie diela a na jeho použitie súvisiacich s prípravou 
monografie o obci Jovsa.

Pracovné stretnutie so zástupcami stavebných firiem        
a následná obhliadka cintorína oh¾adom výstavby komu-
nikácie.

Oprava verejného rozhlasu.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Pracovné stretnutie s Ing. Jaroslavom Bendzákom na Ob-
lastnom futbalovom zväze v Michalovciach oh¾adom 
dokumentácie a zmeny výboru futbalového klubu.

Údržba mosta pri základnej škole – šalovanie, betóno-
vanie.

Pracovné stretnutie starostov Regionálneho združenia 
miest a obcí „Zemplín“ michalovský región, spojené       
so spoloèensko-športovým dòom v Lesnom.

Deò detí, matiek a otcov – podujatie realizované miest-
nymi podnikate¾mi a organizáciami.

Pracovné stretnutie s vedúcim Správy ciest KSK oh¾adom 
údržby miestnych komunikácii, následná obhliadka.

Pracovné stretnutie s finanèným riadite¾om VVS, a.s. Ko-
šice Ing. Heželym, ktorý navrhoval kumuláciu finanèných 
prostriedkov na projekt výstavby verejného vodovodu.

Prijatie žiakov základnej školy s najlepšími výchovno-
vzdelávacími výsledkami na obecnom úrade so sláv-
nostným zápisom do Pamätnej knihy obce.

Úèas� starostky, kontrolórky a pracovníèok obecného 
úradu na podujatí SŠÚ Vinné s názvom Šport nás spája 
organizovaného v Porube pod Vihorlatom.

Pracovné stretnutie starostov dotknutých obcí s projek-
tantom a odbornými pracovníkmi KSK oh¾adom rekon-
štrukcie cesty II/582.

Stavebné konanie rodiny Mareka Demku.

Rokovanie s Odborom cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, so SC KSK, s Okresným riadite¾stvom PZ, 
spojené s miestnou obhliadkou oh¾adom umiestnenia 
dopravných zariadení v intraviláne obce.

Pracovné stretnutie so zástupcami stavebných firiem a ná-
sledná obhliadka mosta pri dome so súpisným èíslom 135.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme futbalového 
ihriska a šatní medzi prenajímate¾om – obcou a nájomcom 
– TJ Kusín na odohratie majstrovských futbalových zá-
pasov jesennej a jarnej èasti sú�aží mužov 2016/2017.

Náter zábradlí na miestnych mostoch.

Èistenie miestnych potokov a brehov menšími obecnými 
službami a dobrovo¾níkmi.

Riešenie kanalizaènej prípojky k budove TJ ŠM             
na VVS, a.s. Michalovce.

JÚN

JÚL

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Pracovné stretnutie s projektantom Ing. Ivanom Sokolo-
gorským oh¾adom projektovej dokumentácie pripojenosti 
budovy TJ ŠM na kanalizáciu, následne vypracovanie 
projektu v spolupráci s geodetom Ing. Streòom.

Pracovné stretnutie so zástupcami n.o. Prístav oh¾adom 
denného stacionára pre seniorov.

Podaná žiados� na Okresný úrad Michalovce Odbor 
starostlivosti o životné prostredie o predåženie staveb-
ného povolenia vo veci povolenia uskutoènenia vodnej 
stavby.

Uzatvorenie zmluvy o nájme medzi prenajímate¾om        
– Gréckokatolíckou cirkvou, farnos� Jovsa a nájomcom    
– obcou Jovsa, ktorej predmetom je dlhodobý prenájom 
nehnute¾nosti – cintorína – parcely E-KN è. 1798/1.

Odpoveï obce na výzvu prokuratúry oh¾adom bývalej 
Správy cestovného ruchu.

Pracovné stretnutie s vedúcimi firiem, obhliadka školskej 
jedálne a prieskum trhu oh¾adom pokládky PVC podlahy, 
následná pokládka protišmykovej PVC podlahy v školskej 
jedálni. Pokládke predchádzal zápis RÚVZ  a konzultácie 
s regionálnou hygienièkou.

Pokládka vonkajších okenných parapetných dosiek na bu-
dove školskej jedálne.

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci.

Kontrola OÚ Michalovce Odboru cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií na prenesený výkon štátnej správy 
– vo veciach miestnych a úèelových komunikácii.

Pravidelná skartácia písomnosti a následná archivácia   
do roku 2006 – prevoz dokumentácie do Štátneho archívu 
v Michalovciach.

Výstavba komunikácie na miestnom cintoríne zreali-
zovaná firmou EUROVIA SK, a.s. Sektor Michalovce.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Obecná akcia Rozlúèka s letom na miestom ihrisku.

Riadite¾ka materskej školy Jana Èièátková podala          
na Obecný úrad Jovsa Dohodu o ukonèení pracovného 
pomeru pod¾a § 60 ZP, následné prijatie zamestnanca     
na pozíciu uèite¾ka materskej školy.

Pracovné stretnutie starostov obcí a riadite¾ov škôl SŠÚ 
Vinné.

Údržba umývariek v budove TJ – výmena toaliet, spàch, 
vodoinštalácie, el. rozvodov, pokládka dlažby.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v základ-
nej škole.

Údržba kaplnky v obecnom parku.

Stavebné konanie s miestnou obhliadkou oh¾adom zmeny 
v užívaní èasti stavby obecného úradu, následné vydanie 
stanoviska Stavebného úradu Vinné a záväzného stano-
viska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva          
v Michalovciach na zmenu v užívaní èasti stavby obec-
ného úradu na zariadenie pre poskytovanie sociálnych 
služieb – denný stacionár.

Geodetické zameranie chodníka na strednú autobusovú 
zastávku.

Kontrola z MH SR k projektu Rekonštrukcia a moderni-
zácia verejného osvetlenia v obci Jovsa – príprava doku-
mentácie, miestna obhliadka.

AUGUST

SEPTEMBER

pokraèovanie na str. 4
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dokonèenie zo str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Revízia hasièských prístrojov v obecných budovách.

Pracovné stretnutie s audítorom Ing. Mi¾ovèíkom oh¾adom 
auditu  základnej školy.

Rekonštrukcia mosta  pri rodinnom dome s.è.135 firmou 
ZEPO, spol.s.r.o.

Pracovné stretnutie starostov mikroregiónu Šírava vo 
Vinnom.

SEPTEMBER

Konanie a ústne prejednávanie spojené s miestnou ob-
hliadkou oh¾adom žiadosti Halwood, s. r. o. k výrubu 
náletových drevín.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Pracovné stretnutie s Bc. Ladislavom Muchom a riadi-
te¾om VVS, a.s. Ing. Kristiánom Babincom oh¾adom 
stanoviska VVS, a.s. k výstavbe vodovodu a vypracovania 
žiadosti o NFP.

Odstránenie nelegálnej skládky na podnet CHKO Vihorlat 
– riešené Okresným úradom Odborom starostlivosti o ži-
votné prostredie.

Príprava dokumentácie a vypracovanie žiadosti o NFP    
na projekt  „ Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“

Energetický audit na budovu OcÚ.

Ústne konanie spojené s miestnym zis�ovaním rodiny 
pána Jána Stariata ku kolaudácii rodinného domu.

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri Základnej škole 
v Jovse.

Zabezpeèenie darèekových poukazov pre seniorov.

Napojenie svoriek na vianoèné osvetlenie firmou Edison.

Vystúpenie Vešelich Jovšanov v rámci projektu Vèera veèar 
na vala¾e.

Školenie DCOM na miestne dane a poplatky.

Osadenie dopravného zrkadla v spolupráci so Správou 
ciest Košického samosprávneho kraja – stredisko Micha-
lovce.

Údržba sociálnych zariadení, elektroinštalaèných a vyku-
rovacích telies v materskej škole.

Súèinnos� obecného úradu pri zámere distribúcie potra-
vinových a hygienických balíèkov pre obèanov organi-
zované charitou a ÚPSVaR v Michalovciach. 

Príprava obecných novín.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri sále obecného 
úradu.

Opätovná apelácia na správcu miestneho potoka Lesy  
SR, š.p. k riešeniu povodòovej situácie, úprave brehov      
a koryta, prijatie protipovodòových opatrení.

Tvorivé dielne s Mikulášom realizované v spolupráci       
s Miestnym odborom Matice slovenskej.

Úèas� starostky obce na odbornej príprave predsedov 
krízových štábov obcí a miest okresu Michalovce.

Povodòová prehliadka na vodnom toku Jovsiansky potok 
realizovaná Okresným úradom Michalovce, odborom 
Starostlivosti o životné prostredie.

Školenie zamestnancov OcÚ k informaènému systému 
Dátového centra obcí a miest.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov     
a primátorov RZ MO Zemplín – Michalovský región.

Vianoèná akadémia zboru Zvonèeky, uèite¾a ZUŠ          
Bc. Dušana Pulka a speváèky hud. skupiny Gerock, 
Adriány Kohútovej, v miestnom chráme.

Úèas� starostky, poslancov obecného zastupite¾stva a pra-
covníèok obecného úradu na spoloènom zasadnutí zastu-
pite¾stiev obcí Kusín, Jovsa a Poruba pod Vihorlatom 
organizovaného tohto roku v Porube pod Vihorlatom.

Dokonèovacie práce na rekonštrukcii mosta.

Pracovné stretnutie s vedúcim Lesnej správy Jovsa           
– následné prehåbenie priekopy pred lesnou škôlkou.

Osadenie trvalého dopravného znaèenia – zvislých do-
pravných znaèiek – Daj prednos� v jazde!

Provizórna oprava zatekajúcej èasti strechy OcÚ.

Riešenie povodòovej aktivity na miestnych potokoch       
– vyhlásený III.stupeò povodòovej aktivity.

Pracovné stretnutie starostky obce a jej zástupcu Tomáša 
Štofu, ktorý je zároveò vedúcim technického štábu obecnej 
povodòovej komisie s prednostkou Okresného úradu 
Michalovce, PhDr. Janou Cibereovou – predsedníèkou 

OKTÓBER

DECEMBER

NOVEMBER

Okresnej povodòovej komisie Michalovce a s vedúcim  
odboru starostlivosti o ŽP Okresného úradu Michalovce, 
Ing. Mariánom Zolovèíkom – podpredsedom Okresnej 
povodòovej komisie Michalovce. Hodnotila sa povodòová 
situácia v obci, povodòové riziká, dôsledky, možnosti rie-
šenia preventívnych opatrení k predchádzaniu povodní.

Pracovné stretnutie starostky obce s JUDr. Máriou Kušní-
rovou z Domu Matice slovenskej Michalovce a s Mgr. 
Máriou Šoganovou – predsedkyòou Miestneho odboru, 
ktorý pracuje pod Domom Matice slovenskej v Micha-
lovciach.

Kontrola matrièného úradu.

Predloženie dokumentácie ku kontrole za posledných desa� 
rokov na základe výzvy Sociálnej pois�ovne Michalovce.

Spracovanie úètovnej závierky za III. kvartál.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva za úèasti riadite¾ky 
základnej školy PaedDr. Kataríny Kereštanovej a štatu-
tára n.o. Prístav PhDr. Beáty Pa¾ovèíkovej.

Pracovné stretnutie s audítorom, Ing. Jánom Mi¾ovèíkom, 
oh¾adom zrealizovaného auditu obecného úradu.

Okresná revízia stavu osobitne chránenej èasti prírody      
a krajiny – Chráneného areálu „Zemplínska Šírava“ 
nachádzajúca sa v k.ú. obce Lúèky, Hnojné, Kusín            
a Jovsa.

Závereèná správa a zúètovanie dotácie z KSK na realizáciu 
projektu s názvom ,,Vèera veèar na vala¾e“ vo výške        
1 500 €.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre úèely poskytovania 
sociálnych služieb – denného stacionára.

Úèas� starostky obce na valnom zhromaždení miestnej 
akènej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Školenie zamestnancov OcÚ týkajúce sa oblasti elektro-
nizácie služieb územných samospráv
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Èas beží rýchlo a èlovek s ním. Preto si ani neuvedomujeme, ako rýchlo preletel ïalší rok 
a opä� sme sa v posledný augustový víkend spolu stretli na futbalovom ihrisku 

pri ve¾mi peknej obecnej  akcii.

ROZLÚÈKA S LETOM
Rozlúèka s letom už tradiène spája ¾udí, rodiny,  

prináša mnohé zážitky, dobrodružstvá,  a zábavu, o ktorú 
sa tento rok postarala vynikajúca hudobná skupina Flegma. 
Najväèším prekvapením veèera bola skupina Driš¾ak, 
ktorá nás nielen pobavila, ale zároveò si aj zaspomínala    
na svoje prvé úèinkovanie v Jovse, èo bolo asi pred 30 
rokmi. ¼udia sa radi stretli, porozprávali, uvo¾nili sa         
od každodenných povinností, naèerpali nových síl do ïal-
ších dní, zaspievali a zatancovali si spolu s vynikajúcimi 
úèinkujúcimi – VEŠELÍMI JOVŠANMI a s folklórnou 
skupinou JOVŠAN.

Ako pri každom dobrom podujatí, ani na tomto 
nechýbal priestor pre obèerstvenie – výborný gu¾áš, chutné 
langoše a trdelníky, pivo a iné pochú�ky. Akciu otvorila 
starostka obce Jovsa za úèasti moderátorky, starostov       
zo susedných obcí, riadite¾a a správcu vojenských lesov, 
riadite¾ky ZŠ, správcu farského úradu, poslancov obec-
ného zastupite¾stva, pracovníèok obecného úradu, rodákov, 
ako aj úžasných a milých ¾udí z blízkeho okolia. Všetkým  
patrí nesmierna vïaka.

Samozrejme nesmieme zabudnú� na štedrých spon-
zorov a ¾udí, vïaka ktorým sa uskutoènila taká nádherná 
udalos� v obci. Srdeèná vïaka patrí: obci Jovsa, 
spoloènosti ILAS, spoloènosti AQUAPRO – Poruba 
pod/Vihorlatom, po¾ovníckemu združeniu Vihorlat – Jovsa, 
Vojenským lesom a majetkom – Kamenica nad/Cirochou, 
ako aj všetkým Vám, ktorí ste sa akoko¾vek podie¾ali       
na organizácii  a prípravách. 

¼udia otvorili svoje srdcia pre bohaté, kultúrne, 
umelecké a chu�ové zážitky, ktoré si odniesli domov,         
a na ktoré urèite ešte dlho spomínali. 

Už teraz sa tešíme  na ïalšiu spoloènú akciu!

Mgr. Erika Šimková
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TVORIVÉ DIELNE S MIKULÁŠOM
Mali úspech nielen u najmenších, ale všetci úèastníci si 

prišli na svoje. Po speve Zvonèekov, úvodnom slove          
a privítaní, ktoré patrilo starostke obce a našej ob¾úbenej 
moderátorke Mgr. Erike Šimkovej, sa slova ujala, JUDr. 
Mária Kušnírová, riadite¾ka Domu Matice slovenskej        
v Michalovciach. Vo svojom príhovore priblížila prácu       
a históriu Matice slovenskej v našej obci a poïakovala 
zakladate¾ke Miestneho odboru p. Marcele Birèákovej.

V tom èase už z kuchyne rozvoniaval chutný vianoèný 
punè a iné dobroty, ktoré prišli na rad až po práci. 
Pernikárky predstavili zdobenie medovníkov. Ïalšie 
šikovné ruky predstavili  výrobu vianoèných dekorácii, èo  
si aj mnohí vyskúšali a do svojich príbytkov si odnášali 
vlastnoruène vyrobené ozdoby. Deti si kreslili, vystri-
hovali, pozerali vianoèné rozprávky, šantili s Mikulášom    
a anjelom. Nakoniec Mikuláš ocenil šikovnos� našich     

Dòa 7. 10. 2016 sa žiaci našej školy Jozef Belušák, 
Timotej Èornej, Pavol Èuchran, Martin Rímsky a Ján Kala-
faktor zúèastnili okresného kola MLADÝCH HASIÈOV, 
ktoré organizoval Územný výbor Michalovce – Dobro-
vo¾ná požiarna ochrana. Pod vedením pána uèite¾a      
Mgr. Milana Saba získali 1. miesto. Z ich úspechu sa ve¾mi 
tešíme a blahoželáme.

Deò mladých hasièov

PaedDr. Katarína Kereštanová, riadite¾ka školy

- redakèná rada-

detí a mládeže, ale aj kreativitu, ochotu a ústretovos� 
organizaèného tímu. Poïakovanie patrí starostke obce, 
poslankyniam – Mgr. Jaroslave Trembu¾ákovej, Ing. Mo-
nike Demkovej, ekonómke OcÚ – Mgr. Gabriele Matuš-
kovej, predsedkyni Miestneho odboru Matice slovenskej 
Mgr. Márii Šoganovej, JUDr. Márii Kušnírovej a èlenkám 
Mgr. Miriame Rogulovej, Bc. Monike Podo¾ákovej, Emílii 
Gazulièovej, Miroslave Ma�ašovej, uèite¾kám materskej 
školy - Marcele Jakubovej a Nikole Jacikovej.

Poèas celého podujatia mohli návštevníci obdivova�    
a zároveò si aj zakúpi� krásne vianoèné dekorácie Daniely 
Miš¾anovej z našej obce a Gabriely Sorokáèovej z Vinného.

Mikulášovi, anjelovi a všetkým úèastníkom podujatia 
ve¾ká vïaka za úžasnú, priate¾skú a tvorivú atmosféru. 

Tešíme sa opä� o rok!

Beseda so spisovate¾om
Romanom Bratom

Dòa 3. novembra 2016 
sa žiaci 6. a 8. roèníka 
Základnej školy v Jovse 
zúèastnili besedy na Zá-
kladnej umeleckej škole    
v Michalovciach s ob¾ú-
beným spisovate¾om 
detských kníh Romanom 
Bratom. Deti si pripravili 
rôzne otázky a diskutovali 

o jeho ob¾úbených kni-
hách. Autor všetkým 
predstavil aj svoju naj-
novšiu knihu Zlo nemá    
na kúzlo, ktorú sme si za-
kúpili a dali podpísa� 
autorovi, ktorý nám na pa-
miatku venoval podpisové 
karty a záložky do knihy. 

PaedDr. Katarína Kereštanová,
riadite¾ka školy
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Viktória Halapyová – október 

Spracovala: Mgr. Gabriela Matušková
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JOVŒANSKI NOVIÒKI

DEÒ DETÍ, MATIEK 
A OTCOV

sa uskutoènil v nede¾u – 19. júna, v areáli základnej 
školy, kde sme v príjemnom  prostredí prírody a v rodinnej  
atmosfére úžasných ¾udí strávili popoludnie plné hier, 
zábavy a dobrej hudby. Deti sa tešili ob¾úbenej Minnie, 
sú�ažiam a atrakciám, zároveò so záujmom sledovali 
ukážky hasièskej techniky a psovodov. 

Do sú�aží sa s oduševnením zapojili aj dospelí – sily si 
zmerali v hode polenom, pre�ahovaní lana, v Hula-Hop,    
èi v pití piva. Osviežením pre úèastníkov bola chutná 
zmrzlina, peèené špekáèiky, langoše i trdelníky. 

Záver patril ob¾úbenému futbalu a ve¾kému poïako-
vaniu pre tých, ktorí  spojili svoje sily, nápady a elán a boli 
ochotní urobi� nieèo pre tých druhých, ktorí obetovali svoj 
èas a financie. 

Ïakujeme organizátorom a zároveò sponzorom 
podujatia: starostke obce, ekonómke OcÚ Mgr. Gabriele 
Matuškovej, tlaèiarni Adriána Bura¾a, firme FRICUP        
a Milanovi Cuprikovi, kozmetickej poradkyni MUDr. 
Kataríne Cuprikovej, firme Hallwood a Ivete Halapyovej, 
správcovi farnosti Mgr. Michalovi Šandorovi a Alene 
Šandorovej, Pizerii Kasíno a Tomášovi Rybnickému,     
spol. ILAS, Jánovi Èornejovi ml., ZTP a Márii Kopèanskej, 
nášmu technikovi požiarnej ochrany – Vladimírovi 
Miš¾anovi, manželom Dobrockým. 

Veríme, že vynaložená energia sa vo forme detskej 
radosti a spokojnosti prítomných vrátila spä� a podujatie sa 
stane tradíciou.

- red. rada-
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Detstvo je predovšetkým obdobím hier a deti v pred-
školskom veku sa uèia hrou. Cie¾om našej materskej školy 
je motiváciou a hrami vies� deti k tvorivej èinnosti, 
rozvíja� a podporova� ich zdravé sebavedomie, sebaistotu 
a jedineènos� každého z nich. Preto chceme v tomto 
školskom roku rôznymi aktivitami s rodièmi, spoluprácou 
so základnou školou a obecným úradom, umožni� de�om 
aby boli kreatívne a prežívali rados� zo spoloène 
strávených chví¾.

V tomto školskom roku našu materskú školu navštevuje 
15 detí:

Martinko Berdák, Sofia Benejová, Patrik Ciklaminy, 
Alex Cuprik, Klárka Ilošvajová, Laura Èižmárová, Janka 
Hoherèáková, Sabínka Šeptáková, Lukáško Rybnický, 
Viktória Haraka¾ová, Tobias Haraka¾, Pe�ka Stariatová, 
Adamko Podhora, Jakubko Ždiòak, Samko Kereštan.

V priebehu tohto školského roka sa zameriavame           
na problematiku bezpeènosti detí na ceste. V mesiaci 
október sme v spolupráci s p. Miroslavom Podhorom         
a OR PZ Michalovce zorganizovali prednášku pre deti      
na danú tému, ktorá ich ve¾mi zaujala. Deti boli aktívne         
a za odmenu dostali hry s dopravnou tematikou a reflexné 
vesty, vïaka ktorým sú na prechádzkach neprehliad-
nute¾né.

V mesiaci október sme sa zapojili aj do projektu 
obecného úradu ,,Vèera veèar na vala¾e“, a obohatili sme 
vystúpenie  ¾udovými riekankami a hrami.

V mesiaci november si deti svoju šikovnos� a kreativitu 
vyskúšali pri vyrezávaní tekvíc spolu s rodièmi. Šikovné 
mamièky nám upiekli sladké dobroty a naša pani kuchárka 
pripravila chutné a zdravé nátierky, za èo srdeène 
ïakujeme. Deti sa predviedli v krátkom programe na 
tému:,, jeseò“. 

 My škôlkari 

Z babièkinej lekárne

Dòa 24. 10. 2016 mali posedenie žiaci  Základnej školy 
Jovsa so svojimi starými rodièmi, ktoré sa nieslo témou   
„Z babièkinej lekárne“. 

Žiaci sa na túto akciu pripravovali už od septembra. 
Zbierali a sušili bylinky, vyh¾adávali o nich informácie, 
ktoré spracovali vo svojich projektoch a následne ich       
na spoloènom posedení prezentovali. Z vylisovaných rastlín 
zároveò vytvorili krásnu encyklopédiu, ktorá poslúži ïalším 
generáciám. 

Príjemným spestrením bolo vystúpenie, ktoré žiakom 
priblížilo ako sa ¾udia pomocou byliniek lieèili kedysi. 
Zábavné sú�aže so starými rodièmi, v ktorých spoznávali 
bylinky pod¾a vône, ochutnávka ovocných a bylinkových 
èajov a k nim chutné dobroty od našich babièiek prispeli     
k fantastickej atmosfére. 

Už teraz sa tešíme na ïalšie stretnutie.

PaedDr. Katarína Kereštanová, riadite¾ka školy

Ïalšie zaujímavé akcie nás ešte èakajú. V decembri sa 
tešíme na tvorivé dielne s Mikulášom v spolupráci s obec-
ným úradom a  našu Vianoènú besiedku.

Deti svoju šikovnos� a kreativitu vyskúšali 
pri vyrezávaní tekvíc spolu s rodièmi.

Deti sú ÈISTÉ aj keï sú od blata,
ZLATÉ aj keï nie sú zo zlata,
DOBRÉ aj keï je to s nimi obèas fuška,
KRÁSNE aj keï im odstávajú ušká,
ÚPRIMNÉ aj keï obèas zaklamú,
ZÁBAVNÉ aj keï zúria na mamu,
KREHKÉ aj s jazvou na brade,
NAJVZÁCNEJŠIE KED SÚ VŠADE

           /zdroj internet/

Marcela Jakubová
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