
VÁ�ENÍ SPOLUOBÈANIA!

Chladné obdobie zimy nám v tomto roku nadelilo 
nielen ve¾a snehu a mrazu, ale aj prác s tým súvisiacich   
– èastý odhrn snehu a posyp miestnych komunikácií, 
ktorý kvôli dlhodobo nízkym teplotám bolo nutné rieši� 
nielen posypovou so¾ou, ale aj pieskom.

V zimnom a jarnom období sme okrem zrealizo-
vaných podujatí a dokonèovacích prác na údržbe a re-
konštrukcii sociálnych zariadení obecného úradu, využili 
èas k vzdelávaniu, úèasti na školeniach a pracovných 
rokovaniach, k príprave požadovanej dokumentácie, 
žiadostí a projektov k uchádzaniu sa o dotácie. Finanèné 
prostriedky sme žiadali z Ministerstva financií SR na re-
konštrukciu èasti zatekajúcej strechy obecného úradu,   
na primárnu prevenciu, aktívne a efektívne trávenie 
vo¾ného èasu detí, mládeže i seniorov cez výzvu 
Ministerstva vnútra SR, v programe Podpora aktivít        
v oblasti prevencie kriminality a cez Úrad vlády SR,        
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. 
Zámerom projektov obce je výstavba externého FIT 
parku a širšej zostavy detského ihriska. Momentálne 
prebieha vyhodnocujúca fáza žiadostí v Programe 
rozvoja vidieka, kde sa náš projekt uchádza o nenávratný 
finanèný príspevok na revitalizáciu obecnej studnièky. 
Na zrealizovanie doplnkov a zmien územného plánu 
obce, sme žiadali dotáciu z Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR, kde bola naša žiados� odobrená. Z vlastných 
finanèných prostriedkov sme mohli koneène zaèa� s vý-
stavbou Vami požadovaného prechodového chodníka    
na strednú autobusovú zastávku. V tomto prípade bol 
legislatívny proces zdåhavejší ako sme predpokladali. 
Obecnú parcelu bolo potrebné rozšíri�, a tak darovacou 
zmluvou získa� èas� susednej parcely.

Naïalej nám leží na srdci vodovod a získanie financií 
na jeho výstavbu. O našom probléme s nedostatkom vody 
a jej nevyhovujúcou kvalitou som informovala ministra 
životného prostredia, Environmentálny fond, predsedu 
vlády SR, podpredsedu KSK a Východoslovenskú vodá-
renskú spoloènos�, ktorá zaèala, zatia¾ ako jediná, náš 
problém rieši� a ešte tohto roku má v pláne zrealizova� 
výstavbu úseku, konkrétne Radu J pod¾a projektovej 
dokumentácie, ktorá zaèína pri dome so súpisným èíslom 
121. V máji som prijala pozvanie na celoslovenskú 
odbornú konferenciu „Vodovody a kanalizácie“, ktorej 
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organizátormi boli Asociácia vodárenských spoloèností  
a Združenie miest a obcí Slovenska. Problém obce som 
osobne konzultovala s Ing. Stanislavom Hrehom, PhD.   
– prezidentom Asociácie vodárenských spoloèností, ktorý 
je zároveò aj generálnym riadite¾om VVS,a.s. Na konfe-
rencii sa zúèastnilo okolo 130 predstavite¾ov miest a obcí 
a každý z nás mal naliehavú požiadavku týkajúcu sa danej 
problematiky. Zhodli sme sa na tom, že aktualizáciu 
stratégie budovania infraštruktúry verejných vodovodov 
a kanalizácií považujeme za základnú požiadavku na-
plnenia pôsobnosti miest a obcí voèi svojim obèanom.

Èo nás teší, je záujem mladých ¾udí o našu obec, ktorí 
nadobúdajú nehnute¾nosti a využívajú ich k rekonštru-
kcii, èi k výstavbe nových rodinných domov. I touto 
cestou Vám prajem, aby ste sa tu cítili èo najlepšie a pre-
žili v Jovse, Vy i Vaše generácie svoj dlhý a krásny život. 

V závere mi dovo¾te, srdeène Vám všetkým popria� 
poèas letných dní ve¾a príjemných stretnutí, pozitívnych 
zážitkov, oddychu, naèerpania elánu a kreativity do ïalších 
pracovných dní.

Dostáva sa k Vám ïalšie èíslo obecných novín, 
prostredníctvom ktorých Vás môžeme opä� infor-
mova� o dianí v obci – aktivitách a udalostiach, ktoré 
sa uskutoènili v priebehu prvého polroka.

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

OÚ JOVSA a poslanci OZ

Vás srdeène pozývajú na

ROZLÚCKU S LETOM
28. augusta 2017

Veèer plný zábavy a hudby s Vešelimi Jovšanmi, 
FS Jovšan, Jožkom Jožka, svetelnou show Saule,  

s hudobnou skupinou POCIT a hudobnou skupinou FreedEggs

Veèer plný zábavy a hudby s Vešelimi Jovšanmi, 
FS Jovšan, Jožkom Jožka, svetelnou show Saule,  

s hudobnou skupinou POCIT a hudobnou skupinou FreedEggs
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Hlavná kontrolórka v obci
Vážení obèania,

ako zamestnanec obce Jovsa, som dostala možnos�,      
sa Vám takouto formou predstavi�. Funkciu hlavného 
kontrolóra vykonávam siedmy rok, no v oblasti samosprávy 
a rozpoètovníctva sa pohybujem a mám prax už nejakých 
dvadsa� rokov. V obci Jovsa som hlavnou kontrolórkou 
vyše roka. Po zvolení do funkcie, rozhodnutím obecného 
zastupite¾stva, mi boli obecným úradom vytvorené 
optimálne pracovné podmienky pre kontrolnú èinnos�,       
èo o všetkých obciach, v ktorých pôsobím, napríklad 
poveda� nemôžem. Zúèastnila som sa už viacerých akcií 
organizovaných obcou, na ktorých som sa cítila ve¾mi 
príjemne a z ktorých som odchádzala plná zážitkov.

Okrem samotnej kontrolnej a metodickej èinnosti je úlo-
hou hlavného kontrolóra obce poskytova� informácie o sku-
toènom nakladaní s finanènými prostriedkami z rozpoètu 
obce. Po doterajších vykonaných kontrolách, môžem 
skonštatova�, že neboli zistené žiadne závažnejšie nedo-
statky, èi porušovanie  zákona. Mojou snahou je tiež 
fungova� ako poradný subjekt a na zasadnutiach obecného 
zastupite¾stva, prípadne pred prijatím uznesenia upozorni� 
na nesúlad s platnou legislatívou.

Hlavným poslaním obce je zabezpeèovanie potrieb 
obèanov a spravovanie svojich miestnych záležitostí. 
Zároveò je obec povinná zabezpeèova� prenesený výkon 
štátnej správy. Orgánmi obce sú: obecné zastupite¾stvo       
a starosta obce, a svoje povinnosti si plnia za pomoci výkonu 
obecného úradu. Obecný úrad svoju èinnos� uskutoèòuje    
za pomoci štatutára, starostu obce a zamestnancov úradu.    
Z vlastnej praxe viem, že ak nefunguje spolupráca starostu   
a poslancov, èi starostu a zamestnancov, pribúdajú len 
zbytoèné problémy a úspešné a rýchle riešenie množstva 
úloh sa len odïa¾uje. Z môjho poh¾adu, ako nezaujatej 
osoby, vz�ahy u vás nie sú síce ideálne, ale ve¾mi 
konštruktívne a zároveò symbiózne, sú vyriešené všetky 
prichádzajúce problémy. 

Práca starostu obce je ve¾mi rôznorodá a zodpovedná. 
Sú na neho kladené ve¾ké nároky z h¾adiska všestrannej 
odbornosti. A ak má k dispozícií profesionálnych ¾udí,        
èi už z radov poslancov, zamestnancov obecného úradu, 
alebo obèanov, ktorí sú ochotní pomôc�, môže využi� ich 
kvalifikácie pri rozhodovaní. Ja, ako hlavný kontrolór som   
v tomto prípade rovnako ochotne k dispozícii.  

Teším sa na ïalšiu spoluprácu s celým kolektívom, lebo 
poci�ujem, že rozvoj v obci smeruje správnym smerom,      
k èomu by som rada prispela svojimi skúsenos�ami. 

Mgr. Anna Kosánová

Pod týmto názvom a v tomto duchu sa niesla naša         
už tradièná obecná brigáda.

V tomto roku sa uskutoènila poslednú aprílovú sobotu, 
kedy sa stretli šikovní a ochotní ¾udia, ktorí vynaložili svoje 
sily a energiu, aby skrášlili prostredie, v ktorom žijeme, a tak 
ukázali, že im záleží na zve¾aïovaní verejných prie-
stranstiev v našej obci.

Cie¾om tohtoroènej brigády bola oèista areálu cintorína, 
a to konkrétne výrub suchých drevín a následné vyèistenie 
plôch od haluziny.

Ve¾ké poïakovanie patrí našim šikovným pilèíkom        
– Michalovi Modrákovi a Pa¾ovi Andrejcovi, ochotným 
traktoristom – Petrovi Gunèovi a Ladislavovi Bura¾ovi. 

Všetci sa snažili, urobili ve¾ký kus práce a zároveò poskytli 
aj vlastné motorové píly, vlastnú techniku a pohonné hmoty.

Ïakujeme všetkým zúèastneným dobrovo¾níkom, ktorí 
dobrou organizáciou práce a veselou náladou splnili cie¾ 
tejto brigády už dopoludnia.

Páni Ján Èornej a Ján Mašèeník, panie Lenka Andrej-
cová a Monika Podo¾áková vytvorili skvelý tím kuchárov    
a úèastníkov brigády už tradiène odmenili vynikajúcim 
gu¾ášom a obèerstvením, za èo im patrí poïakovanie.

Veríme, že aj ïalšie brigády budú rovnako úspešné,      
že budeme môc� pokraèova� v dobre zaèatej práci, èím 
preukážeme, že vzh¾ad našej Jovsy nám nie je ¾ahostajný.
Tešíme sa na Vás! Mgr. Michaela Podhorová

Skrášlime spoloène Jovsu!
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Pracovné stretnutie s podpredsedom KSK, Ing. Emilom  
Ïurovèíkom.

Podanie žiadosti o NFP na zmeny a doplnky územného 
plánu obce na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Obecná akcia Na ¾ade – hokej a korèu¾ovanie na ¾adovej 
ploche zimného štadióna v Michalovciach.

Stretnutie so zástupcami štátneho podniku Lesy SR, od-
štepného závodu v Sobranciach – správcom Jovsianskeho 
potoka, následná obhliadka potoka po povodni.

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí Spoloèného 
školského úradu vo Vinnom.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Dokonèovacie práce na údržbe a rekonštrukcii sociálnych 
zariadení v budove obecného úradu.

Úèas� ekonómky obce na školení oh¾adom povinností 
mzdovej úètovníèky.

Úèas� zastupujúcej pracovníèky obecného úradu na ško-
lení oh¾adom výrubu daní v novom informaènom systéme 
DCOM (Dátového centra obcí a miest).

Realizácia obecného plesu.

Príprava rozpoètu na rok 2017.

Prijatie pozvania na 11. školský ples základnej školy        
a farský karneval.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite¾ky MŠ 
Jovsa v súlade so zákonom è. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zá-
kona è. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
s usmernením SŠÚ Vinné.

Územné a stavebné konanie spoloènosti BRISOT, s.r.o.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
východného Slovenska s témami vzdelávacích blokov      
– Postavenie starostu v právnych vz�ahoch samosprávy, 
Problematika vedenia obecných kroník, Práca s elektro-
nickými schránkami obcí – eGovernment pre obce v praxi, 
Územný plán obce.

Pracovné stretnutie s konate¾om spoloènosti LEKOS 
oh¾adom ïalšieho postupu zavádzania optickej siete v obci.

Úèas� na pracovnom stretnutí starostov Regionálneho 
združenia miest a obcí „Zemplín“ Michalovský región.

Úèas� starostky obce na XXI. Okresných dòoch vody.

Stavebné konania k odstráneniu stavby p. Fencíkovej a ko-
laudácia rodinného domu p. Popíka a p. Koribanièovej.

Výrez krovia, náletových drevín a zvoz haluziny.

Spoluúèas� obecného úradu na príprave prednášky od-
borných pracovníkov hvezdárne v Michalovciach pre deti 
MŠ a klientov denného stacionára.

Rozbor vody obecných studní – OcÚ, budova TJ ŠM, 
rómska bytovka, studnièka.

Realizácia brigády, Skrášlime spoloène Jovsu.

JANUÁR

FEBRUÁR

APRÍL

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Pracovné stretnutie so zástupcami spol. Slovenské centrum 
obstarávania.

Pracovné stretnutie s vedúcou odboru SO pre IROP  
(Integrovaného regionálneho operaèného programu)        
s JUDr. Danielou Szélesovou na VUC KE oh¾adom výzvy 
ENI HU-SK-RO-UA – Program ENI Cezhranièná spolu-
práca Maïarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 
2014 – 2020.

Slávnostné otvorenie denného stacionára neziskovou orga-
nizáciou Prístav – poskytnutie sociálnej služby pre našich 
seniorov.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Žiados� obce o poskytnutie dotácie na individuálne po-
treby obce adresovaná Ministerstvu financií SR.

Pracovné stretnutie s vedúcim strediska SC KSK v Micha-
lovciach, Michalom Krá¾om.

Pracovné stretnutie so zástupcami VVS, a. s. Košice         
a závod Michalovce oh¾adom výstavby vodovodu.

Úèas� na pracovnej porade ARRIVY Michalovce, a. s. 
oh¾adom osadenia elektronickej odchodovej tabule        
na strednej autobusovej zastávke a požiadavky vedenia 

MAREC

pokraèovanie na str. 4

základnej školy o prevádzkovanie autobusového spojenia 
Jovsa – Vyšné Remety z dôvodu záujmu žiakov Základnej 
školy Vyšná Rybnica a ich rodièov o zápis. 

Pracovné stretnutie s geodetom a Jánom Pavlovièom ml. 
oh¾adom prípravy geometrického plánu a prípravy da-
rovacej zmluvy k èasti pozemku chodníka na strednú 
autobusovú zastávku, prepis vlastníctva na katastri.

Komunikácia s VDS, a. s. a pracovné stretnutie s pro-
jektantom oh¾adom rozšírenia siete verejného osvetlenia 
v neosvetlených úsekoch obce.

Žiados� okresného úradu Odboru starostlivosti o životné 
prostredie o výrub drevín v intraviláne obce, následná 
obhliadka a vydanie kladného rozhodnutia.

Realizácia III. roèníka stolnotenisového turnaja o putovný 
pohár starostky obce.

Žiados� riadite¾ovi SVP Michalovce oh¾adom úpravy 
koryta, brehov po výrube, upozornenie na naklonené 
stromy pri ceste smerom na Hnojné.

Individuálna úètovná závierka za rok 2016.

Formulár vzájomných vz�ahov a výkaz daní z nehnu-
te¾ností za rok 2016.

Žiados� o poskytnutie dotácie z ÚPSVaR na stravu a ško-
lské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Návšteva starostky a jej zástupcu, Tomáša Štofu, v základ-
nej a materskej škole – poïakovanie uèite¾om pri príleži-
tosti Dòa uèite¾ov.

Spolupráca pri rozde¾ovaní potravinových a hyg. balíkov 
obèanom v hmotnej núdzi.

Vyhlásenie II. stupòa povodòovej aktivity OÚ Micha-
lovce na podnet SVP Michalovce na Jovsianskom potoku.

Protipovodòové opatrenia – prehåbenie priekopy smerom 
na Hnojné a osadenie rúry pri s. è. 275.

Prijatie pozvania Regionálnej antény Národnej siete roz-
voja vidieka SR pre Košický kraj a Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry na informaèný seminár Priame pod-
pory a rozvoj vidieka v súvislosti s PRV SR 2014 – 2020.

Kolaudaèné konanie na rodinný dom p. Saláteka.

Úèas� starostky obce na školení RVC na tému Nakladanie 
s majetkom obce.



4 JOVŒANSKI NOVIÒKI

dokonèenie zo str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Spoluúèas� obce pri zabezpeèovaní XXXIII. roèníka Pod-
vihorlatského maratónu.

Výstavba prechodového chodníka na strednú autobusovú 
zastávku.

MÁJ

Pracovné stretnutie starostov okolitých obcí s predsedom 
OZ Srdce života.

Príprava preh¾adu èerpania rozpoètu za I. kvartál.

Spoluúèas� na organizácii kultúrno-spoloèenského podu-
jatia Otváranie studnièiek v spolupráci so základnou 
školou, CHKO Vihorlat a Zemplínskym osvetovým stre-
diskom v Michalovciach.

Pracovné stretnutie s technikom oh¾adom rozšírenia siete 
verejného osvetlenia.

Príprava obecných novín.

Úèas� starostky obce na Valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Úprava a údržba verejných priestranstiev.

Pracovné jednanie starostov okolitých obcí so zástupcami 
štátneho podniku Lesy SR, OZ Sobrance oh¾adom na-
kladania s lesným majetkom vo vlastníctve štátu.

Úèas� starostky obce na slávnostnom otvorení turistickej 
sezóny na Zemplínskej šírave.

Pracovné stretnutie spoluorganizátorov Dòa rodiny.

Školenie pracovníèky obec. úradu oh¾adom centrálneho 
informaèného systému matrík.

Pracovné stretnutie s arch. Ing. Dankaninovou oh¾adom 
návrhu plánovaného parkoviska pred cintorínom.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite¾ky MŠ 
Jovsa v súlade so zákonom è. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 
è. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme        
s  usmernením SŠÚ Vinné.

Prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími vý-
sledkami a reprezentantov základnej školy v šk. roku 
2016/2017 starostkou obce.

JÚN

redakèná rada

Májová kvapka krvi – dobrovo¾né darcovstvo krvi.

Úèas� starostky obce na školení Doc. JUDr. Jozefa Soto-
láøa, PhD. na tému Rokovanie obecného zastupite¾stva.

Prijatie pozvania Asociácie vodárenských spoloèností   
na odbornú konferenciu „Vodovody a kanalizácie“, partne-
rom ktorej je Združenie miest a obcí.

Prechodový chodník na strednú autobusovú zastávku 
pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii

Pracovné jednanie so správcom Jovsianskeho potoka 
Lesy SR, OZ Sobrance v zastúpení Ing. Jozefom Staškom, 
za úèasti odborných zamestnancov okresného úradu 
Odboru starostlivosti o životné prostredie, Ing. Petrom 
Milým a Ing. Jánom Tkáèom, CSc.

Zapojenie obce do výzvy Ministerstva vnútra SR na pred-
kladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie 
kriminality.

Zapojenie obce do výzvy Úradu vlády o poskytnutie do-
tácie na detské ihrisko.

Prezentaèné školenie pracovníèky OcÚ na tému:  Elektro-
nické služby v informaènom systéme DCOM.

Úèas� ekonómky obecného úradu na školení matrikárov.
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Na�i �kôlkari

Èas plynie neuverite¾ne rýchlo a ïalší školský rok         
je úspešne za nami. Bol to rok, v ktorom sme prežili v našej 
materskej škole ve¾a pekných a neopakovate¾ných chví¾. 

S de�mi a rodièmi sme s rados�ou a láskou pripravovali 
rôzne školské akcie. Vo februári to bol detský karneval,       
v apríli nás navštívili pracovníci Michalovskej hvezdárne.  
V spolupráci s obecným úradom sa deti preniesli do medzi-
planetárneho priestoru, z èoho sme mali všetci pekný 
zážitok. V máji sme s detièkami pripravili program ku Dòu 
matiek, na ktorom deti vystupovali aj v anglickom jazyku.   
V júni sme detièkám pripravili Deò detí s rôznymi 
sú�ažami a sladkými odmenami. Navštívili sme 
Materskú školu v Kaluži, kde na nás už èakali herci Marcela Jakubová, riadite¾ka MŠ

Prešovského divadla Portál s rozprávkou ,,O Žabej 
princeznej”. V spolupráci s rodièmi sme zorganizovali 
brigádu, na ktorej sme upravili a skrášlili areál materskej 
školy.

Záver školského roka sme spolu s rodièmi zavàšili 
prvým dvojdòovým výletom materskej školy na Zemplín-
skej šírave. Zážitky boli úžasné, a preto by sme si radi výlet 
o rok zopakovali.

V septembri zasadne do školských lavíc pä� prváèikov: 
Janka Hoherèáková, Sofinka Benejová, Klárka Ilošvajová, 
Patrik Ciklaminy, Jakubko Ždiòak. Pripravili sme pre nich 
záhradnú rozlúèkovú párty. Našim budúcim prvákom že-
láme ve¾a š�astia a úspechov v škole.

Za všetko, èo sme v tomto školskom roku dokázali, patrí 
ve¾ká vïaka rodièom, ktorí boli trpezliví, ústretoví a mali 
záujem o spoluprácu s nami. Ïakujeme rodine Stariatovej    
a Gabrielovi Andrejcovi za zakúpenie hraèiek pre deti, 
Tomášovi Rybnickému za varné nádoby, Jánovi Šeptákovi 
za paravány do umyvárne, všetkým mamièkám a babièkám 
za dobroty, ktoré s láskou pripravovali na každú školskú 
akciu a všetkým rodièom, ktorí sa prièinili o to, aby sme   
pre deti vytvorili bezpeèné, príjemné a podnetné 
prostredie.

Na záver nám zostáva popria� Vám, milé deti a Vážení 
rodièia, v mene celého kolektívu Materskej školy v Jovse, 
príjemné prežitie letných prázdnin, a aby sme sa zase           
v septembri – v ïalšom školskom roku, stretli všetci 
oddýchnutí a zdraví. 

Èo sa udialo mimo školských lavíc

Školský ples

11. roèník školského plesu sa niesol témou – Bál ¾adovej 
krá¾ovnej. Naše pozvanie na bál prijali starostka obce Jovsa 
Mgr. ¼. Èornejová, spolu s èlenmi Rady školy pri ZŠ Jovsa: 
T. Štofa, Mgr. J. Trembu¾áková, Mgr. G. Matušková, 
MVDr. K. Cupríková, Mgr. M. Šoganová a  J. Andrejcová. 
Vedenie školy ïakuje pedagógom za prípravu plesu a ro-
dièom za chutné pohostenie.

Jarná úprava areálu školy

Environmentálne zameranie našej školy každoroène po-
tvrdzujeme aj jarnou úpravou školského areálu. Do pracov-
ných aktivít sa zapojili všetci žiaci a pedagógovia školy.

Deò uèite¾ov

Pri príležitosti Dòa uèite¾ov detský parlament v spolu-
práci s p. uè. Mgr. M. Rákocim pripravili svojim uèite¾om 
prekvapenie – neèakané milé vystúpenie. Všetkých peda-
gógov školy potešila aj gratulácia v mene zástupcov obce, 
na èele s p. starostkou – bývalou kolegyòou Mgr. ¼. Èorne-
jovou a p. poslancom T. Štofom.

 Zápis prvákov

Dòa 10. 4. 2017 sme usporiadali slávnostný zápis prvákov. 
Okrem pozvaných detí a rodièov budúcich prvákov naše 
pozvanie na zápis prijala aj školská psychologièka s CPPPaP  
v Michalovciach a riad. MŠ v Jovse. Tešíme sa na Vás prváci !

Exkurzia – vodná nádrž Starina a planetárium 
– Kolonické sedlo

Dòa 10. 5. 2017 sa žiaci a uèitelia Základnej školy v Jovse 
zúèastnili exkurzie vodnej nádrže Starina a planetária – Ko-
lonické sedlo. Skvelým zážitkom bola návšteva vodnej    
nádrže a samotný výklad o vodnom diele Starina. Žiaci 
pozorovali slnko a oboznámili sa s druhým najväèším     
teleskopom na Slovensku. 

Poïakovanie patrí p. uè. PaedDr. Martinovi Miòovi      
za organizáciu exkurzie.

PaedDr. Katarína Kereštanová, riadite¾ka ZŠ
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NAŠA ZDRAVÁ OBEC

ÏAKUJEME
• Sponzorom plesu, ktorými boli: obec Jovsa, starostka 

obce Jovsa – Mgr. ¼ubica Èornejová, starosta obce 
Poruba pod Vihorlatom – Juraj Kriška, starosta obce 
Vyšné Remety – Ing. Martin Doliniè, Vojenské lesy       
a majetky Kamenica nad Cirochou, Vladimír Prašèák  
– Vyšné Remety, Ing. Ladislav Halapy – Jovsa, 
Vladimír Miš¾an – Jovsa, Tlaèiareò – Adrián Bura¾, 
PIZZA KASÍNO – Tomáš Rybnický, MARY KAY       
– MVDr. Katarína Cupriková, ILAS, EDISON SK s.r.o. 
Vranov nad Top¾ou, Papier Lechman s.r.o. Micha-
lovce, Palacinkáreò LA CRÊPERIE Michalovce, 
FÚRA s.r.o. Rozhanovce, PD Poruba pod Vihorlatom, 
Cukráreò TINA Michalovce, AUTOSTYL, spol. s.r.o. 
Michalovce, ZEPO spol. s.r.o. Michalovce, EURO-
VIA SK, a.s..

• Vojenským lesom a majetkom za sprostredkovanie 
techniky a zeminy.
Dobrodincom za poskytnutie nezištnej pomoci pre obec: 
Mgr. Emílii Megelovej, Ing. Františkovi Halapymu, 
Marekovi Dešèièkovi, Mariánovi Rychvalskému, 
Rastislavovi Èornejovi, Jánovi Èornejovi ml., Margite 
Šafinovej, PharmDr. Viere Mašèeníkovej. 
Všetkým úèastníkom brigády a zrealizovaných 
podujatí – svojou úèas�ou podujatie nielen podpo-
rujete, ale zároveò ho obohacujete – vïaka Vám!
Všetkým úèastníkom a vedúcemu III. roèníka 
stolnotenisového turnaja o putovný pohár starostky 
obce, Bc. Petrovi Andrejcovi.
Poïakovanie starostky obce pracovníèkam obecného 
úradu a kontrolórke obce za zodpovedný a kreatívny 
prístup k práci, flexibilné prinášanie nových informácii 
a postupov do praxe.
Mládeži obce za pomoc pri zabezpeèovaní zdarného 
priebehu Podvihorlatského maratónu.

•

•

•

•

•

MÁJOVÁ KVAPKA KRVI
Pod týmto názvom sa 

niesla v obci zatia¾ ešte 
netradièná, ale prospešná 
akcia obecného úradu, ktorá 
sa uskutoènila 16. mája pro-
stredníctvom Národnej 
transfúznej služby SR. 

Ve¾ké poïakovanie patrí 
záujemcom a dobrovo¾ní-
kom, ktorí neváhali podeli� 
sa s tým najcennejším – svo-
jou krvou, aby tak pomohli redakèná rada

NAŠI SENIORI

S touto víziou a presvedèením sme so súhlasom po-
slancov obecného zastupite¾stva a pani starostky založili      
v Jovse denný stacionár – zariadenie na krátkodobý pobyt 
so zaistenou odbornou starostlivos�ou pod názvom  
„Prístav“, denný stacionár oficiálne zaregistrovaný 15. 3. 
2017 ako neverejný poskytovate¾ verejno-prospešných 
služieb. 

Stacionár poskytuje ambulantnú opatrovate¾skú službu 
seniorom, ktorí žijú osamelo, alebo aj v rodinách s ekono-
micky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí ich nemôžu 
necha� bez dozoru a zároveò ich nechcú umiestni� natrvalo 
do domova sociálnych služieb.

Výhodou denných návštev v našom zariadení je bý-
vanie v domácom prostredí kombinované s aktívnym 
pobytom v stacionári, v spoloènosti seberovných. Táto 
služba je tu pre seniorov, ktorí chcú a túžia ešte po spo-
loènosti iných ¾udí, porozpráva� sa, pospomína�, zabavi� 
sa, nieèo nové nauèi� a zároveò by� v bezpeèí. 

Prostredie a servis v stacionári je priate¾ské a kom-
fortné s oh¾adom na vek a potreby seniorov. Školený 
personál ich aktivizuje k èinnosti, vedie k sebestaènosti      
a prekonávaniu pocitu osamotenia a izolácie.

Služby, ktoré poskytujeme:
• Pobyt v spoloèenskej miestnosti, priestor na odpoèinok, 

doh¾ad nad užívaním predpísaných liekov, hygienický 
doh¾ad, stravovanie, resp. obèerstvenie, záujmové 
èinnosti.

• Lieèba prácou s využitím schopností každého seniora 
ako súèas� lieèebnej rehabilitácie a psychoterapie.

• Sociálnoprávne poradenstvo na požiadanie.
• Duchovné zamyslenia – len pre záujemcov s využí-

vaním aromaterapie.
• TV, rádio, knihy, èasopisy, tematické debaty a semináre.
• Iné doplnkové služby, preprava, tematické výlety so-

ciálneho a relaxaèného typu. 

Sme na zaèiatku cesty v spoznávaní a urèovaní rytmu, 
ktorý bude vyhovova� našim klientom. Chceme, aby boli 
š�astní a ak budú oni, budeme aj my. Ïakujeme preto 39 
klientom za prvé kroky s nami a pani starostke ¼ubici 
Èornejovej za ústretovos�.  

PhDr. Beáta Pa¾ovèíková, riadite¾ka stacionára

¾uïom v núdzi. Za ich š¾a-
chetnos� a odvahu si právom 
zaslúžia obdiv a úctu nás 
všetkých. Vïaka patrí Alene 
Pajtášovej, Bc. Monike Po-
do¾ákovej, Dominike Bene-
jovej, Ondrejovi Mašèení-
kovi, Rastislavovi Èorne-
jovi, ale i tým, ktorí o tento 
š¾achetný èin prejavili 
záujem. 
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Kevin Haraka¾ – január    

Kevin Rastislav Koziot – máj

Ema Szücsová

Richard Modrák

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

60

70

Koloman Demeter

Štefan Fedorik

Zdenka Džupinová

Valentín Berdák

František Šogan

Anna Homroková

Anna Horváthová

Michal Moškaniè

Mária Mandulová

Alžbeta Homroková

Kvetoslava Vatahová

Alžbeta Moškanièová – február

Daniel Majerèák – apríl

Mária Sénová – máj

Milena Haraka¾ová – jún

JOVŒANSKI NOVIÒKI

OBECNÝ PLES
sa vïaka ve¾kému zá-

ujmu stal v našej obci tra-
díciou. Jedenásteho februára 
sa zišli v sále obecného 
úradu zábavou naladení 
plesajúci.  Pozvanie prijali  
a svojou úèas�ou nás 
poctili: starosta obce Vyšné 
Remety, Ing. Martin Doliniè 
s pani manželkou, JUDr. 
Albert Kováè s manželkou  
a hlavná kontrolórka obce, 
Mgr. Anna Kosánová s man-
želom.

Ples otvorila starostka 
obce, Mgr. ¼ubica Èor-
nejová, ktorá v úvodnom 
p r í h o v o r e  p o p r i a l a  
prítomným nezabudnu-
te¾ný veèer plný radosti      
a zábavy, a takým aj bol, 
plný dobrej nálady, chut-
ného jedla a skvelej hudby  
v príjemnej spoloènosti 
úžasných ¾udí. Úvodný 
tanec patril pani starostke    
s manželom a hlavnej kon-
trolórke obce so zástupcom 
starostky, Tomášom Štofom. 
Do tanca vyhrávala známa Mgr. Gabriela Matušková

(Z dôvodu narodenia koncom júna – v èase tlaèe novín, roèník 2., èíslo 1, 2016, 
neboli zahrnutí do rubriky)

K prvým narodeninám blahoželáme:

hudobná skupina Pyramída. 
K dobrej nálade prispeli 
svojím veselým tancom a 
spevom naše krásne folkló-
ristky. Tancovalo sa do sko-
rých ranných hodín. Vïaka 
štedrým sponzorom boli 
mnohí plesajúci potešení   
aj bohatou tombolou.

Ïakujeme všetkým, 
ktorí sa podie¾ali na prí-
prave tejto obecnej akcie. 
Veríme, že v ïalšom roku  
sa znovu stretneme v rov-
nako príjemnej atmosfére.
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Stolnotenisový turnaj už tradíciou

Bc. Peter Andrejco

Turnaj ako každoroène otvorila starostka obce, ktorá popriala sú�ažiacim ve¾a zdaru a úspechu v duchu 
fair-play hry. Samotnej sú�aži predchádzali týždòové rozohrávky. Hráèom boli poèas celého týždòa k dispo-
zícii štyri stolnotenisové stoly, na ktorých mohli trénova�, resp. zdokona¾ova� svoju hru. Rozohrávky boli 
naplánované poèas jarných prázdnin, aby sa školopovinným dostalo èo najviac èasu na tréning. 

Turnaj sa uskutoènil v sobotu 11. marca o 10:00 ho-
dine. Vzh¾adom na poèet zúèastnených sme pôvodné 
štyri športové kategórie zúžili na tri. Keïže seniori prišli 
len dvaja, tak sa otvorila kategória dospelých, dorastu    
od 15 do 18 rokov a žiacka kategória do 15 rokov. Naj-
viac úèastníkov tvorila kategória dospelých, kde si medzi 
sebou zmerali sily ôsmi chlapi systémom dvoch skupín   
a následnou vyraïovacou fázou. V kategórii dorastu sa 
prihlásilo šes� úèastníkov a zároveò jediná zástupkyòa 
nežného pohlavia, Adela Stariatová. Hrali podobným 
systémom ako muži, èo znamená v dvoch skupinách        
a následnej vyraïovacej fáze. V najmladšej žiackej kate-
górii sa stretli  traja chlapci, ktorí hrali systémom každý    
s každým.

Hráèov motivovali ceny, ktoré zabezpeèila obec a boli 
vystavené poèas celého turnaja. V každej kategórii si prví 
traja odniesli pohár, sošku, resp. medailu. Ale naprázdno 
neodišiel nikto. Ocenené boli všetky umiestnenia, mladšie 
roèníky sladkými odmenami a dospelí symbolickou f¾aš-
tièkou a vecnými cenami v podobe diárov, pier a podobne. 
Keïže turnaj trval aj v èase obeda úèastníci mali možnos� 
obèerstvi� sa a posilni� peèenou klobásou.

Aj napriek tomu, že turnaj sa odohrával v príjemnej     
a priate¾skej atmosfére sme mali možnos� vidie� urputné 
boje, kde si nikto niè nedaroval a každý chcel zví�azi�.  
Za nejedným zeleným stolom si hráèi vymieòali jeden 
smeè za druhým. V kategórii dospelých sa do finále pod¾a 
oèakávania dostal Rudolf Stariat, ktorého vyzval èierny 
kôò turnaja, Vladimír Spišovský, ten však prehral 3:1       
a celkovým ví�azom kategórie dospelých sa stal „Rudo“ 
Stariat. Súboj o tretie miesto proti sebe postavil dvoch 
skúsených pingpongistov, Miroslava Rakociho a Mariána 

Ždiòáka. Z ví�azstva sa nakoniec tešil prvý menovaný     
a skonèil tak na tretej bronzovej prieèke. Ostatné štyri 
miesta obsadili hráèi v nasledovnom poradí: 5. Peter 
Andrejco st. 6. Ondrej Mašèeník 7. Rastislav Èornej 8. 
Marián Luterán. Je treba osobitne spomenú� Mariána 
„Klingyho“ Luterána, ktorý bol najstarším úèastníkom. 

V kategórii dorastu to všetkým chlapcom ukázala 
Adela Stariatová, ktorá vo finále porazila Pavla Èu-
chrana. Na tre�om mieste skonèil Timotej Èornej, ktorý  
si poradil s Ivanom Trembu¾ákom. Piate a šieste miesto 
obsadili Peter Andrejco ml. a Pavol Bardoci. U naj-
mladších dominoval bez straty setu Ján Kalafaktor, 
ktorému úspešne sekundovali druhý Štefan Bardoci         
a tretí Kevin Hrstka. 

Každému z úèastníkov a organizátorov patrí ve¾ká 
vïaka. Toto podujatie sa stáva neodmyslite¾nou sú-
èas�ou v rámci športových aktivít našej obce. A dúfajme, 
že s pribúdajúcimi rokmi bude priamo úmerne stúpa�     
aj poèet hráèov. Športu zdar!  
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