
VÁ�ENÍ SPOLUOBÈANIA!

Najviac pozitívnych ohlasov zo strany obèanov, hostí    
i predstavite¾ov samospráv patrilo prechodovému chodníku 
na strednú autobusovú zastávku a priestranstvu, ktoré sa 
upravilo osadením lavièiek a výsadbou okrasných rastlín.

Na futbalovom ihrisku sa vybudovala kanalizaèná prí-
pojka k budove šatní, zároveò sa využil výkop a do jednej 
ryhy sa implementovalo aj potrubie na vodu a el. vedenie, 
ktoré si  kvôli èastým poruchám a výpadkom el. energie 
vyžadovalo spolu s el. rozvodnou skriòou výmenu. V bu-
dove sa tiež zriadili nové sociálne zariadenia pre verej-
nos�, ktoré na obecnej akcii, Rozlúèka s letom, ocenili 
najmä ženy a uskutoènila sa výmena okien a vstupných 
dverí.

V interiéri materskej školy sa vïaka dobrovo¾níkom 
uskutoènila ma¾ba rokmi schátralých stien. Potrebná 
bola aj výmena umývadiel, vodoinštalaèného potrubia 
ako aj pokládka dlažby vstupnej chodby.

V jesennom období sme s prácami pokraèovali. V ne-
osvetlených úsekoch obce sa osadili ståpy verejného 
osvetlenia s montážou nových svietidiel. Na cintoríne sa 
zrealizovala rekonštrukcia zatekajúcej strechy na dome 
smútku, svojpomocne sa vyma¾oval interiér, rozšírilo sa 
ozvuèenie a osvetlenie a osadilo sa betónové umývadlo. 
Kuchyòa školskej jedálne si vyžadovala výmenu starej 
nefunkènej linky a zníženie energetickej nároènosti 
výmenou okien, znížením ich poètu i ve¾kosti.
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Dôležité je, že i s najpálèivejším problémom sme sa 
pohli vpred a spol. VVS, a. s. zaèala s výstavbou vodo-
vodu, zatia¾ krátkym úsekom, no verím, že kumuláciou 
finanèných prostriedkov a pri dobrej vôli kompetentných 
predstavenstiev, ktorým rovnako záleží na rozvoji regió-
nov a obcí, sa bude môc� vo výstavbe pokraèova�.

Že nielen chlebom je èlovek živý, ste milí obèania, 
potvrdili svojou bohatou úèas�ou na kultúrnych 
podujatiach obce – Obecnom plese, Dni rodiny, Rozlúèke 
s letom, na slávnostnom posedení seniorov z príležitosti 
mesiaca úcty k starším, na stretnutí s Mikulášom, èi už 
tradiènej vianoènej akadémii.

Pozitívny vz�ah k športu ste preukázali Na ¾ade              
– dobrým hokejom a korèu¾ovaním na klzisku v Micha-
lovciach, ako aj úèas�ou na tradiènom stolnotenisovom 
turnaji o Putovný pohár starostky obce. A dobrou správou 
bol aj odraz našich futbalistov od dna. Držím prsty aj       
v jarnej èasti sezóny.

Ve¾ké poïakovanie a úcta patrí Vám všetkým, ktorí 
ste poèas roka akýmko¾vek spôsobom obci pomohli.     
Je potešením, že Vás bolo viac ako po minulé roky a že 
nikto z oslovených pomocnú ruku poda� neodmietol, 
mnohí bez nároku na odmenu. Ïakujem Vám za angažo-
vanos� vo veciach verejných, za ústretovos�, nezištnos�, 
ktoré budú potrebné i pri prípravách osláv 600. výroèia  
od prvej písomnej zmienky našej obce.

Pred dverami najkrajších sviatkov v roku, prajem Vám, 
milí obèania, ich pokojné a požehnané slávenie v kruhu 
najbližších, neopakovate¾nú atmosféru a do nového roku 
vykroèi� š�astne s nádejou, že bude lepší s mnohými 
príležitos�ami pre úspech a dôvodmi pre rados�. 

I tentoraz nám rok zbehol rýchlym tempom a opä� 
sa ocitáme na jeho sklonku. Ako pre mnohých z nás, 
tak i pre obec, priniesol mnoho pozitív, no i dní menej 
š�astné, mnoho prínosov, no i strát. So všetkým bolo 
potrebné vysporiada� sa, a aj napriek prekážkam ís� 
ïalej.

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

OBECNÝ ÚRAD V JOVSE

10. februára 2018 na

Vás srdeène pozýva

s hudobnou skupinou
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„Krásni mladí ¾udia sú 
hraèka prírody, ale krásni 
starí ¾udia sú umelecké 
diela“ (Buddha)... a v našej 
dedine máme takých ¾udí 
mnoho. Práve o nich bol 
29. október, kedy sme     
im prejavili svoju úctu      
a vïaku. Deò úcty k star-
ším sa niesol pod záštitou 
Obecného úradu Jovsa. 
Ruku k dielu, ve¾kou 
mierou, priložili pracov-
níèky obecného úradu, 
pani starostka a úèinku-
júci, ktorí si pre našich 
seniorov pripravili pestrý 
program. 

Po príhovore p. sta-
rostky, Mgr. ¼ubice Èorne-
jovej, ktorá vrúcnym 
slovom privítala hostí, 
nasledoval program spre-
vádzaný moderátorskou 
dvojicou v zložení Mgr. 
Eriky Šimkovej a Bc. Petra 
Andrejca. Do detských 
èias nás svojím milým 
vystúpením vrátili šikovné 
deti z materskej školy, 
ktoré nacvièovali svoje 
vystúpenie pod láskavým 
doh¾adom uèiteliek, Mar-
cely Jakubovej a Nikoly 
Jacikovej. A keïže k našej 

dedine neodmyslite¾ne 
patrí aj folklór, ako ïalší sa 
predstavili ,  folklórna 
skupina Jovšan. Piesne     

z hlasov „jovšanskích 
chlopov“ a dievèat sa 
niesli celou sálou a vyèarili 
nejeden úsmev.

Ïalším bodom progra-
mu boli vystúpenia žiakov 
základnej školy. Svojím 
taneèným, dynamickým 
vystúpením oživili atmo-
sféru a humorná scénka 
rozosmiala všetkých prí-
tomných. A keïže dobrej 
hudby, spevu a tanca  
nikdy nie je dos�, svojím 
vys túpen ím pr i spe la       
do programu aj dedinská 
folklórna skupina, Vešeli 
Jovšaòe, s ¾udovým pás-
mom „Špivam špivanoèki 
pok¾am dzivèe mladi“.    
A pri pripomenutí dávnych 
jovsianských piesní ne-
ostalo jedno oko suché. 

Bodkou na záver bola 
báseò, ktorej slovami sme 
si uctili vážených prí-
tomných. Zvyšok veèera 
sa niesol v duchu vo¾nej 
zábavy. Do tanca hral 
šikovný multiinštrumenta-
lista, Bc. Dušan Pulko,      
a naši seniori si pripome-
nuli svoje mladé èasy,   
keï brázdili  parkety        
na dedinských zábavách.   

Bc. Peter Andrejco

V Jovse sa na starších nezabúda!

Už tradiène na konci leta sa v našej obci koná obecná 
akcia, ktorá sa nesie v duchu pozitívnej energie, zábavy       
a stretnutí milých ¾udí z blízkeho a ïalekého okolia. 

¼udia si poèas leta oddýchli, naèerpali nových síl do na-
stávajúceho obdobia, aby na futbalovom ihrisku otvorili 
svoje srdcia pre bohaté, kultúrne a chu�ové zážitky, ktoré si 
odniesli domov, a na ktoré budú ešte dlho spomína�.           
O bohatý kultúrny program sa postarali: FS JOVŠAN, FS 
PORUBJAN, VEŠELI JOVŠAÒE a taktiež aj ¾udový roz-
právaè Jožko Jožka. ¼udia sa zabavili pri vystúpení hudob-
nej skupiny FreedEggs a pozreli si zaujímavú svetelnú 
show SAULE. O veselú a taneènú zábavu sa postarala    
hudobná skupina POCIT. Poèas celej akcie si ¾udia 
vychutnali výborný gu¾áš, langoše, trdelníky, popcorn       
a cukrovú vatu.

Ïakujeme všetkým, ktorí svojou úèas�ou prispeli k do-
brej a príjemnej atmosfére tohto dòa, zvláš� tým, ktorí sa 
podie¾ali na organizácii a prípravách. A to obecnému úradu, 
poslancom obecného zastupite¾stva, menším obecným 

službám, všetkým dobrovo¾níkom a taktiež aj vïaèným 
sponzorom akcie, a to spoloènosti AQUA PRO Poruba 
p./Vih., spoloènosti ILAS, Vojenské lesy a majetky Kame-
nica nad/Cirochou.

Pozitívne ohlasy ¾udí sú spätnou väzbou, že vynaložené 
úsilie nebolo zbytoèné a opä� sa všetci tešia na ïalšie super 
akcie.

ROZLÚÈKA S LETOM

Mgr. Erika Šimková
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ÏAKUJEME

- redakèná rada -

• JUDr. Jozefovi Chudovi za odbornú právnu pomoc  
pre obec
Dobrovo¾níkom pri úprave a ma¾be stien interiéru 
materskej školy – Tomášovi Rybnickému, Mirosla-
vovi Kereštanovi, Miroslavovi Podhorovi, Lukášovi 
Benejovi, Martinovi Berdákovi, Jánovi Šeptákovi, 
¼uboslavovi Èižmárovi, Jane a Rudolfovi Ždiòa-
kovým
Riadite¾ovi Odštepného závodu VLaM SR v Kame-
nici nad Cirochou, Ing. Antonovi Bodnárovi a ve-
dúcemu LS Jovsa, Ing. Marekovi Hojdanovi,         
za spoluprácu a ústretovos�
Dobrovo¾níkom pri organizovaní Rozlúèky s letom    
– obecnému úradu a zaangažovaným poslancom 
OZ, Mgr. Erike Šimkovej, Marcele Jakubovej, 
Nikole Jacikovej, Ing. Martinovi Matuškovi, Márii 
Kopèanskej, Anete Chmeliarovej, Natálii Andrej-
covej, Pavlovi Andrejcovi, Milošovi Andrejcovi ml., 
rod. Dobrockej, rodinám Stanislava Haraka¾a, 

•

•

•

Vojtecha Haraka¾a a Dávida Haraka¾a, Michalovi 

 Semkovi, Petrovi Ždiòákovi, Miroslavovi Podho-
rovi, Tomášovi Rybnickému, rod. Jána Stariata, 
Gabriele Kereštanovej, Milene Gazulièovej, Margite 
Andrejcovej, Márii Bura¾ovej, Bohuslave Homro-
kovej, èlenom futbal. klubu – Rastislavovi Èorne-
jovi, Ondrejovi Mašèeníkovi, Jánovi Eštokovi ml., 
Ivanovi Gombovi, Ondrejovi Demkovi, Vladimírovi 
Jacikovi, Pavlovi uchranovi ml., kuchárkam – Lenke 
Andrejcovej a Zuzke Pirèovej, menším obecným 
službám
Dobrovo¾níkom za ochotu a nezištnú pomoc pre obec 
– Po¾ovníckemu združeniu Hrádok Kusín a Mare-
kovi Klanicovi, Lenke Andrejcovej, Ladislavovi 
Mihaleèkovi, Mariánovi Sobekovi st., Milošovi 
Anrejcovi st., Vladimírovi Miš¾anovi, Miroslavovi 
Podhorovi, Štefanovi Hinïošovi, Rastislavovi 
Èornejovi, rod. Moškanièovej, Lukášovi Rozho-
novi, Milanovi Ma�ašovi st., Michalovi Hoher-    
èákovi, Patrikovi Ciklaminymu, Mgr. Emílii 
Megelovej.

•

Demeterovi,  Ladislavovi  Mihaleèkovi,  Matúšovi

Podujatie už tradiène 
otvorila naša moderátorka, 
Mgr. Erika Šimková, ktorá 
nás celým programom 
sprevádzala. Úvodné slovo 
patrilo starostke obce        
a správcovi farnosti. V òom 
obaja vyzdvihli rodinu ako 
základnú jednotku spoloè-
nosti s jej funkciami,         
a  zdôraznil i  potrebu 
zdravo fungujúcej rodiny  
– rodiny ako takej a zá-
roveò našej ve¾kej rodiny 
– rodiny obecnej, ktorá 
rovnako potrebuje zdravé 
a pevné vz�ahy, vzájomnú 
pomoc,  komunikáciu        
a spoloène strávený èas.   
A ten bol naozaj po-
žehnaný – ako pozitívnou 
atmosférou, tak dobrým  
poèasím. Každý úèastník 
si prišiel na svoje. Maskot 
Bobrík, zábavné nafu-
kovacie atrakcie, rýchle 
autokáry, zábavné sú�aže, 
stre¾ba zo vzduchovky,  
ma¾ovanie na tvár, ukážky 

DEÒ RODINY

hasièskej a policajnej 
techniky, veselá muzika 
Dušana Pulka, potešili 
nielen detí, ale aj dospe-
lých. Všetkých obèerstvila 
osviežujúca zmrzlina, 
chutný gu¾áš, langoše        
i trdelníky. Za zmienku 
stojí sú�až pre dospelých 

Konal sa v príjemnom prostredí školského areálu,  
kde sa v popoludòajších hodinách stretli rôzne vekové 
kategórie, mladé rodiny i tí skôr narodení, so zámerom 
pookria�, pozhovára� sa, zabavi� sa, participova�.

vo vytrvalostnom držaní 
kríg¾a s pivom, kde si prvé 
miesto zaslúžene vybojo-
val Ing. František Halapy.

A na záver – ve¾ké 
poïakovanie tým, ktorí     
i tentokrát neváhali otvori� 
svoje srdcia, obetova� svoj 
èas i financie a by� 
užitoèným pre obec, naše 
deti a spoluobèanov. 
Ïakujeme sponzorom       
a spoluorganizátorom: 
obecnému úradu, zá-
kladnej škole, materskej 
škole, ZKSM, ZTP, spol. 

ILAS, dennému stacio-
náru, Po¾ovníckemu zdru-
ženiu Vihorlat, Vojenským 
l e s o m  a  m a j e t k o m              
v Kamenici nad Cirochou, 
spol. Hallwood, futbalo-
vému klubu, spol. Fricup, 
požiarnemu technikovi 
Vladimírovi Miš¾anovi, 
Mgr. Jaroslave Trembu¾á-
kovej, Lenke Andrejcovej, 
Mgr. Patrikovi Ciklami-
nymu, Tomášovi Rybnic-
kému, Jánovi Èornejovi 
ml., Bc. Dušanovi Pulkovi.

- redakèná rada -

Tradíciou sa v našej obci stal DEÒ RODINY, ktorý sa v tomto 
roku uskutoènil v prvú prázdninovú nede¾u – 2. júla
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Deò rodiny – podujatie pripravované obcou, základnou 
školou, materskou školou, miestnymi podnikate¾mi          
a organizáciami.

Pracovné stretnutie so zástupcami VSD, a. s. Košice 
oh¾adom výmeny ståpov verejného osvetlenia, ktoré sú  
vo vlastníctve spoloènosti.

Pracovné stretnutie s projektantom stavby VODOVOD   
– JOVSA, Ing. Sokologorským a zástupcami spol. VVS, 
a. s., Ing. Èerveòákom, Ing. Sabolovou, Bc. Muchom       
a Ing. Ma�ašom, iniciované starostkou obce, konané     
na VVS, a.s. Michalovce.

Svojpomocné vyma¾ovanie interiéru materskej školy.

Úprava a údržba verejných priestranstiev. 

Škodová udalos� – poškodená strecha na dome smútku 
vplyvom búrky a prívalového dažïa.

Žiados� o opravu výtlkov na miestnej komunikácii úseku 
od základnej školy smerom na cestu II. triedy a odstrá-
nenie nánosu pilín na miestnu komunikáciu adresovaná 
riadite¾stvu Vojenských lesov a majetkov v Kamenici  
nad Cirochou.

Upozornenie adresované Správe ciest KSK na vážny stav 
ohrozenia cestnej dopravy na komunikácii II. triedy 
smerom od obce Jovsa na obec Hnojné, v dôsledku naklo-
nených stromov.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva a Komisie na ochranu 
verejného záujmu.

Aktualizácia povodòového plánu a plánu ukrytia.

Žiados� adresovaná správcovi potoka, Lesy SR, oh¾adom 
úpravy vodného toku Jovsiansky potok.

Doplnenie žiadosti o NFP k revitalizácii prameòa – výzva 
PPA.
Upozornenie Dopravného inšpektorátu na zvýšenú rýchlos� 
cestnej premávky v obci a prosba o súèinnos� pri zvýšení 
bezpeènosti cestnej dopravy.
Úèas� starostky obce na parciálnej porade spol. ARRIVA 
Michalovce k tvorbe cestovného poriadku pravidelnej 
autobusovej dopravy.
Príprava projektovej dokumentácie el. prípojky a odber-
ného el. zariadenia pre napojenie na zdroj el. energie 
rómskej bytovej jednotky.
Oboznámenie s právnymi pripomienkami k zmluve so spol. 
Lekos.
Zasadnutie obecného zastupite¾stva.
Ústne pojednávanie zvolané Okresným úradom Micha-
lovce, odborom starostlivosti o životné prostredie, spojené  
s miestnym zis�ovaním oh¾adom vodoprávneho konania 
k povoleniu na vypúš�anie vyèistených odpadových vôd  
z ÈOV Jovsa.
Konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu krov      
a drevín spol. Z.O.A., s.r.o.
Príprava podkladov a následná previerka Okresnej proku-
ratúry Michalovce zameraná na zistenie stavu zákonnosti 
pri dodržiavaní vybraných ustanovení zákona è. 369/1990 
Zb. o Obecnom zriadení.
Svojpomocné vyma¾ovanie interiéru domu smútku.
Príprava podkladov pre audit úètovnej závierky za rok 
2016 a príprava úètovnej závierky za III. kvartál.
Úèas� pracovníèky OcÚ na odbornom seminári: Osvedèo-
vanie listín a podpisov na listinách a novela zákona           
o správnych poplatkoch.
Postúpenie s�ažnosti obèana Komisii na ochranu verejného 
záujmu.
List Ministerstva financií SR oh¾adom príspevkovej orga-
nizácie Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava.

Školenie pracovníèky OcÚ oh¾adom zákona o miestnych 
daniach a poplatkoch, novela zákona o odpadoch.
Žiados� o dohadovacie konanie pre dofinancovanie zá-
kladnej školy adresovaná Okresnému úradu Košice, odbor 
školstva.
Pracovné rokovanie zvolané starostkou obce na podnet 
Rady ZŠ oh¾adom urèenia vodorovného dopravného zna-
èenia – priechodu pre chodcov na strednej autobusovej 
zastávke spojené s obhliadkou úèastníkmi konania           
– Dopravným inšpektorátom PZ, Okresným úradom 
Michalovce, odborom cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii a Správou ciest KSK.

JÚL

SEPTEMBER

OKTÓBER

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Stavebné konanie oh¾adom výstavby rod. domu Ing. Fran-
tiška Halapyho.

Výstavba kanalizaènej prípojky k budove TJ, príprava  
pre vodovodnú prípojku.

Zriadenie toaliet pre verejnos� v budove TJ na miestnom 
futbalovom ihrisku.

Rekonštrukcia prívodu el. vedenia k budove TJ – výmena 
kábla a el. rozvodných skríò.

Pokládka dlažby vstupnej chodby v materskej škole, vý-
mena nádržiek detských toaliet a vodovodných batérií.

Osadenie nových ståpov a lámp osvetlenia na miestnom 
cintoríne.

Úèas� starostky obce na 34. roèníku Folklórnych slávnosti  
v Porube pod Vihorlatom.

Stavebné konanie oh¾adom výstavby rodinného domu 
Jána Pavlovièa ml.

Príprava dokumentácie, pracovné stretnutia oh¾adom 
podania žiadosti o NFP v rámci výzvy pre Operaèný 
program: Integrovaný regionálny operaèný program.

Zrealizovaná požiadavka VVS, a. s. – opätovné vyèistenie 
parcely k zaèatiu stavby vodovodu, sprístupnenie pre-
chodu z cesty II. triedy na parcelu, doèasné premostenie.

Pracovné stretnutie s arch. Ing. Dankaninovou a kompe-
tentným odborníkom na parkovacie priestory.

AUGUST

pokraèovanie na str. 4

Oprava zatekajúcej strechy na dome smútku.

Iniciovanie a úèas� starostky na pracovnom stretnutí 
Komisie na ochranu verejného záujmu.

Oprava betónového mostíka po autonehode pri dome       
so súpis. èíslom 87 úèastníkom nehody.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
obcí mikroregiónu Šírava.

Obecná akcia Rozlúèka s letom.

Stavebné konanie o odstránení stavby p. Martina Gondžúra.

Stavebné konanie oh¾adom výstavby rodinného domu     
p. Viktórie Fencikovej.
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dokonèenie zo str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

OKTÓBER

DECEMBER

Výmena vchodových dverí a okien v budove šatní          
na miestnom futbalovom ihrisku.

Vo¾by do orgánov samosprávnych krajov.

Úèas� starostky obce na školení odbornej prípravy pred-
sedov krízových štábov obcí a miest okresu Michalovce.

Reklamácia a následná oprava svietidiel verejného osvet-
lenia spol. Movyrob.

Zaèiatok stavby vodovodu Radu J spoloènos�ou VVS, a.s. 

Úèas� pracovníèky OcÚ na školení SLOVES.

Vypracovanie monitorovacej správy k projektu Rekon-
štrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Jovsa.

Oprava výtlkov na miestnej komunikácii od ZŠ k ceste II. 
triedy Vojenskými  lesmi a majetkami.

Úèas� kronikárky obce na vzdelávacom seminári Vedenie 
obecných a školských kroník.

Svojpomocné osadenie betónového ž¾abu na miestnej 
komunikácii.

Príprava rozpoètu na rok 2018 – 2020, vypracovanie roko-
vacieho poriadku obce a zásad odmeòovania poslancov.

Pracovné stretnutie s riadite¾om Odštepného závodu 
VLaM SR v  Kamenici nad Cirochou.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

NOVEMBER

redakèná rada

Osadenie nových ståpov verejného osvetlenia v neosvet-
lených úsekoch obce, montáž svietidiel.

Úèas� pracovníèky OcÚ na pracovnom stretnutí matri-
károv SR oh¾adom novelizácie vyhlášky MV SR è. 
302/1994 Z.z. s úèinnos�ou od 1. 1. 2018 a novelizácie 
zákona è. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Zvolanie štátneho stavebného doh¾adu na základe písom-
ného podnetu obèana spojené s miestnym šetrením.

Úèas� pracovníèky OcÚ na školení predsedov, podpred-
sedov a zapisovate¾ov okrskovej volebnej komisie.

Kontrola vedenia matrík pod¾a zbierky listín JUDr. Annou 
Dankovou za rok 2016.

Školenie pracovníèky OcÚ oh¾adom výkazníctva sociálnej 
pois�ovne.

Zasadnutia èlenov okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do orgánov samosprávnych krajov.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí zástupcov 
samospráv a riadite¾ov ZŠ a MŠ Spoloèného školského 
úradu Vinné.

Kolaudaèné konanie rodinného domu rod. Rudolfa Ždiòaka.

Riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce Ing. 
Boškovou, postúpenie žiadosti obèanov.

Úèas� kontrolórky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a kontrolórov okolitých obcí s JUDr. J. Sotoláøom oh¾a-
dom stavu a ïalších postupov obcí regiónu Zemplínska 
šírava (Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava)         
– v nadväznosti na existenciu spoloènej príspevkovej 
organizácie. 

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Pracovné školenie starostov obcí k vo¾bám do orgánov 
samosprávnych krajov.

Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti mesiaca úcty 
k starším.

Úprava verejného priestranstva pri strednej autobusovej  
zastávke výsadbou okrasných rastlín.

Odovzdanie projektovej dokumentácie, fotodokumentácie 
a ïalších podkladov k podaniu žiadosti o NFP oh¾adom 
stavby „Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa“.

Osadenie umývadla a reproduktorov na miestnom cintoríne.

Výmena okien v kuchyni školskej jedálne.

Pracovné stretnutie s audítorom oh¾adom výsledkov auditu 
konsolidovanej a individuálnej úètovnej závierky.

Stretnutie detí s Mikulášom.

Príprava obecných novín.

Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2017.

Úèas� ekonómky obce na vzdelávacom seminári Úètovná 
závierka v obciach k 31. 12. 2017.

Spracovanie roènej úètovnej závierky k 31. 12. 2017.

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

Žiados� o sponzorstvo adresovaná generálnemu riadi-
te¾stvu Vojenských lesov a majetkov SR, š. p.

Oprava vstupnej chodby obecného úradu.

Schválenie dotácie Ministerstva vnútra SR, v programe 
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, na vý-
stavbu externého FIT PARKU.

Úèas� starostky, poslancov OZ, kontrolórky obce a pra-
covníèok OcÚ na slávnostnom spoloènom zasadnutí 
zastupite¾stiev okolitých obcí organizovaného obcou 
Kusín.

Stretnutie detí s Mikulá�om
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VZÁCNY HOS� NA NAŠEJ ŠKOLE

Dòa 14. 9. 2017 sme na 
našej škole privítali vzác-
neho hos�a – košického 
eparchiálneho biskupa 
vladyku Milana, ktorý     
k nám zavítal v deò sviatku 

Povýšenia sv. Kríža. Spo-
loène sme sa zúèastnili be-
sedy na tému o Sv. Cyrilovi 
a Metodovi, nako¾ko v na-
šom chráme sa nachádzal 
obraz a relikvie týchto 

svätcov. Deti si na úvod 
pozreli zaujímavú pre-
zentáciu, ktorá sa im  
ve¾mi páèila a dozvedeli sa 
ve¾a zaujímavého z ich 
života. 

V závere nám vladyka 
požehnal na zaèiatok 
školského roka a my sme 
mu popriali všetko dobré  
k jeho životnému jubileu, 
ktoré oslávil len nedávno. 
Po chutnom obede na-
sledoval spoloèný futbal, 
ktorý si všetci užívali.

Tento nádherný deò  
sme ukonèili veèernou 
liturgiou v miestnom 
chráme, kde sa ¾udia 
spoloène modlili sv. ru-
ženec za biskupa a na zá-
ver mu deti odovzdali 
prekvapenie – Ruženec 
vyrobený z kvetín. Bol to 
naozaj nádherný deò, 
ktorý sme prežili v mod-
litbách a na ktorý budeme 
ešte dlho spomína�.

PaedDr. Katarína Kereštanová

„Kapusta, kapusta,

jakaš fajna bula“

Posedenie �iakov 
Základnej �koly Jovsa 
so svojimi starými rodièmi

PaedDr. Katarína Kereštanová

Dòa 8. 11. 2017 mali posedenie žiaci Základnej 
školy Jovsa so svojimi starými rodièmi, ktoré sa nieslo 
témou „Kapusta, kapusta, jakaš fajna bula“. 

Žiaci sa na túto akciu pripravovali už od októbra. 
Zbierali recepty na rôzne kapustové jedlá, vyh¾adávali    
o nich informácie, ktoré spracovali vo svojich 
projektoch a následne ich na spoloènom posedení 
prezentovali.

Príjemným spestrením bolo vystúpenie p. Marty 
Dudrovej, vedúcej folklórnej skupiny Porubjan, ktorá  
nás spolu s našim školníkom p. Jánom Èornejom  
oboznámila s tradíciou nakladania kapusty a spolu      
s de�mi a ich starými rodièmi kapustu spoloène naložili.  

Na záver stretnutia sme ochutnali skvelé recepty        
z kapusty, ktoré nám s láskou pripravili starí rodièia.    
Už teraz sa tešíme na ïalšie stretnutie.
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Monografia o obci Jovsa 

S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Kristína Ždiòaková – júl
Sidónia Èuchranová – august

Anna Sénová – august

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60
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90

Mária Rybnická
Zdenka Trembu¾áková

Ing. Milan Kališ
Anna Ochraòová
Helena Birèáková

Michal Tomáš

Kamila Sobeková
Marta Trembu¾áková

Mária Hrehová
Ján Horòak

Anna Andrejcová
Slávka Fedoriková
Milena Horòaková
Božena Gazulièová

Katarína Džupinová
Anna Prievalská

Júlia Mochorovská

Anna Birèáková – september

JUDr. Andrej Chuda – september

Helena Stariatová – november

Mária Trembu¾áková – november

Ružena Jankovièová – november

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Michaela Magyarová
Viktor Sakajto

Ing. Daniela Ihnátová
Peter Stariat

Veronika Jašèurová
¼uboš Èuchran 

MUDr. ¼udmila Prišèáková
¼ubomír Semjan

Lucia Koribanièová
Marek Popik 

V roku 2018 si obec Jovsa pripomenie 600. výroèie 
prvej písomnej správy. Pri tejto príležitosti sa tunajšia 
samospráva rozhodla vyda� prvú odborno-popu-
larizaènú publikáciu o miestnych dejinách. Do dnešných 
dní totiž takýto typ knihy o obci chýbal. 

Hneï v úvode je po-
trebné zdôrazni�, že prvá 
písomná zmienka v latin-
sky písanej listine z roku 
1418 neznamená vznik 
dediny. Obec svoju histó-
riu „písala“ už dávno pred-
tým.

Zostavením autorského 
kolektívu bol poverený 
regionálny historik dr. 
Martin Molnár (publi-
kaène aktívny od roku 
1999). Celkovo sedem 
kapitol už nieko¾ko me-
siacov pripravuje šes� 
autorov z prostredia od-
borných inštitúcií (aka-
démia  v i ed ,  a r ch ív,  
múzeum). Recenzentom 
knihy je univerzitný pro-
fesor Peter Zubko. 

Autori jednotlivých ka-
pitol preskúmali archívny 
materiál v slovenských, 
maïarských a  ukra-
jinských archívoch. Pripo-
menú� je potrebné i to,    
že písomnosti do roku 
1918, resp. 1919 sú písané 
v latinskom, maïarskom 
alebo nemeckom jazyku.

V rukopisoch, ktoré má 
zostavovate¾ už k dispo-
zícii, sa nachádza množ-
stvo nových faktogra-
fických údajov, s ktorými 

sa tunajší obyvatelia 
doteraz nemali možnos� 
oboznámi� – ide napr.       
o prvé známe jovsianske 
priezviská z roku 1549,     
o zabudnuté miestne 
kúpele èi údaje o tunajšej 
židovskej komunite.

Najmä dnes, v globa-
lizovanom svete, je ve¾mi 
potrebné, priam žiaduce 
pozna� svoje korene. 
Každý z nás má totiž len 
jednu rodnú obec, rodné 
mesto, jednu „rodnú hru-
du“. A úprimne: Èo vieme 
o svojej obci, meste? Ako 
poznáme svojich predkov? 
Èo vieme o ich živote        
a prostredí, kde pôsobili   
èi pracovali?

Vznikajúca obecná 
m o n o g r a f i a  m á  t a k  
ambíciu zaplni� biele 
miesta v pomerne bohatej 
histórii Jovsy. 

Do prípravy publikácie 
sa však môžu zapoji� aj 
obèania, a to prostred-
níctvom starých, „zažlt-
nutých“ fotografií – ich 
skeny potom budú môc� 
nájs� v obrazovej prílohe. 

Dr. Martin Molnár 
zostavovate¾ publikácie 

Dobrovo¾ný hasièský zbor Jovsa v roku 1930
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NAŠI ŠKÔLKARI

,,Pre deti má láska iba tri písmená: È – A – S“
John Crudele

V tomto školskom roku 
navštevuje našu materskú 
školu 17 detí: Martinko 
Berdák, Alex Cuprík, Laura 
Èižmárová, Marko Gejguš, 
Tobias Haraka¾, Viktória 
H a r a k a ¾ o v á ,  S a m k o  
Kereštan, Šimonko Lobo, 
Vladko Miš¾an, Adamko 
Podhora, Barborka Ryb-
nická, Lukáško Rybnický, 
Deniska Rusinová, Frede-
rik Saloò, Pe�ka Staria-
tová, Sabinka Šeptáková, 
Tomáško Ždiòak.

Tak ako po iné roky aj 
tento rok nás spolu èaká 
ve¾a príjemných a neopa-
kovate¾ných zážitkov. 
Pripravujeme pre deti 
rôzne akcie, ktoré nás 
obohatia o krásne a neza-
budnute¾né okamihy.

Október je mesiacom 
úcty k starším. Aj naši 
škôlkari sa krátkym vystú-
pením na OÚ poïakovali 
starým rodièom za ich 
lásku a starostlivos�.

V novembri sme v našej 
materskej škole pripravili 
,,Tekvièkovú párty“ na kto-
rej si deti, za pomoci rodi-
èov, vyrezávali rôzne stra-
šidielka do tekvíc. Všetci 
boli ve¾mi kreatívni. Svoje 
výtvory sme zveènili spo-
loènou fotografiou. Tekviè-
kové strašidielka zdobili 
poèas celého mesiaca mnej 

nielen priestory materskej 
školy, ale aj domovy detí. 
K príjemnej atmosfére 
prispeli šikovné mamièky 

a babièky svojimi slad-
kými dobrotami.

Zapojili sme sa do Ta-
lentária detí materských 
škôl, ktoré organizuje Spo-
loèný školský úrad so síd-
lom vo Vinnom a ZOS 
Michalovce. Našu MŠ 
reprezentovala, štvorroèná 
Sabínka Šeptáková, ¾u-
dovou piesòou ,,A ja taká 
dzivoèka“ s hudobným do-
provodom pani uèite¾ky, 
Nikoly Jacikovej.

Mesiac december je 
mesiacom, kedy sa de�om  

Marcela Jakubová

,,Vitaj, vitaj Mikuláš, èo v batôžku pre nás máš?..“

Touto básòou privítali Mikuláša deti z materskej školy 
hneï po úvodnom slove starostky obce. Prekvapením  
pre všetkých zúèastnených bolo, že Mikuláš k nám tento 
rok zavítal na koèi.

Celé podujatie sa konalo vonku, pred obecným úradom, 
kde predvianoènú atmosféru dotvárala vôòa punèu, po-
nuka vianoèných dekorácií z rúk p. Sorokáèovej z Vinného  
a spev vianoèných piesní s gitarovým doprovodom 
Mikuláša.

Po krátkom vystúpení detí z materskej školy, žiakov 
základnej školy a speve Zvonèekov boli všetky dobré      
a šikovné deti odmenené mikulášskym balíèkom a jazdou 
na koèi s Mikulášom a anjelom.

Okrem výborného punèu, mali návštevníci možnos� 
obèerstvi� sa aj chutnými šiškami, ktoré napiekli ochotné 
a šikovné gazdinky – Margita Andrejcová, Mária Bura-
¾ová, Jana Andrejcová, Lenka Andrejcová a Anna Ponèi-
èová, za èo im patrí ve¾ké poïakovanie. 

Aj tohtoroèné stretnutie s Mikulášom bolo plné 
smiechu, radosti a dobrej nálady, a preto sa s ním radi 
stretneme opä� o rok.

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

Mgr. Michaela Podhorová

rozžiaria oèká viac ako ino-
kedy poèas roka, èakajú 
Mikuláša, Ježiška a via-
noèné prekvapenia. V našej 

materskej škole vládne 
akási iná sviatoèná atmo-
s f é r a .  P r i p r a v u j e m e          
v spolupráci s rodièmi 
vianoèné tvorivé dielne, 
kde mamièky predvedú 
svoje tvorivé až umelecké 
sklony pri výrobe vianoè-
ných ozdôb, ,,Možno príde 
aj Mikuláš“.

Kolektív materskej školy 
sa teší na ïalšie akcie        
a stretnutia, ktoré by ne-
boli možné bez podpory     
a pomoci rodièov a zria-
ïovate¾a našej materskej 
školy.
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