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zákona o periodickej tlaèi a agentúrnom spravodajstve 
zasielajú Ministerstvu kultúry SR – sekcii médií, audovízie 
a autorského práva, Univerzitnej knižnici v Bratislave, 
Slovenskej národnej knižnici v Martine, Zemplínskej 
knižnici G. Zvonického v Michalovciach a najnovšie     
aj Zemplínskemu múzeu v Michalovciach.

Milí spoluobèania, tento rok je zároveò aj rokom 
volebným – pár mesiacov nás delí od komunálnych volieb, 
preto sa obraciam na všetkých Vás, ktorí nosíte Jovsu      
v srdci a nie je Vám dianie v obci ¾ahostajné, na Vás, 
ktorým záleží na rozvoji – participujte a buïte jedným     
z tých, ktorí chcú by� aktívni a chcú meni� veci k lep-
šiemu. Je tu príležitos� by� aktívnym èlenom miestnej 
samosprávy. Ak chceme napredova�, je dôležité, ba priam 
nevyhnutné – pri množstve úloh a prenesených kompe-
tencií, ma� vo vedení obce samosprávu, ktorá by praco-
vala s plným nasadením síl, bola aktívna vo všetkých 
oblastiach spoloèenského diania, mala záujem o rozvoj    
a rozkvet obce a záujem o vás, svojich obèanov.

Prajem našej drahej Jovse k jubileu ešte ve¾a krásnych 
storoèí v rozkvete, spokojných obèanov žijúcich svorne, 
múdro, v radosti a Vám, milí naši Jovsiania, hrdos�     
na rodnú hrudu, stálu spomienku na mozo¾naté ruky 
našich pradedov, vïaku za krásy prírody, ktoré nás 
obklopujú a v srdci pieseò i modlitbu ...dedièstvo Otcov 
zachovaj nám, Pane! Mgr. ¼ubica Èornejová, 

starostka obce

ROK 2018 � 600. VÝROÈIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI JOVSA

    stojíme pred radostnou udalos�ou, významnou 
pre našu obec, keï sa Jovsa dožíva svojho jubi-
lea – 600. výroèia  prvej písomnej zmienky.

Èo neznamená, že tu obec nemohla existova� už skôr, 
avšak v r. 1418 sa prvýkrát o nej písomne zmieòujú, a to   
v listine uhorského krá¾a Žigmunda Luxemburského. 
Teší ma, že pri tejto príležitosti bude ma� každý obèan 
možnos� zobra� do rúk v kocke spísanú históriu, pozrie� 
sa na jej zaujímavú minulos� a na dojímavé životy   
našich predkov. Aj keï nie každý obèan bol naklonený 
myšlienke investova� do vzácnej histórie – monografie 
obce a názory sa rozchádzali, verím, že pri jej èítaní 
napokon každý pochopí, èo história znamená pre sú-
èasnos� a konkrétne i pre nás. Veï aj my svojimi životmi, 
prácou, a tým èo zanecháme pre budúce generácie, tvo-
ríme dejiny. Veï raz i dnešok bude súèas�ou minulosti.   
A iba ten, kto pozná svoju históriu, môže pochopi� sú-
èasnos�, môže si viac váži� a viac precíti� svoje korene    
a svoju spolupatriènos� – k Jovse a k ¾uïom v nej, k svojmu 
rodisku, k svojmu domovu. Osobne si vysoko vážim, že   
s Vašou podporou a pomocou, som i ja tou, ktorá spolu     
s vami tvorí a píše históriu obce. Som hrdá aj na tieto 
noviny, ktoré zachytávajú chod èasu, zdôrazòujú životné 
udalosti obce a stávajú sa nosite¾mi informácií pre tých, 
ktorí sa po rokoch budú pýta� na nás. Svojim obsahom 
zároveò obec propagujú a prostredníctvom web. stránky 
ich môžu èíta� aj naši rodáci v zahranièí. Dostávajú sa    
do rúk i ¾uïom neznámym, keïže sa pod¾a Tlaèového 

OBEC JOVSA

Vás srdeène pozýva na

OSLAVY 600. VÝROÈIA
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI

22. JÚLA 2018

POZVÁNKA

v areáli futbalového ihriska

10.00 hod. – slávnostná archijerejská svätá liturgia 
s posvätením symbolov obce 

v Chráme Presvätej Bohorodièky
14.00 hod. – program v areáli futbalového ihriska: 
príhovory, oceòovanie obèanov, deti MŠ, žiaci ZŠ, 

 FS Jovšan, 
Jurošík, Hurikán, KOLLÁROVCI, 
zábava s hud. skupinou Gerock

Vešeli Jovšaòe, ¾udová rozprávaèka, 
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SKRÁŠLIME SPOLOÈNE JOVSU

Marcela Jakubová
riadite¾ka MŠ

V sobotu 2. júna sa na miestnom futbalovom ihrisku 
stretli tí, ktorí prijali pozvanie obecného úradu a ochotne 
podporili už tradiènú brigádu SKRÁŠLIME SPO-
LOÈNE JOVSU. Práce boli zamerané na úpravu 
areálu ihriska k oslavám 600. výroèia obce.

Naplánovaná bola pokládka betónových obrubníkov 
okolo zrekonštruovanej budovy a náter zábradlia. 
Vïaka dobrovo¾níkom sa práce zrealizovali vèas a po-
poludòajší dážï padol už len na úžitok. Po dobrej práci 
sa úèastníci obèerstvili chutnými peèenými klobás-
kami. I touto cestou vyslovujeme úèastníkom brigády 
ve¾ké poïakovanie a obdiv, že i napriek vlastným po-
vinnostiam neváhali obetova� svoj èas a úsilie pri zve-
¾aïovaní veci verejných. 

Vïaka Vám za Vašu ochotu, ústretovos� a spoluprácu!                                                                                                       
- redakèná rada -

Naši škôlkari
Konèí sa školský rok, v ktorom nás tak ako aj po iné 

roky spájali spoloèné starosti, radosti, úsmevné zá-
žitky, príbehy a príjemné chvíle. Bol to rok, v ktorom 
sme rôznymi spoloènými akciami, pripravovanými  
aj s pomocou rodièov, získavali nové vedomosti           
a zruènosti.

Vo februári sme pre deti pripravili škôlkarský karneval, 
na ktorom sa deti premenili na rôzne rozprávkové bytosti. 
Príjemnú atmosféru karnevalu nám pomohli dotvori� 
mamièky a babièky rôznymi maškrtami.

V apríli naši škôlkari predviedli svoju šikovnos� a na-
danie krátkym vystúpením ku Dòu uèite¾ov, ktorý orga-
nizoval OÚ. Týmto chceme poïakova� p. Agáte Jaci-
kovej za ušitie kostýmov pre deti. Našim mamièkám       
a babièkám sme sa poïakovali za ich lásku a starostlivos� 
programom ku Dòu matiek.

V máji nás navštívili herci z divadla Crocus s ko-
mickým i pouèným predstavením – Kaèky rapotaèky. 
Pozvanie prijali aj žiaci 1. stupòa ZŠ. De�om sa predsta-
venie ve¾mi páèilo a okrem zábavy im tento príbeh 
odhalil, hravou formou, aj pravdu o zdravom jedle, 
ochrane prírody, separovaní odpadu a napokon aj o sku-
toèných ¾udských hodnotách.

Zúèastnili sme sa na detskej športovej olympiáde 
organizovanej SŠÚ Vinné, v Petrovciach nad Laborcom. 
Našu materskú školu reprezentovali Samko Kereštan      
a Alex Cuprik. 

Deò detí sme oslávili v našej materskej škole. Bol to 
deò plný zábavy, radosti a smiechu, obohatený rôznymi 
zábavnými a športovými aktivitami. Za sladké odmeny 
ku Dòu detí ïakujeme p. Mariánovi Jakubovi.

Záver školského roka zavàšime dvojdòovým výletom   
s rodièmi na Zemplínskej šírave. Výlet si spestríme 
rozlúèkou s predškolákmi, ktorí v septembri zasadnú     
do školských lavíc – Adamko Podhora, Samko Kereštan  
a Alex Cuprik. Našim kamarátom prajeme ve¾a úspechov 
v škole.

V závere ïakujeme rodièom a zriaïovate¾ovi našej 
MŠ za celoroènú ústretovos�, záujem a spoluprácu s nami. 
V mene celého kolektívu MŠ vám prajeme príjemné 
prežitie letných prázdnin.

,,Vám z detského srdieèka v¾údny pozdrav letí,
ve¾a š�astia, zdravia od všetkých detí. 
Nech vám úsmev zdobí vašu tvár
a srdieèko hreje naša láska a úcta k vám.,,
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Andersenova noc

Ples v opere

Deò mladých hasièov

Výtvarná sú�až

�IAKOV ZÁKLADNEJ �KOLY �  Z ÈINNOSTI �IAKOV ZÁKLADNEJ �KOLY �  Z ÈINNOSTI �IAK

V èase rôznych karnevalov, plesov plných zábavy         
a tanca nebola výnimkou  ani naša škola. Sme ve¾mi radi, 
že sa nám podarilo usporiada� už v poradí 12. roèník 
plesu, pod názvom „Ples v opere“, na ktorom sme hostili 
bývalých absolventov našej školy. Vïaka uèite¾skému 
kolektívu a za pomoci našich šikovných žiakov sa nám 
podarilo vytvori� krásne prostredie, v ktorom sme sa 
výborne zabavili a strávili spolu príjemné posedenie, 
spojené s pohostením a výbornou hudbou p. uè. Pulka.

Naša škola sa zúèastnila výtvarnej celoslovenskej     
sú�aže „Rodina a Základné ¾udské právo na život“.      
Do sú�aže sa zapojili desiatky základných škôl s viac ako 
850 výtvarnými prácami. V tejto sú�aži získala žiaèka     
2. roèníka Lujza Gavulová krásne 1. miesto v rámci 
Slovenska. Odmenou za vynaloženú prácu je pre našu 
žiaèku rodinný víkendový pobyt. Tešíme sa a blaho-
želáme.

PaedDr. Katarína Kereštanová

Futbalisti s vladykom Milanom Chauturom a duchovným otcom Michalom �andorom na Dni rodiny

Dòa 10. 10. 2018 sa žiaci našej školy Jozef Belušák, 
Štefan Èuchran, Katarína Kurejová a Stela Zummerová  
zúèastnili okresného kola MLADÝCH HASIÈOV, ktoré 
organizoval Okresný úrad Michalovce, odbor krízového 
riadenia. Pod vedením pána uèite¾a Mgr. Milana Saba 

naši žiaci získali 2. miesto a postúpili na Krajské kolo    
do Košíc. Z ich úspechu sa ve¾mi tešíme a blahoželáme.

Keïže 2. apríl je deò narodenia jedného z naj-
slávnejších rozprávkarov H. Ch. Andersena naša škola 
sa rozhodla zorganizova� netradiènú školskú akciu  
pod názvom „ANDERSENOVA NOC.“ Celá táto akcia 
sa niesla v duchu slávneho rozprávkara. Deti sa dozve-
deli nové informácie o tomto spisovate¾ovi, èas sme    
si spríjemnili rôznymi aktivitami, èítaním rozprávok, 
h¾adaním pokladu a mnoho ïalšej zábavy. Samo-
zrejme, že nikto domov neodchádzal. Deti si so sebou 
doniesli aj svoje stany, spacáky, vankúšiky a strávili 
noc v škole. Bol to pre nás všetkých nezabudnute¾ný 
zážitok, èoho dôkazom boli aj detské otázky hneï     
po prebudení: „Kedy ešte budeme spa� v škole?“
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Oprava odkvapových ž¾abov a zvodov na budove      
TJ ŠM.

Úèas� kronikárky obce na vzdelávacom seminári Ve-
denie obecných a školských kroník.

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

Pracovné stretnutie s riadite¾om VLaM Kamenica    
nad Cirochou, Ing. Antonom Bodnárom.

Pracovné stretnutie so zástupcami LESY SR, o.z. 
Sobrance oh¾adom riešenia havarijného stavu 
Jovsianskeho potoka.

Oslovenie sponzorov k plesu a k výroèiu obce.

Realizácia IV. roèníka stolnotenisového turnaja o Pu-
tovný pohár starostky obce.

Doplnenie žiadosti o nenávratný finanèný príspevok     
k projektu Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Zaradenie projektových zámerov obce Jovsa do zmien 
strategického dokumentu „Regionálna integrovaná 
územná stratégia ( RIÚS ) Košického samosprávneho 
kraja na žiados� starostky obce.

Odstránenie nelegálnej skládky v katastri obce po pravej 
strane cesty z Jovsy do Poruby pod Vihorlatom, pred po-
tokom Myslina, s upozornením CHKO Vihorlat.

Pracovné stretnutie s riadite¾om a zástupcami VVS, a. s.  
závod Michalovce oh¾adom výstavby vodovodu, roko-
vanie o ïalšom postupe.

Žiados� na SVP Michalovce oh¾adom úpravy brehov 
po výrube na úseku smerom na obec Hnojné.

Stavebné konanie k výstavbe rodinného domu Mgr. To-
máša Micenku a Mgr. Veroniky Micenkovej.

Individuálna úètovná závierka za rok 2017, k nej vypra-
cované poznámky.

Formulár vzájomných vz�ahov a výkaz daní z nehnu-
te¾ností za rok 2017.

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

Ústne konanie spojené s obhliadkou oh¾adom výrubu 
na parcelách obèanov v k.ú. Jovsa.

Príprava rozhodnutí o daní z nehnute¾ností, poplatku   
za komunálny odpad a údržbu cintorína.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Pracovné stretnutie starostky obce s biskupom Košickej 
gréckokatolíckej eparchie, pozvanie na slávnosti výroèia 
obce, potvrdenie jeho úèasti.

Spolupráca pri rozde¾ovaní potravinových a hyg. balí-
kov obèanom v hmotnej núdzi.

Výzvy obèanom oh¾adom uskutoènenia vyèistenia 
zanedbaných pozemkov v obci, opätovné upozornenie 
a žiados� o súèinnos� pri riešení neudržiavaných po-
zemkov v obci Okresnému úradu Michalovce, pozemko-
vému a lesnému odboru.

Vypracovanie žiadosti na individuálne potreby obce 
adresovanej MF SR.

Úèas� starostky obce na sneme Regionálneho zdru-
ženia miest a obcí „Zemplín“ Michalovský región.

JANUÁR

MAREC

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Reprezentaèný ples obce Jovsa.

Dokonèovacie práce na údržbe vstupnej chodby OcÚ.

Pracovné stretnutie starostov Spoloèného školského úradu 
Vinné.

Pracovné stretnutie s Ing. Boškovou oh¾adom ïalšieho 
postupu zmien a doplnkov územného plánu obce.

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

Žiados� obce k výrubu stromov na verejných priestrans-
tvách adresovaná Okresnému úradu, odboru starostlivosti 
o životné prostredie a následne na základe rozhodnutia 
zrealizovaný výrub.

Obecné podujatie, Na ¾ade, zrealizované na zrekonštru-
ovanom zimnom štadióne v Michalovciach.

FEBRUÁR

pokraèovanie na str. 4

Kolaudaèné konanie spojené s obhliadkou rodinného domu 
p. Mareka Demku.

PPA v rámci konania o žiadosti NFP v podopatrení 7.5 – 
Podpora na investície do rekreaènej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry 
malých rozmerov na verejné využitie, Aktivita 3 – budo-
vanie, rekonštrukcia náuèných chodníkov, cykloturis-
tických chodníkov, budovanie doplnkovej infraštruktúry, 
výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova 
cykloturistického znaèenia,  zastavila po dvoch rokoch 
hodnotenia, konanie o žiadosti na revitalizáciu obecnej 
studnièky.

Úèas� pracovníèky OcÚ na školení oh¾adom výrubu daní 
v IS DCOM.

Úèas� ekonómky obce na seminári Úètovníctvo a roz-
poètovníctvo pre obce v roku 2018.
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dokonèenie zo str. 3

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

APRÍL
Úèas� pracovníèky OcÚ na seminári Aktuálne po-
vinnosti pri správe dokumentov.

Úèas� ekonómky obce na seminári Mzdový úètovník    
a personalista školy a obce – ako na mzdy a perso-
nalistiku.

Pracovné stretnutie starostky obce s vedúcim Správy 
ciest KSK, p. Krá¾om.

Údržba strednej autobusovej zastávky a požiarnej 
zbrojnice.

Realizácia cenového prieskumu na výmenu okien v je-
dálni základnej školy.

Údržba budovy TJ ŠM, odstránenie priekopy osadením 
rúr, vyrovnanie terénu, výmena nefunkènej výbojky.

MÁJ

Vyhlásenie II. stupòa povodòovej aktivity na Jov-
sianskom potoku.

Slávnostné stretnutie uèite¾ov z príležitosti Dòa uèite¾ov 
a 600. výroèia prvej písomnej zmienky o obci spojené   
s ude¾ovaním ïakovných listov a plakiet Jána Amosa 
Komenského.

Úèas� starostky obce na ustanovujúcom zasadnutí Rady 
starostov Košického samosprávneho kraja za úèasti 
predsedu KSK, Ing. Rastislava Trnku, s predstavením 
novo vzniknutého orgánu KSK.

Kolaudaèné konanie novostavby rodinného domu       
p. Viktórie Èornejovej.

Prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu s orga-
nizáciami a verejné zhromaždenie s obèanmi obce.

Úèas� starostky, kontrolórky a ekonómky obce na semi-
nári Ve¾ká novelizácia zákona o obecnom zriadení.

Úèas� matrikárky na pracovnom stretnutí matrikárov 
michalovského a sobraneckého okresu.

Umiestnenie dopravného znaèenia – priechodu         
pre chodcov pod¾a rozhodnutia Okresného úradu 
Michalovce, odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií a montáž svietidla.

Žiados� o poskytnutie podpory formou dotácie na èin-
nos� v súlade s Rozšírenou špecifikáciou èinností pod-
pory formou dotácie pre rok 2018 – èinnos�: J1 Podpora 
elektromobility.

Osadenie dvoch pružinových hojdaèiek k detskému 
ihrisku.

pokraèovanie na str. 6

Stavebné konanie spojené s obhliadkou oh¾adom      
výstavby rodinného domu p. Stanislavy Demkovej      
a p. Andreja Gazdoèku.

Spracovanie individuálnej úètovnej závierky za I. kvartál 
2018.

Odstraòovanie nelegálnej skládky odpadu smerom     
na Hnojné v spolupráci so Správou ciest KSK a miestnou 
ZŠ.

Podpora pri zabezpeèovaní obèerstvovacej a osviežo-
vacej stanice XXXIV. roèníka Podvihorlatského mara-
tónu – poïakovanie pracovníèkam obecného úradu     
a ochotnej mládeži, poïakovanie  obci Jovsa od mesta 
Michalovce, Bežeckého klubu AC Michalovce a od obce 
Vinné.

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

Výroba lavièiek (využitie dreva z výrubu).

Úèas� pracovníèky OcÚ na pracovnom školení s názvom 
Metodika systému riadenia verejných financií – modul 
DCOM.

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách.

Stavebné konanie spojené s miestnou obhliadkou oh¾a-
dom stavebných úprav a nadstavby rodinného domu   
p. Martina Pilníka a Mgr. Viktórie Pilníkovej.

Stavebné konanie k výstavbe novostavby rodinného 
domu p. Petra Rybnického.

Riešenie osadenia závor pri Mysline so SPF a majite¾mi 
spoloènosti AGRO Porúbka.

Realizácia pripraveného projektu prívodu el. prúdu       
k rómskej 8-bytovej jednotke.

Úprava verejných priestranstiev – výsadba pred obecným 
úradom.

Príprava závereèného úètu obce za rok 2017.

Spolupráca pri rozde¾ovaní potravinových a hyg. balí-
kov obèanom v hmotnej núdzi.

Príprava konsolidovanej úètovnej závierky a výroènej 
správy za rok 2017.

Kontrola vedenia matrík, hlásenia a evidencie obèanov  
JUDr. Annou Dankovou z Okresného úradu Micha-
lovce, odboru všeobecnej vnútornej správy.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.



6 JOVŒANSKI NOVIÒKI

Mgr. Ivana Ciklaminyová
uèite¾ka ZŠ

- redakèná rada -

dokonèenie zo str. 5

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Realizácia cenového prieskumu a návrhov k výstavbe 
externého FIT PARKU so schválenou dotáciou 
Ministerstva vnútra SR, v programe Podpora aktivít      
v oblasti prevencie kriminality.

Súèinnos� obecného úradu pri príprave monografie obce.

Príprava obecných novín.

Brigáda – Skrášlime spoloène Jovsu.

Terénne úpravy na miestnom futbalovom ihrisku, 
osadenie betónových obrubníkov okolo budovy TJ ŠM, 
osadenie závory, závoz štrkom, výmena dverí. 

Osadenie lavièiek z hornej a boènej strany ihriska (vyu-
žitie dreva z výrubu), náter zábradlia.

Realizácia cenového prieskumu na výstavbu dvoch 
autobusových zastávok.

Úèas� starostky obce na pracovnom rokovaní zvolanom 
okresným úradom, odborom starostlivosti o životné 
prostredie spojené s obhliadkou ÈOV.

Príprava výroèia obce – zabezpeèenie úèinkujúcich, 

JÚN

predajných stánkov, obèerstvenia, pódia s ozvuèením, 
tlaè pozvánok, banerov, tlaè monografie, výber pre-
zentov, žiadosti adresované miestnym podnikate¾om   
k sponzoringu, uzatváranie zmlúv.

Úèas� ekonómky obce na valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom.

Prijatie pozvania starostu obce Remetské Hámre, p. Mi-
chala Padu, úèas� starostky obce a futbalového klubu  
na futbalovom turnaji Memoriál Jána Mandièáka.

Prijatie pozvania starostu obce Vinné, Ing. Mariána 
Make¾a a úèas� starostky obce na podujatí Jánske ohne 
nad Šíravou.

Spracovanie individuálnej úètovnej závierky za II. kvartál 
2018.

Úèas� ekonómky obce na seminári Programové spraco-
vanie mzdovej agendy firmou IFOSOFT.

Slávnostné zasadnutie obecného zastupite¾stva z príleži-
tosti 600. výroèia prvej písomnej zmienky o obci.

Prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími 
výsledkami v šk. roku 2017/2018 starostkou obce        
so slávnostným zápisom do Pamätnej knihy obce.

DEÒ UÈITE¼OV, NA KTORÝ SA NEZABÚDA

Každý kto pracuje s ¾uïmi 
dobre vie, že to nie je naj-
¾ahšia práca. Práca uèite¾a 
je spojená s ve¾kým po-
solstvom. Poslaním každého 
uèite¾a je vzdeláva� a zá-
roveò vychováva� a formo-
va�  z  každého ž iaka 
všestrannú a kultúrnu 
bytos�. Poèas tejto cesty 
spolu riešia mnoho problé-
mov, ktoré vyžadujú ve¾kú 
dávku trpezlivosti, pocho-
penia, porozumenia, seba-
kontroly a obety. Odovzda� 
vedomosti a tiež formova� 
kultúrno-spoloèenskú bytos� 
je ve¾mi �ažká, no súèasne 
najkrajšia úloha uèite¾ského 
povolania.

Za túto namáhavú a obe-
tavú prácu a zároveò pri prí-
ležitosti 600. výroèia zalo-
ženia obce Jovsa starostka 
obce, Mgr. ¼. Èornejová, 
zorganizovala 5. apríla 2018 
slávnostné posedenie pre uèi-
te¾ov v sále obecného úradu. 

Okrem súèasných aktív-
nych uèite¾ov boli pozvaní 

Dátum 28. marec je z pedagogického h¾adiska spätý s narodením pedagóga J. A. 
Komenského. Bol významným uèite¾om národov, ktorý sa svojimi názormi, tvorbou 
a pedagogickou èinnos�ou zapísal a zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti peda-
gogiky. Z tohto dôvodu je tento deò slávnostným dòom všetkých uèite¾ov. 

aj uèitelia, ktorí si užívajú 
zaslúžený oddych na dô-
chodku. Za ich dlhoroènú, 
svedomitú a obetavú prácu 
pri vzdelávaní a výchove 
mládeže boli odmenení 
plaketou J. A. Komenského. 
Súèasní  uèitelia si prevzali 
ïakovné listy. Zároveò sa 
každý zúèastnený podpísal 
do pamätnej knihy obce. 
Pozvanie  prijali aj hostia – 
štatutár Spoloèného škol-
ského úradu Vinné, Ing. 
Marián Make¾ a odborní za-
mestnanci, PaedDr. Zdenka 

Hlaváèová, PhD. a PaedDr. 
Eva Matuchová.

Po oficiálnej èasti, kde 
odznel príhovor starostky 
obce Mgr. ¼. Èornejovej, 
Ing. Mariána Make¾a a ria-
dite¾ky základnej školy 
PaedDr. K. Kereštanovej, 
deò spríjemnili svojim vy-
stúpením žiaci MŠ v Jovse, 
žiaci ZŠ v Jovse a tiež žiaci 
ZUŠ pod vedením p. uè. Rá-
kociho. Vystúpila aj taneèná 
dvojica z folklórneho súboru 
Jurošík a dievèatá spe-
váckeho zboru Zvonèeky.   

V pozadí celého diania sa 
premietala prezentácia        
z histórie i súèasnosti našej 
školy. Úplný záver mal     
vo svojej réžii uèite¾ ZUŠ, 
Bc. D. Pulko, ktorý zahral    
a zaspieval na ¾udovú aj 
modernú nôtu.

Touto cestou všetci uèi-
telia p. starostke ve¾mi pekne 
ïakujú za ocenenie ich práce 
a za príjemné posedenie. 
Všetkým uèite¾om pra-
jeme ve¾a síl a trpezlivosti 
do ïalšej práce so žiakmi, 
rodièmi, ale najmä, aby ich 
práca bola dostatoène 
ohodnotená a  vážená 
okolím a spoloènos�ou. 
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REPREZENTAÈNÝ PLES OBCE 

S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Soòa Modráková – január

Juraj Šandor – marec

Alex Èižmár marec

Eva Ilošvajová apríl

 – 

 – 

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

80

Ján Andrejco 

Zlatica Dobošová

Ing. Bernard Juro

Viera Kereštanová

Marta Jacíková

Emil Záhorèák 

Jaroslava Buralová

Mária Bura¾ová 

Juraj Semko

Anna Majerèáková

Ing. Milena Rosolová 

        Helena Fedorová

        Milina Èornejová

       Ing. Ján Kereštan 

Pavol Džupina 
Anna Gunèová

Vojtech Soroèina – január

Anna Bura¾ová apríl

Michal Kopèanský ml. máj

Božena Demetrová – jún 

 – 

 – 

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Stanislava Demeterová
Stanislav Haraka¾

Bc. Dominik Šandor
Bc. Dana Trembu¾aková

Ing. Dominik Rozhon
Bc. Natália Andrejcová

sa konal v závere plesovej sezóny, poslednú fa-
šiangovú sobotu, v sále obecného úradu v Jovse. Vyše 
120 prítomných privítala starostka obce, Mgr. ¼ubica 
Èornejová, spolu so svojim zástupcom, p. Tomášom 
Štofom, krátko po devätnástej hodine.

Staros tka  obce  sa  
slávnostným príhovorom 
postarala o otvorenie po-
dujatia, a tak sa noblesným 
c i n k n u t í m  p o h á r o v  
plesajúcich a úvodným 
tancom, nezabudnute¾ný 
v eèe r  m o h o l  z aèa� .  
Sprievodné slovo šikovnej 
moderátorky, Mgr. Eriky 
Šimkovej, a rôznorodá 
h u d o b n á  p r o d u k c i a  
známej skupiny Gerock 
boli zárukou zábavy, ktorá 
trvala až do skorého rána.

Vzácnym hos�om tohto-
roèného plesu bol riadite¾ 
odštepného závodu Kame-
nica nad Cirochou VLaM 
SR š. p., Ing. Anton Bodnár, 
ktorý nás svojou prí-
tomnos�ou poctil s pani 
manželkou.

Prekvapením veèera 
bola famózna svetelná 
show skupiny Black Evils, 
ktorá má dlhoroènú tra-
díciu na Slovensku i v za-
hranièí. Nechýbala ani 
tombola, ktorá bola vïaka 
našim sponzorom aj tento 
rok štedrá.

Ïakujeme všetkým, 
ktorí sa s ochotou podie¾ali 
na prípravách a ktorí 
akýmko¾vek spôsobom 
prispeli k tejto vydarenej 
spoloènej akcii. Zároveò 
veríme, že sa v takomto 
hojnom poète a v dobrej ná-
lade stretneme opä� o rok.

Mgr. Michaela Podhorová
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- redakèná rada -

ZELENÁ JE TRÁVA,

...hra tímová, ktorá si vyžaduje nemalé úsilie, ve¾a èasu  
i financií. Hra, ktorá vie nadchnú� a poteši� priaznivcov 
športu i u nás v obci, hra nielen o góloch, ale aj o spolu-
patriènosti a odvahe zdoláva� vždy nové prekážky. Tie 
nie sú zriedkavé... a to nielen pre náš tím. Celkovo obce 
zápasia s udržaním futbalu kvôli zvýšeným poplatkom     
a s�aženým podmienkam oblastných futbalových zväzov, 

nedostatku finanèných prostriedkov, nedostatku hráèov  
a zníženému záujmu o šport. 

Aj keï v minulosti bol futbal v obci na vysokej úrovni 
a my vzdávame touto cestou úctu našim predchodcom, 
vždy tu bol a i dnes je tu tím, ktorý spolucíti, teší sa z výhry  
a má smútok z prehry, tím, ktorý vie o svojich lepších        
i menej snaživejších. Vždy sú to tí, ktorí sa idú trápi� 
dobrovo¾ne a zadarmo, ktorých okopú, èasto zrania, hrajú 
v neèase i pod spàškou kritiky od tých “múdrych”.

Výhry v jarnom kole sú�aže potešili, a to nielen futba-
listov, ale aj divákov a znamenali zisk bodov potrebných 
k tomu, aby družstvo získalo stratené sebavedomie a odra-
zilo sa od dna. Patrí im ve¾ká vïaka, že i napriek ne-
zdarom sa nevzdali a nenechali futbal s dlhoroènou tradí-
ciou v obci zaniknú�. Èo je dôležité, chlapci chcú repre-
zentova� obec aj v novej sezóne a by� lepší, my ich v tom 
povzbudzujeme a prajeme ve¾a š�astia, úspechov a gólov.

Úspešní strelci sú�ažnej sezóny 2017/2018: Peter 
Ždiòák, Ján Eštok, Peter Kurej.

Rastislav Èornej – ISSF manažér 
            a výbor klubu

V príjemnej a športom 
naladenej atmosfére prebie-
hal v sobotu, 13. januára, 
IV. roèník stolnoteni-
sového turnaja o Putovný 
pohár starostky obce.    
Po jeho otvorení a prího-
vore starostky zaèalo zá-
polenie v duchu fair-play  
v troch kategóriách. Zá-
žitkom bolo sledova� 
závereèné sety, ktoré roz-
hodovali o ví�azoch. Nimi 
sa v tomto roèníku stali:     
I. kategória: 1. miesto – Ján 
Kalafaktor, 2. miesto – 
Rastislav Ihnát, 3. miesto – 

Štefan Bardoci, II. kate-
gória: 1. miesto – Pavol Èu-
chran, 2. miesto – Timotej 
Èornej, 3. miesto – Pavol 
Bardoci, III. kategória:     
1. miesto – Michal Rejta, 
2. miesto – Rudolf Stariat, 
3. miesto – Marián Kop-
èanský. 

Ví�azom gratulujeme    
a poïakovanie vyslovu-
jeme všetkým úèastníkom 
turnaja, organizaènému 
tímu a vedúcemu turnaja, 
Ing. Ladislavovi Andrej-
covi.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

ÏAKUJEME
• SPONZOROM PLESU: Obecnému úradu Jovsa, sta-

rostke obce Jovsa, Vojenským lesom a majetkom v Ka-
menici nad Cirochou, spoloènosti FÚRA s. r. o. Rozha-
novce, spol. StaMI Michalovce, MVDr. Kataríne 
Cuprikovej a spol. MARY KAY a MEDIREX GROUP, 
Milanovi Cuprikovi a spol. FRICUP, Ing. Monike Rov-
òákovej a spol. ROVKUR, Anne Koèíkovej z Vinného 
a spol. RELAX, Tomášovi Rybnickému a Pizzérii 
RESTAURANT, Mariánovi Jakubovi z Kusína a spol. 
MARS multisales, Cukrárni TINA Michalovce, PD Po-
ruba pod Vihorlatom, Futbalovému klubu TJ-ŠM Jovsa, 
Tlaèiarni Adrián Bura¾, Železiarstvu LEPAL Micha-
lovce, Pekárni ILAS, Gabriele Ma�ašovej z Kusína, 
Ivete Èuchranovej, spol. PEUGEOT Autostyl Micha-
lovce, Ing. Jánovi Èejkovi z Vinného, Spol. MASPOMA 
a Adamovi Jakubovi z Kusína, spol. HALLWOOD      
a Ing. Ladislavovi Halapymu, spol. LECHMAN – pa-
piernictvo Michalovce, požiarnemu technikovi 
Vladimírovi Miš¾anovi.

• Dobrovo¾níkom pri organizovaní plesu – obecnému 
úradu, Pavlovi Andrejcovi, Lenke Andrejcovej, Vero-
nike Èornejovej, Milene Ferikovej ml.
Vedúcemu Lesnej správy Jovsa, Ing. Marekovi Hojda-
novi, za ústretovos� a poskytnutú pomoc pre obec.
Dobrovo¾níkom za ochotu a nezištnú pomoc pre obec – 
Po¾ovníckemu združeniu Vihorlat – Ing. Michalovi Posy-
pankovi a Pavlovi Rosolovi, Vladimírovi Miš¾anovi, 
Jánovi Šeptákovi, Mariánovi Ždiòákovi, Petrovi Ždiòá-
kovi, Petrovi Kurejovi, Mariánovi Zušèákovi, Mgr. Emílii 
Megelovej, Agáte Jacíkovej, Gabriele Ma�ášovej z Kusína,

•

•

FUTBAL TO JE HRA...FUTBAL TO JE HRA...

Mgr. Erike Šimkovej, Miroslavovi Podhorovi, Violinovi 
Cvetanovi, Rastislavovi Èornejovi a èlenom futbal. 
klubu – Ondrejovi Mašèeníkovi, Jánovi Eštokovi ml., 
Šimonovi Èuchranovi, Petrovi Andrejcovi ml., Milošovi 
Andrejcovi, Rudolfovi Stariatovi, Erikovi Bardocimu.
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