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v súvislosti s odpadom. Obec zabezpeèuje pravidelný 
zber komunálneho odpadu a pod¾a stanoveného harmo-
nogramu aj separovaný zber jednotlivých komodít od-
padu. Napriek tomu sú ¾udia, ktorí z nepochopite¾ných 
dôvodov i naïalej zneèis�ujú okolie obce, potoky a ve-
rejné priestranstvá. Niektorí s arogantnou poznámkou, že 
menšie obecné služby to upracú. Ubezpeèujem Vás, že 
vzh¾adom na rozsiahlos� obce a poèetnos� verejných 
priestranstiev majú naše obecné služby práce dos� a keï 
chceme ma� obec upravenú a èistú, mali by sme sa o to 
snaži� všetci. Je dôležité nezakrýva� oèi pred nezodpo-
vednos�ou, ale na zlo poukáza�. Lebo neporiadok je 
jedná stránka a náklady na likvidáciu a vývoz odpadu 
druhé negatívum, ktoré zbytoène za�ažuje rozpoèet obce. 
Vývoz jedného ve¾kokapacitného kontajnera stojí obec 
od 150 – 600 eur, v závislosti od jeho hmotnosti, za èo 
zaplatíme my všetci z našich podielových daní. Urèite    
si vieme predstavi� rozumnejšie investovanie financií. 
Zdôrazním, že separácia je zdarma, o tú sa starajú orga-
nizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly s autorizáciou 
udelenou pod¾a § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpeèuje 
pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie po-
vinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch è. 79/2015 
Z. z. – teda èím viac odpadu vyseparujeme, tým menej 
zaplatíme za vývoz komunálneho odpadu. V našej obci, 
pod¾a výpoètov spoloènosti FÚRA s. r. o., sme v minulom 
roku vyseparovali len 10,57 %, èo je ve¾mi málo. Preto 
predpokladom je, že sa náklady za zber komunálneho 
odpadu v budúcom roku zvýšia.

ako väèšina z Vás na sklonku roka rekapitulovala, i ja 
som zhodnotila starý rok a zároveò, prostredníctvom 
fotodokumentácie, prešla jednotlivými podujatiami      
a zrealizovaným prácami svojho prvého volebného 
obdobia. Fotiek je naozaj ve¾a, pripomínajú chvíle aj 
práce, na ktoré by sa možno, s odstupom èasu aj 
pozabudlo, keïže niektoré z nich neboli tak výrazné        
a výnimoène nevynikali, no ktoré tiež stáli úsilie a ná-
mahu. A chcem poveda�, že som vïaèná – Bohu, rodine  
a mnohým z Vás za to, èo sme spoloènými silami 
dokázali a kam sme našu obec posunuli. Samozrejme      
v práci pokraèujeme – odvážne, s väèším nasadením síl    
a s elánom. Neodrádza nás ani ohováranie èi nekonštruk-
tívna kritika niektorých ¾udí – po väèšine tých, ktorí 
nielenže neboli spoloènosti prospešní a obci nápomocní, 
ale ani v osobnom živote ve¾a nedosiahli. A je niekedy   
až zarážajúce, že aj keï prešli už nejakú tú životnú pú�, 
stále si neuvedomili, èo je v živote podstatné a cenné,      
a naïalej prezentujú svoj egoizmus, závis� a hnev. 
Naopak – vážim si každého z Vás, ktorému úprimne      
na obci záleží, ktorí nosíte v srdciach ¾udskos�, spolu-
patriènos�, viete poda� pomocnú ruku, by� aktívni a obci 
nápomocní. Nielen starostka, ale každý obèan má právo 
ukáza� svoj vz�ah k rodnej obci, k miestu, kde žije a kde 
chce, aby žili aj jeho deti – veï práve oni budú tí, ktorí 
prevezmú štafetu rozvoja, budovania a zve¾aïovania. 
Každý má právo participova� na rozvoji, vyjadri� svoj 
názor, no zároveò aj priloži� svoje ruky. Bohužia¾, 
niekedy sa neh¾adajú možnosti a riešenia, ale dôvody,     
a tak míòame energiu na vnútorné spory a nedorozu-
menia. Uvedomme si, že takáto atmosféra nerobí pra-
covné prostredie tvorivým a prajným. 

Teší ma každá dobre odvedená práca, aktívny a zod-
povedný prístup k nej, každý úspech, ktorý našu obec 
posunie vpred. Som rada, že popri mnohých písom-
nostiach, povinnej byrokracii, školeniam, pracovným 
jednaniam a reprezentaèným povinnostiam, sme už aj     
v tomto polroku zrealizovali hmatate¾né práce ako sú 
likvidácia a výmena poškodenej azbestovej strešnej 
krytiny v èasti obecného úradu, výmena starej schodiš-
�ovej dlažby pred obecným úradom èi zve¾adenie verej-
ných priestranstiev výsadbou okrasných rastlín. Teší ma 
aktivita našich futbalistov, ktorí nápad s nadšením preme-
nili na skutoènos� a zo starej autobusovej zastávky vzni-
kol, dreveným obložením, vonkajší bufet s posedením. 
Bez nároku na odmenu obetovali hodiny svojho vo¾ného 
èasu, za èo im patrí poïakovanie. 

To, èo trápi nielen mòa, je nezodpovedný prístup 
niektorých obèanov k obci, k prírode i k spoluobèanom   

Obecný úrad v Jovse

POZVÁNKA

s Anderom z Ko�íc   

31. augusta 2019 
v areáli futbalového ihriska

ROZLÚÈKU 
S LETOM

Vás srdeène pozýva na 
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Vážení spoluobèania

“Zdedeným” problémom, na riešení ktorého neprestá-
vam pracova�, naïalej zostáva výstavba verejného vodo-
vodu. Spoloè. VVS, a. s. v našej obci s výstavbou už 
zaèala, ide však o malý úsek, ktorý ani zïaleka nenapåòa 
potreby obèanov. Na pracovnom stretnutí starostov re-
gionálneho ZMO nás predseda informoval, že vodovody 
a kanalizácie sú v kompetencii spoloènosti VVS, a. s.. 
Preto moja cesta opätovne smerovala na stretnutie s ge-
nerálnym riadite¾om VVS, a.s. Košice, Ing. Stanislavom 
Hrehom, PhD., aby som získala relevantné informácie. 
Tie prišli s odstupom èasu písomne, citujem z listu spo-
loènosti: „Obèania v obci Jovsa, sa po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudaèného rozhodnutia a odovzdaní 
zrealizovanej èasti stavby do prevádzky Závodu Micha-
lovce, budú môc� hlási� na zákazníckom centre, kde si 
podajú žiados� o pripojenie sa na verejný vodovod. Verí-
me, že obèania preukážu záujem o napojenie sa a naša 
spoloènos� tak bude môc� v budúcnosti uvažova� o ïal-
šej spolupráci v realizovaní vodovodu vo Vašej obci.“ 
Ïalšou snahou bolo informova� o kritickom stave ne-
dostatku vody prednostku OÚ, PhDr. Janu Cibereovú       
a Mgr. Jána Frenu, ktorí pripravovali Akèný plán rozvoja 
okresu Michalovce, zároveò predsedu vlády SR Petra 
Pellegriniho a podpredsedu vlády SR pre investície a in-
formatizáciu Richarda Rašiho. Ten nás informoval, že 
projektový zámer výstavby verejného vodovodu v obci 
Jovsa je v pripravovanom akènom pláne zahrnutý           
v prioritnej oblasti D. Obnova obcí a kvalita životného 
prostredia.

Som rada, že som mohla stá� pri zrode našej základnej 
organizácie v obci, Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
lebo vidím v nej ve¾ký prínos a potenciál.

Aj touto cestou zdôrazòujem možnos� kontaktova� 
nás elektronicky na adrese jovsa@obecjovsa.sk, starosta 
@obecjovsa.sk alebo osobne, èo uvítame viac. Máte mož-
nos� kontaktova� aj poslancov pod¾a pracovných obvo-
dov na obdobie 2019-2022, a to nasledovne:

Od súp. è.:      1-44 – Miroslav Èerveòák
    45-94 – Tomáš Štofa
  95-144 – Mgr. ¼uboslav Èižmár
145-185 – Marcel Èižmár
186-232 – Adrián Bura¾
233-270 – Ing. Monika Demková
271-292 – Lenka Andrejcová

Poteší nás každý dobrý námet, zároveò návrh jeho 
realizácie. Teší nás každý úspech a nezdar berieme ako 
súèas� života, veï kto z nás sa s ním èas od èasu ne-
popasuje. 

Prajem Vám, aby ste poèas letných dní naèerpali ve¾a 
radosti, pracovného elánu a osobnej uvedomelosti, že 
život nie je neustály zhon, ale pohoda a š�astie v kruhu 
priate¾ov a blízkych, obdiv ve¾kolepej prírody, pocit spo-
kojnosti a vïaky, ktorý máme v sebe.

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

BRIGÁDA SKRÁ�LIME SPOLOÈNE JOVSU 

sa v tomto roku uskutoènila 8. apríla a bola zame-
raná na zve¾aïovanie verejných priestranstiev a ná-
hradnú výsadbu drevín urèenú Okresným úradom, 
odborom starostlivosti o životné prostredie v Micha-
lovciach.  

Pri chodníku k pošte sa na parcele C-KN è. 506, 
ktorá je vo vlastníctve obce, odstránil starý nevkusný 
pás krovia a nahradil sa esteticky vysadenými tujami. 
Aj pri areáli externého Fit-parku vznikol živý plot       
z borievok – juniperus, ktoré boli tiež v rozhodnutí 
okresného úradu. Za úèasti ochotných a šikovných 
dobrovo¾níkov sa spolu vysadilo 110 okrasných dre-
vín. Tomuto nápadu, ako aj zve¾adeným úsekom sa 
dostalo ve¾a pozitívnych ohlasov, nielen z radu našich 
spoluobèanov, èo nás teší. Všetkým úèastníkom bri-
gády srdeène ïakujeme.

- redakèná rada -

Milí seniori našej obce
Dòa 22. 3. 2019 bola v našej obci, ustanovujúcou 

schôdzou, založená nezisková organizácia Jednota 
dôchodcov na Slovensku.

Schôdze sa zúèastnilo 
väèší poèet seniorov našej 
obce, z ktorých 40 preja-
vilo záujem by� èlenmi 
tejto novovzniknutej orga-
nizácie. Ako hostia boli 
starostka obce, Mgr. ¼ubica 
Èornejová a predseda MO 
JDS v Michalovciach,  Ján 
Butala, ktorý bol aj iniciá-
torom založenia organizá-
cie. Ustanovujúca schôdza  
si zvolila trojèlenný výbor     
a schválila plán práce na rok 
2019.

Cie¾om založenia ZO 
JDS v Jovse je oslovi� 
všetkých dôchodcov našej 
obce, ktorým to  dovo¾uje 
ich zdravotný stav, zapája� 

ich do spoloèenského dia-
nia. Sú to predovšetkým ak-
tivity zamerané na turistiku 
a výlety primerané veku, 
spoloèenské stretnutia, 
besedy èi kúpe¾né a rekre-
aèné pobyty za výhodné 
ceny so z¾avami pre se-
niorov. 

Chceme by� tiež nápo-
mocní pri zve¾aïovaní      
a skráš¾ovaní našej obce 
zapájaním sa do udržiava-
nia èistoty životného pros-
tredia, brigádami pri èis-
tení a udržiavaní pries-
transtiev svojich obydlí, 
záhradiek, predzáhradiek  
a dvorov. A keï nám už 

Pokraèovanie na str. 3
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Milí seniori našej obce
Dokonèenie zo str. 2

naše sily nedovolia pra-
cova�, tak budeme aspoò 
poukazova� na nedostatky 
a napomína� mladšiu gene-
ráciu a obèanov, ktorí sa    
k našej obci a prírode okolo 
nesprávajú zodpovedne. 

Milí seniori, máme pre 
Vás pripravený na tento 
rok zaujímavý a bohatý 
program. Zaèali sme v ap-
ríli brigádou pri kaplnke, 
kde sme èlenovia výboru 
vyhrabali priestranstvo, 
umyli lavièky a ostrihali 
šípové kry, aby bolo pros-
tredie dôstojne pripravené 
na májové pobožnosti.
     V máji sme zrealizovali 
besedu, na ktorú prijala 

úèas� MUDr. Viera Èuch-
ranová, praktická lekárka 
zo zdravotného strediska 
vo Vinnom, ktorá je aj ob-
vodnou lekárkou mnohých 
našich seniorov. Veríme, 
že svojou úèas�ou a otáz-
kami sme obohatili túto 
besedu. 

Ïe�om na prvé sväté pri-
jímanie sme odovzdali 
malé upomienkové darèe-
ky, ktoré pre nich pripravili 
naše èlenky. 

V júni sme navštívili 
hrad Stará ¼ubovòa a skan-
zen. Tento jednodòový vý-
let sme spojli s návštevou 
blízkeho pútnického miesta 
Litmanová.  

V letných mesiacoch pri-
pravujeme spoloènú opekaè-
ku v prírode našej obce pod 
názvom „Senior párty“. V je-
senných mesiacoch chceme 
oslovi� rodáka z našej obce 
MUDr. Jána Gunèa, aby nám 
ako rehabilitaèný lekár pri 
spoloènej besede poradil, èo 
robi� s bo¾avými kåbmi a ako 
ich opä� rozhýba�. 

V mesiaci október pri-
pravujeme, ak bude záujem, 
výlet na trhy do Po¾ska    
za úèelom nákupu kvetov  
a vencov na cintoríny   
pred sviatkami všetkých 
svätých. 

Výbor ZO JDS má ve¾ké 
smelé plány a vízie do bu-
dúcnosti. Aby sa nám 
darilo a naše akcie boli 
zaujímavé a pútavé, potre-
bujeme Váš záujem, aktív-
ny prístup, spoluprácu a tiež 
Vašu inšpiráciu. Chceme 
to robi� pre Vás, chceme 
Vás zauja� a nenecha� Vás 
¾ahostajnými a uzatvore-
nými pred svetom vo svo-
jich obydliach. Tešíme sa 
na spoloène strávené chvíle, 
na spoloèné rozhovory      
a stretnutia s Vami pri spo-
loèných akciách.

Milena Gazulièová,
predsedníèka ZO JDS 

v Jovse

13. �kolský ples �Páví ples�
Aj tento školský rok sa môžeme pochváli� ïalším, už 

trinástym školským plesom. Tentokrát sa niesol v duchu 
noblesy, èomu nasvedèuje aj jeho názov „Páví ples“.
 Cie¾om nebolo len zabavi� sa, ale aj možnos� dokáza�, 
že základy spoloèenského správania sa a stolovania našim 
žiakom nie sú cudzie. Ples otvorili svojim ladným krokom 
pávie taneènice, ktoré sprevádzali tóny hudobného zos-
kupenia žiakov pod vedením p. uè. Michala Rákocyho. 
Skvelú zábavu, už tradiène zabezpeèil p. uè. Dušan Pulko. 
Bolo nám c�ou privíta� hostí zo Zemplínskeho osveto-
vého strediska v Michalovciach, s ktorými má naša škola 
už dlhoroènú spoluprácu. Do celej prípravy plesu sa 
aktívne zapojili všetci zamestnanci školy a žiaci druhého 
stupòa. Zvláš� patrí vïaka našim deviatakom, ktorí všet-
kých prítomných obslúžili chutným jedlom. Toto kultúrno- 
-spoloèenské podujatie už neodmyslite¾ne patrí k našej 
škole, a preto sa už teraz tešíme zasa o rok...

„Ako to bolo kedysi“
„Uèite¾ ti môže otvori� dvere, ale vstúpi� do nich 

musíš sám.“ 
Pri príležitosti Dòa uèite¾ov našu školu navštívili panie 

uèite¾ky M. Birèáková a M. Chýriková, dôchodkyne        
z našej obce, ktoré tu pred mnohými rokmi pôsobili. 

Pospomínali na svoje uèite¾ské zaèiatky a spoloène    
so žiakmi porovnávali ako to bolo v škole kedysi a ako to 
je dnes. Nostalgické momenty striedali humorné príhody 
a toto milé stretnutie obohatilo všetkých zúèastnených.

PaedDr. Katarína Kereštanová,
riadite¾ka školy

DEÒ UÈITE¼OV
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Inventarizácia majetku obce k 31. 12. 2018.

Úèas� ekonómky obce na vzdelávacom seminári Vy-
sporiadanie dane z príjmov zo závislej èinnosti za rok 
2018.

Spracovanie roènej úètovnej závierky k 31. 12. 2018.

Pracovné stretnutie starostky obce s vedúcim Okres-
ného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné 
prostredie oh¾adom obecnej studnièky a žiadosti obce  
o povolenie na osobitné užívanie vôd.

V. roèník stolnotenisového turnaja o Putovný pohár sta-
rostky obce.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
okresu Michalovce organizovanom Úradom práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Michalovce, Okresným úradom 
Michalovce a Sociálnou pois�ovòou, poboèkou Micha-
lovce.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
Spoloèného školského úradu vo Vinnom.

Úèas� ekonómky obce na seminári Odmeòovanie za-
mestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vypracovanie akèného plánu obce na roky 2019 – 2020 
kvôli implementácii projektových zámerov obce      
do Akèného plánu rozvoja okresu Michalovce.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí èlenov 
Mikroregiónu Šírava.

Rozšírenie organizaènej štruktúry obecného úradu o po-
zíciu upratovaèky.

Spracovanie výkazu Formulár vzájomných vz�ahov 
súhrnného celku.

Príprava roèného výkazu o dani z nehnute¾ností.

Podanie žiadosti na individuálne potreby obce adre-
sovaná  MF SR.

Úèas� zapisovate¾ky na školení predsedov, podpred-
sedov a zapisovate¾ov okrskových volebných komisií 
k vo¾bám prezidenta SR.

Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie.

Vo¾by prezidenta SR.

Úèas� starostky obce a ekonómky na seminári Stavba   
a rekonštrukcia 2019.

Príprava dokumentácie  a podanie žiadosti o NFP k vý-
zvam Vlády SR a MV SR.

Podujatie pre rodiny NA ¼ADE – vo¾né korèu¾ovanie  
a hokej na mestskom klzisku.

Úèas� starostky obce ako delegátky na VII. Konfe-
rencii Regionálneho vzdelávacieho centra v Micha-
lovciach.

Rozbory vôd obecných studní.

Úèas� starostky obce a pozvaných pedagógov na sláv-
nostnom Dni uèite¾ov z príležitosti 15. výroèia vzniku 
Spoloèného školského úradu vo Vinnom.

Osobné gratulácie starostky obce a jej zástupcu peda-
gogickým i nepedagogickým zamestnancom základnej 
a materskej školy z príležitosti Dòa uèite¾ov.

Realizácia hydrogeologického prieskumu – zdokumen-
tovanie a hydrogeologické posúdenie jestvujúceho 
zdroja pitnej vody (obecnej studnièky).

Výrub drevín pod¾a rozhodnutia Okresného úradu, odbo-
ru starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach.

Pracovné rokovanie starostky obce s generálnym riadite-
¾om VVS, a. s. Košice, Ing. Stanislavom Hrehom, PhD.

List starostky obce  predsedovi vlády SR a podpred-
sedovi vlády SR pre investície a informatizáciu oh¾adom 
súèinnosti pri výstavbe verejného vodovodu a riešenia 
kritického stavu nedostatku vody v obci.

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

Montáž dvoch pružinových hojdaèiek do areálu ma-
terskej školy.

Druhé kolo prezidentských volieb.

Brigáda, Skrášlime spoloène Jovsu, zameraná na vý-
sadbu okrasných drevín.

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

Prvé ustanovujúce zasadnutie miestnej organizácie 
Jednoty dôchodcov, stanovy, vo¾ba výboru.Zaèatie kolaudaèného konania a ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zis�ovaním pre èas� vodnej 
stavby „Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa“.

Úèas� pracovníèky OcÚ na seminári Elektronická 
schránka obce – novinky.

Úèas� ekonómky obce na seminári Novela postupov 
úètovania platná od 1. 1. 2019.

Príprava a realizácia Reprezentaèného plesu obce.

Pracovné stretnutie starostky obce s riadite¾om Vojen-
ských lesov a majetkov, o.z.  Kamenica nad Cirochou, 
Ing. Antonom Bodnárom a interview do èasopisu 
Vojenské lesy.

Úèas� pracovníèky OcÚ na seminári Odpadové hospo-
dárstvo obce – povinnosti a zmeny od 1. 1. 2019.

Úèas� starostky obce na seminároch Právne základy 
pre obce nielen pre (novo) zvolených èas� I. a èas� II.

Úèas� na pracovnej porade starostov obcí a primáto- 
rov miest realizovanej Okresným úradom Michalovce 
v súvislosti s prípravou volieb prezidenta SR.

Úèas� starostky obce na zasadnutí Snemu Regionálneho 
združenia miest a obcí Zemplín – Michalovský región.

Pracovné stretnutie starostky obce s predsedom Okres-
nej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
Jánom Butalom.

Spracovanie rozhodnutí na výrub miestnych daní a po-
platkov.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU



MÁJ

Spolupráca a podpora obce pri zabezpeèovaní XXXV. 
roèníka Podvihorlatského maratónu, XVII. roèníka Mi-
chalovského polmaratónu a IV. roèníka Michalovskej 
polmaratónskej štafety.

Doplnenie web. stránky obce o fotodokumentáciu z jed-
notlivých podujatí a aktivít obce.

Úprava priestoru medzi budovou TJ ŠM a skladom.  
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Úèas� ekonómky obce na školení zapisovate¾ov, pred-
sedov a podpredsedov okrskových  volebných komisií.

Pracovné rokovanie so správcom Jovsianskeho potoka 
Lesy SR o. z. Sobrance a s prizvanými dotknutými 
orgánmi – spol. Vojenské lesy, Okresný úrad Micha-
lovce, odbor starostlivosti o životné prostredie a SVP, 
zvolané starostkou obce.

JÚN

Príprava obecných novín.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí s advo-
kátom, doc. JUDr. Jozefom Sotoláøom, oh¾adom práv-
nej analýzy existencie spoloènej príspevkovej organi-
zácie jednotlivých obcí, ktorej Jovsa sa stala súèas�ou 
1. 10. 2002.

Úèas� starostky obce na stretnutí rodièov detí mater-
skej školy.

Ústne pojednávanie oh¾adom obecnej studnièky zvolané 
Okresným úradom odborom starostlivosti o životné 
prostredie.

Úèas� starostky obce na VIII. roèníku spoloèensko-      
-športového dòa Regionálnych združení Zemplína.

Úèas� pracovníèky obecného úradu na vzdelávacom 
seminári Osvedèovanie listín a podpisov.

Vykonanie kontroly Okresným úradom Michalovce, 
odboru starostlivosti o životné prostredie zameranej   
na dodržiavanie ustanovení § 80 -83 zákona è. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov a preneseného 
výkonu štátnej správy pod¾a uvedeného zákona.

Prijatie úèasti pä�èlenného družstva zloženého zo za-
mestnancov obecného úradu a základnej školy na po-
dujatí Šport nás spája organizovanom Spoloèným 
školským úradom Vinné.

Úèas� starostky obce na Spoloèenskom dni starostov 
okresu Michalovce.

Úèas� starostky obce na valnom zhromaždení VVS, a. s. 
v Košiciach.

Spracovanie konsolidovanej úètovnej závierky za rok 
2018.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Jednodòový výlet èlenov miestnej organizácie Jednoty 
dôchodcov  organizovaný s finanènou podporou obce.

Úèas� èlenov Základnej organizácie Sloves na pracov-
nom stretnutí.

Prijatie žiakov s najlepšími výchovno-vzdelávacími 
výsledkami v šk. roku 2018/2019 starostkou obce.

Výmena schodiš�ovej dlažby pred obecným úradom.

Deò rodiny – podujatie pripravované v spolupráci       
so základnou školou, materskou školou, miestnymi 
podnikate¾mi, organizáciami a dobrovo¾níkmi.

Zrealizovaná požiadavka starostky obce na Vojenské 
lesy – makadamom upravi� cestu od rómskej bytovky 
smerom k bani.

Realizácia náhradnej výsadby pod¾a rozhodnutia Okres-
ného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.
Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením vo veci 
udelenia súhlasu na výrub drevín uskutoèneného na par-
cele obèana obce.

Demontáž a likvidácia poškodenej azbestovej strešnej 
krytiny v èasti obecného úradu certifikovanou firmou, 
následné prekrytie strechy nad kuchyòou obecného 
úradu.

Úèas� starostky a pracovníèky obce na seminári Práva  
a povinnosti samospráv v procese SEA a EIA v odpado-
vom hospodárstve.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie 
riadite¾a Základnej školy v Jovse.

Príprava súhrnnej správy o hospodárení v spolupráci  
so základnou školou.

Prieskum názorov rodièov detí materskej školy na pos-
kytované služby.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Úèas� starostky obce na pracovnej porade starostov obcí a 
primátorov miest oh¾adom prípravy volieb do Európ-
skeho parlamentu v roku 2019.

Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do Európskeho parlamentu.

Pracovné stretnutie starostky obce s prednostkou Okres-
ného úradu Michalovce, PhDr. Janou Cibereovou.

Vypracovanie geometrického plánu k vysporiadaniu 
miestnej komunikácie.

Úprava a údržba verejných priestranstiev.

Spracovanie úètovnej závierky za I. kvartál.

Druhé zasadnutie okrskovej volebnej komisie k vo¾bám 
do Európskeho parlamentu.

Úèas� starostky obce na celoslovenskom 30. sneme 
ZMOS v Bratislave.

Vo¾by do Európskeho parlamentu.

Príprava závereèného úètu obce za rok 2018.

Vypracovanie dokumentácie CO v rozsahu Zákona NR 
SR è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskor-
ších predpisov.

Príprava výroènej správy obce za rok 2018 a výroènej 
správy konsolidovaného celku za rok 2018.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riadite¾a zá-
kladnej školy.
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Reprezentaèný ples obce

Reprezentaèný ples sa    
v tomto roku uskutoènil    
9. februára, kedy sa v sále 
obecného úradu stretli 

ctení hostia, riadite¾ Vo-
jenských lesov a majetkov 
v Kamenici nad Cirochou, 
Ing. Anton Bodnár s pani 

manželkou, starosta obce 
Poruba pod Vihorlatom, 
Juraj Kriška s pani man-
želkou a príjemní, zábavou 
naladení plesajúci. Ples, 
ako každoroène, otvorila 
slávnostným príhovorom 
starostka obce, ktorá 
úèastníkov a hostí srdeène 
privítala, popriala všetkým 
prítomným, aby v sprievo-
de hudby, a v rytme tanca 
zabudli na každodennos�  
a nechali sa unáša� oèaru-
júcou atmosférou veèera. 
Zároveò poïakovala dobro-
vo¾níkom a celému organi-
zaènému tímu, za výborne 
zvládnutú prípravu, tiež 
štedrým sponzorom, ktorí 
ochotne prispeli svojimi 
darmi do tomboly. Celý 
veèer spríjemnila svojím 

bohatým hudobným re-
pertoárom známa hudobná 
skupina ESTA, ako aj 
taneèníci súkromnej ta-
neènej školy Grácia. 

- redakèná rada -

Ïalší školský rok ubehol rýchlo ako voda. Zase sme o 
nieèo starší, skúsenejší a bohatší o nové zážitky a spo-
mienky zo spoloène strávených chví¾ v našej materskej 
škole.

Zapojili sme sa do programu „Dental alarm“, ktorého 
cie¾om je zlepši� stav ústneho zdravia detí na Slovensku. 
Mamièkám aj babièkám sme sa poïakovali za lásku         
a starostlivos�, pásmom básní a piesní ku krásnemu má-
jovému sviatku „Dòu matiek“.

Deò detí sme oslávili krásnym a pouèným výletom    
na ranèi Klokoèina, kde si deti okrem jazdenia na koní-
koch prezreli aj minizoo, kàmili zvieratá a pozorovali 
pracovníkov ranèa pri práci.

S materskou školou sa v tomto školskom roku rozlúèili 
traja naši kamaráti, ktorí sa v septembri stanú žiakmi 
základnej školy. Sú to: Martinko Berdák, Tobias Haraka¾ 
a Lukáško Rybnický. „Želáme našim kamarátom ve¾a 
sily, aby sa im prvé èiarky podarili...“

Ïakujeme všetkým, ktorí nám boli celý rok nápo-
mocní pri našej práci, ve¾ká vïaka však patrí hlavne      
p. Vladimírovi Miš¾anovi za nezištnú pomoc pri úprave 
areálu materskej školy.

Na záver (úryvok z nemenovanej knihy):
„Snažme sa by� èo najlepší, no vedzme, že sa nám to 

nepodarí. Snažme sa vychutnáva� každý jeden deò, no 
vedzme, že to nepôjde. Snažme sa odpúš�a� druhým aj 
sami sebe. Zabúdajme na všetko zlé a pamätajme si to 
dobré. Neuspokojme sa s málom, snažme sa dokáza�       
a vidie� èo najviac. Robme si plány, oslavujme, keï vyjdú 
a vytrvajme, keï sa nesplnia. Prijímajme so smiechom 
dobré aj zlé. Milujme bezhraniène a nesebecky. Život je 
prostý, zložitý a najmä krátky. Jediné, èo máme, je èas. 
Využime ho èo najmúdrejšie.“

„Dom bez detí je ako zvon bez srdca.“

Marcela Jakubová,
riadite¾ka MŠ
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Jakub Miš¾an – január
Veronika Ochraòová – január

Milka Haraka¾ová – máj
Olívia Saloòová – jún

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70
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Marta Chýriková
Michal Eštok

Emília Frigová
Rudolf Šafin

Mária Koèanová
Mária Kurejová
Marián Luterán
Michal Modrák
Michal Rákocí

Stanislava Šeptáková

Ružena Bubanecová
Margita Kochmanová

Mária Lukaèeòová
Juraj Rybnický

Ján Luterán

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Katarína Drabiková
Marek Ochraò

Mária Bardociová
Violin Stanchov

Silvia Hrabková
Peter Jankoviè

Pred ich životnými 
skúsenos�ami a múdros�ou, 

pred ich vierou a trpezlivos�ou 
prija� každú boles� i utrpenie 

skladáme svoju úctu 
a všetkým jubilantom želáme 

dobré zdravie, 
Božie požehnanie, 

porozumenie v rodine 
I medzi spoluobèanmi.

sponzorom plesu, ktorými tento rok boli: 

ÏAKUJEME

Obec Jovsa, 
starostka obce Jovsa, 

starosta obce Poruba pod Vihorlatom, 
Vojenské lesy a majetky Kamenica nad Cirochou, 

FRICUP Stav s. r. o. – Jovsa, 
HALLWOOD – Ing. Ladislav Halapy – Jovsa, 

Tlaèiareò – Adrián Bura¾ – Jovsa, 
MARY KAY – MVDr. Katarína Cupriková – Jovsa,

Pizzéria RESTAURANT – T. Rybnický – Jovsa, 
požiarny technik – Vladimír Miš¾an – Jovsa, 

EDISON SK s. r. o. Vranov nad Top¾ou, 
Papier Lechman s. r. o. Michalovce,  

FÚRA s. r. o. Rozhanovce,  
StaMI-a s. r. o. Michalovce, 

ROVKUR s. r. o. – Ing. M. Rovòáková, 
PD Poruba pod Vihorlatom,  

Pekáreò ILaS,  
FK TJ ŠM JOVSA,  

Cukráreò TINA Michalovce, 
Pavol Andrejco – Jovsa,  

Gabriela Ma�ašová – Kusín.

Ïakujeme dobrovo¾níkom, ktorí bez nároku na od-
menu ochotne pomohli obci, a to: Rastislavovi Èornejovi, 
Rudolfovi Stariatovi, Štefanovi Hinïošovi, Ing. Františkovi 
Halapymu, Pavlovi Andrejcovi, Milošovi Andrejcovi st., 
Petrovi Andrejcovi ml., Petrovi Halapymu, Kamilovi Gazu-
lièovi, Violinovi Stanchovovi, Lenke Andrejcovej, Eve 
Sidorovej, Veronike Èornejovej, Milene Ferikovej ml., 
Štefanovi Andrejcovi, Mgr. Emílii Megelovej, Pavlovi 
Rosolovi st.

Ïakujeme Lesnej správe Jovsa za sprostredkovanie 
techniky a ïakujeme záujemcom, ktorí sa aktívne 
zapájajú do diania v obci svojou úèas�ou na obecných 
podujatiach. 
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ŠPORT V NAŠEJ OBCI

Šport je forma fyzickej aktivity, realizovaná pros-
tredníctvom urèitých pravidiel za úèelom rekreova� 
sa, t. z. uspokoji� svoje záujmy a potreby, sú�aži�, 
dosiahnu� dokonalos�, rozvíja� svoje zruènosti, vy-
tvára� si fyzickú zdatnos� a výkonnos�. Šport a s ním 
súvisiace pohybové aktivity sú neoddelite¾nou sú-
èas�ou zdravého životného štýlu súèasného moder-
ného èloveka a vedie k zmysluplnému tráveniu vo¾-
ného èasu nielen detí ale aj dospelých. Teda mal by 
by� súèas�ou života našich obèanov.  

Vytvára� adekvátne pod-
mienky na zabezpeèovanie 
a rozvoj športu vyplýva 
obciam zo zákona è. 369/ 
1990 Zb. o obecnom zria-
dení ako aj zákona è. 288/ 
1997 Z. z. o telesnej kul-
túre, ktorý uvádza, že 
,,Obec podporuje organi-
zovanie športových podu-
jatí a iných aktivít telesnej 
kultúry v obci“. Našou po-
vinnos�ou je preto vytvá-
ra� podmienky na športo-
vanie v obci, venova� po-
zornos� vo¾noèasovým 
aktivitám a zabezpeèi� ich 
dostupnos� pre verejnos�.

Našu obec reprezentuje 
futbalové družstvo, ktoré 
sa zúèastòuje sú�aže VIII. 
ligy ObFZ Michalovce. 
Existuje ako samostatný 
právny subjekt so štatútom 
združenia – TJ ŠM Jovsa. 
Chlapci majú snahu a zá-
ujem zvýši� úroveò futbalu 
v obci s dlhoroènou futba-
lovou tradíciou, o èom sved-
èia aj ich výsledky v jesen-
nej a jarnej èasti sú�aže. 
Obec sa úspechom svojho 
futbalového tímu teší, pov-
zbudzuje a podporuje ho. 
V minulom roku zrekon-
štruovala budovu TJ ŠM, 

vyrovnala terén a upravila 
areál futbalového ihriska.

Dôkazom rozvoja špor-
tového života obce sú aj 
každoroène realizované po-
dujatia, a to stolnotenisový 
turnaj o Putovný pohár sta-
rostky obce, obecné poduja-
tie Na ¾ade a Deò rodiny.

Stolnotenisový turnaj    
o  Putovný pohár starostky 
obce sa tento rok konal už 
po piatykrát. Druhú janu-
árovú sobotu sa v sale 
obecného úradu stretli 
všetci záujemcovia a sú-
�ažilo sa v troch kategó-
riách. V kategórii najmlad-
ších – detí do 15 rokov 
zví�azil Ján Kalafaktor 
ml., zo žiakov vo veku 15 
až 18 rokov vyhral Pavol 
Èuchran a v kategórii dos-
pelých sa po napínavom 
zápase stal ví�azom Michal 
Rejta. Všetci úèastníci po-
dujatia sa mali možnos� 
obèerstvi� chutnými peèe-
nými klobáskami. Pozíciu 
vedúceho turnaja prijal aj 
tento rok Ing. Ladislav An-
drejco, ktorému rovnako 
ako všetkým dobrovo¾-
níkom a úèastníkom tur-
naja, ïakujeme.

Tradíciou našej obce sa 
stala aj organizácia podu-
jatia Na ¾ade. Priaznivci ho-
keja, deti a rodiny strávili 
3. marca hodinové popolud-
nie na zrekonštruovanom 

zimnom štadióne v Mi-
chalovciach. Deti a za-
èiatoèníci tak mali mož-
nos� zdokonali� sa v kor-
èu¾ovaní, tí pohybovo 
zdatnejší si zahrali pria-
te¾ský hokejový zápas.

Obec Jovsa si uvedo-
muje význam rozvoja        
a podpory športu ako 
prostriedku vytvárania 
pozitívnych zdravotných, 
hygienických a sociálnych 
návykov, ktoré ovplyvòujú 
zdravý vývoj ¾udí všet-
kých vekových kategórii. 
Preto vybudovala s finan-
ènou podporou Minister-
stva vnútra SR, prostred-
níctvom úspešného pro-
jektu ,,Neseï doma a poï 
von“, externý FIT park 
nachádzajúci sa v centrál-
nej èasti obce, neïaleko 
obecnej studnièky. Tvorí ho 
šes� profesionálnych stro-
jov zameraných na posilne-
nie jednotlivých svalových 
partií, a zároveò je areálom 
pre oddych a relaxáciu. 

Veríme, že v dobe roz-
voja informaèných a ko-
munikaèných technológií 
si dokážeme stanovi� pri-
ority, preukáza� podporu  
a záujem o rozvoj športo-
vého života v našej obci    
a svoj vo¾ný èas strávi� 
aktívne a zmysluplne.

Mgr. Michaela Podhorová


