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JOVŒANSKI NOVIÒKI
nám bude dari� ešte viac meni� obec, aby bola krajšia, 
úspešnejšia, modernejšia a my starostlivejší a rozvoju 
naklonení.

Obecnému zastupite¾stvu želám pracovné nadšenie, 
dobré nápady, úspešnú realizáciu a hlavne spokojných 
obèanov. Verím, že všetci si vážime prejavenú dôveru      
a svojou prácou a úsilím sa budeme snaži� presvedèi� 
Vás, od ktorých sme hlasy dostali, že Vaše rozhodnutie 
bolo správne. Nech nám Pán Boh pomáha na tejto ceste 
úsilia a rozvoja.

Nový rok nech je pre každého z Vás rokom pokoja, 
vzájomného porozumenia a lásky, plný životného opti-
mizmu, osobných a pracovných úspechov. Nech ste  
jeden pre druhého darom nielen poèas sviatoèných dní, 
ale  v každý deò roka 2019.

Mgr. ¼ubica Èornejová, 
starostka obce

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

v prvom rade mi dovo¾te hneï v úvode vyslovi� Vám 
úprimnú vïaku za úèas� v komunálnych vo¾bách, èím ste 
si nielen splnili svoju zákonnú povinnos�, ale zároveò 
ukázali ochotu a záujem o veci verejné. Úprimne 
ïakujem a vážim si Vašu prejavenú dôveru spravova� 
našu obec. Osobne túto dôveru vnímam s ve¾kou po-
korou, ale aj záväzkom, zároveò aj s ve¾kým zados�uèi-
nením za prácu a úsilie, ktoré som štyri roky pre túto obec 
a obèanov vynakladala. Ïakujem poslancom, že  prejavili 
záujem vykonáva� mandát poslanca obecného zastupi-
te¾stva a s¾ubom tento záujem na slávnostnom ustano-
vujúcom zasadnutí obecného zastupite¾stva potvrdili. 
Ïakujem poslancom, ktorým mandát skonèil za prácu, 
ktorú vykonali pre dobro našej obce. Zvláš� touto cestou 
ïakujem Ing. Ladislavovi Andrejcovi za dlhoroèné pôso-
benie, prácu a prínos v orgánoch samosprávy a v kútiku 
duše verím v jeho návrat. Ïakujem za záslužnú a obetavú 
prácu pracovníèkam obecného úradu, za prínosnú spolu-
prácu pedagogickému i nepedagogickému kolektívu 
materskej a základnej školy, miestnym organizáciám, 
podnikate¾ským subjektom v obci a všetkým dobro-
vo¾níkom, ktorí bez nároku na odmenu vynaložili úsilie  
a poèas štyroch rokov dobrovo¾ne pracovali na úseku 
športu, kultúry, ochrany a zve¾aïovaní životného pros-
tredia èi majetku obce.

Ïakujem ako starostka a ïakujem ako èlovek – za úspe-
chy i pády, pozitívne ohlasy i kritiku, za pomocnú ruku     
i podrážanie kolien, všetkým bolo potrebné prejs� a viac 
si uvedomi�, že život i ¾udia sú jedineèní a taká je aj  
životná,  pracovná, èi morálna stránka každého z nás.    
Dá sa s òou pracova� iba vtedy, ak sú k spolupráci naklo-
nené obe strany.  Niekedy ju možno akceptova�,  inokedy 
bohužia¾ len ignorova�.

Pevne verím, že nové obecné zastupite¾stvo má ve¾ký 
potenciál na to, aby v záujme rozvoja obce �ahalo za jeden 
koniec povrazu spolu so starostkou obce. Aj keï možno 
nebudeme všetci súhlasi� so všetkým, èo bude predlo-
žené, ale zároveò verím, že bude vždy diskusia plodná     
k tomu ako meni� veci k lepšiemu. Pri prípadnej nezhode 
oèakávam plodnú, konštruktívnu a vecnú oponentúru zalo-
ženú na argumentoch a zároveò vlastný názor a úsudok. 
Za štyri roky sa zrealizovalo množstvo práce, každá je pod-
chytená v obecných novinách a v koncoroèných prezentá-
ciách a množstvo práce nás èaká aj v tomto volebnom 
období. Verím, že spoloèným úsilím a spoluprácou sa 
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Mgr. ¼ubica Èornejová

JOVSA SLÁVILA
V nede¾u, 22. júla, slávila Jovsa svoje ve¾ké jubileum – 600. výroèie 

prvej písomnej zmienky.

Oslavy sa zaèali sláv-
nostnou archijerejskou 
svätou liturgiou  za úèasti 
košického gréckokato-
líckého eparchu Mgr. 
Milana Chautura CSsR., 
protopresbytera Grécko-
katolíckej eparchie Micha-
lovce – ThLic. Františka 
Puciho, bývalého farára 
Mgr. Mareka Maïara       
a miestneho farára Mgr. 
Michala Šandora. Za bo-
hatej úèasti veriacich         
a hostí, starostov a poslan-
cov miestnej samosprávy, 
boli na sv. liturgii po-
svätené symboly obce      
– znak a vlajka. Nasle-
doval slávnostný obed 
hostí, na ktorom v pozadí 
prebiehala prezentácia 
dávnych fotiek zozbie-
raných mládežou pri rea-
lizácii projektu „U tim 
našim vala¾iku“. Hostia si 
zároveò mohli pozrie� 
výstavu „Z tvorby našich 
rodákov“, na ktorej sa 
prezentovali umelecké 
výtvarné diela a ¾udová 
tvorba. Poobede sa hostia 
a úèastníci sústredili       
na miestne futbalové 
ihrisko, kde boli pripra-
vené stánky s obèerstve-
ním, chutným gu¾ášom, 
atrakcie pre deti a bohatý 
kultúrny program. V jeho 
úvode privítala rodákov, 
hostí a všetkých prí-
tomných starostka obce, 
Mgr. ¼ubica Èornejová. 
Zdôraznila potrebu poz-
nania svojich koreòov, 
histórie a nevyhnutnos� 
pokraèova� v úsilí našich 
predkov – obec zve¾a-
ïova�, robi� z nej vždy 
lepšie a krajšie miesto, 
napredova� v pokojnom 
ovzduší plnom pochopenia 
a žièlivosti. Po príhovore 

nasledovalo oceòovanie 
obèanov, ktorí svojimi 
záslužnými èinmi život    
v obci obohatili, èi už 
aktívnou èinnos�ou v sa-
mospráve, miestnych 
organizáciách, v rozvoji 

k u l t ú r y ,  š p o r t u  è i  
duchovných hodnôt. K ob-
èanom sa prihovorili 
hostia – poslanec NR SR, 

Mgr. Miroslav Sopko, 
prednostka Okresného 
úradu v Michalovciach, 
PhDr. Jana Cibereová       
a rodák obce, dekan 
Pravoslávnej bohoslo-
veckej fakulty PU v Pre-

šove, prof. ThDr. Ján 
Šafin PhD, ktorý bol 
zároveò ocenený èestným 
obèianstvom obce. 

V kultúrnom programe 
sa predstavili deti ma-
te r ske j  ško ly,  ž i ac i  
základnej školy, miestne 
folklórne skupiny Vešeli 
Jovšaòe a Jovšan, hu-
morom pobavila Hrubá 
Erža, tancom potešil FS 
Jurošík, spevom hudobná 
skupina Hurikán. Za búrli-
vého potlesku a v sprie-
vode šarmantných mode-
rátor iek Mgr.  Er iky 
Šimkovej a Mgr. Márie 
Kasièovej ,  vystúpila      
na pódium vo veèerných 
hodinách známa hudobná 
skupina Kollárovci, ktorá 
rozospievala celé obe-
censtvo. Vïaka za prí-
jemnú atmosféru patrí 
všetkým zúèastneným, 
z v l á š �  s p o n z o r o m ,  
ktorých finanèné prís-
pevky boli pre Jovsianov 
ozajstným darom – bez 
nich by sa zvuèným hla-
som Kollárovcov netešili. 

Aj touto cestou vy-
slovujem, v mene svojom 
a v mene obèanov obce, 
ve¾ké a srdeèné poïako-
vanie sponzorom sláv-
ností: Vojenským lesom   
a majetkom SR-š.p., 
Penziónu Juliana, Domu 
Matici slovenskej v Mi-
chalovciach, AQUA PRO 
Poruba pod Vihorlatom, 
Pekárni Ilas, StaMi, 
Komunálnej pois�ovni, 
Tradièným trdelníkom 
Dušany Elekanièovej, 
spoloènostiam ROVKUR 
s.r.o., FRICUP Stav s.r.o., 
Z.O.A, s.r.o., ROAN 
Jovsa, s.r.o., Edison s.r.o., 
Tlaèiarni Adriána Bura¾a, 
Jánovi Stariatovi, Adele 
Stariatovej, Gabrielovi 
Andrejcovi, Milošovi 
Andrejcovi, Michalovi     
a ¼ubošovi Modrákovým, 
Gabriele Ma�ašovej ,  
Františkovi Halapymu     
a starostke obce Jovsa.

SPONZORI PODUJATIA
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V roku 1990 bol mesiac október, Valným zhro-
maždením Organizácie spojených národov, vyhlásený  
za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný 
deò starších. Preto aj dnes, už tradiène, patrí mesiac 
október skôr narodeným. V tomto èase sa o nieèo viac 
upriamuje pozornos� na staršiu generáciu, vo zvýšenej 
miere sa oceòuje jej prínos, skúsenosti, poznatky a pouka-
zuje sa na dôstojnos� jej života.

Keïže v jeseni života sa sie� sociálnych kontaktov 
zužuje, pripravili sme aj v našej obci na znak úcty a 
vïaky, tým skôr narodeným, príjemné jesenné popo-
ludnie. V nede¾u, 21. októbra, sa na pozvanie starostky 
obce schádzali naši seniori, aby si aj prostredníctvom 
pekného kultúrneho programu zaspomínali a zabavili sa.

 Krátko po pätnástej hodine všetkých prítomných pri-
vítala naša moderátorka, Mgr. Erika Šimková, a úctivým 
slovom sa k úèastníkom podujatia prihovorila starostka 
obce, Mgr. ¼ubica Èornejová. Nasledovala báseò v podaní 
Martiny Olexovej a milé vystúpenie našich najmenších, 
detí Materskej školy v Jovse. Po nich nastúpili na scénu 
žiaci základnej školy, ktorí svoj talent predviedli v ¾udo-
vom aj v modernom tanci. Èlenky folklórnej skupiny 
Vešeli Jovšaòe prítomných potešili ¾udovým pásmom, 
spevom známych i menej známych ¾udových piesní.      
V závere programu sa slova ujal o. Michal Šandor, ktorý 
zároveò ocenil bohatý kultúrny program, vïaka ktorému 
sme sa preniesli cez detstvo, dospelos� až k aktívnej 
starobe.

Obecný úrad v Jovse pripravil pre pozvaných obèanov 
obèerstvenie v podobe chutného jedla, kávy a zákusku. 
Zvyšok slávnostného popoludnia strávili naši seniori 
spevom a tancom, ktorým ich sprevádzal šikovný 
muzikant, Bc. Dušan Pulko.

Predpokladáme, že prijatie pozvania èoraz väèšieho 
poètu našich starších je dôkazom toho, že toto podujatie 
sa stalo ob¾úbenou súèas�ou života v našej obci.

Mgr. Michaela Podhorová

Na znak úcty k starším...

Milión detí sa modlí ru�enec
Aj tento rok sa naša 

škola zapojila do projektu 
– Milión detí sa modlí ru-
ženec. Osemnásty október 
bol tým dòom, kedy za prí-
tomnosti duchovného otca 
Michala Šandora z farnosti 
Jovsa, sme sa všetci 
modlili za jednotu a pokoj 
vo svete. Žiaci prežili 
hlboký duchovný zážitok  

a s darovanými ružen-
èekmi si zaspievali do-
jemné mariánske piesne.

Modlitba svätého ru-
ženca má obrovskú moc, 
lebo prostredníctvom nej 
pomyselne držíme ruku 
Panny Márie a tá nám vy-
prosuje skutoèné zázraky.

PaedDr. Katarína 
Kereštanová



Verejné obstarávanie na stavebné práce k rekon-
štrukcii a výmene okien v jedálni základnej školy.

Výstava „Z tvorby našich rodákov“.

Vydanie prvej odborno-popularizaènej publikácie 
JOVSA – monografia obce.

Príprava a realizácia osláv 600. výroèia prvej písomnej 
zmienky o obci.

Úètovná závierka za II. kvartál.

Stavebné konanie spojené s obhliadkou oh¾adom 
novostavby rodinného domu Ing. Jána Èertana.

Stavebné konanie spojené s obhliadkou oh¾adom 
novostavby rodinného domu Karola Adámeka a Kláry 
Adámekovej.

Stavebné konanie spojené s obhliadkou oh¾adom 
rekonštrukcie rodinného domu a garáže Ing. Jaroslava 
Košudu a Renáty Košudovej.

Slávnostné posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca 
úcty k starším.

Úèas� èlenov Základnej organizácie Sloves na pra-
covnom stretnutí.

Prieskum trhu oh¾adom výroby a osadenia kovanej 
kupoly na studòu.

Úèas� na školení predsedov, podpredsedov a zapiso-
vate¾ov miestnych volebných komisií a okrskových 
volebných komisií pre vo¾by do orgánov samosprávy 
obcí v roku 2018.

Úèas� matrikárky na Pracovnom stretnutí matrikárok   
a matrikárov SR.

Druhé zasadnutie èlenov miestnej volebnej komisie      
k vo¾bám do orgánov samosprávy obcí.

Vo¾by do orgánov samosprávy obcí, ktoré v našej obci 
dopadli nasledovne:

Starostka obce: Mgr. ¼ubica Èornejová – s poètom 
hlasov 283

Úèas� starostky obce na slávnosti 660. výroèia prvej 
písomnej zmienky o obci Klokoèov.

Úèas� starostky obce a pracovníèky OcÚ na pracovnej 
porade realizovanej v súvislosti s prípravou volieb      
do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, prevzatie 
volebných tlaèív.

Úèas� starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a primátorov Regionálneho združenia miest a obcí 
Zemplín – Michalovský región.

Úèas� pracovníèky OcÚ na parciálnej porade k tvorbe 
cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy.

JÚL

OKTÓBER

NOVEMBER

SEPTEMBER

UDALOSTI A AKTIVITY 
OBECNÉHO ÚRADU

Úèas� starostky obce na 35. roèníku Podvihorlatských 
folklórnych slávností v Porube pod Vihorlatom.

Rekonštrukcia a výmena okien v jedálni základnej školy.

Pracovné stretnutie s vedúcou redakcie Zemplínske 
noviny, následná propagácia obce v regionálnej tlaèi.

Realizácia výstavby autobusových zastávok.

AUGUST

pokraèovanie na str. 5
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Úèas� pracovníèky obce na seminári – Hlásenie pobytu 
a súvisiace ustanovenia Obèianskeho zákonníka.

Prvé zasadnutie èlenov miestnej volebnej komisie         
k vo¾bám do orgánov samosprávy obcí.

Zasadnutie obecného zastupite¾stva.

Vykonanie metodickej návštevy a kontroly v materskej 
škole na zistenie skutkového stavu pri dodržiavaní 
zákona è. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve       
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov      
a zákona è. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení 
neskorších predpisov, prostredníctvom odborných za-
mestnancov Spoloèného školského úradu so sídlom    
vo Vinnom.

Slávnostné otvorenie FIT parku.

Zve¾aïovanie priestoru obecnej studne.

Úèas� starostky obce na okresnej športovej olympiáde 
miestnej organizácie ZTP.

Pracovné stretnutie s riadite¾om odštepného závodu Lesy 
SR Sobrance oh¾adom údržby koryta Jovsianskeho 
potoka.

Realizácia výstavby externého FIT parku.

Zaèaté práce na rekonštrukcii obecnej studne.



dokonèenie zo str. 4

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

NOVEMBER

DECEMBER

Prijatie pozvania a úèas� kontrolórky a starostky obce 
na Akadémii mladých odborárov 2018 v Bratislave 
zorganizovanej KOZ SR a ÈMKOS v spolupráci           
s Friedrich EbertStiftung v súvislosti so 100. výroèím 
vzniku Èeskoslovenskej republiky. 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupite¾stva      
po komunálnych vo¾bách.

Úèas� pracovníèky obecného úradu na seminári 
Elektronický výkon verejnej moci v podmienkach 
samosprávy a školstva – eGovernment.

Realizácia auditu z overenia riadnej úètovnej závierky, 
konsolidovanej úètovnej závierky a konsolidovanej 
výroènej správy za rok 2017.

Stretnutie detí s Mikulášom.

Stavebné konanie spojené s obhliadkou oh¾adom novo-
stavby rodinného domu Alexandry Bajuszovej.

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

Zúètovanie dotácie na realizáciu projektu prevencie 
kriminality financovaného zo štátneho rozpoètu, vy-
hodnotenie projektu.

Slávnostné stretnutie starostov a zastupite¾stiev obcí 
Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Kusín.

Príprava obecných novín.

Vianoèná akadémia Otvorme srdcia Vianociam.

Volení poslanci:

Poèet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre vo¾bu obec. zastupite¾stva obce Jovsa

10. 11. 2018

Naši škôlkari

Materskú školu v Jovse navštevuje v tomto škol-
skom roku 16 detí. Sú to: Lilianka Benejová, Martinko 
Berdák, Klárka Ciklaminyová, Laura Èižmárová, Marko 
Gejguš, Tobias Haraka¾, Miško Hoherèák, Šimonko 
Lobo, Vladko Miš¾an, Barborka Rybnická, Lukáško 
Rybnický, Deniska Rusinová, Frederik Saloò, Pe�ka 
Stariatová, Sabínka Šeptáková a Tomáško Ždiòak.

Aj poèas tohto školského roka pripravujeme pre našich 
škôlkarov rôzne príjemné a podnetné akcie, do ktorých 
sa snažíme zapája� aj rodièov detí, a tak upevòova�      
a rozvíja� dobré vz�ahy materskej školy s rodinou.

Po úspešnom zadaptovaní našich nových malých 
kamarátov sme sa v októbri stretli pri tradiènom 
vyrezávaní tekvièiek. Deti s rodièmi a súrodencami sa 
príjemne zabavili a šikovné mamièky nás odmenili 
sladkými dobrotami.

Naši šikovní škôlkari svojim tancom a spevom  po-
tešili aj svojich starých rodièov vystúpením pri prí-
ležitosti októbra – mesiaca úcty k starším.

V novembri sme sa stretli s kamarátmi z Materskej 
školy Kaluža a spoloène sme si spríjemnili dopoludnie 
rozprávkovým predstavením prešovského divadla 
Sarus „ O krtkovi“.

Zapojili sme sa aj do 3. roèníka obvodnej prehliadky 
detí z materských škôl „ Talentárium“ v Micha-
lovciach, ktoré organizuje SŠÚ so sídlom vo Vinnom   
a ZOS Michalovce. Našu materskú školu repre-
zentovala Laura Èižmárová s ¾udovou piesòou „Varila 
som, varila“.

V decembri sa všetci tešíme na Mikuláša a èarovné 
Vianoce. Priestory materskej školy sú vyzdobené sve-
tielkami, ozdobami a naplnené vôòou ihlièia a vlastno-
ruène upeèenými perníèkami, do ktorých deti vložili 
ve¾ký kus lásky. Všade vládne pokojná a èarovná 
atmosféra Vianoc, ktorá roztápa naše srdcia a prináša 
rados� a lásku do každého domu. Je pre nás ve¾kou 
rados�ou a c�ou, že v tento èas sa môžeme stretnú�     
pri vianoènej besiedke.
Za to všetko Vám patrí ve¾ká vïaka.

„ Stále kdesi h¾adáme to najväèšie š�astie...
Pritom ho už dávno máme...
Rastie v našich de�och...“ Marcela Jakubová

    riadite¾ka MŠ
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PaedDr. Katarína 
Kereštanová

 – spoznávame zvyky našich starých mám

Tretí októbrový piatok 
bol pre našich žiakov vý-
nimoèný, lebo ho prežili 
na pôde školy so svojimi 
starými rodièmi. Už tra-
diène sa v októbri stretá-
vame a spoloène spomí-
name, ako sa žilo kedysi. 
Tentoraz sme si priblížili 
tradíciu párania peria. 
Ïakujeme ženskej spe-
váckej skupine Vešeli 
Jovšaòe v zastúpení pani 
Ferikovej, Ponèièovej, 

Mandulovej a Jurovej, 
ktorá nám spestrila podu-
jatie ¾udovou scénkou      
a spevom. Žiaci si vyskú-
šali aj tradièné páranie 
peria a plnenie vankú-
šikov. Na záver s láskou 
vyrobili darèeky pre svoje 
staré mamy, ktorým aj 
takto poïakovali za pri-
nesené pohostenie.

PÁRAÈKY

REKON�TRUKCIA A VÝMENA OKIEN V JEDÁLNI ZÁKLADNEJ �KOLY

POZVÁNKA

stolnotenisového turnaja 
o putovný pohár starostky obce

pozýva priaznivcov športu

12. januára 2019

na V. roèník

Obecný úrad v Jovse
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S RADOS�OU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Jakub Rusin – júl

Tamara Hoherèáková – november

Hilda Viòanská – december

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

80

Helena Kurejová

Marta Semková

Nadežda Fellegiová

Verona Šargová
Margita Bigaòová
Milan Trembu¾ák

Anna Frigová – júl

VERNOS� SI S¼ÚBILI

Peter Ždiòák
Michaela Minèáková

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.

MOJA DEDINA RODNÁ
JOVSA MOJA RODNÁ,
TY VALAL PREDRAHÝ,
DEDINA PREKRÁSNA,
TU SME VYRASTALI.

POTÔÈKY A JARKY SA TU PREPLETAJÚ,
LESY A LÚKY K TEBE PRICHÁDZAJÚ.

DOMOVINY KRAJŠEJ NIET,
JOVSA MOJA RODNÁ,
VIHORLAT CHRÁNI �A,

A ZDOBÍ BLEDU¼A JARNÁ.

AJ KEÏ ÏALEKO SOM
A KRÍDLA MÁM ROZPÄTÉ,

NA TEBA VŽDY SI SPOMENIEM,
KEÏ MI RAZ SMUTNO BUDE VO SVETE.

MUDr. Marián ROZHON

Za všetkých rodákov zïaleka i zblízka

ZA DOBROVO¼NÍCKU 
A NEZIŠTNÚ POMOC PRE OBEC

ZA VÝRUB STROMOV

ÏAKUJEME

Gabrielovi Andrejcovi, Pavlovi Andrejcovi, Jánovi 
Stariatovi, Rastislavovi Èornejovi, Petrovi Gunèovi

Ondrejovi Mašèeníkovi, Tomášovi Bartošovi, Rastis-
lavovi Èornejovi, Štefanovi Hinïošovi, Mariánovi Rych-
valskému, ¼ubošovi Modrákovi, Michalovi Modrákovi 
st., Ing. Františkovi Halapymu, Mariánovi Zušèákovi, 
Petrovi Ždiòákovi, Eugenovi Lechmanovi, Mgr. Emílii 
Megelovej.



Noviny obèanov obce Jovsa, reg. è. MK SR: EV 5268/15  – vychádza zadarmo 2x roène. Vydáva: Obecný úrad Jovsa 73, 072 32 Jovsa, 
IÈO: 00 325 279, ISSN 2453-7519, tel. sekr. 056/698 33 80, fax: 056/698 33 80, e-mal: jovsa@jovsa.sk

Redakèná rada: Mgr. ¼ubica Èornejová, Mgr. Gabriela Matušková, Mgr. Michaela Podhorová, Mgr. Emília Megelová 
Tlaè: Tlaèiareò Adrián Bura¾, Jovsa, tel. 0907 976 734. Sadzba, graf. úprava: Jaroslav Miha¾ko

Vydané pre interné potreby obce Jovsa. Vychádza v náklade 300 ks. Neprešlo jazykovou úpravou.

8 JOVŒANSKI NOVIÒKI

JOVŒANSKI  NOVIÒKI

Mária Kopèanská

KEÏ ŠPORT SPÁJA

V areáli futbalového 
ihriska v Jovse sa v tento 
deò stretli èlenovia mies-
tnej organizácie, sú�ažiaci 
z Lastomíra a zo Spiša       
a nechýbali ani pozvaní 
host ia ,  ktorými bol i  
tentokrát Ing. Jozef Soko-
logorský – poslanec mest-
ského zastupite¾stva v Mi-
chalovciach, Mgr. Eva 
Lechmanová – predsed-
níèka Okresného centra 
SZTP Michalovce a sta-
rostka obce Jovsa – Mgr. 
¼ubica Èornejová.

Hlavným organizá-
torom tohto podujatia bol 
predseda SZTP v Jovse, 

Marián Luterán, ktorému 
pri zabezpeèení zdarného 
priebehu akcie pomáhali 
šikovné èlenky organi-
zácie, futbalisti FK Jovsa  
a ochotní obèania. Ve¾ké 
poïakovanie patrí Márii 
Kopèanskej, Anne Gejgu-
šovej, Zlatici Dobošovej, 
Šimonovi Èuchranovi, 
Ondrejovi Mašèeníkovi, 
Rastislavovi Èornejovi, 
Ladislavovi Mihaleèkovi  
a Renáte Kudríkovej.

Cie¾om týchto športo-
vých hier bola podpora 
športovej aktivity, pohybu 
a budovanie zdravého 
životného štýlu. 

Asi tridsa� úèastníkov 
sa zapojilo do piatich 
sú�ažných d isc ip l ín ,  
ktorými boli hod graná-
tom, hod kruhom, kolky, 
šípky a stre¾ba. Traja 
najlepší z každej disciplíny 
boli odmenení diplomom  
a vecnými cenami, no mož-
no konštatova�, že ví�azmi 
boli všetci, ktorí sa do sú-
�aže zapojili, lebo od-
hodlanos� sú�aži� a sú�až 

dokonèi� je ví�azstvom 
najmä samého nad sebou.

Organizátori podujatie 
spríjemnili podávaním 
chutného gu¾áša, peèe-
ných klobások, krídielok, 
nápojov a kávy. 

Táto okresná športová 
olympiáda mala pozitívne 
ohlasy, èo nasvedèuje 
tomu, že budúci rok sa 
uskutoèní znova.

V letný slneèný deò, 23. augusta, sa v našej obci 
konala okresná športová olympiáda miestnej orga-
nizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých. 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FIT PARKU
28. septembra sme slávnostne otvorili externý FIT 

park, na ktorý sme získali dotáciu Ministerstva vnútra SR 
v programe Podpora aktivít v oblasti prevencie krimi-
nality. Úspešný projekt niesol názov „Neseï doma a poï 
von“ a bol zameraný na zmysluplné trávenie vo¾ného 
èasu nielen detí a mládeže, ale aj tých skôr narodených. 

Otvorenia sa zúèastnila aj krajská koordinátorka      
pre prevenciu kriminality, PhDr. Martina Pastorová          
z Okresného úradu Košice, ktorá prestrihnutím pásky 
slávnostne otvorila novovybudovaný park. Následne 
areál a jednotlivé cvièiace zariadenia posvätil miestny 
duchovný otec, Mgr. Michal Šandor. 

Žiaci základnej školy si spolu so svojimi uèite¾kami     
v rytme hudby veselo zacvièili i zatancovali. Je dôležité 
hýba� sa a aj takto dba� na svoje zdravie. Cvièením        
na èerstvom vzduchu zlepšíme imunitný systém, 
prispejeme k udržiavaniu alebo zlepšeniu fyzickej 
kondície, posilníme srdcovú èinnos�, odbúrame stres      
a depresiu. Externý Fit park poskytuje priestor pre 
aktívnu, ale aj relaxaènú èinnos�, pre individuálnu 
sebarealizáciu, ale aj pre budovanie medzi¾udských 
vz�ahov, výmenu skúsenosti èi prehlbovanie vzájomnej 
tolerancie a empatie.

- redakèná rada -


