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Vychádza 2x ročne

Vážení spoluobčania,
žijeme dobu, ktorá preveruje nielen ľudské charaktery,
ale aj naše hodnoty, dobu mnohých negatív, ale aj pozitív.
Jedným z negatív sú mnohé výhovorky a odkazy, nehľadanie cesty, ale dôvodov a sťažených pokusov, ktoré
mnohým samosprávam zväzujú ruky, a tak nie je možné
riešiť veci tak flexibilne ako by sme si všetci priali. I napriek tomu, výsledky vynaloženého úsilia a dobre odvedenej práce, nás nenechali čakať večne.
Dva roky trvalo vyhodnocovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v auguste nám prišlo očakávané
rozhodnutie o schválení výšky dotácie 16 786,80 € (s nulovým spolufinancovaním obce) na projekt „Detské ihrisko
Jovsa – priestor k aktívnemu využívaniu voľného času.“
Realizáciou projektu a osadením nových antivandalových prvkov, potešíme nielen naše deti, ale aj ich rodičov.
Sťažujúcim aspektom však je, že reálna cena jednotlivých
prvkov zostavy a celý rozpočet, ktorý sme na výstavbu
navrhovali, sa v priebehu dvoch rokov výrazne navýšil.
Mnohé otázniky zo strany verejnosti sa týkajú vodovodu. Momentálne sme sa v rámci projektu IROP dopracovali k Realizačnej projektovej dokumentácii, od ktorej
sa odvíja vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné
práce. Prijala som účasť na pracovnom stretnutí s riaditeľom Environmentálneho fondu, prednostkou OÚ, generálnym riaditeľom spol. VVS a.s. Košice, kde som rázne
vystúpila s príspevkom a poukázala na spomalené riešenia kritického stavu nedostatku vody v obci, a zároveň
poukázala na nekompletné informácie, ktoré sa k nám
dostávajú a ktorými média sýtia našu spoločnosť. Nie je
pravdou, že obce nemajú snahu či nežiadajú financie, ktoré
sa im ponúkajú, vo väčšine sú stopnuté nespĺňajúcimi podmienkami či neoprávnenými výdavkami. Tak to bolo aj
v prípade výzvy ohľadom výstavby vodovodov – buď sa
žiada jedna ryha na vodovod a kanalizáciu alebo poslednou požiadavkou bola rozostavanosť vodovodu nad 60 %.
Kritickú časť obce sme zahrnuli do žiadosti o NFP cez
výzvu Environmentálneho fondu, zároveň nás spol. VVS
a.s. zaradila do plánu investícií. Sme si vedomí, že ak naša
žiadosť bude Envirofondom podporená, celý proces bude
administratívne a časovo náročnejší, no zároveň pre obec
výhodnejší, keďže dohodou spolupráce so spol. VVS a.s.
je, že náklady na výkopové práce bude znášať rozpočet
obce. Už ktorý zo spôsobov vyjde, budeme radi, je dôležité, aby boli naplnené potreby občanov, a zároveň aj ciele
a priority samotných kompetentných organizácií, ktoré sa
im ľahšie propagujú ako plnia – kvalita života, prístup
občanov k pitnej vode a pod.
V tomto roku nám opatrenia opäť nedovolili osobne sa
stretnúť s našimi seniormi na spoločnom posedení, no veríme, že sme ich potešili aspoň malou pozornosťou. Aj
touto cestou mi dovoľte, popriať Vám, milí naši seniori,
veľa zdravia, spokojnosti a životného optimizmu. Nech je
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Vaša jeseň života slnečná, plná plodov, lásky a radostí
z Vašich najbližších. Pre všetkých nás nech je úcta k Vám
nielen októbrovou záležitosťou, ale prirodzenou a spontánnou súčasťou nášho života.
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Pokojné vianočné sviatky
naplnené láskou v kruhu najbližších
a nový rok 2022 prežitý s úsmevom
a bez starostí
Vám praje
Mgr. Ľubica Čornejová,
starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci OcÚ

Veľmi smutnou udalosťou, ktorá zasiahla obec, bol požiar rodinného domu štvorčlennej rodiny, ktorá sa po jeho
rekonštrukcii tešila peknému spolužitiu, kým plamene nepohltili celú strechu a poškodili značnú časť ich majetku.
Obec sa jednohlasne zhodla v danej situácii pomôcť vyhlásením zbierky. Dovoľte mi vysloviť, v mene svojom
i v mene rodiny, veľké a srdečné poďakovanie všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Patrí Vám veľká
vďaka a obdiv za ochotu, spolupatričnosť a dobrosrdečnosť. Samému je ťažké kráčať v búrke, no sila priateľstva
a spolupatričnosti dáva nádej, pocity beznádeje tak striedajú pocity istoty ťažkú situáciu zvládnuť. Som milo prekvapená, koľko veľkodušnosti, pochopenia a dobroty sa
v tejto ťažkej dobe, v ľuďoch skrýva – vo Vás, milí
Jovsania, ale aj v úplne neznámych ľuďoch, ktorí reagovali na zbierku prostredníctvom jej zdieľaní na sociálnych
sieťach. Ďakujeme, že pomáhate.
Pred sviatkami Vianoc, prajem Vám ich pokojné prežitie v kruhu svojich rodín, v zdraví a šťastí, naplnení
pokorou, vierou z prichádzajúceho Daru nebies a vierou
v krajší zajtrajšok.
Mgr. Ľubica Čornejová,
starostka obce
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MATRIKA
ZÁPIS
NARODENIA DIEŤAŤA
Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú
matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Nakoľko sa v obci
Jovsa nenachádza gynekologicko – pôrodnícka klinika,
väčšina detí sa rodí v Nemocnici s poliklinikou Štefana
Kukuru v Michalovciach. Zápis narodenia do matriky
v obci Jovsa sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa
narodí doma. Narodenie je povinný oznámiť matričnému
úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je
povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu.
Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto
lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.
Vybavenie rodného listu pri narodení dieťaťa:
zosobášení rodičia predložia: sobášny list a občianske
preukazy,
nezosobášení rodičia môžu určiť otcovstvo súhlasným
vyhlásením a predložia: občianske preukazy, pričom sa
dohodnú aj na priezvisku dieťaťa (ak je matka rozvedená predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova
predloží úmrtný list bývalého manžela),

ak sa dieťa narodí žene do 300 dní od právoplatnosti
rozsudku o rozvode, do matriky sa zapíše predchádzajúci manžel matky – otcovstvo potom je možné zaprieť
na súde do troch rokov od narodenia dieťaťa.
Meno dieťaťa sa určuje dohodou rodičov, a to podpisom otca a matky pri zápise o narodení dieťaťa. Ak otec
v čase narodenia dieťaťa nebude prítomný na území SR,
alebo sú rodičia nezosobášení je možné urobiť dohodu
o mene dieťaťa (určenie otcovstva) ešte pred jeho narodením, a to vyhlásením na matričnom úrade Zák. č. 154/1994
Z. z. o matrikách § 85 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení
otcovstva výlučne pred súdom. Vybavuje sa na počkanie
a tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

ZÁPIS ÚMRTIA A S TÝM SPOJENÁ
ÚMRTNÁ AGENDA
Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom
úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok
na pohreb. Je potrebné predložiť originál listu o prehliadke mŕtveho v troch exemplároch, ktoré vystaví lekár
a občiansky preukaz zomrelého. Pri úmrtí cudzincov
cestovný pás. Vybavuje sa na počkanie a prvý výpis
bezplatne. Za vydanie duplikátu je správny poplatok 5 €
v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v zn. neskorších predpisov. Úmrtie vybavujú
pozostalí osobne, alebo prostredníctvom pohrebnej
služby na základe splnomocnenia pozostalých, najneskôr
5 pracovných dní po tom, čo sa dozvedeli o úmrtí.
Úmrtný list sa vydáva príbuzným pri vybavovaní úmrtia
ako aj žiadosť o príspevok na pohreb.
Mgr. Gabriela Matušková, OcÚ Jovsa

AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝRUBE DREVÍN
Vážení spoluobčania, nakoľko v poslednom období čoraz častejšie
kontaktujete obecný úrad s otázkami týkajúcimi sa výrubu drevín,
pripravili sme pre Vás krátky príspevok o tom, ako pri výrube stromov a krovitých porastov postupovať.
Výrub drevín podlieha
legislatívnemu konaniu,
ktorého náležitosti upravuje Zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny. Pokuta za nelegálny
výrub nie je malá, zodpovedá výške spoločenskej
hodnoty dreviny a môže sa
vyšplhať aj na tisícky eur.
V súvislosti s výrubom
môžu nastať rôzne situácie.
Tou najbežnejšou je výrub
stromov na vlastnom pozemku. Vyššie uvedený zákon stanovuje, že na výrub
stromov sa vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody,

t. z. obce alebo mesta,
na území ktorých sa dreviny nachádzajú.
Prvým krokom je podanie žiadosti o súhlas na výrub drevín spolu so všetkými uvedenými prílohami
a uhradením správneho
poplatku vo výške 10 €
pre fyzickú osobu a 100 €
pre právnickú osobu. Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke
www.obecjovsa.sk, v časti
DOKUMENTY, TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE.
V prípade drevín v extraviláne je potrebné žiadať

súhlas na výrub drevín
príslušný okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Podaním
žiadosti začína správne
konanie, ktorého súčasťou
je ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliad-

kou a končí vydaním rozhodnutia obce.
V ods. 4 §47 zákona sú
uvedené prípady, kedy sa
súhlas na výrub drevín
nevyžaduje, z ktorých najčastejšími sú:

stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, merané vo výške
130 cm nad zemou a krovité porasty v zastavanom
území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia s výmerou do 20 m²,
stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, ak ide o stromy
rastúce v záhrade alebo v záhradkárskej osade,
ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním
inváznych nepôvodných druhov drevín,
Pokračovanie na s. 3
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AKO POSTUPOVAŤ PRI VÝRUBE DREVÍN
Dokončenie zo s. 2

pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života
človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku
značnej škody na majetku,
pri obnove produkčných ovocných drevín na účely
výsadby nových, ak sa ich výsadba uskutoční do 18
mesiacov odo dňa výrubu.
V posledných dvoch prí- realizovať iba v období vepadoch však platí písomná getačného pokoja, ktoré
oznamovacia povinnosť je stanovené od 1. októbra
voči orgánu ochrany prí- do 31. marca.
rody (obci), a to do 5 dní
Častokrát sa stáva, že obod uskutočnenia výrubu, čanom prekážajú, príp. ich
kde sa odporúča aj vyhoto- ohrozujú stromy na pozemvenie fotodokumentácie.
ku suseda, ktorý nie je
Dôležitou informáciou ochotný ich odstrániť. V taje, že výrub drevín možno komto prípade sa postupu-

je rovnako ako pri výrube
na vlastnom pozemku,
s tým rozdielom, že sused
(vlastník nehnuteľnosti)
musí s výrubom súhlasiť.
Či už ide o výrub na vlastnom alebo susedovom pozemku, príslušný orgán
uloží žiadateľovi v rozhodnutí povinnosť uskutočniť náhradnú výsadbu,
na vopred určenom mieste,
na náklady žiadateľa, ktorá
zodpovedá hodnote stromov, na ktoré sa požaduje
súhlas. Ak nemožno určiť
náhradnú výsadbu, orgán
ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky

spoločenskej hodnoty dreviny.
V prípade, že máte v blízkosti Vašej nehnuteľnosti
stromy, rastúce na obecnom pozemku, ktoré Vám
z adekvátneho dôvodu prekážajú, taktiež sa musíte
obrátiť na orgán ochrany
prírody (obec), ktorý požiada o povolenie výrubu
príslušný okresný úrad,
odbor starostlivosti o ŽP.

Mgr. Michaela Podhorová

Z AKTIVÍT ORGANIZÁCIE
JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V JOVSE
Dňa 19. 8. 2021 sa uskutočnil jednodňový zájazd ,,Po stopách našich predkov”, ktorý zorganizovala ZO JDS
v Jovse v spolupráci s Farským úradom Jovsa. Zájazdu sa zúčastnilo 44 seniorov z Jovsy a niekoľkí z Poruby
pod Vihorlatom. Spoločným úsilím sme naplnili autobus a vydali sa trasou na severovýchod nášho Slovenska.

Po rannej svätej liturgii, v miestnom chráme, sme
vyrazili obdivovať drevené kostolíky, ktoré sú zapísané
v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.
Prvou zastávkou bola cerkov v Ruskej Bystrej, ktorá je
ešte stále funkčná, slúžia sa v nej sv. liturgie. Ďalšia
drevená cerkov v Hrabovej Roztoke je už len pre obdiv
návštevníkov. Tieto nádherné skvosty našej architektúry
sú trvalým dedičstvom našich predkov, ktoré sme povinní
uchovať ďalším generáciám. Cesta pokračovala do najmenšieho okresu nášho Slovenska, a to do Medzilaboriec. Unikátne múzeum moderného umenia Andyho
Warholu sme obísť nemohli. Pútavý výklad o živote
a tvorbe nášho rodáka obohatil a zaujal každého účastníka tohto vydareného výletu. Posilnení a občerstvení po neskoršom obede sme pokračovali k poslednej zastávke

nášho putovania za historickými a kultúrnymi pamiatkami tohto regiónu. Obhliadka monastieru v Krásnom Brode,
,,zrúcanín“ starého kláštora a návšteva nového kláštora,
vonkajšieho priestranstva a prostredia, v ktorom sa tento
skvost duchovnej posily nachádza, uchvátil každého.
Účasť na sv. liturgii, modlitba sv. ruženca, rozhovor
s miestnym duchovným otcom o histórii monastieru,
občerstvením sa liečivou vodou zo studničky a naplnením fliaš pre svojich blízkych, bolo pre nás úžasným
duchovným povzbudením a relaxom.
Domov sme sa vracali vo večerných hodinách očarení
krásou krajiny, kde akoby zastal čas, kde vládne ešte stále
nefalšovaná čistá príroda s málo obdivovanými historickými pamiatkami našich predkov. Unavení, ale s presvedčením, že nabudúce sa sem vrátime a budeme obdivovať ďalšiu časť nášho krásneho Slovenska.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom zájazdu za milú
spoločnosť počas cesty, šoférovi autobusu za bezpečnú
jazdu a v neposlednom rade veľké Pán Boh zaplať nášmu
duchovnému otcovi Michalovi Šandorovi a jeho manželke Alenke, ktorí nás sprevádzali touto púťou a v nemalej
miere prispeli k organizácii celého programu zájazdu.

Milena Gazuličová
predsedníčka ZO JDS v Jovse
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UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
JÚL
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov
Mikroregiónu Šírava s prednostkou Okresného úradu
Michalovce.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov
Mikroregiónu Šírava ohľadom návrhov projektových
zámerov v rámci Integrovanej územnej stratégie.
Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľom VVS a.s.
závodu Michalovce.
Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľom Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. Kamenica nad Cirochou.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí vo veci
inštruktáže k príprave dotazníka pre pripravovaný zásobník projektov pre čerpanie finančných prostriedkov
nového programového obdobia 2021-2027 zo zdrojov
EÚ.
Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou
ohľadom výrubu náletových drevín na parc. č. C KN
1156/2 a 1159/2 v k.ú. Jovsa.
Distribúcia obecných novín do domácností.
Očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID 19
prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky KSK.
Výzva Rady partnerstva KSK a vypracovanie tabuľky
projektových zámerov obce v novom programovom
období.
Kolaudačné konanie spojené s ústnym pojednávaním
a miestnym zisťovaním novostavby rodinného domu
Mgr. T. Micenka a Mgr. V. Micenkovej.
Realizácia prieskumu trhu k vypracovaniu žiadosti o NFP
ohľadom výzvy zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, k príprave k tomu potrebného energetického auditu a k vypracovaniu projektovej
dokumentácie.

AUGUST
Pracovné stretnutie spojené s obhliadkou so zástupcami spol. VVS a.s. a s projektantom ohľadom možnej
alternatívy spolupráce pri výstavbe verejného vodovodu.
Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt „Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu
využívaniu voľného času“ vo výške 16 786,80 EUR.
Účasť starostky obce na webinári s témami: Podpora
udržateľnosti kultúrnych inštitúcií, Budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežná
výstavba verejných vodovodov, Dotácie z Envirofondu
pre rok 2022.
Pracovné stretnutie s projektantmi ohľadom výzvy,
spojené s obhliadkou.

Účasť starostky obce na pietnom akte kladenia vencov
pri príležitosti 77. výročia SNP pri pamätníku na Bielej
hore, kde je pochovaný aj občan obce, 21. ročný Juraj
Ochraň, za účasti ministra obrany SR Jaroslava Naďa.
Vyjadrenie sa k plánovanej realizácií stavby – rekonštrukcii mosta M721 cez Jovsiansky potok.
Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu obce Jovsa s odborným výkladom
spracovateľa dokumentácie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

SEPTEMBER
Prijatie pozvania riaditeľky základnej školy k slávnostnému otvoreniu školského roka 2021/2022 starostkou obce.
Účasť pracovníčky obce na Pracovnom stretnutí
správcov miestnych daní a poplatkov.
Účasť starostky obce na verejnom prerokovaní strategického dokumentu – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického
kraja na roky 2021 – 2027.
Účasť starostky obce na prehliadke TBD vodnej
stavby Zemplínska šírava v pôsobnosti Správy povodia Laborca.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí s riaditeľom Environmentálneho fondu, Ing. Ľubomírom
Vačokom, za účelom riešenia problematiky vodovodov a kanalizácií v okrese Michalovce, za účasti
ďalších predstaviteľov – prednostky OÚ, generálneho
riaditeľa spol. VVS a.s.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí zriaďovateľov škôl a školských zariadení Spoločného školského úradu vo Vinnom.
Kolaudačné konanie rodinného domu stavebníka
MUDr. J. Čurmu.
Kolaudačné konanie rodinného domu stavebníkov
A. Gazdočku a Mgr. S. Demkovej.
Oprava a montáž svietidiel verejného osvetlenia.
Pracovné stretnutie s právnym zástupcom spol. FÚRA,
JUDr. Dávidom Šimkom ohľadom komplexného nakladania s odpadmi.
Účasť ekonómky obce na parciálnej porade dopravcu
ARRIVA Michalovce a.s.
Účasť pracovníčky obce na videoseminári Daňové nedoplatky – zabezpečenie, vymáhanie, exekúcie.
Spracovanie výkazov pre normatívne financovanie
v ZŠ a MŠ k 15. 9. 2021.
Účasť starostky obce na online informačnom seminári
so zameraním na najčastejšie chyby pri podávaní
žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho
fondu.

JOVŚANSKI NOVIŇKI
OKTÓBER
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín
na parc. C-KN č. 166/1 v k. ú. Jovsa.
Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál.
Poďakovanie našim seniorom v rámci Mesiaca úcty
k starším a doručenie darčekových poukážok občanom
obce nad 62 rokov.
Výrub vŕby pri rodinnom dome so súpisným číslom
191, z dôvodu bezpečnosti a ohrozenia vzniku škody
na majetku.
V spolupráci so spol. FÚRA s. r. o. zrealizovaný jednorazový prieskum separácie odpadu u občanov obce,
vyzberaných 236 vriec plastov, 105 vriec papiera a 25
vriec tetrapacku.
Pracovné stretnutie s Ing. Džubom ohľadom realizačnej projektovej dokumentácie verejného vodovodu,
ktorý sporné úseky odkonzultoval so spol. VVS a.s.
Príprava žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť v súlade
so Špecifikáciou činností podpory na rok 2022 v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd.
Úprava verejných priestranstiev a odstránenie inváznych druhov rastlín.
Príprava Dodatku k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad, z dôvodu zefektívnenia nakladania
s odpadmi v obci.
Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál.
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Účasť starostky obce na webinári ohľadom zefektívnenia práce s judikatúrou a legislatívou.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

DECEMBER
Účasť pracovníčky obce na videoseminári ,,Odpadové
hospodárstvo obce – pripravované zmeny od 1. 1. 2022
a elektronizácia v odpadovom hospodárstve“.
Príprava VZN č. 3/2021 o poskytnutí jednorazového
príspevku na pomoc občanom obce pri mimoriadnej
udalosti.
Kolaudačné konanie spojené s ústnym pojednávaním
a miestnym zisťovaním rekonštrukcie rodinného domu
s garážou stavebníkov Ing. J. Košudu a Bc. R. Košudovej.
Kolaudačné konanie spojené s ústnym pojednávaním
a miestnym zisťovaním novostavby rodinného domu
stavebníka Ing. D. Rozhona.
Príprava obecných novín.
Príprava Mikulášskych balíkov a návšteva Sv. Mikuláša.

NOVEMBER
Akreditovaný rozbor vody v MŠ, ZŠ a na OcÚ.
V spolupráci s príslušníkmi PZ a terénnym asistentom
TA COVID usmernenie občanov MRK k prijatým
protipandemickým opatreniam, kontrola obsadenosti
bytov v súlade s nájomnými zmluvami.
Príprava následnej monitorovacej správy k projektu
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
obce Jovsa.
Účasť starostky obce na online seminári na tému
“Zákazka s nízkou hodnotou” realizovanom Úradom
pre verejné obstarávanie (ÚVO) bezplatne v rámci
vlastnej vzdelávacej činnosti.
Výrub krovitého porastu v okolí 8-bytovej rómskej
jednotky.
Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín
na parc. C-KN č. 166/1 v k. ú. Jovsa.
Vyúčtovanie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
Konania spojené s obhliadkou ohľadom výrubov drevín na parc. C-KN č. 598 v k. ú. Jovsa, C-KN č. 911
v k. ú. Jovsa, C-KN č. 98/1, a C-KN 98/2.
Príprava a predloženie podkladov k auditu za rok 2020.

Príprava rozpočtu obce na rok 2022.
Účasť starostky obce na Obvodnom oddelení Policajného zboru Sobrance ohľadom výsluchu svedka vo veci
prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskej
únie podľa § 261 ods. 1, ods. 2 písm. a / Trestného zákona v súvislosti s podporou na pôdu v k.ú. Jovsa.
Realizácia odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových zariadení a rozvodov plynu v budove OcÚ,
odborná prehliadka kotolne, opakovaná prehliadka
a tlaková skúška stabilných nádob.
Doplnenie dokumentácie kontroly verejného obstarávania k predmetu zákazky – Realizačná projektová
dokumentácia pre IROP KSK.
Vyhlásenie, zverejnenie a medializácia dobrovoľnej
zbierky.
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov
MAS Zemplín pod Vihorlatom ohľadom prípravy
nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Inštalácia kamerového systému určeného na živé prenosy sv. liturgií v miestnom chráme.
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je orientovaná na zámerný rozvoj
dieťaťa a priamo vstupuje do života človeka s cieľom
vybaviť ho potrebnými spôsobilosťami, naplní túžbu
dieťaťa po kontakte s rovesníkmi.
V tomto školskom roku navštevuje Materskú školu
v Jovse 16 detí. Sú to: Lilianka Benejová, Klárka Ciklaminyová, Alex Čižmár, Sidonka Čuchranová, Miško

Hoherčák, Tamarka Hoherčáková, Jakubko Mišľan,
Riško Modrák, Sonička Modráková, Kristiánko Pilník,
Mirko Podhora, Peťko Rybnický, Jakubko Rusin, Anička
Sénová, Nikolka Ždiňaková a Kristínka Ždiňaková.
Každoročne pre deti pripravujeme rôzne pohybové
a tvorivé aktivity a hry, ktorými u detí podporujeme
a rozvíjame zdravé sebavedomie, sebaistotu a jedinečnosť. V októbri naše deti potešili herci divadla Etudy
s bábkovým predstavením „Včielka Elka“ pri ktorom sa
deti príjemne zabavili a zároveň sa, pre nich prijateľnou
formou, dozvedeli zaujímavé informácie zo života
včielok. V novembri sme už tradične vyrezávali tekvicové lampášiky a v decembri nás prekvapil Mikuláš,
ktorému sa detičky predstavili básničkami a pesničkami,
za čo ich v mikulášskom vreci čakalo sladké prekvapenie.
Tešíme sa na všetky spoločne strávené chvíle kvôli
iskričkám radosti v tých veľkých detských očkách.
Marcela Jakubová, riaditeľka MŠ

60. výročie založenia Základnej školy v Jovse
Základná škola Jovsa začala písať svoju históriu v roku
1961. Škola, ktorá sa nachádza v krásnom prírodnom
prostredí Vihorlatských vrchov a Zemplínskej šíravy,
prešla mnohými modernizáciami a zveľaďovaním. Počas
svojho pôsobenia vychovala a do života pripravila mnoho
mladých, šikovných ľudí.
V školskom roku 2021/2022 nám preto všetkým bolo
cťou osláviť 60. výročie jej založenia. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme to nemohli osláviť vo veľkom
počte. Pozvanie však prijali zástupcovia rodičovskej rady
Bc. E. Gavulová, Bc. M. Berdáková, tréner Florbalového
klubu Michalovce a predseda rady školy Mgr. P. Ciklaminy a duchovný otec M. Šandor.
Veľkým narodeninovým prekvapením pre našich žiakov bolo otvorenie relaxačného kútika, ktorý bol zrealizovaný z finančných darov rodičovského združenia. Žiaci
ho budú využívať nielen na oddych, ale aj na zážitkové
vyučovanie. Nadšených mladých florbalistov potešil dar
Florbalového klubu Michalovce, ktorý daroval škole florbalovú výstroj. Každá trieda v tvorivých dielňach vytvorila narodeninové pozdravy, v ktorých vyjadrila svoje priania a želania do budúcnosti. Slávnostnú chvíľu požehnal
duchovný otec M. Šandor, ktorý zároveň predniesol aj ďakovnú modlitbu a poukázal na potrebu vďačnosti Bohu
za všetky dary. Celú oslavu spríjemnili svojím hudobným
vystúpením žiaci ZUŠ pod vedením p. uč. M. Rákociho.

Touto cestou by sme chceli poďakovať za spoluprácu
všetkým zamestnancom školy, našim rodičom, Obecnému úradu v Jovse, obecným úradom spádových obcí našej
školy, Lesnej správe v Jovse a občanom našej obce, ktorí
sú často nápomocní pri realizácii rôznych aktivít.
PaedDr. Katarína Kereštanová, riaditeľka ZŠ

AKO SA SÚŤAZILO?
V dňoch 21. až 24. septembra 2021 sa realizoval
XIX. ročník krajského vylučovacieho preteku vo výkone služobných psov.
Zúčastnilo sa ho šesť
družstiev, vrátane RHCP
Sobrance a dvanásť jednotlivcov so služobnými
psami. Družstvo OSK OPP
OR PZ Michalovce sa
umiestnilo na 3. mieste
v zložení kpt. Juraj Seman
so služobným psom
Thorom a nprap. Tomáš
Skyba so služobným psom
Blackom. U jednotlivcov
sa v obranných prácach
na 1. mieste umiestnil

n p r a p . To m á š S k y b a .
Preteky pozostávali z pachových prác, obranných
prác a z cvikov poslušnosti. Časť pretekov sa konala
na Zemplínskej šírave,
časť v obci Jovsa, ktorej
patrí veľká vďaka, na čele
so starostkou obce. Vyšla
nám v ústrety v plnej miere
a pretek sa tak mohol
uskutočniť na upravenom
futbalovom ihrisku s plnou
parádou.
Ďakujeme a tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu.
Kpt. Juraj Seman
vedúci oddelenia služobnej
kynológie OR PZ Michalovce
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ĎAKUJEME
VŠETKÝM, KTORÍ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POMOHLI
A POSKYTLI POMOCNÚ RUKU V NÚDZI:
účastníkom brigády pri odstraňovaní škôd spôsobených požiarom – Michalovi Demeterovi, Kevinovi
Harakaľovi, Kamilovi Gazuličovi, Gabrielovi Andrejcovi, Miroslavovi Podhorovi, Petrovi Ždiňákovi,
Lukášovi Rozhonovi, Jánovi Čornejovi st., Zdenovi
Minďárovi, Jánovi Vatahovi, Štefanovi Ivanovovi,
Jánovi Kalafaktorovi, Marekovi Deščičkovi, Tomášovi Deščičkovi, Lukášovi Tomčovi, Jaroslavovi
Ščurokovi, Ervínovi Kudráčovi, Pavlovi Čuchranovi,
Štefanovi Bardóciovi, Ondrejovi Maščeníkovi, Andrejovi Kurejovi a ďalším dobrovoľníkom,
ochotným ženám, ktoré pomohli s prípravou teplej
stravy: Milene Gazuličovej, Božene Gazuličovej,
Bernardíne Jurovej, Milene Ferikovej, Márii Koníkovej, Ľudmile Maťašovej, Ing. Milene Rosolovej,
Jane Andrejcovej, Margite Andrejcovej, Lenke
Andrejcovej, Márii Homrokovej, Ľudmile Bartošovej,
Eve Marcinčákovej, Anne Pončičovej a Zuzane Pirčovej, Paulíne Jankovičovej, Márii Mihalečkovej,
PharmDr. Viere Maščeníkovej,
vďaka za dobročinnosť patrí aj zamestnancom HM
Michalovce a spoločnosti TESCO STORES SR, a. s.,
ktorá pomohla rodine postihnutej požiarom užitočnými
vecnými darmi do domácnosti. Ďakujeme sprostredkovateľke daru, Michaele Zuščákovej,

VERNOSŤ SI SĽÚBILI
Jana Juhaščiková
Marián Kopčanský

S RADOSŤOU SME UVÍTALI
Lucas Benej – október
Dominik Šandor – október
Tomáš Stariat – november
Gréta Raganová – december

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU
BLAHOŽELÁME

60

Milan Maťaš
Ľuboslava Ladičová
Katarína Šafinová
Ing. Miroslav Janáček
Ing. Vladimír Špak

70

Andrej Trembulák
Mária Mihalečková
Ladislav Homrok
Mária Soročinová
Ladislav Bober
Mária Homroková

80

Mária Lichvárová
Monika Semanová
Ladislav Bural

90

Katarína Hreňková
Pred ich životnými skúsenosťami a múdrosťou,
pred ich vierou a trpezlivosťou
prijať každú bolesť i utrpenie
skladáme svoju úctu a všetkým jubilantom
želáme dobré zdravie, Božie požehnanie,
porozumenie v rodine
i medzi spoluobčanmi.

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
za spoluorganizovanie Stretnutia s Mikulášom – Rastislavovi Čornejovi a Mgr. Dominikovi Melcerovi,
za ústretovosť a čas pri údržbe areálu materskej školy
– Vladimírovi Mišľanovi,
za flexibilné riešenie výrubu vŕby pri dome so súpisnym číslom 191, z dôvodu bezpečnosti a ohrozenia
majetku – Michalovi a Ľubošovi Modrákovým,
za opravu vodovodnej armatúry – Jánovi Andrejcovi,
za nezištnú korekciu príspevkov do obecných novín
– Mgr. Emílii Megelovej.
– redakčná rada –

Ján Guza – máj
Juraj Gazulič – september
Karol Demeter – október
Michal Trembuľák – október
Anna Prievalská – november
Helena Vašková – december
Anna Pončičová (rod. Buraľová)
– december
Mgr. Gabriela Matušková
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O FUTBALE ...
V súťažnom ročníku 2021/2022 došlo k úbytku futbalových klubov z oboch okresov, ktoré zastrešuje ObFZ
Michalovce, medzi ne patrí aj OFK Jovsa.
Tu však oproti ostatným klubom, ktoré sa neprihlásili,
by som chcel vyzdvihnúť snahu starostky obce, pani Čornejovej. Tá do posledného dňa, dokedy sa mohli kluby
prihlásiť do SR 2021/2022, vyvíjala enormnú snahu, aby
družstvo mužov OFK Jovsa pôsobilo aj v tejto sezóne
v VIII. lige súťaží ObFZ Michalovce. Informácia, že
z dôvodu nedostatku hráčov sa neprihlásia do súťaží ma
prekvapila. Spolu sme hľadali riešenia, ako zachovať aj
naďalej futbal v tejto obci, tak bohatej na históriu futbalu.
Bolo to pre mňa nemilé prekvapenie, keďže ešte v letných
mesiacoch ma informovala o zmene loga klubu a stanov,
s ktorými som jej pomáhal a usmerňoval pri vybavovaní
potrebných náležitostí. Už vtedy som ocenil jej snahu,
že máloktorý klub v našich súťažiach si dá záležať

na aktualizácií stanov a obnove loga svojho klubu. Viem
však pochopiť, že kluby v našom ObFZ zápasia s nedostatkom hráčov. Okrem Jovsy aj mužstvá z Horne,
Koromle, Zemplínskej Širokej po dlhých rokoch neprihlásili svoje družstvá do žiadnej súťaže. Ostáva mi len
zaželať pani starostke a Obecnému futbalovému klubu
Jovsa, nech od novej sezóny 2022/2023 nájdu v obci podporu a dostatok hráčov, aby sa mohli opäť prihlásiť do súťaží ObFZ.
Ján Mano
ObFZ Michalovce

Autor loga,
Matúš Čuchran

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA POKRAČUJE
Obcou Jovsa bola dňa 19. 11. 2021 vyhlásená dobrovoľná zbierka, uznesením OZ č. 42/2021
zo dňa 18. 11. 2021, v súlade s ustanoveniami zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a potrvá do 19.01.2022.

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA
na pomoc občanom postihnutých požiarom rod. domu. č. 70

Vaše príspevky môžete darovať:
vkladom na účet Prima banky Slovensko, a.s.
č. účtu SK92 5600 0000 0042 4721 2011, variabilný symbol: 70,
v hotovosti do pokladnice umiestnenej na OcÚ v Jovse
počas úradných hodín.

VERÍME V SPOLUPATRIČNOSŤ ĽUDÍ!

Doba konania: od 19. 11. 2021 do 19. 1. 2022

ĎAKUJEME, ŽE POMÁHATE!
Vyhlasovateľ – Obec Jovsa na základe uznesenia č. 42/2021 zo dňa 18. 11. 2021
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