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maximálne úsilie na to, aby sa dlhoročný súdny spor 
uzatvoril v prospech obce, čo sa aj stalo. Mrzí ma to, 
hlavne kvôli neustále narastajúcim cenám a inflácií, ktorá 
nemá obdoby, tiež kvôli samotnému umiestneniu budovy 
v centre obce, na križovatke ciest k turistickým lokalitám, 
a zároveň aj kvôli plánom sprístupniť priestory druhej 
časti budovy na službu pre občanov. Verím však, že sa   
do budúcna nájde spôsob a v niektorej výzve mini-
sterstiev budeme spĺňať požadované kritériá. Na druhej 
strane som rada, že bola schválená výstavba ďalšej 
vodovodnej vetvy, a to v uličke smerom k vajcovke.
 Okrem práce a množstva aktivít nás v tomto roku 
čakajú aj voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré budú 
po prvýkrát spojené s voľbami do orgánov samospráv-
nych krajov. Verím, že budú pre nás prínosné a pod-
čiarknu ľudskosť, angažovanosť a pochopenie. 
 Skúsenosti, zážitky, výhry, pády, prehry a veľa iného 
mi dali ďalšie roky. Každopádne som vďaka ním skú-
senejšia, silnejšia, vnímavejšia, a preto vďačná  a vďačná 
aj za ľudí, ktorí stáli pri mne v dobrých i zlých časoch 
môjho pracovného i osobného života a dodávali mi silu    
a odhodlanosť.
 Počas letných dní Vám prajem dostatok oddychu, 
spokojnosti, krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a veľa 
nezabudnuteľných zážitkov, nech ste vnímaví na krásu    
a na to pozitívne v nás i okolo.

 som nesmierne rada, že sa môžem opäť k Vám, aj 
touto cestou, prihovoriť a informovať Vás o aktivitách, 
ktoré sme za posledné mesiace zrealizovali.
 Aj keď nás vynaložené úsilie nechalo čakať dlhšie 
akoby sme chceli, predsa sa výsledok dostavil a my sa 
môžeme pustiť do dlho očakávaných prác. V spolupráci 
so spoločnosťou VVS, a. s. obec začína s výstavbou vodo-
vodnej vetvy v kritickej časti obce, kde už dlhší čas 
občania apelujú na nedostatok vody nielen pitnej, ale aj 
úžitkovej, zároveň v časti, kde sa vyrieši nepriaznivý stav 
v organizáciách, a to na Lesnej správe v Jovse, miestnej 
základnej škole a miestnej farnosti. Vysúťažená firma, 
spol. VODIP s jej konateľom, Ing. Petrom Paulovčákom, 
dňa 13. júla prevzali stavenisko a skúsene sa ujali zem-
ných prác pod odborným dohľadom stavebného dozoru, 
Ing. Miroslava Vaľovského, zastupujúceho spoločnosť 
VVS, a. s. Košice a stavbyvedúceho Štefana Masaryka.
 Nielen radosťou detí, ale aj mojou, bolo slávnostné 
otvorenie detského ihriska. Od času kedy sme priestor 
medzi základnou školou a chrámom vybrali na posta-
venie prvej detskej zostavy uplynulo už trinásť rokov, 
kedy sme so skupinou mladých, ochotných a aktívnych 
ľudí získali cez Nadáciu Konta Orange dotáciu a naša 
myšlienka urobiť niečo užitočné pre naše deti sa stala 
realitou. Sme radi, že prvá detská zostava naozaj poslú-
žila, no čas a opotrebovanosť vyžadovali zmenu, a preto 
sme sa v r. 2019 opäť zapojili do výzvy, tentokrát výzvy 
Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, s pro-
jektom Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu vy-
užívaniu voľného času. Aj keď vyhodnocujúca fáza 
trvala dva roky, sme radi, že žiadosť bola úspešná a my 
sme získali z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 
dotáciu 16 786,80 EUR na výstavbu detského ihriska    
už  s kvalitnými nerezovými hernými prvkami. Verím, že 
tento priestor bude i naďalej miestom pekných a príjem-
ných zážitkov a bude opäť roky slúžiť výlučne na účel, 
ktorý má. Deťom prajem, aby tu rady trávili svoj voľný 
čas medzi svojimi rovesníkmi a aby sa do sýtosti vy-
šantili.
 Potešením pre obec bola informácia ohľadom našej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, boli sme 
úspešní a získali  dotáciu 14 996,46 EUR na projekt Jovsa 
– úprava verejného priestranstva pri starom mlyne. 
 Čo ma mrzí, je to, že sa mi nepodarilo medzi 
poslancami OZ presadiť kompletnú rekonštrukciu Pošty 
Jovsa, aj keď som s právnym zástupcom vynakladala 

Mgr. Ľubica Čornejová, 
starostka obce

Zápis z odovzdania staveniska
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Mgr. Michaela Podhorová

 Význam Svetového dňa 
rodiny, ktorý bol Organi-
záciou spojených národov 
vyhlásený už v roku 1993, 
spočíva v pripomenutí 
dôležitosti rodiny ako 
základnej stavebnej bunky 
spoločnosti.
 Preto sa aj v našej obci 
miestne inštitúcie, organi-
zácie, podnikatelia a dobro-
voľníci – OcÚ, MŠ, ZŠ, 
Farský úrad v Jovse, Vojen-
ské lesy a majetky, OFK 
Jovsa, Pizzeria Restaurant, 
Pekáreň ILaS s.r.o., spol. 

ZO ŽIVOTA ZO JDS V JOVSE

Pokračovanie na s. 3

 Dňa 13. 3. 2022 sa uskutočnila v našej obci hodnotiaca 
členská schôdza Jednoty dôchodcov. Milými hosťami 
našej schôdze boli zakladajúci predseda OO JDS p. Ján 
Butala a starostka našej obce, Mgr. Ľubica Čornejová. 
Obidvaja vyzdvihli vo svojich diskusných príspevkoch 
bohatú činnosť ZO za toto krátke obdobie. Kultúrnym 
programom nás potešili členky cirkevného zboru svojím 
nádherným spevom.
  V správe o činnosti zhodnotila predsedníčka ZO p. Ga-
zuličová bohatú aktívnu činnosť za trojročné obdobie   
od vzniku tejto členskej organizácie, aj keď z toho sme 
dva roky prežili v obmedzenom režime pandémie CO-
VIDU 19. Začínali sme s trojčlenným výborom a niekoľ-
kými členmi a k dnešnému dňu nás je 43 platiacich členov 
ZO JDS v Jovse. V závere svojej hodnotiacej správy pred-
sedníčka ZO poďakovala všetkým prítomným za ich prí-
stup a za účasť, výboru za pomoc a nápady, starostke OÚ 
za spoluprácu a finančnú pomoc, správcovi farnosti v Jovse 
za spoločný výlet a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na pomoci pri organizovaní týchto akcií.      
 Z činnosti v roku 2019 to bolo:
• brigády pri kaplnke,
• besedy s obvodnou lekárkou MUDr. Vierou Čuchrano-   

vou a rehabilitačným lekárom MUDr. Jánom Gunčom,

• zájazdy do Litmanovej a do Krosna,
• účasť na okresných športových hrách vo Vinnom,
• rehabilitačné masáže pre svojich členov.
 V roku 2020 za zmienku stojí:
• zdravá chôdza Nordinc Walking pod vedením 

inštruktora,
• účasť na nultom ročníku vo varení guľášu v Porube 

pod Vihorlatom.
V roku 2021:
• účasť na športových hrách v Lastomíri s 4-členným 

družstvom chlapov,
• zájazd po severovýchode Slovenska – drevené kosto-

líky, múzeum Andyho Warholu v Medzilaborciach a mo-
nastyr v Krásnom Brode,

• pomoc 18. členiek pri požiari v obci varením teplého 
jedla pre brigádnikov počas troch týždňov,

 

LI Group SK s.r.o., Tomáš 
Štofa a Ľuboš Modrák, 
spojili, aby stmelili ,,rodinu 
našej Jovsy”, čoho výsled-
kom bolo spoločne a prí-
jemne strávené popolud-
nie v areáli Základnej 
školy v Jovse.
 Keďže náš Deň rodiny 
sa konal poslednú júnovú 
nedeľu, teplé slnečné lúče 
nás sprevádzali celým po-
dujatím. Začali sme pri-
bližne o 15:30 príhovormi 
starostky obce, riaditeľky 
základnej školy, správcu 

miestnej farnosti a vždy 
usmiatej moderátorky, 
Mgr. Eriky Šimkovej.
 Účastníci mali možnosť 
pochutnať si na výbornom 
guľáši z dielne kuchárok 
ZŠ, na voňavých „babički-
ných koláčikoch“, ktoré    
s láskou pripravili členky 
ZO JDS v Jovse, na osvie-
žujúcich kornútkoch, ako 
aj občerstviť sa rôznymi ná-
pojmi. Príjemnú atmosféru 
svojou hudbou dotváral  
DJ TYMY.
 Skákacie hrady, šľapa-
cie autíčka, veselý maskot 

a súťaže, pripravené uči-
teľkami materskej a zá-
kladnej školy, rozžiarili oč-
ká detí všetkých vekových 
kategórií. Získať nové poz-
natky o živote v lese, ako aj 
preskúšať si svoje vedo-
mosti, hravou formou, 
mohli naše deti v stánku 
Vojenských lesov a majet-
kov pod záštitou správcu 
Lesnej správy v Jovse,  
Ing. Mareka Hojdana.
 Zábavou pre chlapov 
bola zas súťaž v hode 
polenom pod vedením 
Tomáša Štofu, sprevá-
dzaná humorom a dobrou 
náladou veľkého počtu 
účastníkov.
 Najlákavejšou atrak-
ciou pre deti bola penová 
show v podaní dobrovoľ-
ného hasičského zboru 
obce Poruba pod Vihor-
latom, za čo im, ako aj 
všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli 
k vydarenému priebehu 
tohto podujatia, patrí naše 
poďakovanie.

DEŇ RODINY
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Mgr. Ľudovít Mihálik
       1. Východoslovenská OZV, s.r.o.

Milena Gazuličová
predsedníčka ZO JDS v Jovse

PREDCHÁDZAJME ZVYŠOVANIU POPLATKOV TRIEDENÍM
 Od roku 2021 sa začala 
spolupráca medzi obcou 
Jovsa a 1. východoslo-
venskou OZV,  s . r.o . , 
autorizovanou organizá-
ciou zodpovednosti výrob-
cov /OZV/ pre obaly a ne-
obalové výrobky. Na zákla-
de zmluvy o financovaní 
triedeného zberu odpadov 
financujeme v obci Jovsa 
triedený zber pre papier, 
sklo, plasty, kovy a kom-
pozitné obaly. Už v prvom 
roku našej spolupráce sme 
po dohode s pani sta-
rostkou zvýšili frekvencie 
zberu pri všetkých komo-
ditách, v čom sme pokra-
čovali aj v roku 2022. 
Dnes majú možnosť obča-
nia obce Jovsa zapojiť sa 
do triedeného zberu pri pa-
pieri, skle a kompozitných 
obalov 6x ročne, plastov 
12x ročne a pri kovoch 3x 
ročne. V tendencii zvyšo-
vania frekvencií vývozov 
chceme po dohode so samo-
správou pokračovať aj v na-
sledujúcom roku. Zvýšené 
frekvencie vývozov sa 

veľmi pozitívne odrazili aj 
na množstvách vyzbiera-
ných odpadov v uplynulom 
roku. Obyvatelia obce Jov-
sa vyzbierali 5,341 t papie-
ra, 7,44 t skla, 11,878 t plas-
tov, 3,812 t kovov a 0,257 t 
kompozitných obalov. 
S p o l u  s a  v y z b i e r a l o 
28,728 t čo je v priemere 
34,78 kg na obyvateľa. 
Uvedené množstvo sa radí 
k najlepším v rámci celého 
okresu.
 Sme presvedčení, že za  
vynikajúcimi výsledkami 
v obci je veľmi korektná 
spolupráca ako s obecným 
úradom, tak aj základnou 
školou. Obecný úrad ako 

prvý spomedzi okolitých 
samospráv zriadil na svo-
jej webovej adrese samo-
statnú stránku venovanú 
problematike triedeného 
zberu odpadov pod názvom 
Triedený zber odpadov. 
Stránka slúži pre všetkých 
obyvateľov obce, ktorých 
zaujímajú aktuálne infor-
mácie o triedenom zbere 
odpadov, vrátane rôznych 
informácií, podnetov, či 
súťaží. Veľmi oceňujeme 
aktívny prístup obce k voľ-
ne pohodenému odpadu, 
kde v rámci kampane  
Východ čistí Zem sa zapo-
jili viacerí obyvatelia obce, 
výsledkom čoho bolo viac 

ako štyridsať vyzbiera-
ných vriec s odpadom. 
Nemenej aktívna je aj 
základná škola s mater-
skou školou, ktoré sa pra-
videlne zapájajú do všet-
kých aktivít organizova-
ných našou spoločnosťou 
na podporu triedeného zbe-
ru. Aktivitu školského za-
riadenia sme v uplynulých 
dňoch ocenili aj vecnou ce-
nou za aktívny prístup v sú-
ťaži venovanej Dňu Zeme.
 Za uplynulý rok sa chce-
me poďakovať všetkým 
obyvateľom obce Jovsa   
za aktívny prístup k trie-
denému zberu. Veríme, že     
v súčinnosti všetkých oby-
vateľov obce, obecného 
úradu a našej spoločnosti 
dosiahneme spoločne aj    
v tomto roku výsledky,    
na ktoré budú občania obce 
Jovsa, na čele so staros-
tkou obce, hrdí. Triediť 
odpad je životný štýl.
 Viac sa o nás dozviete  
na www.1ozv.sk ŽP.

• rozdanie pozdravov a malých darčekov od predsedu 
Košického samosprávneho kraja R. Trnku pre členov ZO 
z príležitosti Dňa úcty k starším,
• zakúpenie a rozdanie kalendárov pre všetkých členov 

ZO na rok 2022.
 Naši členovia majú možnosť zľavnených kúpeľných po-
bytov v našich kúpeľoch cez poukazy pridelené OO JDS 
podľa počtu členov v organizácii. Za hodnotené obdobie 
sme odovzdali 12 poukazov pre našich členov.
 Do tohto roku ideme s novými plánmi, z ktorých sa 
nám podarilo za krátky čas  uskutočniť:
• hodnotiacu členskú schôdzu spojenú s odovzdávaním 

ocenení a darčekov jubilantom za minulý rok,
• brigádu pri kaplnke a miestnom kostole pred sviatkami 

Veľkej Noci,
• výlet v Poľsku, za účasti členov z Poruby pod Vihor-

latom,
• kurz aranžovania a výroba veľkonočných ikebán a ozdôb,
• výlet do kaštieľa v Borši a ochutnávka vín v pivničke 

vo Veľkej Tŕni.
 7. júla sme sa zúčastnili okresnej súťaže vo varení guľá-
šu v Porube pod Vihorlatom. 15. augusta sú naplánované 

okresné športové hry seniorov, ktorí sú stále športovo aktív-
ni. V tomto roku sa toto stretnutie bude konať v našej obci. 
Verím, že sa aj za pomoci obecného úradu a členov ZO 
tejto úlohy úspešne zhostíme a zapojíme sa tiež do súťaží.
 Držme si palce, aby nás už žiadna pandémia ani iné 
nepredvídané okolnosti neobmedzovali v našej činnosti,  
aby sme sa mohli spoločne stretávať na rôznych akciách, 
a tak si užívať starobu so svojimi najbližšími v zdraví       
a rodinnej pohode.

ZO ŽIVOTA ZO JDS V JOVSE
Dokončenie zo s. 3
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JANUÁR

Spracovanie účtovnej závierky za rok 2021 a finan-
čných výkazov za IV. Q.

Inventúra obce za rok 2021.

Inštalácia kamerového systému určeného na živé pre-
nosy sv. liturgií v miestnom chráme.

Spracovanie auditu obce za rok 2020.

Distribúcia obecných novín občanom.

Pracovné stretnutie starostky obce s právnym zástup-
com obce. 

Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním 
ohľadom novostavby rodinného domu stavebníkov 
Karola Adámeka a Kláry Adámekovej.

Pracovné stretnutie starostky obce s riaditeľkou zá-
kladnej školy.

Demontáž vianočnej výzdoby a výmena nefunkčných 
svietidiel verejného osvetlenia.

Pracovné stretnutie starostky obce s konateľkou spol. 
Kapar, s. r. o. Ateliéru projektovania stavieb a Ing. Jánom 
Ďzubom k projektovej dokumentácii na stavbu „Vybu-
dovanie vodovodu v obci Jovsa”.

Zaslanie informácií, Okresnej prokuratúre v Micha-
lovciach, ohľadom vybavenia agendy v jednotlivých 
oblastiach verejnej správy za roky 2020 a 2021.

Distribúcia letákov Prvej východoslovenskej OZV 
(organizácie zodpovednosti výrobcov).

Spracovanie a zaslanie výročnej monitorovacej správy 
ohľadom verejného osvetlenia v obci.

Oficiálne odovzdanie zbierky rodine postihnutej po-
žiarom.

Oprava svietidiel verejného osvetlenia na ulici od COOP 
JEDNOTY smerom k lesnej škôlke.

Prevzatie akcií spol. VVS, a. s. starostkou obce v lis-
tinnej podobe, z dôvodu výmazu zaknihovaných akcií 
spol. VVS, a. s. z účtov vedených v centrálnom depo-
zitári a z účtov vedených u členov centrálneho depozi-
tára, čím vzniklo majiteľom akcií právo na to, aby im 
spoločnosť akcie odovzdala v listinnej podobe.

Spracovanie štatistických výkazov za komunálny odpad, 
výpočet úrovne vytriedenia odpadov za rok 2021.

Pracovné stretnutie so zástupcom spol. PLAY 
SYSTÉM, ohľadom výstavby detského ihriska, 
spojené s miestnou obhliadkou.

Výberové konanie hlavnej kontrolórky obce. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Účasť starostky obce na zasadnutí Valného zhromažde-
nia Miestnej akčnej skupiny Zemplín pod Vihorlatom, 
o. z. a hlasovanie písomnou procedúrou per rollam.

4

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU
Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov 
Mikroregiónu Šírava.

Aktualizácia zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti 
triedeného zberu – intervaly triedeného zberu nasle-
dovne: papier 6x ročne, sklo 6x ročne, plasty 12x ročne, 
kovové obaly 3x ročne, kompozitné obaly 6x ročne.

Účasť starostky obce na mimoriadnom valnom zhro-
maždení spol. VVS, a. s. formou korešpondenčného 
hlasovania.

Dobrovoľná zbierka humanitárnej pomoci – základ-
ných hygienických potrieb, základných voľnopredaj-
ných liekov a základných trvanlivých potravín na po-
moc pre utečencov a vojnou postihnutých Ukrajincov, 
následné odovzdanie zbierky vo Vyšnom Nemeckom. 
Vyslovenie vďaky starostkou obce všetkým darujúcim.

Pracovné stretnutie zvolané spoločnosťou VVS, a. s. 
Závod Michalovce v záujme stanoviska k možnosti 
začatia výstavby časti verejného vodovodu v obci 
Jovsa s usmernením obce k príprave podkladov k ce-
dačnej zmluve. 

Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín 
na parc. C-KN č. 1029 v k. ú. Jovsa.

FEBRUÁR

MAREC

Pracovné stretnutie s riaditeľom Vojenských lesov       
a majetkov v Kamenici nad Cirochou, Ing. Štefanom 
Rakom.

Výrub drevín pred Poštou v súlade s Rozhodnutím 
Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti     
o životné prostredie.

Pracovné stretnutie so zhotoviteľom Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obce Jovsa.

Výrub miestnych daní a poplatkov.

Spracovanie formulárov vzájomných vzťahov za rok 
2021.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na pod-
poru vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu 
Chyť sa svojej šance – opatrenie č. 2.

Stavebné konanie spojené s miestnou obhliadkou ohľa-
dom výstavby rodinného domu stavebníkov Martina 
Melegu a Dominiky Melegovej na parc. C-KN č. 195/2, 
196/2.

Účasť starostky obce na hodnotiacej členskej schôdzi 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse za účelom 
zhodnotenia činnosti za posledné štvorročné obdobie, 
zohľadňujúc prípravu XII. riadneho snemu JDS.

Oprava a následná výmena svietidiel verejného 
osvetlenia a rozhlasu.

Zaslanie žiadostí o stanovisko dotknutých organizácií 
(Orange, SPP, Telekom, VSD, SVP, Vojenské lesy)      
k výstavbe vodovodných radov H, F2 a F.

Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce.
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Účasť pracovníčky obce na videoseminári ,,Povoľo-
vanie výrubu drevín – aktuálne legislatívne zmeny“.

Uzatvorenie cedačnej zmluvy so spol. VVS, a. s. Košice 
o postúpení práv a povinností stavebníka na časť 
stavby, s vymedzením povinností cedenta – Obec Jovsa 
a cesionára – spol. VVS, a. s. Košice.

Uzatvorenie Zmlúv o budúcej zmluve a o zriadení vec-
ného bremena, z dôvodu plánovanej realizácie verej-
ného vodovodu a umiestnenia rozvodov vodovodného 
potrubia na súkromných pozemkoch.

Akreditovaný rozbor vody z odberných miest materská 
škola a obecný úrad vykonaný v laboratóriu pitných 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Pracovné stretnutie so zástupcami spol. VVS, a. s, zho-
toviteľom Realizačnej projektovej dokumentácie a zho-
toviteľom bezvýkopovej technológie.

Výstavba detského ihriska, jeho slávnostné otvorenie  
a posvätenie správcom farnosti, Mgr. Michalom 
Šandorom.

Zapojenie sa do súťaže 1. Východoslovenskej OZV      
s názvom Východ čistí Zem, zber a separácia voľne 
pohodeného odpadu.

Pracovné stretnutie s projektantom a zástupcami spol. 
VVS, a. s. ohľadom cedačnej zmluvy.

Podanie žiadosti o vypratanie časti nehnuteľností so sú-
pis. č. 27.

Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním 
ohľadom novostavby rodinného domu stavebníkov 
Petra Ždiňáka a Michaely Ždiňákovej.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

APRÍL

MÁJ

Úprava verejných priestranstiev – priestor strednej 
autobusovej zastávky a Domu smútku.

Účasť starostky obce na športovej udalosti „Spoločne  
k víťazstvu“ na podporu rozvoja športu, zachovanie 
identity, zvýšenie povedomia a poukázanie na spolu-
patričnosť v území MAS Zemplín pod Vihorlatom        
s hlavným bodom programu – Futbalový zápas KLK 
Internacionáli SR vs. Futbalový výber Sobrance.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ.

Účasť starostky obce na webinári: Granty pre mestá     
a obce z Operačného programu Slovensko – dôležité 
informácie ohľadom podpory na r. 2021 – 2027, priorít 
a špecifických cieľov, jedným z ktorých aj špecifický 
cieľ 2.5 Podpora prístupu k vode a udržateľného vod-
ného hospodárstva.

Vytýčenie káblových vedení vo vlastníctve spol. Výcho-
doslovenská distribučná, a. s.

Žiadosti o sponzoring obecného podujatia.

Pracovné stretnutie starostky obce so zhotoviteľom zá-
kazky, spol. VODIP.

Rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúry     
o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
vo výške 14 996,46 EUR na projekt JOVSA – ÚPRAVA 
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA PRI STAROM 
MLYNE.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

JÚN

MAREC

Doplnenie žiadosti v programe BV1, BV2, BV3, BV4: 
Ochrana a využívanie vôd 2022 vyžiadané Environ-
mentálnym fondom.

Poďakovanie pedagogickým a nepedagogickým za-
mestnancom základnej a materskej školy pri príleži-
tosti Dňa učiteľov.

Pracovné stretnutie starostky obce so zástupcami spol. 
VVS, a. s. a zhotoviteľom ohľadom Zmluvy o cedácii, 
vyjadrení dotknutých organizácií a vytýčenia inžinier-
skych sietí.

Účasť pracovníčky OcÚ na online školení ohľadom 
GDPR, informačnej bezpečnosti k zákonu o kyber-
netickej bezpečnosti a informačných systémoch 
verejnej správy.

VII. ročník stolnotenisového turnaja o putovný pohár 
starostky obce, poďakovanie vedúcim turnaja, poslan-
covi Miroslavovi Červeňákovi a Mgr. Petrovi Andrej-
covi.

vôd Michalovce. Stanovené hodnoty ukazovateľov sú 
v súlade s limitmi Vyhlášky MZ SR č.247/2017 Z. z.     
v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti       
o kvalite pitnej vody a kontrole kvality pitnej vody.

Odstránenie troch nelegálnych skládok v katastrálnom 
území našej obce (na podnet OÚ Michalovce, odboru 
starostlivosti o ŽP).

Pracovné stretnutie s vedúcim zamestnancom Lesnej 
správy Jovsa, Ing. Marekom Hojdanom.

Podávanie žiadosti o vytýčenie inžinierskych sietí.

Doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
k projektu JOVSA – ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIES-
TRANSTVA PRI STAROM MLYNE – I. etapa.

Pracovné stretnutie starostky obce s referentom KSK, 
Mgr. Petrom Bačkovským, oddelenia pre rozvoj spolu-
práce s obcami.

Realizácia verejného obstarávania k vybudovaniu 
vodovodnej vetvy RADU J1.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí členov 
vodnej rady okresov Michalovce a Sobrance.

Podanie žiadostí o stanoviská k výstavbe vodovodného 
Radu J1.

Účasť starostky obce na členskej schôdzi Obecného 
futbalového klubu Jovsa ohľadom záujmu jej členov    
o prihlásenie sa do okresnej súťaže 2022/2023.

Pokračovanie na s. 6
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Dokončenie zo s. 5

PaedDr. Katarína Kereštanová
riaditeľka ZŠ

 Aj v tomto školskom roku nám spoločné chvíle 
ubehli veľmi rýchlo. S deťmi sme v našej materskej 
škole tento „čas“ strávili rôznymi obohacujúcimi, zábav-
nými a tvorivými aktivitami. Spoločný čas sme využili 
kvalitne a plnohodnotne. Všetky deti sa s nami v našej 
materskej škole cítia dôležito a milovane. A práve toto  
u nich vytvára kľúčové spomienky na ich detstvo. Pre 
našu prácu je zase najkrajším ocenením ich úprimné 
objatie a slová: „Pani učiteľka ľúbim Vás.“
 Na vstup do základnej školy sme v tomto školskom 
roku pripravili šesť detí. Sú to: Lilianka Benejová, 
Klárka Ciklaminyová, Miško Hoherčák, Riško 
Modrák, Mirko Podhora a Nikolka Ždiňaková. Budú-
cim prvákom želáme veľa úspechov a „učenie nech ich 
baví, lebo majú dobré hlavy, nech nemajú strach z abe-
cedy a zmýlia sa len niekedy.“
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám boli po celý čas nápo-
mocní, či už pri školských akciách, alebo pri rôznych 
úpravách v materskej škole.   

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Pracovné stretnutie starostky obce so správcom farnosti.

Účasť starostky obce na pracovnom stretnutí starostov 
a primátorov RZ MO Zemplín – Michalovský región 
ohľadom aktuálnych otázok a problémov v samospráve 
a Iniciatíve Obce a mestá Zemplína.

Kolaudačné konanie spojené s miestnym zisťovaním 
ohľadom stavebných úprav a nadstavby rodinného 
domu so súpis. číslom 176 stavebníkmi Martinom 
Pilníkom a Mgr. Viktóriou Pilníkovou.

Účasť starostky obce na zasadnutí riadneho valného 
zhromaždenia spoločnosti VVS a. s. Košice a na val-
nom zhromaždení Klubu akcionárov Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti.

Zvolanie opakovaného štátneho stavebného dohľadu 
ohľadom výstavby bez stavebného povolenia.

Príprava a realizácia podujatia Deň rodiny v areáli 
základnej školy.

Slávnostné uvítanie detí do života obce narodených       
v roku 2021.

Slávnostné prijatie a ocenenie žiakov s najlepšími vý-
chovno-vzdelávacími výsledkami za šk. rok 2021/2022.

JÚN

„ČAS STRÁVENÝ HRANÍM SA S DEŤMI, NIE JE NIKDY STRATENÝ.“

(Dawn Lantero)

Marcela Jakubová, riaditeľka MŠ

Projekt s názvom „Labo-
ratórium pre mladých bo-
tanikov pod modrou oblo-
hou“ bude slúžiť prioritne 
ako prírodovedné labora-
tórium. Vďaka finančnej 
podpore sme pre žiakov 
vytvorili bylinkovú záhra-
du s vyvýšenými záhonmi 
a oddychovou zónou. Zá-
žitkové vyučovanie v prí-
rode umožňuje žiakom 
uviesť svoje vedomosti   
do praxe a získavať nové 

praktické zručnosti v bota-
nike. V reálnych podmien-
kach môžu spoznávať 
rastliny a opeľovače, skú-
mať zloženie a úrodnosť 
pôdy či prítomnosť pôd-
nych organizmov. Záhrada 
poskytuje priestor aj na out-
doorové vyučovanie ostat-
ných predmetov a oddy-
chová zóna poskytuje relax 
na čerstvom vzduchu.

„Pomoc hasičov pri pan-
démii“ bola tohtoročná 

„VY ROZHODUJETE, 
MY POMÁHAME“

Základná škola v Jovse získala v rámci grantového 
programu TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 
príspevok vo výške 600,- €. 

téma výtvarnej súťaže 
organizovanej Dobrovoľ-
nou požiarnou ochranou    
a Okresným riaditeľstvom 
hasičského a záchranného 
zboru v Michalovciach. 
Naša žiačka 2. ročníka, 
Sabina Šeptáková, získala 
v tejto súťaži v II. kategórii 
1. miesto v celoslovenskom 
kole. Úspešnej víťazke 
srdečne blahoželáme. 

Zemplínske kultúrne 
centrum a hvezdáreň v Mi-
chalovciach organizovalo 
tento rok 68.ročník kraj-
skej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Našu školu úspešne 
reprezentovala Laura Čiž-
márová, žiačka 2. ročníka, 
ktorá sa umiestnila na 3. 
mieste. Víťazke srdečne 
blahoželáme.   
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S RADOSŤOU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Ivana Ždiňáková – február
Adam Ľušyn – apríl

Viktória Gondžúrová – máj
Oliver Pajtáš – máj

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

Irena Trembuláková
Marta Homroková

Ladislav Trembuľák
Miroslav Demko

VERNOSŤ SI SĽÚBILI

Tomáš Rákocy
Lívia Klučerovská

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Margita Kochmanová – február

Ladislav Demeter – február

Ladislav Mihalečko – marec

Peter Džupina – apríl

Katarína Džupinová – apríl

Katarína Hreňková – máj

Anna Frigová – máj

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.

VŠETKÝM, KTORÍ  AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM POMOHLI
A POSKYTLI POMOCNÚ RUKU V NÚDZI:

za opravu vodovodnej armatúry – Jánovi Andrejcovi,

za ústretovosť a poskytnutie pomocnej ruky pre obec     
– Miroslavovi Lukačeňovi,

za nezištnú korekciu príspevkov do obecných novín     
– Mgr. Emílii Megelovej,

za zaznamenanie sledu jednotlivých udalostí v roku 
2021 do kroniky obce – Mgr. Miriam Roguľovej,

za zrez, manipuláciu a odvoz drevín – Ľubošovi Modrá-
kovi, Michalovi Modrákovi a Ing. Františkovi Halapymu,

za údržbu areálu materskej školy – Vladimírovi Mišľa-
novi,

za ústretovosť a pomocnú ruku pri organizovaní pos-
lednej rozlúčky so zosnulými – Lenke Andrejcovej.

ĎAKUJEME

 Obcou Jovsa bola dňa 19. 11. 2021 vyhlásená do-
brovoľná 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 roz-
počtových pravidlách územnej samosprávy. Zbierka 
bola ukončená 19. 1. 2022 s výslednou sumou         
7 223,54 €. 
 Ďakujeme všetkým ochotným darcom.

ROZLÚČKU S LETOM
28. augusta 2022

Areál futbalového ihriska

BLACK EVILS, PYRAMÍDA, DJ TYMY, žiaci ZŠ a ZUŠ, 
DEDINSKÉ FOLKLÓRNE SKUPINY, občerstvenie a atrakcie

– redakčná rada –

POZVÁNKA
Obecný úrad v Jovse 

Vás srdečne pozýva na 
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 V živote človeka je 
mnoho dní, kedy zažíva 
radosť a šťastie. Takýto 
deň bol aj pre našu spo-
ločnosť Playsystem s. r. o., 
keď sme mohli realizovať 
detské ihrisko v obci 
Jovsa a svojím dielom pri-
spieť k radosti mnohých 
detí. Bol to krásny deň, 
keď sme na čele s pani 
starostkou, riaditeľkou 
základnej školy a ria-
diteľkou materskej školy 

daný priestor otvorili a pre-
strihli slávnostnú pásku 
novovybudovaného det-
ského ihriska. Prajeme 
obci Jovsa a všetkým 
deťom mnoho radostných 
chvíľ strávených na det-
skom ihrisku. 

PRIESTOR K AKTÍVNEMU VYUŽÍVANIU VOĽNÉHO ČASU
DETSKÉ IHRISKO JOVSA

Mgr. Miloš Geci  
        Spoločnosť 

PLAYSYSTEM s.r.o.

q

O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTKY OBCE
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
 Po dlhšej odmlke spôsobenej pandémiou Covid 19 sa v našej obci opäť organizoval stolnotenisový turnaj  
pod záštitou starostky obce Mgr. Ľubice Čornejovej a nadviazali sme tak na dlhoročnú tradíciu, ktorá sa teší 
veľkej obľube.

 Svojho športového ducha prišli preukázať športovci 
rôznych vekových kategórií. V kategórii detí sme mali 
možnosť vidieť oduševnené výkony pingpongistov do 15 
rokov, kde dievčatám kráľovala 1. Emka Pehaničová     
na 2. mieste skončila Laura Čižmárová a 3. Petra Stra-
riatová. Chlapčenskú skupinu ovládol 1. Marco Juhašcík, 
v tesnom závese za ním skončili 2. Alex Cuprik a 3. Hubert 
Gavula. V kategórii mužov sme sledovali napínavé finále 
po ktorom sa víťazom turnaja stal, po bojovnom výkone, 

1. Marián Kopčanský, ktorému bol viac než vyrovnaným 
súperom nestarnúci 2. Miroslav Rakoci a na bronzovej 
pozícii sa umiestnil 3. Pavol Čuchran. 
 Turnaj prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére a už 
teraz sa tešíme na ďalšie ročníky. Veľká vďaka patrí 
organizátorom turnaja Miroslavovi Červeňákovi, Rasti-
slavovi Čornejovi a za chutné občerstvenie Michaele 
Podhorovej, taktiež všetkým zúčastneným a v neposled-
nom rade pani starostke. Športu zdar!

Mgr. Peter Andrejco, vedúci turnaja


