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nadšenie, dobré nápady, úspešnú realizáciu a hlavne 
spokojných občanov. Nech nás na ceste úsilia a rozvoja 
sprevádza ruka Najvyššieho.

dovoľte mi, aj touto cestou, vysloviť úprimné poďa-
kovanie za prejavenú dôveru vo voľbách do samosprávy 
obcí. Osobne túto dôveru vnímam s veľkou pokorou,    
ale aj záväzkom, zároveň aj s veľkým zadosťučinením   
za prácu a úsilie, ktoré som počas dvoch volebných 
období pre našu obec vynaložila.

Volebné obdobie 2018 – 2022 bolo vzhľadom na mimo-
riadnu situáciu náročné, zároveň však poučné – pre nás 
všetkých, ktorí sme túto obec spravovali, pre občanov, 
ktorí participovali na rozvoji i pre tých, ktorí pozorovali 
ako obec spravujeme. I napriek tomu sa za obe volebné 
obdobia zrealizovalo množstvo prác, ktoré boli podchy-
tené v obecných novinách, na webovej stránke obce,       
v koncoročných prezentáciách predložených na zasadnu-
tiach obecného zastupiteľstva a množstvo práce nás čaká 
aj v tomto volebnom období. Verím, že spoločným úsilím 
a prácou sa nám bude dariť ešte viac meniť obec, aby bola 
krajšia, úspešnejšia, modernejšia a my starostlivejší a roz-
voju naklonení.

V posledných rokoch prežívame mimoriadne náročné 
časy, ktoré zdoláme nie hádkami, nie osočovaním, nie zlo-
bou a aroganciou, no spoločnými silami, ústretovosťou   
a vzájomným porozumením.

Verím, že sa s novým obecným zastupiteľstvom spo-
ločne pridáme na stranu Vás, milí spoluobčania, a že spo-
ločne povieme ÁNO rozvoju a napredovaniu, že budeme 
mať na zreteli jeden a spoločný cieľ – DOBRO A ROZ-
VOJ OBCE a budeme spoločne posúvať obec dopredu 
tak, aby sa tu cítili dobre naši spoluobčania, ale aj 
návštevníci obce. Želám tomuto zastupiteľstvu pracovné 

Mgr. Ľubica Čornejová
starostka obce

 Pred najkrajšími sviatkami roka dovoľte 

mi popriať Vám ich radostné prežitie v kruhu 

najbližších, v nezabudnuteľnej atmosfére 

plnej pokoja, rodinnej pohody, lásky a spolu-

patričnosti. Prajem Vám, aby ste každý deň 

roka 2023 prežili v pevnom zdraví, s pozi-

tívnou energiou, požehnaním, osobnými a pra-

covnými úspechmi, vždy s potrebnou dávkou 

odvahy, rozvahy a šťastia.

REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE

s hudobnou skupinou GEROČÁCI

Obecný úrad v Jovse Vás srdečne pozýva

11. februára 2023 na
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Mgr. Erika Šimková

ROZLÚČKA S LETOM
Krásne počasie leta prialo tohto roku už tradičnému podujatiu v našej obci, kde sa takmer všetci obyvatelia 

stretli na miestnom futbalovom ihrisku pri spoločnej rozlúčke s letom. Organizátorom bol obecný úrad v Jovse.

Starostka obce Jovsa,  
Mgr. Ľubica Čornejová, 
podujatie slávnostne otvo-
rila a privítala vzácnych 
hostí, zároveň poďakovala 
a ocenila prácu poslancov 
obecného zastupiteľstva   
a spoluobčanov, ktorí 
veľmi dobre s obcou spolu-
pracujú. V úvode nás pote-
šili slová nášho správcu 
farnosti, Mgr. Michala 
Šandora, a príhovory poz-
vaných hostí.

Už tradične nás celým 
programom sprevádzala 
moderátorka podujatia 
Mgr. Erika Šimková. Bo-
hatý kultúrny program 
odštartovali svojím tan-
com žiaci zo Základnej 
školy Jovsa pod vedením 
svojich šikovných paní 
učiteliek, ktoré sa tešili 
nielen na vystúpenie, ale 
hlavne na to, že nás všet-
kých rozveselia svojim 
motýlím tancom. Svoju 
tvorivosť, ale aj nevyčer-
pateľný elán, energiu, nad-
šenie a chuť potešiť naše 
oči, uši, no hlavne srdcia, 
nám predviedla dievčen-
ská rómska skupina – Gip-
sy Romane Čaja. Dievčen-
ce predviedli svoj krásny 
rómsky temperament, 
ktorý nacvičili s veľkou 
chuťou a spontánnosťou 
pod vedením Dany Hara-
kaľovej.

 Zvučnými zemplínsky-
mi ľudovými piesňami 
potešili naše srdcia aktívne 
žienky a dievčence, ktoré 
si popri svojej práci aj rady 
zaspievajú a rady strávia 
svoj voľný čas nácvikmi   
v dedinskej folklórnej sku-
pine Jovšanočky. Svoj nád-
herný talent rozvíjajú    
pod vedením starostky obce 
a akordeonistu, zároveň 

korepetítora, Mgr. Janka 
Varadyho. Svojím sólovým 
spevom nás potešili Nikola 
Jaciková, Laura Čižmá-
rová a Timea Tomášová.

V programe vystúpili aj 
ďalšie folklórne skupiny: 
FS Bracovskí chlopi a FS 
Porubjan, ktorých cieľom 
je uchovávanie ľudových 

tradícií a pôvodného fol-
klórneho umenia. Úžasné 
podujatie pokračovalo ta-
nečnou zábavou so skvelou 
hudobnou skupinou Pyra-
mída z Michaloviec, ktorú 
si ľudia vychutnali plnými 
dúškami a v rytme tanca 
im neprekážal ani začína-
júci dážď. Rozlúčku s le-
tom oživila aj skupina 
Black Evils so svojou 
ohňovou show, ponúkli 
nám profesionálne a dych 
vyrážajúce vystúpenie. 

Zmena v tanečnom 
rytme prišla okolo polnoci 
kedy sa predstavil talento-
vaný  DJ TYMY – rezident 
v novootvorenom klube 
Medúza v Prešove. 

 Ako na každom výbor-
nom podujatí aj tu nechý-
bal priestor pre občerstve-
nie – chutné, pečené klo-
básky a stánky s nápojmi 
rôzneho druhu. Pre rodi-
čov s deťmi boli zaujímavé 
aj sprievodné akcie – jazda 
na koni z Jazdeckého klu-
bu Millenium, taktiež sa 
deti vyšantili do sýtosti   
na šmýkačke – modrá 
vlna.

 Ľudia si počas poduja-
tia opäť našli cestu k sebe, 
otvorili svoje srdcia v pria-
teľských rozhovoroch       
a pevne verím, že z tohto 
úžasného podujatia si 
odniesli domov len tie 
najlepšie a najkrajšie zá-
žitky, na ktoré budú ešte 
dlho spomínať. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie skvelé 
akcie. 
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PaedDr. Katarína Kereštanová – riaditeľka ZŠ

Mgr. Antónia Magurová,
učiteľka ZŠ

Babka, dedko – sladkí ako med

 Slávnostná certifikácia 
Zelenej školy je pre školu 
veľkým úspechom. Jede-
násty október sa stal pre 
nás slávnostným dňom, 
kedy sme prostredníc-
tvom online konferencie 
získali medzinárodný 
certifikát a vlajku progra-
mu Zelená škola. Týmto 

Október je mesiac, počas ktorého si pripomíname, že 
medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší 
ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a úctu. Sú to naše  
babky, dedkovia, starí rodičia. 

Ako je október mesiacom jesene, tak aj o starnutí člo-
veka hovoríme ako o jeseni života. Aj keď by sme si 
mohli myslieť, že jeseň je hmlistá, ponurá a smutná, nie je 
to celkom tak. Zážitkové učenie o Včele medonosnej sme 
prepojili s milým stretnutím so starými rodičmi, pretože 
aj ich láska k vnúčatám je sladká ako med. Aj tento deň    
v našej škole nám ukázal, aká jeseň môže byť – plná 
krásnych žiarivých farieb, zrelosti a prípravy prírody     
na zaslúžený odpočinok. A človek je súčasťou tohto 
kolobehu života.

Ďakujeme babkám za úžasne chutné dobroty, ktoré 
napiekli pre svoje usilovné vnúčatá. 

Milión detí sa modlí ruženec

dňom sme sa zaradili 
medzi školy na Slovensku, 
ktoré sa môžu pýšiť titu-
lom „ Zelená škola“. Certi-
fikát tohto programu oce-
ňuje aktivity základných 
škôl v ochrane životného 
prostredia a aktívnej spo-
lupráce so sieťou Eco        
-schools. 

ZELENÁ ŠKOLA
Dňa 18. 10. 2022 sa naša škola pripojila k celosve-

tovej iniciatíve Medzinárodnej pápežskej nadácie ACN 
„Milión detí sa modlí ruženec”.

Spoločne s našou farnosťou a miestnym duchovným 
otcom Michalom Šandorom sme prosili za jednotu           
a mier vo svete a na Ukrajine. Veríme, že naša spoločná 
modlitba pomôže nielen k navráteniu pokoja a mieru    
na svete, ale aj našim deťom pri formovaní ich osob-
ností a budovaní hodnôt potrebných pre ich ďalší život.

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY     ašu školu navštevuje 
v tomto školskom roku   
18 detí. Sú to Alex Čižmár, 
Sidonka Čuchranová, 
Kevin Harakaľ, Tamarka 
Hoherčáková, Evička Iloš-
vajová, Leo Ivančin, Ja-
kubko Mišľan, Sonička 
Modráková, Kristiánko 
Pilník, Jakubko Rusin, 
Peťko Rybnický, Viktória 
Sakajtová, Olívia Salo-
ňová, Laurinka Semja-
nová, Anička Sénová, 
Sárka Šandorová, Peťko 
Ždiňák a Kristínka Ždi-
ňaková.

 V materskej škole pre 
deti pripravujeme rôzne 
tvorivé, hrové a pohybové 
aktivity, ktorými u detí 

rozvíjame predstavivosť, 
kreativitu, vedieme ich    
k prosociálnosti a environ-
mentálnemu cíteniu. S po-
mocou študentky UVLF  
Barbory, sme v septembri 
pre deti pripravili hodinu    

s asistenciou psa. Časom 
stráveným s týmto štvor-
nohým kamarátom, nám 
priblížila a predviedla ako 

pes a jeho správanie pozi-
tívne pôsobí na psychickú, 
fyzickú a sociálnu pohodu 
človeka, podnecuje nás    
k pohybu, aktivitám a je 
obrovským zdrojom pozi-
tívnej energie. V októbri 
škôlkari potešili starých 
rodičov a svoju šikovnosť 
predviedli na obecnom úra-
de vystúpením pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším. 
V novembri sme už tradič-
ne strávili spoločné chvíle 
pri vyrezávaní „tekvico-
vých lampášov“. V decem-
bri nám v škôlke zaťukal 
na okienko Mikuláš, pre 
ktorého sme mali pripra-
vené plné vrece pesničiek 
a básní. Mikuláš deti za od-
platu odmenil plným vre-
com sladkých prekvapení.

N

Marcela Jakubová
     riaditeľka MŠ
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JÚL

Vymenovanie Marcely Jakubovej za riaditeľku mies-
tnej materskej školy na ďalšie funkčné obdobie.

Účasť starostky obce na okresnej súťaži vo varení gu-
ľášu organizovanej OO JDS.

Pracovné stretnutie s výborom základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Jovse a s okresným 
predsedom organizácie, Jánom Butalom.

Odovzdanie staveniska k výstavbe vodovodných 
vetiev.

Príprava a distribúcia obecných novín do domácností.

Pracovné stretnutie starostky obce s vedúcim odboru 
SO pre IROP, Ing. Ľubomírom Gerdom, referentom 
oddelenia pre rozvoj spolupráce s obcami KSK,      
Mgr. Petrom Bačkovským a projektovou manažérkou 
spol. MEDIINVEST Consulting s. r. o. Vladimírou Po-
horelcovou ohľadom možností riešenia projektu 
Vybudovanie vodovodu v obci Jovsa, zazmluvnených 
merateľných ukazovateľov a inflácie.

Pracovné stretnutie starostky obce s investičným ria-
diteľom VVS, a. s. Košice ohľadom ďalších možností 
riešenia problému nedostatku vody v obci a ďalšej 
spolupráce pri výstavbe.

Príprava a zaslanie monitorovacej správy k projektu 
Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu využívaniu 
voľného času.

Zaslanie výziev k uskutočneniu nevyhnutných úprav 
na nehnuteľnostiach občanov.

Žiadosť o platbu (refundáciu nákladov) k projektu 
„Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu využí-
vaniu voľného času“ v Programe rozvoja vidieka   
2014 – 2020.

4

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Pracovné stretnutie s predsedom OZ Diaľnica na Zem-
plín, Petrom Báthorym, MBA.

Pracovné stretnutie s konateľom spol. VODIP, Ing. Pet-
rom Paulovčákom.

Konanie spojené s obhliadkou ohľadom výrubu drevín 
na parc. C-KN č. 691 a 692 v k. ú. Jovsa.

Výmena starých zadných vchodových dverí v školskej 
jedálni základnej školy.

Uzatváranie Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vec-
ného bremena s vlastníkmi parciel, po ktorých vedú 
rozvody vodovodného potrubia.

Pracovné stretnutie s riaditeľkou Správy CHKO Vi-
horlat v Michalovciach, Ing. Zuzanou Argalášovou.

Účasť starostky obce na školení k zákonu č. 180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

AUGUST

SEPTEMBER

Účasť starostky obce na slávnostnom otvorení škol-
ského roka 2022/2023.

Súčinnosť pri organizovaní Majstrovstiev Riaditeľ-
stva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance v kla-
sickej kynológii.

Výstavba vodovodného RADU J1.

Prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie s poučením 
a zložením sľubu členov volebnej komisie.

Svojpomocná realizácia stavebných prác pri osadení 
lavičiek pri chráme.

Osadenie ochrannej lišty v bočnej chodbe Domu 
smútku.

Výmena nefunkčného rozhlasu a svietidiel verejného 
osvetlenia.

Výstavba vodovodných Radov H, F2, F.

Spoluorganizovanie Okresných športových hier Jed-
noty dôchodcov Slovenska, čomu predchádzala brigáda 
k úprave areálu základnej školy.

Škodová udalosť – počas búrky došlo k poškodeniu 
antén na prenos signálu z kamier do NVR, následná 
realizácia výmeny vysielacej aj prijímacej antény.

Osadenie herného prvku pred budovu materskej školy.

Oprava časti stropu v herni materskej školy.

Pracovné stretnutie s riaditeľom hraničnej a cudzi-
neckej polície Sobrance ohľadom súťaže Majstrov-
stiev Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície 
Sobrance v klasickej kynológii.

Príprava a realizácia obecného podujatia Rozlúčka       
s letom.

Pracovné stretnutie starostov obcí, riaditeľov mater-
ských a základných škôl SŠÚ Vinné s účasťou pred-
sedu ZMOS, Mgr. Branislava Trégera PhD., okresnej 
prokurátorky, JUDr. Mihalcovej a odborných za-
mestnancov okresného úradu Košice.
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Konferencia starostov ZDRUŽENIA ZEMPLÍN      
– MICHALOVSKÝ REGIÓN s poďakovaním už 
nekandidujúcim starostom za ich úsilie, odhodlanosť    
a dlhoročnú prácu v prospech obcí, regiónu a združenia.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finan-
čného príspevku poskytovateľom Pôdohospodárska 
platobná agentúra, vo výške oprávnených výdavkov 
14 996,46 €. 

OKTÓBER

Spracovanie výsledkov volieb do OSO a KSK a predlo-
ženie vyúčtovania.

Kolaudačné konanie na novostavbu rodinného domu 
Ing. Jaroslava Tkáča a Ing. Michaely Tkáčovej.

Účasť starostky obce na Valnom zhromaždení MAS 
Zemplín pod Vihorlatom,o. z. a hlasovanie spôsobom 
per-rollam.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  
vo veci povolenia užívania časti líniovej vodnej stavby 
„Výstavba verejného vodovodu v obci Jovsa v rozsahu: 
SO 01 Vodovodné rady – vodovodný RAD J1 dĺžky 
312,47 m.

Opätovné prerokovanie ZaD č. 2 ÚP obce za účasti 
zhotoviteľky plánu.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie v súvis-
losti s prípravou a vykonaním referenda, ktoré prezi-
dentka SR vyhlásila rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.         
a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

NOVEMBER

Pokračovanie na s. 6

SEPTEMBER

Poskytnutie údajov pre financovanie do centrálneho 
registra za ZŠ a MŠ.

Podanie žiadosti obce adresované Generálnemu riadi-
teľstvu spol. VVS a. s. Košice o zaradenie do plánu 
investícií.

Svojpomocná oprava skladu a realizácia fasádnej 
omietky pri budove OFK a na kaplnke v parku.

Účasť starostky obce na športovom dni okresnej orga-
nizácie ZTP.

Aktívna účasť starostky obce na 10. ročníku športo-
vého dňa pre jednotlivé ZMO organizovaného v tomto 
roku Regionálnym združením miest a obcí Zemplín     
– michalovský región v Strážskom.

Pracovné stretnutie s právnym zástupcom obce.

Vydanie dodatočného stavebného povolenia na prí-
stavbu rodinného domu so súpis. číslom 193.

Účasť starostky obce na hlasovaní Valného zhromaž-
denia spol. VVS,a. s. Košice.

Príprava podkladov k spracovaniu auditu za rok 2021.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením vo veci 
udelenia súhlasu na výrub drevín na parc. č. CK N 495.

Realizácia priateľského futbalového zápasu SLOBODNÍ 
VS: ŽENATÍ v spolupráci so starostom obce Poruba 
pod Vihorlatom a s vedením oboch futbalových klubov.

Účasť starostky obce na prerokovaní návrhu MEMO-
RANDA O SPOLUPRÁCI s prevzatím poverenia Rady 
združenia OZ Diaľnica na Zemplín.

Podanie žiadosti na ÚPSVaR a zapojenie sa do Národ-
ného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádza-
čov o zamestnanie – opatrenie č. 3”

Účasť starostky obce na pracovnom školení ohľadom 
volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgá-
nov samosprávnych krajov

Vybavenie výzvy Pôdohospodárskej platobnej agen-
túry na objasnenie/doplnenie VO pre projekt „Detské 
ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu využívaniu 
voľného času“

Revízia a oprava el. zariadení v budove materskej školy.

Kontrola registratúry Štátnym archívom Košice s opatre-
ním pripraviť návrh na vyradenie registratúrnych 
záznamov.

Príprava podkladov pre Okresnú prokuratúru 
Michalovce ku kontrole poskytnutia jednorázovej 
dávky občanom v hmotnej núdzi za obdobie 2021 až 
august 2022.

Spracovanie účtovnej závierky za III. kvartál 2022.

Ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením      
vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín na parcele        
č. CK N 849.

Druhé zasadnutie členov miestnej volebnej komisie      
k voľbám do orgánov samosprávy obcí a volieb do or-
gánov samosprávnych krajov.

Slávnostné posedenie seniorov pri príležitosti Októbra 
– Mesiaca úcty k starším.

Uzatvorenie dohody o poskytnutí finančného príspev-
ku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre zne-
výhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národ-
ného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie“ Opatrenie č. 3

Príprava a realizácia volieb do orgánov samosprávy 
obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. 
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Dokončenie zo s. 5

Ján Butala
predseda OO JDS Michalovce

UDALOSTI A AKTIVITY OBECNÉHO ÚRADU

Ukončenie kontroly dokumentov z obstarávania tova-
rov, stavebných prác a služieb, týkajúcej sa žiadosti       
o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre žiadosť               
s názvom „Detské ihrisko Jovsa – priestor k aktívnemu 
využívaniu voľného času“ s pozitívnym záverom, že 
finančnú operáciu je možné vykonať v plnej výške, a to 
v sume 16 786,80 Eur.

Stretnutie s Mikulášom.

DECEMBER

Venujeme sa kultúrno   
– spoločenským aktivitám, 
kde organizujeme prehliad-
ky speváckych skupín, ako 
aj prehliadky ručných prác 
našich členov, a veru máme 
sa čím pochváliť. V oblasti 
vzdelávania seniorov sme 
sa tento rok zapojili aj    
do celoslovenskej akcie, 
ktorú iniciovalo Minister-
stvo regionálneho rozvoja 
SR a kde sme vyškolili 20 
našich členov v získavaní 
digitálnych zručností. Sú tu 
aj ďalšie aktivity, ako je sú-
ťaž vo varení guľášu, náv-
števy divadiel, sociálna 
oblasť našich členov, ktorá 
sa dostáva v tomto období 
zdražovania do popredia. 
Ale jedna z najatraktívnej-
ších aktivít, ktorá si získala 
nás všetkých sú Okresné 
športové hry. Tie tohtoroč-
né sa konali 15. septembra 
v obci Jovsa. Pracovníci 
obecného úradu, základnej 
školy a členovia ZO JDS 

Jovsa na čele so starostkou 
obce Mgr. Ľubicou Čorne-
jovou nám pripravili špor-
toviská v areáli základnej 
školy, za čo im patrí naše 
úprimné poďakovanie.  
Športových hier sa zúčast-
nilo celkom 136 športov-
cov, 18 starostov z okresu 
Michalovce a povzbudiť 
nás boli aj predseda KSK 
Ing. Rastislav Trnka a 
prednostka OU Micha-
lovce Mgr. Jana Margová. 
Predseda samosprávneho 
kraja si s nami aj zasúťažil, 
a dokonca získal druhé 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá má celkom 1 960 členov a 30 základných organi-
zácií v Michalovskom okrese patrí v rámci Košického kraja medzi najväčšie. Naša činnosť je pestrá a bohatá 
nielen na okresnej úrovni, ale aj v jednotlivých základných organizáciách. 

Účasť starostky obce na školení k zákonu č. 180/2014 
Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, v nadväznosti na úlohy vyplývajúce z Harmono-
gramu organizačno-technického zabezpečenia refe-
renda v roku 2023. 

Príprava návrhu rozpočtu obce na roky 2023 – 2025.

Spracovanie auditu individuálnej a konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2021.

Výmena nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia    
a montáž vianočnej výzdoby.

Účasť starostky obce na Mikulášskom posedení základ-
nej organizácie JDS.

Príprava a distribúcia obecných novín.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Účasť starostky obce na vianočnej akadémii v základ-
nej škole.

Potešenie detí materskej školy odovzdaním herných dar-
čekov pod vianočný strom.

– redakčná rada –

Okresné športové hry Jednoty dôchodcov Slovenska – Michalovce

miesto v streľbe zo vzdu-
chovky. Súťažilo sa cel-
kom v piatich disciplínach. 
Víťazi dostali medaily ale 
ani ostatní účastníci ne-
odišli naprázdno. Dostali 
diplom a k dobrej atmosfé-
re prispeli aj zamestnanci 
Košického samosprávneho 
kraja, ktorí pre nás pripra-
vili  malé občerstvenie, a to 
čaj, kávu a koláče. Na pa-
miatku si každý účastník 
odniesol aj šálku s logom 
KSK. Na záver sme sa po-
modlili spolu s duchovným 
otcom, Mgr. Michalom Šan-

dorom a na cestu domov 
sme si pochutili na výbor-
nom guľáši, ktorý pre nás 
pripravili kuchárky zo Zá-
kladnej školy Jovsa.

 Čo napísať na záver? 
Tieto športové hry boli 
úžasné nielen zo športové-
ho hľadiska, ale veľký vý-
znam tu má aj spoločenská 
stránka, nakoľko sa tu stret-
li ľudia takmer z celého 
okresu, ktorí sa aj niekoľko 
rokov spolu nevideli, a pred-
tým než odišli na zaslúžený 
odpočinok tak aj spolu pra-
covali. Základná organizá-
cia JDS Jovsa aj keď bola 
založená iba pred troma 
rokmi, ukázala svoju silu, 
akciu, schopnosť a súdr-
žnosť so samosprávou 
obce. Ešte raz moja veľká 
vďaka pani Ľubici Čorne-
jovej a predsedníčke ZO 
JDS pani Milene Gazuli-
čovej.   
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S RADOSŤOU SME UVÍTALI

K ŽIVOTNÉMU JUBILEU

Ela Adámeková – júl
Patrik Podhora – október

Mgr. Gabriela Matušková

BLAHOŽELÁME

70

60

Anna Gejgušová
Ing. Ján Vančík 

Ľubomír Čorej
Jaroslav Ščurok

VERNOSŤ SI SĽÚBILI

Marek Macan
Andrea Demčáková

Vladimír Kereštan
Zuzana Čurmová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Ján Luterán
september

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:

vedeniu základnej školy, všetkým dobrovoľníkom a za-
angažovaným, ktorí sa zúčastnili brigád spojených       
s úpravou areálu základnej školy a areálu miestneho 
futbalového ihriska k príprave podujatí Okresných 
športových hier Jednoty dôchodcov Slovenska a Roz-
lúčky s letom,

Ing. Michalovi Horňákovi – za bezplatnú výmenu ističa 
a revíziu elektrického zariadenia k príprave obecného 
podujatia,

Róbertovi Pajtášovi – za realizáciu stavebných prác   
pri osadení lavičiek pri chráme,

za spoluprácu zamestnancom obecného úradu, predse-
dkyni základnej organizácii JDS, vedúcej školskej je-
dálne a kuchárkam ZŠ a MŠ pri príprave podujatia 
Stretnutie s Mikulášom,

Mgr. Emílii Megelovej – za nezištnú korekciu príspev-
kov do obecných novín.

ĎAKUJEME

– redakčná rada –

80 Bohuslava Homroková
Mária Karková

Ján Buraľ 
Diana Vatahová

Adrián Buraľ
Simona Antoničová

Dušan Chyrik
Zuzana Kocová

Ing. Lukáš Andrejco
Veronika Kriššáková

Pavol Andrejco
Marcela Cirbusová

Michal Pálenkáš
Monika Homroková

Vianoce plné štedrosti, 
pohody, lásky a pokoja,

v novom roku 
veľa šťastia, zdravia, 

osobných a pracovných úspechov
Vám želajú

poslanci OZ, zamestnanci OÚ 
a starostka obce Jovsa Mgr. ľubica Čornejová

Pour Feliciter 2023
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NAŠI AKTÍVNI SENIORI
 Pod nohami došuchotalo popadané lístie, v povetrí sa 

vznáša nostalgická vôňa odchádzajúcej jesene a v kuchyni 
už cítiť čaro prichádzajúcich Vianoc. Práve v tomto období 
sa oddávame spomienkam na prežité horúce leto, čaro-
krásnu jeseň a robíme si bilanciu toho, čo sme počas roka 
stihli, a čo možno nie. Som nesmierne rada, že mám mož-
nosť opäť sa Vám prihovoriť a informovať Vás o činnosti 
ZO JDS v Jovse v druhom polroku 2022.

Celé leto sa nieslo v znamení príprav okresných športo-
vých hier seniorov, ktoré organizovala Okresná organizácia 
Jednoty dôchodcov v Michalovciach, ale ktoré sa konali 
práve v našej obci, a to v areáli ZŠ. Pár dní vopred bolo 
potrebné zorganizovať brigádu na úpravu školského dvora 
a prípravu stanovíšť na jednotlivé športové disciplíny. 
Tejto brigády sa zúčastnilo 26 členov JDS spolu so za-
mestnancami OcÚ a tiež zamestnanci školy. Pod záštitou 
našej starostky, Mgr. Ľubice Čornejovej, a za pomoci 
vedenia ZŠ v Jovse bola táto akcia zvládnutá podľa slov 
predsedu OO JDS, Jána Butalu, na vysokej športovej aj 
organizačnej úrovni, za čo vyjadrujem všetkým, ktorí sa 
na príprave podieľali veľké poďakovanie. Naša organi-
zácia súťažila, tak ako aj po minulé roky, družstvom mužov. 
V disciplíne hod šípkami sme vďaka Ing. Štefanovi 
Trembuľákovi získali bronzovú medailu.

OO JDS niekoľko rokov po sebe organizuje obľúbený 
rekondičný pobyt pre predsedov ZO a ich členov. Tohto 

roku to bolo od 2. 9. – 7. 9. 2022 v kúpeľoch Piešťany, 
ktorého sa zúčastnili šiesti naši členovia a tí naozaj chvá-
lami nešetrili. Dve členky využili zľavnené poukazy v kú-
peľoch Číž v mesiaci máj tohto roku.

Počas mesiaca august sme na okresnú výzvu „Aj seniori 
chcú dôstojne žiť“ zozbierali prostredníctvom petície 188 
podpisov od členov aj sympatizantov Jednoty dôchodcov 
a tieto podpisy sme odovzdali okresnej organizácii. Ako 
dobre viete, táto petícia bola bez povšimnutia “zhodená“ 
našou vládou zo stola rovno do koša.

Október sa nesie v znamení mesiaca duševného zdravia. 
Z tejto príležitosti sme v deň duševného zdravia, 10. októbra, 
pozvali na besedu lektorku z poradne zdravia v Micha-
lovciach, Mgr. Dagmar Erdeliovú, ktorá pútavou formou 
priblížila našim členom potrebu duševného zdravia v živote 
seniorov a ochotne odpovedala na ich otázky. Tohto príjem-
ného stretnutia sa zúčastnila aj MhDr. Mondoková, pracov-
níčka Zemplínskeho osvetového strediska v Michalov-
ciach, ktorá nám túto besedu sprostredkovala. Pozdraviť 
nás prišla aj starostka našej obce, Mgr. Ľubica Čornejová, 
ktorá hostkám odovzdala malé spomienkové darčeky o na-
šej obci. Besedy sa zúčastnilo 25 členov ZO JDS.

Milena Gazuličová – predsedníčka ZO JDS v Jovse

Na stretnutí starostky obce so seniormi 23. októbra, z prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším sme všetkým členom organi-
zovaným v Jednote dôchodcov odovzdali malé darčeky s ďa-
kovným listom od predsedu KSK, Rastislava Trnku, ktorý 
si takto opätovne uctil seniorov v celom Košickom kraji.

V decembri sa uskutočnilo Mikulášske posedenie, kde 
sme pospomínali na tradície v predvianočnom období, 
ktoré sú ešte zachované, alebo na ktoré sa už zabudlo.

Po ochutnávke vianočného pečiva a občerstvení sa teplým 
čajom sme odovzdali našim členom mikulášsky darček    
v podobe kalendára na rok 2023.

Už v tomto období výbor ZO JDS rozmýšľa nad plánom 
na budúci rok, aby akcie, ktoré pre Vás pripravíme boli 
zaujímavé, neboli fyzicky a finančne náročné a vypĺňali 
Váš voľný čas. Aj keď nám život v tomto búrlivom čase 
ponúka viac starostí ako radosti, my chceme byť tými, 
ktorí Vám tú radosť občas prinesú.

Sme veľmi radi, že sa naša členská základňa rozrastá, 
ku koncu roka 2022 je nás 53 členov. Počas tohto polroka 
sme získali 10 nových členov, z čoho sa veľmi tešíme a ve-
ríme, že obohatia naše stretnutia svojou účasťou a novými 
nápadmi. Pozývame ďalších seniorov našej obce do našich 
radov, lebo len v jednote je sila. Ukážme mladším, že ešte 
nepatríme do starého železa, hoci sme už po „záruke“ , 
vieme sa stretávať, vieme sa zabaviť aj zašportovať si. 

Želám Vám milí seniori, aby Vám všetkým v novom 
roku 2023 slúžilo v prvom rade zdravie, dobrú myseľ a veľa, 
veľa optimizmu v týchto neľahkých časoch. 

ÚCTA K STARŠÍM
Aj tento rok patrila 

jedna z októbrových nedieľ 
našim seniorom, ktorým 
sme ďakovali, a zároveň 
vzdávali úctu za aktívne 
roky ich života, za neza-
meniteľnú atmosféru v obci 
– aktívne pracujúcich se-
niorov v základnej organi-
zácii Jednoty dôchodcov, 
v organizácii Zväzu teles-
ne postihnutých, ochotne 
spolupracujúce ženičky   
v dedinskej folklórnej 
skupine Jovšanočky, ale   
i ďalších, v modlitbách 
nás zastupujúcich v na-
šom chráme, vyprosujúc 
pre dnešný svet, ako i našu 
obec, tak potrebnú pomoc. 

 Slávnostné posedenie 
organizované pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k star-
ším bolo po dvojročnej 
prestávke o čosi radost-
nejšie. Po slávnostnom 
príhovore starostky obce 
nás svojím programom 

potešili deti materskej 
školy, žiaci základnej 
školy a naše Jovšanočky. 
Po programe každému 
dobre padla skorá chutná 
večera s podávanou kávou 
a zákuskom. O zábavu sa 
postaral skvelý hudobník 
Ján Basarab, ktorý zaspie-
val slávne evergreeny       
a s radosťou pozýval     
do tanca tak, že mnohí 
neodolali a zároveň pri-
znali, že si už roky tak 
dobre nezatancovali . 
Atmosféra bola výborná  
a sála ožila nielen tancom, 
ale aj spevom ľudových 
piesní, ktoré sa veselo ozý-
vali pod hudobným dopro-
vodom akordeonistu, 
Mgr. Jána Varadyho.

 V závere sme si spo-
ločne zaželali, aby sme sa 
v dobrom zdraví zišli     
na tejto milej slávnosti aj 
v rokoch budúcich.

– redakčná rada –


