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                                           Rok je za nami – príhovor starostky obce  

Ubehlo už viac ako 360 dní, čo som Vás oslovila svojím predvolebným letákom. Uchádzala som sa 

v ňom o Vašu dôveru v komunálnych voľbách a taktiež som predstavila svoj predvolebný plán. Začiatky 

v mojom úrade boli ťažké. Musela som „naskočiť na rozbehnutý vlak“ a udomácniť sa v mnohých odborných 

sférach.    

Prvým pre obec významným krokom bolo bezpochybne spustenie a postupná kolaudácia čističky 

odpadových vôd a kanalizácie. Nečakala som, že to bude tak náročná úloha nakoľko  22 rokov staré rozvody 

na mnohých miestach našej obce boli v zlom technickom stave. K dnešnému dňu môžem s hrdosťou povedať, 

že je na kanalizáciu napojených 20 domácnosti a základná škola, čo považujem za veľký úspech. Podarilo sa 

mi skultúrniť prostredie v okolí obecného úradu a to odstránením betónového prístrešku, sprejazdnením 

zadnej časti pozemku, odkanalizovaním budovy, odstránením starého železného plota a vybudovaním skalky. 

Vďaka sponzorom sme mali dostatok finančných prostriedkov aj na skrášlenie priestorov v okolí kultúrneho 

domu, kde sme vybudovali veľkú skalku s trvácnymi kvetinami. Tohto času sa vykonáva rekonštrukcia 

miestnosti pri obecnej garáži, ktorá bude slúžiť občanom ako fitnes centrum. Zrenovovala som vstupnú 

miestnosť pred potravinami a miestnemu stolno-tenisovému klubu som poskytla náhradný priestor na 

tréningy, vďaka čomu som mohla podporiť projekt obecného stacionára ku ktorému sa vrátim neskôr.  

Nezabudla som ani na našich najmenších občanov a vďaka víťaznému projektu nadácie Tesco sa 

začalo s úpravou terénu a výstavbou nového oplotenia pri budove materskej školy. Počas horúcich letných dní 

som sa snažila aj napriek veľkej konkurencii do obce zadovážiť čo najväčšie množstvo drveného asfaltu, ktorý 

bol len z časti aplikovaný na najhoršom úseku panelovej cesty, pričom som si vedomá, že výsledok nie je 

uspokojivý, ale práca s asfaltom bude možná až nasledujúce leto. Z uvedeného dôvodu prosím hlavne 

dotknutých občanov o zhovievavosť. Vďaka úspešnému projektu z envirofondu som zabezpečila odstránenie 

divokých skládok z troch lokalít katastra obce. Nezabudla som ani na bezpečnosť v obci a preto som sa 

s malou dušou zapojila aj do protipovodňového projektu. Napriek množstvu žiadostí sa podarilo našej obci 

získať hasičský protipovodňový vozík, ktorý som osobne prevzala od pána ministra Kaliňáka. Za veľmi 

úspešný projekt považujem spustenie denného stacionára, ktorý navštevuje 38 našich občanov, ktorým život 

uľahčuje personál zamestnaný výlučne z našej obce čo bolo jednou z mojich podmienok. Vďaka projektom 

z ústredia práce sociálnych vecí a rodiny som v našej obci zamestnala troch občanov, ktorí našu pokladňu 

nijako nezaťažujú, ale na druhej strane mám za to, že odvádzajú kvalitnú prácu napr. pri údržbe verejných 

priestranstiev, budov a v oblasti administratívy. Do verejných aktivít sa zapájajú aj dlhodobo nezamestnaní 

občania prostredníctvom verejno-prospešných prác. Aj vďaka týmto aktivitám naša obec získala ocenenie od 

Národného informačného strediska SR za rok 2015, ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Došlo 

taktiež k častejšiemu aktualizovaniu obecnej tabule a webovej stránky obce. Z podielových daní sa obci v roku 

2015 podarilo znížiť dlh obce o 15 tisíc €.    

 Našiel sa čas aj na zábavu a tú sme odštartovali januárovým posedením pri dobrej muzike a sladkom 

tokajskom vínku. Vďaka sponzorskému príspevku sa mi podarilo zorganizovať aj medzinárodný deň žien a na 

sklonku leta veľmi úspešný projekt „Deň Novešanov“. Našiel sa priestor aj pre našu „šedivú múdrosť“, ktorú 

som dúfam potešila zorganizovaním dňa úcty k starším. Rok sme zavŕšili silvestrovskou zábavou.   
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Vážení občania „Novešania“. Rok 2016 bude dúfam pre našu obec opäť úspešný a preto Vám stručne 

načrtnem, čo od neho očakávam: 

1 – dokončiť kolaudáciu a zapojenie ostatných častí kanalizácie, 

2 – zrealizovať dispozičné úpravy domu smútku a okolia, 

3 – dokončiť úpravu priestranstva pred kultúrnym domom, 

4 – zateplenie budovy kultúrneho domu,  

5 – zateplenie budovy materskej školy a úprava okolia,  

6 – podanie projektu na výstavbu telocvične,  

7 – úprava miestnych komunikácií 

8 – oplotenie cintorína spojené s vydláždením chodníkov pri hrobových miestach.  

Na záver chcem všetkým občanom obce popriať veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Verím, že 

som Vašu prejavenú dôveru nesklamala a rozhodla som sa aj formou obecných novín všetkých občanov obce 

informovať o miestnom dianí, pretože mám za to, že každý má právo vedieť o aktuálnej situácii v jeho obci.  

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva Tušická Nová Ves – volebné obdobie 2014 – 2018 

 

V roku 2015 poslanci obecného zastupiteľstva zasadali 10 krát.  

Sponzori našej obce:  
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                    Tvorivé úlohy 

 

Naše hviezdičky v Materskej škole 

Aj naši najmenší sa počas dňa za pomoci odborného pedagogického dozoru  

venujú mnohým činnostiam. Milí rodičia, viete čo všetko stihli vaše ratolesti  

počas roku 2015?  

Ponúkame vám malú ukážku :  

 

                 

  

Samozrejme na všetky naše hviezdičky sme pyšní, ale našim 

dlhodobým cieľom je vytvoriť pre nich krajšie a príjemnejšie 

prostredie.  V súčasnosti pracujeme na projektoch, ktoré by    

umožnili opraviť budovu MŠ – konkrétne zatepliť, vymeniť okná 

a samozrejme zrekonštruovať aj vnútorné priestory. Veríme, že sa 

nám v projektoch podarí uspieť a tak zveľadiť miesto, kde rastie nová 

generácia nás Novešanov.                 

 

 

 

 

Starostka sa po vstupe do funkcie stretla s rodičmi, aby spolu  

prekonzultovali návrhy a podnety a dohodli sa na aktivitách  

pre podporu MŠ – jednou takou bola spoločná brigáda pri  

úprave detského ihriska a šmykľavky  S budovaním vzťahu k prírode 

a k rozvíjaniu environmentálneho 

cítenia sa musí začať už v rannom  

detstve a o to sa snažia aj naša 

pani učiteľky v škôlke   

 

 

 

IX. ročník súťaže hviezdičiek z MŠ  

 

 

http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-202.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-204.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-200.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-191.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-192.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-180.jpg
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Naša Základná škola 

V súčasnosti navštevuje našu Základnú školu 122 detí a Materskú 

Školu 31 detí. Pedagógovia sa snažia podľa možností vytvoriť pre  

čo najlepšie prostredie a to aj cestou rôznych projektov a akcií do  

ktorých sa zapájajú.  

Aj v minulom roku sa v hojnej miere zapojili do rôznych projektov –  

Zelená škola, Zdravá škola, Profesijné poradenstvo pre žiakov ZŠ,  

Škola III. milénia, Učenie hrou, Elektornizácia vzdelávacieho systému                                                             

s regionálneho školstva, Moderné vzdelávanie, Aktivizujúce metódy                  

vo výchove – AMV, PRINET, Líderstvo v škole, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno –  

patologických javov v školskom prostredí. 

Žiaci sú zapojení do rôznych záujmových krúžkov, ako angličtina 

hrou, futbalový krúžok, kreatívne dielne, krúžok slovenského jazyka, 

literárno – dramatický,  matematický a počítačový krúžok, šikovníček 

turisticko – ekologický krúžok, tvorivé dielne a písanie. 

 

Škola sa zapája aj do environmentálnych projektov a tak sa podieľa  

na rozvoji vzťahu žiakov k prírode. Žiaci sa celoročne podieľajú na  

zbery papiera a taktiež sa v rámci súťažného programu škôl SR 

„Úsmev pre strom“ vysadili v areáli školy stromčeky.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1.2016 – Beseda so spisovateľkou Evou 

Gabzdilovou Varádyovou a spoločné 

čítanie z knihy Na babičkinej hojdačke 

 

   
15.12.2015  - divadlo  Clipperton     

s  predstavením „Polepetko“ 
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Vďaka projektu nadácie Tesco 

sme mohli opraviť nefunkčné 

oplotenie    pri Materskej škole. 

Vďaka patrí aj našim usilovným 

pracovníkom aktivačných prác 

a rodičom detí, ktorí podporili 

svojou účasťou brigádu pri 

zveľaďovaní okolia školy. Veríme, 

že i napriek nedostatku financií 

sa nám podarí opraviť aj ostatné 

plochy. 

 

 

 

Nové oplotenie pri 
MŠ 

 

Určite ste si všimli prebiehajúce 

práce na obecnej budove za 

Kultúrnym domom. Svojpomocne 

a za pomoci Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny sa snažíme 

skultúrniť a verejnosti sprístupniť 

priestory, ktoré roky neboli 

využívané a postupne chátrali. 

Naším plánom je vytvoriť malé 

fitnes centrum a priestor pre 

športové aktivity našich občanov. 

Dúfame, že sa nám podarí náš 

projekt dotiahnuť do konca.  

 

 

 

 

Fitnes centrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dlhoročných prípravách sa 

nám konečne v decembri 2015 

podarilo spustiť prvú etapu 

kanalizácie a ČOV.  S veľkým 

záujmom sa ku kanalizácii 

pripojilo takmer 25 domácností. 

Niektorí občania samozrejme 

čakajú na jarné obdobie, keď 

bude priaznivejšie počasie. 

 

 

 

 

Kolaudácia čističky 
odpadových vôd a 
kanalizácie 
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Našej obci sa podarilo úspešne 

zapojiť do projektu 

Environmentálneho fondu 

kategórie C4 s názvom „Sanácia 

miest s nezákonne umiestneným 

odpadom v obci Tušická Nová 

Ves.“ Vďaka tomu sme mohli 

zneškodniť čiernu skládku za 

záhradami, pri škole a v uličke pri 

starej koľajke. Veríme, že sa nám 

spoločným úsilím podarí udržať 

tieto lokality čisté, smetí 

budeme separovať a likvidovať 

legálnym spôsobom.  

 

 

 

 

 

 

Odstránenie čiernych 
skládok  

Aj naša obec bola zaradená 

medzi 25 obcí, ktoré v rámci 

podpory ministerstva vnútra 

získala špeciálny protipovodňový 

vozík. Dňa 4. novembra ho za 

našu obec prevzala starostka 

obce spolu s p. Petrom 

Šalitrošom. Tento vozík má 

pomôcť v boji proti živlom. 

Snahou starostky obce je 

obnoviť činnosť DHZ 

(dobrovoľného hasičského 

zboru) a to zvolaním členskej 

schôdze dňa 12.marca 2016. 

Týmto vyzýva mládež oboch 

pohlaví pre činnosť DHZ 

a omladenie zboru. Podľa 

predchádzajúcej evidencie má 

26 členov.  

 

 

 

Protipovodňová 
pomoc 

Ako ste si mohli všimnúť aj 

priestory „starej školy“ 

prechádzajú pomalými zmenami. 

Okrem predajne COOP Jednoty 

a baru Lenka je priestor 

využívaný aj stolnotenisovým 

oddielom STO. Zároveň sa nám 

podarilo zútulniť aj vestibul pred 

predajňou. Cieľom bolo vytvoriť 

miesto, kde si s chuťou 

a v pohodlí môžete pochutiť na 

občerstvení a pohovoriť 

s priateľmi. Žiaľ, nie každý uvítal 

túto možnosť a v poslednom 

čase sme zaznamenali 

poškodzovanie nášho majetku. 

Veríme, že do budúcnosti sa to 

už opakovať nebude a my 

budeme ďalej civilizovanie 

využívať tento priestor.  

 

 

 

 

Oddychová miestnosť 
vo vestibule Jednoty  
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22.8.2015 sme strávili pekné  

sobotné dopoludnie športovými 

aktivitami na školskom ihrisku a  

neskôr sme sa kultúrne vyžili  

pre prezentácia folklórnych  

skupín a mali sme možnosť vidieť 

aj talenty našej obce. Toto podujatie sa tešilo veľkému záujmu  

nielen miestnych občanov, ale aj množstvu hostí. Za pomoc pri  

organizovaní patrí aj sponzorom, bez ktorých by sme našu tradíciu 

„Dňa Novešanov“ nemohli zrealizovať. Veríme, že aj budúci rok  

sa nám podarí spoločne stráviť a  

pripraviť oslavy pre nás a pre  

všetkých priaznivcov športových a  

ľudových tradícií.  

 

 

 

 

 

 

 

        Dňa 25.10.2015 sa v našom Kultúrnom dome uskutočnilo  

        podujatie pri príležitosti Dňa úcty k starším. Žiaci ZŠ a MŠ  

        si pripravili program, aby potešili a vyjadrili vďaku našim  

        zostarnutým občanom. Zároveň naši drahí občania, ktorí  

        oslávili jubileum dostali malú pozornosť od obce.  

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do  

       programu, aj tým, ktorí podporili toto milé 

       predstavenie svojou účasťou.  
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Nezabudli sme ani na naše drahé manželky, mamky, babky a spoločne sme si spríjemnili poobedie vystúpením 

folklórnych skupín – Ondavčanka a Novešan, vystúpili naše deti z MŠ a ZŠ a samozrejme Jožko Jožka, ktorý nás 

potešil humornými príhodami.  

 

Sme veľmi radi, že aj v našej obci začal pôsobnosť Denný stacionár. Aj keď začiatky sú možno ťažké, teší nás, že 

postupne sa v tomto zariadení stretáva stále viac občanov našej obce. Prevádzkovateľ sa stará o bohatý program 

– návšteva divadla, kadernícke služby, masér, kázanie farára, voľné aktivity a v neposlednej rade aj stravovanie. 

Ponúkame Vám malú ukážku z dielne šikovných majstrov našej obce. Na náklady prevádzkovateľa stacionáru sa 

skultúrnili priestory KD a pribudli nové sociálne zariadenia.  

Iste ste postrehli, akútnu potrebu v našej obci – nové cesty za školou, v uličke k bytovke a na Ondavskej ulici. 

V jeseni sa nám podarilo doviesť niekoľko desiatok ton drveného asfaltu. Začali sme s vysypávaním na Ondavskej 

ulici, kde bola situácia najvážnejšia. Počasie nám však až tak neprialo a tak sa vrstva dostatočne nezlepila 

v dôsledku čoho vidíme množstvo nových výmoľov. Naším dlhodobým cieľom je cesty opraviť, avšak najväčším 

kameňom úrazu sú financie. V súčasnosti hľadáme prostriedky ako to vyriešiť k spokojnosti nás všetkých občanov 

Novešanov.  

 

http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-144.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-145.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-150.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-148.jpg
http://tusickanovaves.sk/imgcache/e-img-147.jpg
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Duchovná rubrika 

 

                            Čo je šťastie?  

My ľudia ustavične hľadáme šťastie. Ale 

niekedy je to akoby hľadanie strateného 

raja. Deti vedia byť šťastné už len preto, že 

žijú. A my dospelí? Potrpíme si na veľkosť. 

Túžime prijímať a rozdávať veľké a hodnotné 

dary. A tak sa okrádame o šťastie, ktoré 

máme na dosah ruky. Stačí pozrieť okolo 

seba, podať ruku, poďakovať sa za službu, 

potešiť sa aj z najmenších úspechov svojich 

blížnych. Ľuďom okolo nás stačí tak málo, ak 

im to poskytneme s láskou a úprimne. 

Možno len krátka vychádzka do prírody 

a tam si stačí uvedomiť Božiu dobrotu 

a počuť tichý Boží hlas – „Milujem ťa človeče 

a preto som ťa stvoril.“ 

 

 

                                                                 J.V. 

                                      Na zamyslenie 

Načo sa modliť, načo chodiť do kostola, keď Boh aj tak 

vie, čo potrebujem? – pýtal sa raz istý mladý muž. Keď 

je problém a je zle, vtedy pred krížom nerobíme nič 

iné, len drankáme od Boha raz to, raz ono. Keď príde 

do pracovného kolektívu nový človek, podáva si 

s každým človekom ruku. Keď sa stretnú dvaja známi, 

ktorí sa dlho nevideli, rozprávajú si, čo od posledného 

stretnutia zažili. Keď sa stretnú dvaja zaľúbenci, v tom 

najdôležitejšom sa dorozumejú pohľadom. Niekedy 

sú slová potrebné, niekedy nie. Ak hovoríme, že 

modlitba je dialóg, nemusí to byť iba dialóg slov. 

Modlitba je dialóg lásky. Nikto si nenaladí rozhlasovú 

stanicu, kde rozprávajú rečou, ktorú rozumie. 

Zamysleli ste sa akou rečou hovorí Boh? Nemá chuť 

počúvať, keď sa mu niekto prihovára rečou kupcov. 

Nehovorí dokonca slovensky, rusky, anglicky, ale 

hovorí rečou lásky. 

 

                                                                                J.V. 

Vážení občania! 

Prežívame  dobu pôstu. Po období fašiangov nastal čas stíšenia, keď rozjímame o utrpení nášho Pána 

a Spasiteľa Ježiša Krista. V Biblii je napísané, že všetko má svoj čas : „čas plakať i čas smiať sa; čas 

horekovať i čas radovať sa.“  ( Kazateľ 3,4)  Po čase fašiangov - teda čase  radosti a rozptýlenia - je čas 

na stíšenie,  pokoru a sebaskúmanie.  Dôležité je však aj v jednom aj druhom čase sa držať Hospodina.  

Kresťan sa môže aj radovať a tešiť zo života, nemal by pri tom upadnúť do rozpustenosti. Pán Ježiš 

doprial na svadbe v Káne Galilejskej ľuďom aj dostatok kvalitného vína. Pôstne  obdobie nás  však vedie 

ku rozjímaniu a stíšeniu. Ale pokúsim sa to vyjadriť praktickejšie, ku  upratovaniu  v našom živote.  Je 

bežné že aj pred Vianocami a aj pre Veľkou nocou sa upratujú  naše domy. Ale ešte dôležitejšie je 

poupratovať vo svojom živote. Úprimne sa pozrieť na seba , na svoje chyby, zlozvyky a nedostatky.  Na 

upratovanie je potrebné svetlo. Musíme  mať svetlo, aby sme  sa uvideli v tej skutočnej podobe. A to 

svetlo k nám svieti z Golgoty ,hoci  vtedy, keď Pán Ježiš zomieral -  nastala  veľká tma. Keď si 

pripomíname  obeť Pána Ježiša Krista, keď uvažujeme o Jeho utrpení, o Jeho  bolesti, tak získavame  iný 

pohľad na vlastné hriechy. Pán Ježiš netrpel preto, aby sme hriech brali na ľahkú váhu,  ale  preto, aby 

sme mohli byť od našich hriechov očistení.  Ale to očistenie sa nedeje  ľahko. Deje sa to cez pokánie. 

A pokánie   nie  je ľahká vec. A podstata pôstnej  doby je práve v pokání. Vo svetle utrpenia  nášho  Pána 

a Spasiteľa  poupratovať vo svojich srdciach a životoch.  To je osvedčená cesta ku pravej radosti zo života.  

A aj ku pravej radosti z Veľkej Noci.  

Juraj Brecko, farár  Reformovanej kresťanskej cirkvi v Tušiciach 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 

 

                           Najstarší občania našej obce:  

                                  Andrej Eľko 94 rokov                          
                                  Ján Froň 92 rokov 
                          Mária Bodnárová 91 rokov 
                           Anna Baranová 91 rokov 

 
                                                Narodenia 

                            Veronika Kočišová, 3.2.2015 

                       Juliana Kočišová, 6.3.2015 

                          Marko Olah, 14.4.2015 

 

 

 

Životné jubileá 

40 rokov 

Marek Varga 
Martin Habura 
Ingrid Onderová 
Mária Klimová 
Miriam Hudymačová 
 

50 rokov 

Ľuboš Novák 
Anna Drabová 
 

60 rokov 

Ľudmila Poláková 
Mária Bálintová 
Jaroslav Bajus 
Pavol Kočiš 
Miroslav Kočiš 
 

70 rokov  

Andrej Ivan 
Anton Jančo 
Helena Mikitová 
Anna Ivanová 
Michal Kondáš 
Božena Koliová 
Ján Klima 
 

80 rokov 

Anna Veselinová 
Anna Zamborová 
 

90 rokov  

Mária Bodnárová 
Anna Baranová 
 

                                               Úmrtia 

Anna Bajusová, 10.1.2015 vo veku 94 rokov 
Mária Vaľovská, 8.3.2015 vo veku  97 rokov 
Mária Vaľovská, 12.5.2015 vo veku 79 rokov 
Zuzana Haburová, 13.6.2015 vo veku 85 rokov 
Jozef Mati, 25.7.2015 vo veku 84 rokov 
 

Služby v obci 

Donáška liekov 
Zapožičanie miešačky na menšie stavebné práce 
Kultúrny dom slúži pre všetkých občanov obce – životné jubileá, 
oslavy. V súčasnosti Kultúrny dom využívajú : súbor Novešan – štvrtok 
od 17:00 – 18:00. Pre potreby STO TNV sú priestory KD poskytované 
na majstrovské zápasy do 17:00 – 19:00 každú druhú sobotu 
v mesiaci. Vo štvrtok od 15:30 -17:00 sú priestory KD využívané 
reformovaným cirkevným zborom Tušice.  
 

Šport 

V našej obci pôsobí mužský stolnotenisový oddiel STO. V súčasnosti sú 

na 8. mieste zo 16 tímov a hrajú v 5 lige. Taktiež máme obecný 

športový klub Tušice – Tušická Nová Ves, ktorý hrá v VI. lige mužov 

Obfz Michalovce. V súčasnosti absolvujú futbalisti jarnú prípravu 

spojenú s prípravnými zápasmi. Držíme im palce a prajeme veľa 

úspechov. Pevne veríme, že sa nám v obci v rámci projektov podarí 

vybudovať multifunkčné ihrisko a tým motivovať mládež k športu. 

Obecné noviny Novešan vydáva obec Tušická Nová  Ves. Vychádzajú ako občasník a sú nepredajné. 

Zodpovedná je Ing. Jarmila Vaľovská – starostka obce. Adresa redakcie: Obecný úrad Tušická Nová Ves 

167, 072 02. e-mail: starosta@tusickanovaveves.sk. Vydané pre interné potreby obce. Aktuálne 

informácie o obci a obecných podujatiach nájdete na úradných tabuliach a na stránke obce: 

www.tusickanovaves.sk 
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