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minulosťou a preto sa Vám chcem opätovne
prostredníctvom nášho občasníka prihovoriť. Do
nového roku všetkým želám veľa zdravia
súkromných aj pracovných úspechov, rodinnej
pohody, vzájomnej úcty, lásky a porozumenia.
Toto je tretie vydanie občasníka Novešan a ako je
už zvykom v úvode zhrnieme uplynulý rok 2017.
Na základe stanovených cieľov uvedených
v občasníku 2 na rok 2017 sa tento niesol hlavne
v duchu testovania už skolaudovanej kanalizácie
a napájania sa posledných občanov, ktorí z rôznych
dôvodov takto ešte neurobili. Užívanie kanalizácie
je tohto času bezproblémové a v plnom rozsahu
pokrývané VVS a.s. závod Michalovce. Naším
cieľom bolo hneď po spustení kanalizácie vyčistiť
miestny kanál, no organizácia za to zodpovedná
prisľúbila údržbu kanálu z objektívnych dôvodov
až na rok 2018. Našou snahou je taktiež umožniť
pripojenie siedmych domácností našej obce na
vodovodnú sieť, no v danej veci sme odkázaní na
VVS a.s. Košice, s ktorými v súčasnosti rokujeme.
Najdôležitejším cieľom pre našu obec je
rekonštrukcia materskej školy, ktorá je
v havarijnom stave. Momentálne čakáme na
odpoveď z Ministerstva životného prostredia, na
ktoré sme zaslali už tretiu žiadosť. Nakoľko ide
o finančne veľmi náročný projekt musíme ho riešiť
len cez výzvy na to určené. Ďalšou prioritou je
realizácia parkoviska pred základnou školou- s
ktorou sme už začali a výstavba miestnej
komunikácie k bytovej jednotke, s ktorou sa začne
v letných mesiacoch roku 2018. Výstavba miestnej

komunikácie za základnou školou je podmienená
majetkovým vysporiadaním vlastníkov pozemkov.
Zmluvy sú už pripravené na oslovenie dotknutých
občanov. Po majetkovom vysporiadaní plánujeme
realizovať výstavbu komunikácie taktiež v roku
2018. Treba podotknúť, že všetky mieste
komunikácie realizujeme z vlastných zdrojov,
nakoľko na danú problematiku sa nevzťahuje
žiadna výzva. Podarilo sa nám do obce zaviesť
optický kábel kde ukončenie realizácie sa
predpokladá na mesiac jún 2018. Predmetný kábel
umožní občanom obce stabilné pripojenie na
internet a taktiež zavedenie káblovej televízie. Za
nesplnený cieľ považujeme realizáciu miestneho
kompostoviska, nakoľko sme neuspeli v projekte
MŽP.
Mnohí ste si isto všimli zveľaďovanie
okolia budovy obecného úradu. Dostalo sa mi
taktiež do uší, že mohli byť financie použité na
niečo dôležitejšie. Dovoľte mi, aby som Vám
objasnila financovanie uvedeného projektu. Našou
snahou je reagovať na čo najviac výziev
jednotlivých ministerstiev a jednou z mnohých
bolo aj financovanie úpravy verejného
priestranstva pred OcÚ, v ktorom sme uspeli
a získané finančné prostriedky mohli byť použité
len na daný účel. Poďakovanie patrí aj
pracovníkom a pracovníčkam obecného úradu
a ostatným, ktorí prispeli k zveľadeniu okolia pri
OcÚ a pri kosení verejných priestranstiev
a cintorínov.
V roku
2018
chceme
pokračovať
v rozbehnutej práci a naďalej zveľaďovať obec.
Pomerne často rozoberanou témou je aj obecná

budova, v ktorej doposiaľ pôsobí predajňa COOP
Jednota. Po skončení prevádzky miestneho baru
bola budova ohliadnutá znalcom pričom o ňu mala
záujem fyzická osoba za účelom prevádzkovania
denného stacionára. Z uvedeného dôvodu a taktiež
neudržateľných nákladov na prevádzku budovy
sme upustili od miestnej posilňovne a podpísali
zmluvu o prenájme s COOP Jednota, ktorej
prevádzka sa presunie do už zrekonštruovanej
budovy.
Podmienky na prevádzkovanie stacionára
boli vládou SR upravované a za novovytvorených
podmienok nie je možné, aby sa obec podieľala ako
tretí subjekt na financovaní denného stacionára. Na
rekonštrukciu budovy, ktorá nemá využitie obec
v súčasnosti nemá finančné prostriedky. Budova je
tohto času ponúkaná podnikateľským subjektom na
prevádzkovanie podnikateľskej činnosti. Bezplatné
poskytnutie priestorov kultúrneho domu na jeden
deň v týždni pre starších občanov na voľnočasové
aktivity ostáva v platnosti aj na rok 2018.
Ďalším cieľom je práca na miestnom
cintoríne, ktorý oplotíme a vybudujeme chodníky
k hrobovým miestam. Uvedené práce budú
realizované za pomoci členov miestnych
organizácií, občanov obce a financované obecným
úradom. Nezabudli sme ani na budovu domu
smútku a okolia kde sme koncom roka 2017 žiadali
o jeho rekonštrukciu, no zatiaľ je naša žiadosť na
formálnom posúdení.
Myslím že povinností bolo akurát dosť
a preto prejdime na
veselšiu tému. Ani
v roku 2017 sme
nezabudli na Deň
Novešanov, ktorý
sa
uskutočnil
v areály základnej
školy počas krásneho vymodleného počasia.

O bohatý program sa postaralo viacero folklórnych
súborov, sólistov a nezabudnuteľný bol aj Jožko
Jožka. Bohatý program bol od rána pripravený pre
našich najmenších a rivalitu opäť potvrdila mládež
v uličkovom futbale. Moja vďaka patrí štedrým
sponzorom a hlavne poslancovi Marekovi Vargovi,
ktorý sponzorov oslovil a dobrovoľníkom, ktorí sa
podieľali hlavne na výstavbe pódia.
V mesiaci október sa konala akcia
venovaná úcty k starším. Vystúpením potešil FS
Rakovčan
a ich
program si mohli starší
občania vychutnať pri
malom
občerstvení.
Zistili sme, že máme
v obci veľmi dobré deti
a preto naše pozvanie
prijal sám sv. Mikuláš,
ktorý sa prispôsobil
nedostatku snehu a na
kočiari
s koníkom
obdaril našich najmenších. Veľká vďaka patrí p.
Márii Froňovej, ktorá darovala krásny vianočný
stromček postavený pred kultúrnym domom. Záver
roka sme oslávili pravou dedinskou zábavou, ktorá
sa konala v kultúrnom dome vo veľmi dobrej
atmosfére a dobrej nálade.
I napriek tomu, že v našej obci pôsobia viaceré
organizácie a snažia sa svojou prácou osloviť aj
nových členov, nepodarilo sa im v tomto roku
získať žiadnych nováčikov. Týmto by sme chceli
osloviť všetkých, najmä však našu mládež, aby
skúsila spoluprácu v záujmových združeniach,
prípadne sami navrhli, o čo by mali záujem.
Veríme, že motiváciou k športovej aktivite by
mohlo byť vybudovanie multifunkčného ihriska,
ktorého projekt bol podaný v závere minulého roka
a čakáme za výsledkom.

Vážení občania. V závere sa chcem všetkým poďakovať za prejavenú dôveru. Som vo funkcii starostky obce
tri roky a snažila som sa nesklamať svojich voličov a pre našu obec spraviť čo najviac. Ako to v živote chodí
niečo sa podarí a niečo nie a rovnako je to aj s mojou prácou, na ktorú som si dlho zvykala. Neviem, či sa
Vám budem môcť cestou občasníka ešte na budúci rok prihovoriť, nakoľko nás čakajú komunálne voľby.
Chcem ale vyjadriť optimizmus a chuť naďalej pracovať na rozbehnutých projektoch a ďalšom zveľaďovaní
obce. Práca starostu je beh na dlhú trať a realizácia niektorých vytýčených cieľov si žiada niekedy aj viacročnú
aktivitu, aby bola privedená do zdarného cieľa. Budem sa uchádzať o funkciu starostky aj na ďalšie volebné
obdobie no nebudem praktizovať predvolebnú kampaň nakoľko mám za to, že by za mňa mali rozprávať
výsledky mojej práce.

Život v obci
Deň Novešanov- športová časť a kultúrny program

Úprava parkoviska za kultúrnym domom a zrekonštruovaná predajňa COOP Jednota.

Záber obecného úradu pred a po zrealizovaní projektu „Úprava verejného priestranstva“ v rámci
Programu obnovy dediny 2017.

Rekonštrukcia zasadačky obecného úradu

Úprava okolia školy

Oprava miestnej komunikácie

Rekonštrukcia steny v školskej jedálni

Likvidácia starých žúmp po spustení kanalizácie

Zbúranie starej skládky odpadu pri ZŠ

Príprava na nové parkovisko

Nový plot pri materskej škole

Aktivity žiakov v Základnej škole :
Výstava ovocia a zeleniny – Dvorianky
Naši žiaci sa aj tento rok zapojili vypestovanými kúskami
ovocia a zeleniny do výstavy. Školu zdobili krásne dielka, ktoré
deti z rôznych plodín vytvorili. Tešíme sa, že majú blízky vzťah
k prírode a k pestovaniu a určite sa z toho tešia aj ich rodičia.

Exkurzia Trebišov
Začiatkom októbra sa v rámci mimoškolských aktivít zúčastnili
žiaci našej školy na exkurzii v Trebišove, kde navštívili tamojšie
múzeum, stanicu drobnochovateľov, ale aj starý hrad mesta
Trebišov.

Rovesnícke vzdelávanie
Detičky sa zúčastnili tohto výnimočného typu vzdelávania, kde
ich školili starší žiaci/lektori na to vyškolení. Žiaci takéhoto násťročného lektora akceptujú viac ako dospelého lektora, preto sa
žiaci veľa naučili za príjemnej atmosféry.

Sférické kino
Žiaci prvého stupňa boli ohúrení novým spôsobom vzdelávania,
akým je práve sférické kino, čiže premietanie pod 360° uhlom
v nafukovacej kupole. Tento výnimočný zážitok deti okúsili
v Michalovciach v priestoroch mestskej knižnice kde sa naučili
veľa zaujímavých vecí.

Výchovný koncert „Buďme ľudia“
Krásne nacvičené hudobné a spevácke vystúpenia si pripravili
žiaci na tento koncert, ktorým účelom bolo poučiť sa v oblasti
správania
sa
k sebe
navzájom
a slušným spolunažívaním.

Aktivity našich najmenších v Materskej škole v roku 2017
Mikulášska besiedka
Krásne scénky, pesničky a básničky si
naši škôlkari pripravili pre rodičov, ktoré im predviedli
na besiedke. Detičky sa s chuťou učili jednotlivé vystúpenia.
Veľkou odmenou im boli dojaté úsmevy a hlučný potlesk
mamičiek a oteckov.

Športové aktivity na multifunkčnom ihrisku
Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza v Tušiciach je pre deti
vynikajúcim miestom, kde si môžu rozširovať športové skúsenosti.
A tak sa možno stať budúcimi futbalistami, volejbalistami,
hádzanármi či basketbalistami.

Beseda s policajtkou
Naši najmenší sa veľmi tešili z návštevy pani policajtky, ktorá im
vysvetlila zásady bezpečného pohybu po cestných komunikáciách,
pravidlá cestnej premávky a deťom rozdala darčeky- reflexné
vesty, ktoré prispejú k ich bezpečnosti počas vychádzok.

Edukačné aktivity
V rámci edukačných aktivít si deti pravidelne podľa učebných
metód rozvíjajú motorické schopnosti a zručnosti. Obľúbenou
činnosťou detí sú výtvarné aktivity, kde pracujú so svojou
fantáziou a skúšajú rôzne techniky.
.

Edukačné aktivity- hry
Pre predškolákov je dôležité vycvičiť si pozornosť a sústredenosť
v čom im pomáhajú aj spoločné hry a tvorivé úlohy. Deti sa vždy
tešia na tieto aktivity, pretože zažijú kopec zábavy.

Oznamy a zmeny:




Napriek tomu, že sa nám v rámci projektu podarilo odstrániť čierne skládky v katastri obce opäť sa
vyskytuje problém, že niektorí občania začínajú tieto skládky vytvárať – konkrétne na cestičke od
Haburových za Furdovými. Bohužiaľ máme podchytený aj prípad, keď náš občan vyváža živočíšne
exkrementy na cestu v intraviláne obce Tušice a iný prípad, keď vo veľkokapacitnom kontajnery na
cintoríne bol vyvezený aj komunálny odpad. Ak by niekto z občanov vedel, kto tam vynáša odpad,
prosíme aby to nahlásil na obecný úrad, aby boli podniknuté náležité opatrenia. Pokiaľ ide o stavebný
odpad, na skládku pri Materskej škole už nie je možné vyvážať odpad. Stále platí povinnosť informovať
sa u starostky obce o možnosti likvidácie tohto odpadu. Odpad bude likvidovaný v súlade s prijatým
VZN č. 12/2016 a s VZN č. 1/2013 v dodatku č. 1/2015, kde je uvedený poplatok vo výške 0,055 €/kg.
V neposlednom rade musíme vyzdvihnúť, že väčšina obyvateľov sa snaží separovať odpad a nevytvára
ďalšie čierne skládky v katastri obce.
Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 4/2015 o zmene výšky cintorínskeho poplatku z 1,66 € na 2,00 €
s platnosťou od 1.1.2018.

Služby v obci:
Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov, zapožičanie miešačky a prívesného vozíka. Viac informácii
Vám poskytnú pracovníci obecného úradu.
Ku dňu 31.12.2017 má naša obec 536 obyvateľov.

Organizácie v obci:
ZPCCH (Zväz postihnutých civilizačnými chorobami): naďalej v obci vyvíja aktivitu pre svojich členov
formou výletov do Maďarska a pomáhajú pri organizovaní obecných akcií. Súčasťou tejto organizácie je aj
folklórna skupina Novešan.
Folklórna skupina NOVEŠAN : V tomto roku, konkrétne 8.10.2017 vo Falkušovciach absolvovala skupina
svoje 100 vystúpenie. Počas celého roku absolvovali v rámci okresu 22 vystúpení. Týmto skupina vyjadruje
poďakovanie sponzorom, sympatizantom a Obecnému úradu za nezištnú pomoc, ktorú podali v tomto aj
v uplynulých rokoch.
Stolnotenisový oddiel STO : v súťažnom ročníku 2017-2018 je aktuálne stolnotenisový oddiel so 16 bodmi
na 11 mieste v 5.lige mužov v okrese Michalovce a Sobrance. Súťažný ročník je rozdelený do dvoch častí: 1.
základná časť a 2. odvetná časť. Náš stolnotenisový oddiel odohrá 24 zápasov, základná časť sa začala
7.10.2017. Odvetná časť nášho mužstva sa končí 21.4.2018.
Dobrovoľný hasičský zbor Tušická Nová Ves: V rámci dotácie a vlastných zdrojov bolo zakúpené
technické vybavenie pre hasičskú techniku. Dobrovoľníci počas celého roka vykonávajú údržbu techniky
a priestorov hasičskej zbrojnice. Kvôli nevyhovujúcim priestorom starej požiarnej zbrojnice a nedostatku
skladových priestorov bol v priebehu minulého roku podaný projekt na obnovu a modernizáciu existujúcej
hasičskej zbrojnice a výstavbu novej pre uskladnenie protipovodňového vozíka v priestoroch za kultúrnym
domom.

Spoločenská rubrika:
Narodenia:

Michaela Paľová
Matúš Varga
Hana Šalitrošová

Úmrtia: Barbarič Michal č.d. 83
Froňová Mária č.d. 150
Ing. Antoš Jozef č.d. 223
Repko Michal č.d. 30
Vasiľ František č.d. 13
Veseliniová Anna č.d. 45
Veselinyová Mária č.d. 89
Veselinyová Marta č.d. 176
Zamborová Anna č.d. 194

Sobáše: Ľubomír Mištaľ 20.5.2017
Zuzana Eštoková 26.8.2017
Alexandra Staruchová 2.9.2017
Ing. Maroš Kočiš 2.9.2017
Čurmová Veronika 2.9.2017
Vladimír Mištaľ 23.9.2017
Najstarší občania: Andrej Eľko 96 rokov
Ján Froň 94 rokov
Mária Bodnárová 93 rokov
Anna Baranová 93 rokov

Šport
V polovici roku 2017, v mesiaci jún, začal po
jednoročnej prestávke aktívnu činnosť Obecný
športový klub Tušice Tušická Nová Ves, konkrétne
futbalový klub vedený pod týmto názvom.
O obnovenie činnosti sa pričinili najmä nadšenci,
bývalí futbalisti, funkcionári, ktorí sa väčšou alebo
menšou mierou angažovali v klube aj v minulom
období.
Na valnom zhromaždení klubu boli odsúhlasení
členovia
výboru
s rozdelením
funkcií
a kompetencií a to nasledovne: štatutárom klubu
bol zvolený Peter Škultéty, ako tajomník Julius
Pallai st., manageri, Maroš Barbarič a Michal Ivan
a ostatní členovia, Michal Džubanský, Lubomír
Asnaď, Rastislav Mašlenik, Ľubomír Mašlenik,
Ľuboš Novák. Funkciu hospodára prevzal Jozef
Gazda.
Vedenie klubu prihlásilo do najnižších okresných
súťaží
družstvo Mužov do 8 ligy ObFZ
Michalovce, družstvo žiakov do 4 ligy U 15 západ
a zložilo
sa
spoločné
družstvo
dorastu
s futbalovým klubom v Horovciach. Trénerom
mužov bol zvolený Peter Škultéty s vedúcim
Ľubomírom Asnaďom a trénerom žiakov Ľuboš
Novák s vedúcim Rastislavom Mašlenikom.
Do klubu sa vrátila väčšina hráčov hrajúcich
v kluboch v našom okrese ale aj mimo neho.
Možnosť opäť hrať vo svojom materskom klube,
v družstve mužov využili títo hráči: Ľuboš Novák,
Róbert Novák, Maroš Barbarič, Julius Pallai ml.,
Ondrej Pallai, Ľubomír Mašlenik, Vladimír Talaj,
Jakub Kočiš, Tomáš Mištaľ, Jakub Hotovčín,
Mário Nísky, Martin Mihalík, neskôr aj Samuel
Hajduk. Získali sme aj jediného legionára a to
Maroša Dudu z OŠK Pavlovce. K dnešnému dňu
máme 26 aktívnych hráčov A družstva mužov
s tromi ostaršeniami. Počas letnej prípravy boli
vykonané transfery žiakov respektíve nové
registrácie žiakov s tým, že do dnešného dňa máme
19 registrovaných žiakov. V spoločnom družstve
dorastu v Horovciach sa aktívne avšak
nepravidelne zúčastňuje 7 našich hráčov. Družstvo
Mužov je po jesennej časti na 1. mieste s 34 bodmi
so skóre 88:8, s najlepším strelcom súťaže
Peter Škultéty, štatutár klubu

Ľubošom Novákom s 30 gólmi. Družstvo žiakov
s 13 bodmi je na treťom mieste, so skóre 33:19,
najlepší strelec Rastislav Koli s 20 gólmi. Spoločné
družstvo dorastu s Horovcami v 5 lige U19 západ,
je na prvom mieste s 24 bodmi, skóre 51:14.
Družstvo Mužov sa zapojilo aj do súťaže o pohár
ObFZ Michalovce, kde po piatom kole je bez straty
bodu v semifinálovom kole, so skóre 34:5
a najlepším strelcom Michalom Repkom s 12
gólmi. V semifinálovom kole sa stretne 5.4.2018
s družstvom Budkoviec dvojkolovo.
Za uvedenými výsledkami je najmä ochota
a nadšenie všetkých členov klubu, aktívna účasť
hráčov na tréningovom procese ako mužov tak
žiakov, ktorého kvalitu zabezpečujú skúsení
tréneri. V kabíne sa zišla výborná partia, zložená
prevažne z mladých hráčov z našich dvoch obcí,
ktorú dopĺňajú hráči so skúsenosťami z vyšších
súťaží. Po polročnej bilancii nemožno vyzdvihnúť
jednotlivcov, ale poukázať na kolektívne poňatie
hry s možnosťou ďalšieho zlepšovania sa
a individuálneho rastu hráčov. Za kvalitnými
podmienkami v areáli štadióna Jozefa Gazdu
a materiálnym zabezpečením klubu, stojí obecné
zastupiteľstvo obce Tušice so starostom Jánom
Záhorským, ktoré môžu závidieť v nejednej obci
v okrese.
Nemôžeme zabudnúť ani na divácku kulisu, ktorú
vytvárajú nároční avšak vďační fanúšikovia nášho
klubu, pričom skoro každý z nich si v mužstve na
ihrisku nájde niekoho z rodiny, príbuzného alebo
kamaráta. V priemere sa počet divákov na
domácich zápasoch A družstva pohyboval cez 120,
pričom naši verní sa nestratili ani na ihriskách
našich súperov.
Prvotným cieľom družstva mužov je postup z 8
ligy, úspešne ukončiť účasť v súťaži o pohár ObFZ
a dopĺňať kolektív o ďalších mladých hráčov,
ochotných pracovať a žiť v tomto úspešnom
kolektíve. Taktiež sa budeme sústreďovať na
oslovovanie mládeže, žiakov a tým zabezpečovať
budúcnosť nášho klub

Duchovná rubrika
„A zase sme o rok starší“ – známa fráza, ktorú
často používame pri novoročnej gratulácii.
Podávame si ruky, prajeme si všetko najlepšie
a pritom konštatujeme, že čas letí a roky ubiehajú.
Áno, posledný deň končiaceho sa roka, ako aj ten
nový, je pre nás prelomový. Konštatujeme, že
niečo sa skončilo a čosi nové začína. Sviatok
Obrezania nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista, ktorý slávime 1. januára v Gréckokatolíckej
cirkvi, na začiatku Nového roka nám otvára ďalšie
obdobie v liturgickom roku Cirkvi. Jedno sa
skončilo a druhé začína. Tento sviatok nám
pripomína dôležitú pravdu našej viery, že Ježiš
Kristus, vtelený Boží Syn sa stal jedným z nás,
podobným nám vo všetkom, okrem hriechu. Prijal
náš životný údel, aby sme my skrze jeho milosť
mohli byť novým stvorením. Božie slovo nám
hovorí: „Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba
obrezať, dali mu meno Ježiš...“. (Lk 1,56)
Obriezka, ako vonkajší akt vyjadrovala vyvolenie
Božieho ľudu, jeho práva aj povinnosti voči
Bohu.
Bola
viditeľným
znakom,
že
z Abrahámovho potomstva sa narodí Mesiáš, ona
nespôsobovala ospravedlnenie, ale vzbudzovala
vieru, nádej a lásku k Bohu a k naplneniu jeho
prisľúbení, ktoré sa viditeľne začali uskutočňovať
narodením jeho Syna Ježiša Krista. Obriezka
vykonaná na Ježišovi Kristovi bola nielen
potvrdením jeho mesiášstva, ale vo chvíli jej
prijatia aj potvrdením toho, čo celými dejinami
Izraela predstavovala, predobraz svätého tajomstva
krstu. Obriezkou sa totiž stával starozákonný
človek členom Božieho ľudu, tak ako krstom sa
stávame členmi Kristovho kráľovstva. Sv. apoštol
Pavol v liste Kolosanom píše: „V Ježišovi
Kristovi, ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie
rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením z
hriešneho tela. S ním ste boli pochovaní v krste
a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc
Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“ (Kol 2, 11-12).
Známy protestantský spisovateľ pastor John
Bevere vo svojej knihe „Výnimoční“ opisuje takýto
príbeh: Raz, keď som sa modlil ráno pri mori, bolo
to v čase dovolenky, stretol som jedného človeka

ktorý sa prechádzal po pláži. Bol veľmi
spoločenský a tak mi začal veľmi nadšene
rozprávať o Havaji a o tom, ako veľmi miluje
výhody tohoto ostrova. Chválil sa dievčatami s
ktorými sa tam schádzal, vykladal o pekných
nemravných večierkoch atď. Každá jeho veta bola
plná neslušných a až sprostých slov. Po niekoľkých
otázkach pastor zistil, že je ženatý a má dve
dcéry. Neznámy pán sa ho spýtal: čím sa živíte vy?
John Bevere odpovedal, slúžim Bohu ako
pastor. Ako náhle som to povedal, jeho tvár sa
rozžiarila, a nadšene povedal: ,,To je úžasné! Ja
som kresťan a chodím do skvelej farnosti tam a tam
a som členom aj farskej rady. Začal citovať verše z
Písma. Nakoniec bol šťastný, že sa stretol s
pastorom." Pastor po stretnutí skonštatoval: ,,Ako
oklamaný je tento muž. Nepozná opravdivého
Ježiša, bolo to vidieť podľa jeho ovocia."
Koľko ľudí neustále bojuje, hádajú sa, klamú,
ohovárajú, vedú nemorálny život a žijú len pre
svoje potešenie a zisk? Potom idú do v nedeľu,
možno aj cez týždeň chrámu a nasadia si v
„masku“ milujúceho, láskavého, čestného a
zbožného kresťana? V chráme sú celkom iní ľudia
než na pracovisku, v škole, v obci... Verím, že
v obci Tušická Nová Ves takýto ľudia nebývajú.
Ak si sa však našiel v týchto slovách, cesta späť je
možná. Aj keby si bol akokoľvek vzdialený od
Boha, pamätaj, že Boh ti ponúka neustále cestu
späť, kedykoľvek. On ťa čaká, chce ti dať svoju
milosť. Stačí len úprimne a v pokore poprosiť.
Starý rok sa pominul a nastáva nový. Je to čas, keď
si treba obrezať srdce. A tak, ako sme sa tešili
z Kristovho narodenia, tak v radosti prijmime jeho
prítomnosť v nás, lebo iba on svojou milosťou
môže uskutočniť túto duchovnú obriezku, ktorá nás
bude robiť novým stvorením. Staré sa pominulo
a nastalo nové. Kiež, by nastávajúci Nový rok bol
časom tejto milosti, ktorá nás bude činiť novým
vyvoleným Božím ľudom. Ľudom plným viery,
nádeje a lásky, ktorá všetko pretrpí, všetko
prekoná, všetko vydrží. Lásky, ktorá nikdy
nezanikne.

Všetkým obyvateľom Tušickej Novej Vsi prajem požehnaný Nový rok 2018!
o.Maroš Rinik, gréckokatolícky farár

Reformovaný cirkevný zbor Tušice organizuje tieto pravidelné akcie okrem
služieb Božích:
Pondelok : modlitebná skupinka
Utorok
: cirkevný stacionár v zborovom dome v Tušiciach
Streda
: biblická hodina v kultúrnom dome v Tušickej Novej Vsi
Štvrtok : biblická hodina v Tušiciach
Sobota
: nácvik spevokolu
Okrem toho v roku 2017 zorganizovali zborový výlet do Zádielskej doliny a v Reformovanom kostole v
Tušiciach sa konal Svetový deň modlitieb žien.
Juraj Brecko

Putovanie relikvie sv. Cyrila, apoštola Slovanov

Adventný veniec
Krížová cesta

Modlitebná skupinka

Cirkevný stacionár v zborovom dome

Kultúrna rubrika:
Originály
Všelikde som sa túlal, často očarený, ale sem som
neprišiel na holú vatru.
Orech, ktorý zasadila mama za naším domom
v Tušickej Novej Vsi, sa rozrástol do veleby. Jeho
veľké papierové plody sú najlepšie, aké poznám.
Koštiaky, hovoria chlapi v dedine, treba radšej
vyťať.
Sotva sa objavím na našom dvore, susedia mi
prinášajú mlieko na skýšenie. Pred cestou do
Bratislavy nájdem ďalšie pri dverách. Také
mlieko sme mali v hlinených krčahoch, lyžica
v ňom stála, odkrajoval som z neho po návrate zo
školy.
V tráve som pozbieral jablká a hrušky. Napriek
poznačeniu horúcim letom a suchom jedinečné.
V ústach zadržiavam dozreté bobuľky hrozna so
vznešeným menom Izabela. Tmavofialové ako
trnky za dedinou, ako neopísateľné podjesenné
zemplínske súmraky.
Zaplavujú nás naoko dokonalé sterily, simulákre,
falzifikáty, jeden nivelizovaný jazyk.
Pripamätúvam si chuť kraja, jeho zeme a slnka.
V rozhovoroch objavujem podivuhodné obsažné
slová, prirovnania a obrazné framézy.
Znovuobjavujem poéziu ako pripamätúvanie.

Len tak mimochodom: spomínam si
na Jozefa Mihalkoviča, autora univerzálnych
malokarpatských básní, ako na recepcii po udelení
ceny Národnej rady Slovenskej republiky chvíľu
postojí pred stolmi plných cudzokrajného ovocia
a nakoniec siaha po hruške;
na Jána Kudličku, ako z naplaveného dreva
z Liptovskej Mary vytvára svoje piety;
na suprematistu Gennadija Ajgiho,
rozprávajúceho o tom, ako sa v jeho poézii
premietajú polia rodného kraja...
Bolo by možné uvádzať ďalších a ďalších.
Napríklad aj tušickonovoveského obecného
kronikára, pismáka, v anonymite histórie
zaznamenávajúceho neopakovateľné dejiny
dedinčanov s konkrétnymi menami.
V Studienke na Záhorí je toho roku náš ničím
nestriekaný vinič bohato ovešaný zelenkavými
a tmavomodrými strapcami. V dedine ich volajú
pancieriky, ale nálety škorcov s nenásytnými
zobákmi z nich zanechávajú iba strašidelné
kostrnky. Ak sa nám ich podarí ochrániť a obrať,
bude z nich najlepší a najdôveryhodnejší
z dostupných muštov pre deti.

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. -básnik, literárny vedec, prekladateľ, editor, profesor na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Zasmejme sa:
- Piťu, co tu bul včera večar u vas za krik?
- Vadzili me še zo ženu.
- Vona še už vracila z kupeľoch?
- Išče ne, ja sebe to ľem skušal na nečisto.
Rudi na stanici.
- Perši raz vidzim, že vlak prišol o dzešec minut skorej.
- Bars še necešce- hutori vypravca- to išče včerajši.
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