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PRÍHOVOR STAROSTKY OBCE 

 Vážení občania, 
rok 2018 bol z hľadiska samospráv významný vzhľadom k tomu, že sa ukončilo volebné obdobie. Ja sa 
chcem osobne poďakovať všetkým občanom, ktorí mi svojim hlasom prejavili svoju dôveru. Ďakujem 
aj tým, ktorí svoju vôľu, resp. nevôľu vyjadrili škrtnutím kandidáta, alebo iným spôsobom vyjadrili svoj 
nesúhlas. Ďakujem aj tým, ktorí neprejavili záujem o veci verejné. Moja vďaka patrí všetkým 
odchádzajúcim poslancom, a novým poslancom prajem k ich práci veľa zdravia, síl a životného elánu. 

 
Vstupovala som do volieb s predsavzatím dokončiť rozbehnuté dielo. Voliči mi túto možnosť 

dali a je mojou povinnosťou pokračovať a dokončiť „rozbehnuté“ projekty a práce. Všetky chyby 
a nedostatky beriem ako poučenie a som pripravená toto poučenie zúročiť vo svojej ďalšej práci. 

 
Ján Ámos Komenský povedal: „Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj 

svojím skutkom, aby za teba hovorili.“ V slovách tohto výroku by som chcela pokračovať aj v ďalšom 
volebnom období. Keďže občasník Novešan vydávame každý rok, skúsim v skratke opísať, čo sa nám za 
uplynulý rok 2018 podarilo v obci urobiť. Hádam najväčšou investíciou ale aj viditeľnou dominantou 
bola v obci rekonštrukcia Materskej školy. Ako každá stavba, aj táto mala už od začiatku realizácie svoje 
nedostatky- „tlačil“ nás termín realizácie, náhradné priestory na priebeh vyučovania v škôlke, celkové 
neoprávnené náklady, ktoré pri realizácii stavby vznikli... Mohla by som vymenovať ešte mnoho 
a mnoho faktorov, ktoré negatívne ovplyvňovali dokončenie diela. No zvládli sme to aj vďaka občanom 
našej obce, ktorí sa snažili akokoľvek pomôcť pri prácach. No žiaľ musím konštatovať, že niektorí nemali 
potrebu priložiť ruku k dielu napriek všetkým mojim výzvam. A tak boli aj také situácie, keď na 
výkopové práce ale aj na sťahovanie nábytku som musela požiadať občanov z vedľajších obcí a patrične 
ich finančne oceniť. Vďaka Bohu je to za nami a som veľmi rada, že naše detičky sa môžu hrať 
a vzdelávať v teplých triedach. Pravda, je tu ešte veľa práce na rekonštrukcii interiéru, no to je 
predmetom ďalších už podaných projektov. Ďalším pálčivým problémom sú naše miestne komunikácie. 
Začali sme s vysporiadaním parciel pod komunikáciou za školou aby sme financie, ktoré použijeme na 
rekonštrukciu MK boli investované do obecného majetku. Bohužiaľ nepodarilo sa nám dokončiť 
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výstavbu na sklonku roka kvôli poveternostných podmienkam. S prácami budeme pokračovať v roku 
2019.  

Podarilo sa nám zrekonštruovať pôvodnú hasičskú zbrojnicu a realizovať výstavbu novej 
hasičskej zbrojnice, ktorá bude slúžiť aj ako garáž na parkovanie protipovodňového vozíka. Súčasne 
bola zrealizovaná aj oprava „domčeka“ pri požiarnej zbrojnici, ktorá slúži ako sklad na technické 
pomôcky obce. 

 

Vykonali sme aj menšie úpravy ako odvodnenie obecného úradu, osadenie odkvapových rúr 

k budove aj KD. Aspoň sčasti sme urobili rekonštrukciu elektrického vedenia v KD, výmenu elektrickej 

skrine, výmenu svietidiel v KD ako aj bola zakúpená a už odskúšaná elektrická pec. S radosťou môžem 

konštatovať- hlavne sa tomu tešia naši mladší spoluobčania, že bola ukončená realizácia optickej siete, 

ktorú využívajú občania formou televízie, internetu. Po dohode s vedením COOP Jednota a za jej 

finančnej pomoci sa nám podarilo zrealizovať Prístrešok u Novešanov, čomu sa tešia občania pri 

príjemnom posedení v lete. Čo ešte nie je zrealizované je výmena kotlov a rozvodov v ZŠ. Na danú 

aktivitu sme už obdržali finančné prostriedky. Naše deti sa tešia na aktivity, ktoré môžu vykonávať na 

detskom ihrisku v blízkosti MŠ, ktoré je ešte vo fáze realizácie a súčasťou prác je aj vypratanie areálu 

v blízkosti garáže. Zatiaľ ešte nezrealizovaný ale schválený je projekt na kompostéry pridelené do 

domácností. Projekt bude realizovaný v mesiaci apríl. 

 

Myslím si, že som aspoň sčasti vymenovala to, čo sa urobilo predchádzajúci rok v obci. Chcem 

podotknúť, že pracovníkov na kosenie resp. údržbárske práce v obci ani cez Úrad práce a rodiny 

nemáme. V súčasnosti na tieto práce nezamestnávame žiadneho občana z hľadiska financií ale aj 

z hľadiska záujmu pracovať na týchto aktivitách. Ja pevne verím, že tento problém vyriešime v mesiaci 

marec a apríl, keď zdravotný stav doterajšieho pracovníka obce dovolí pokračovať v spomínaných 

aktivitách. Fotodokumentácia ku všetkým prácam je predmetom ďalších strán časopisu. V rámci 

kultúrnych akcií, samozrejme prioritou je Deň Novešanov, kde tohto roku folklór obohatil svojim 

vystúpením v štýle bubnovania náš občan Jozef Eľko alias Bongoman Elizz. V tejto tradícii chceme 

pokračovať aj v nasledujúcom období. Taktiež akcie z kultúrneho života sú dokladované na ďalších 

stránkach časopisu. Chcem ubezpečiť našich starších občanov, že úcta k ich „šedinám“ nebola 

uskutočnená v dôsledku technických príčin, ale v roku 2019 dúfame, že sa nám túto akciu so všetkými 

jubilantmi podarí uskutočniť. Za kvalitne vykonanú prácu v obci by som sa chcela poďakovať všetkým 

pracovníkom a pracovníčkam OcÚ a zvlášť p. V. Tudjovi, ktorý aj v čase svojho voľna je ochotný 

kedykoľvek pomôcť pri prácach v obci. 

  

Chcela by som apelovať na našu mládež, ak by mali záujem v našich existujúcich organizáciách 

posilniť rady, či už je to stolný tenis, spev, futbal, alebo ak majú námet na trávenie ich voľného času 

iným spôsobom, starostka obce a poslanci budú k ich návrhom ústretoví v rámci možnosti realizácie 

a rozpočtu obce.  

 

Vážení občania,  

aj v roku 2019 chceme pokračovať v rozbehnutej práci a naďalej zveľaďovať obec ako je rekonštrukcia 

Domu nádeje, zveľadenie okolia pri miestnom cintoríne, obnova KD, dokončenie rekonštrukcie MK, 

čistenie miestneho kanála, rekonštrukcia osvetlenia... 

O dôležitých udalostiach v obci ako aj o realizácii prác a o akciách občanov budeme 

oboznamovať prostredníctvom rozhlasu, stránky obce, či na sociálnej sieti. Určite občanovi podáme 

informácie aj pri osobnom stretnutí starostky, či poslancov obce.  

 Na záver Vám milí Novešania prajem veľa zdravia, veľa šťastia, veľa rodinnej pohody, veľa 

úspechov vo Vašej práci a spokojný život v našej obci.    
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Na ustanovujúcej schôdzi OZ starostka obce a poslanci zložili slávnostný sľub 

 

VÝSLEDKY VOLIEB 10.11.2018 

Miestna volebná komisia v Tušickej Novej Vsi podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb 

starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018. 

a. Do obecného zastupiteľstva v Tušickej Novej Vsi boli zvolení: 

 

 Ľuboš Novák, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Ing. Michal Vaľovský, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Peter Škultéty, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Milena Bodnárová, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Ing. Michal Ivan, SPOLU – občianska demokracia 

 Jaroslav Jurko, Kresťanskodemokratické hnutie 

 Ing. Marek Varga, Kresťanskodemokratické hnutie 

 

b. Za starostu obce Tušická Nová Ves bola zvolená: 

 

Ing. Jarmila Vaľovská, Kresťanskodemokratické hnutie 
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Najväčšou investíciou, ktorá sa nám 

podarila po 4-ročnom úsilí dosiahnuť 

je práve táto aktivita. Touto cestou by 

som sa chcela poďakovať po 

počiatočných nezdaroch firme, ktorá 

túto stavbu realizovala a súčasne 

chlapom, ktorí pri tejto stavbe aj 

z obce pomáhali ako sú Peter Škultéty, 

Michal Šalitroš, Pavol Kondáš, Ján 

Froň. Pri sťahovaní nábytku pomáhali 

aj pracovníci OcÚ Tušice a Horovce ako 

aj pri malých úpravách p. M. Bednár, 

M. Jakubec, D. Eľko, V. Vaľovský, M. 

Varga, M. Varga, M. Staruch, P. Haber, 

Kuruc, M. Asnaď. 

Po zateplení a obnovení budovy ostalo ešte 
veľa práce po maľovaní, stierkovaní a hlavne 
pri upratovaní. Chcem vysloviť veľké 
„ĎAKUJEM“ všetkým, ktorí priložili ruku 
k dielu. Rodičom detí: Asnaď, G. Asnaďová, 
Dobrančinová, Iškyová, Bednár, Bednárová, E. 
Kočišová, S. Kočišová, Čevorová, Petrušková, T. 
Hotovčinová, Paľová, Jurko, Pulkovníková, A. 
Vargová- babka, K. Niská, K. Andrejková- babka   
Školník a upratovačky ZŠ: E. Siksa, M. 
Mištaľová, A. Pavlová. 
Pedagógovia MŠ: K. Hotovčinová, Kutáková, 
Paľová, Vargová. 
Kuchárky ZŠ s MŠ: Asnaďová, Čurmová, 
Kurucová. 
Pracovníčky OcÚ: Kolesárová, Jurková, 
Tudjová, Brňáková, B. a M. Barbaričové. 
„Mladé“ dôchodkyne: M. Záhorská, M. 
Jakubecová, M. Vaľovská, H. Mištaľová, A. 
Eľková, Drabková, M. Froňová, A. Jančová    

V tomto roku sa nám konečne 

podarilo získať dotáciu na výstavbu 

detského ihriska, ktoré bude slúžiť 

deťom ZŠ s MŠ ale aj mamičkám 

s deťmi z okolitej obce Tušice 

a Tušická Nová Ves. Ihrisko nie je ešte 

dokončené, finálne práce nás čakajú 

v jari a to úpravou terénu spojenou 

s osadením lavičiek. Chcem 

podotknúť, že prístup na detské 

ihrisko bude neobmedzený. Za 

bezpečnosť detí na ihrisku 

zodpovedá sprevádzajúca dospelá 

osoba.  

Zhodnotenie aktivít v roku 2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnova budovy 

Materskej školy v TNV- 

financované z OPŽP 

a z vlastných zdrojov 

Oprava a maľba  
vnútorných stien budovy 
MŠ- financované z 
vlastných zdrojov 

Detské ihrisko v TNV- 

financované z Úradu 

vlády SR a z vlastných 

zdrojov 
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Akútnym problémom okolitých 

obcí ale aj našej je stav miestnych 

komunikácií. Po dohode so 

zhotoviteľom sa nám podarilo 

začať rekonštrukciu miestnych 

komunikácií pri OÚ, oprava 

poškodenej MK po požiari auta 

a v jarných mesiacoch 

pokračujeme v rekonštrukcii MK 

k 6-BJ, parkoviska pred jednotou 

a ulica pri MŠ a ulica za ZŠ. Dúfam, 

že firma sa bude snažiť sľub 

o termíne realizácie dodržať.  

Stav existujúcej hasičskej zbrojnice v centre 

obce bol alarmujúci, a tak sme pristúpili k jej 

rekonštrukcii. Keďže priestory v tejto budove 

sú veľmi malé, nemali sme kde umiestniť 

pridelený protipovodňový vozík. Z toho 

dôvodu sme požiadali o dotáciu na výstavbu 

novej hasičskej zbrojnice, ktorá pozostáva 

z garáže na protipovodňový vozík, miestnosti 

slúžiacej členom DHZ a sociálne zariadenie 

vrátane sprchy. Aj tieto práce ešte nie sú 

ukončené. V snahe skultúrniť v danej lokalite 

prostredie sme súčasne obnovili aj „domček“, 

ktorý slúži na sklad pre obec.   

Na základe dohody medzi obcou 

a vedením COOP Jednota obec 

vypracovala projekt na prístrešok 

vybudovaný k budove predajne 

COOP Jednota, ktorý slúži na 

udržanie medziľudských vzťahov, 

a zvyšovanie spokojnosti 

miestnych občanov s kvalitou 

života  a súčasne úpravou 

verejného priestranstva.  
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Rekonštrukcia MK 

v obci TNV- f1nan. 

z vlastných zdrojov. 

Realizácia bude 

pokračovať v jarných 

mesiacoch 

Modernizácia 

existujúcej hasičskej 

zbrojnice 

a novostavba garáže- 

hasičskej zbrojnice- 

financované 

Ministerstvom vnútra 

SR a z vlastných 

zdrojov 

Prístrešok 

u Novešanov- 

financované z Nadácie 

COOP Jednota 
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A čo nás čaká v roku 2019? 

Podané žiadosti o dotácie v roku 2018 a čakáme na vyhodnotenie: 

1. Dobudovanie vodovodu 345m (ulička ku kostolu až k Farkašovým)- Environmentálny 

fond 

2. Rekonštrukcia Domu nádeje- Pôdohospodárska platobná agentúra 

3. Verejné priestranstvo pred MŠ- Program obnovy dediny 

4. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v MŠ- cez MAS Poondavie – Pôdohospodárska 

platobná agentúra 

5. Rekonštrukcia verejného priestranstva pred ZŠ- cez MAS Poondavie- 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

6. Výstavba multifunkčného ihriska- Pôdohospodárska platobná agentúra 

Toto je informácia o podaných žiadostiach  na dotácie, ktorých výsledok schválenia ešte 
nepoznáme, no všetci vieme, že prioritou v obci je rekonštrukcia Domu nádeje ako aj 
obnova KD + výmena kúrenia. To je priorita, na ktorú budeme zo všetkých síl hľadať 
dostupné projekty a žiadať financie na ich realizáciu.   

Na sklonku roka sa nám podarilo 

získať financie na výmenu kotlov 

a rozvodov v Základnej škole, 

ktoré sú v havarijnom stave. 

Realizácia tejto aktivity prebehne 

po dohode s riaditeľstvom školy 

za čo najmenšieho obmedzenia 

výučby v škole.  

V snahe pomôcť obyvateľom obce 

uskladniť pokosenú trávu zo záhrad cez 

Združenie obcí Ondava sme sa zapojili 

do projektu na vybavenie domácností 

kompostérmi. V súčasnosti prebieha 

finálna legislatíva o dodaní 

kompostérov do obcí.  

Po požiadavkách, hlavne mladšej 

generácie ohľadom 

vysokorýchlostného internetu 

sme sa spolu s okolitými obcami 

zapojili do vybudovania optickej 

siete. V súčasnosti občania, ktorí 

majú záujem realizujú pripojenie 

na optickú sieť individuálne. O 

možnostiach využitia optickej 

siete boli občania informovaní 

pracovníkmi Telekomu.  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena kotlov a rozvodov 

v ZŠ- financované 

Ministerstvom školstva 

Podpora predchádzania 

vzniku BRKO vybavením 

domácností kompostérmi 

v obciach Združenia obcí 

Ondava- financované 

z Ministerstva životného 

prostredia- prebieha 

dodanie kompostérov  

Vybudovanie optickej siete 
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Mužská folklórna skupina Novešan 

Už o rok, ak Pán Boh dá oslávime 10-te výročie vzniku našej dedinskej mužskej speváckej 

skupiny. Spočiatku to boli plány aj spoločné vystúpenia so ženskou zložkou, ale akosi to 

nevyšlo, možno aj preto, že sme nemali medzi sebou, nadšencami ľudového spevu, odborného 

poradcu na spev, ba ani hráča na hudobný nástroj. 

Ak sa dobre pamätám, tak po našom založení a následných vystúpeniach sme akoby roztrhli 

reťaz so zakladaním folklórnych skupín tu v okolí. A je to dobre.      

Ale každý začiatok je ťažký, aj ten náš, ale zvládli sme to. Skalní nadšenci ostali a dokonca sa 

k nám v poslednom období pripojili ďalší mladí ako Rišo Jakuboc, harmonikár Kristián Onder. 

Tohto roku je členom Ján Jurčo, Blažej Eštok a oslovení boli aj ďalší, ale žiaľ pre pracovné 

povinnosti im časovo nevychádza zúčastňovať sa skúšok. 

Rok 2018 bol  vďaka J. Jurčovi veľmi vydarený –  zabezpečil cca 80% všetkých vystúpení hlavne 

v okresoch Humenné, Prešov, Bardejov všetko pre nás neznáme  ale veľmi príjemné a krásne.  

Vďaka patrí aj R. Eľkovi, ktorí nám tiež robil reklamu a zabezpečil nie jednu akciu. 

Boli sme úspešní v žiadosti na KSK a z tejto dotácie a z vlastných prostriedkov sme nechali 

zhotoviť čižmy pre členov. V decembri sa konalo hodnotiace stretnutie členov aj s posedením 

pri čaji. 

Týmto by som v mene členov chcel vyjadriť poďakovanie vedeniu obce a tiež sponzorom 

a sympatizantom za podporu, že môžeme účinkovať. 

Veľa zdravia a spokojnosti v roku 2019 prajú všetkým 

 Chlopi Novešaňe   

          Spracoval Ing. Blažej Ivan 

 

 

 

 

 

 

Na výročnej členskej schôdzi súboru Novešan bola príjemná 
atmosféra. Členovia, ako aj pozvaní hostia si pochutili na  
chutnom jedle a za doprovodu harmonikára J. Onder si zaspievali  
„chlopi a ženy Novešane“. 
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OŠK TUŠICE – TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 

Za posledný kalendárny rok 2018 prešiel náš klub, OŠK Tušice – Tušická Nová Ves,  
obdobím, v ktorom sme spravili kus práce na úseku športovom, súťažnom ako aj pracovnom. 
Čo sa týka športovej časti, začiatkom roku 2018 sme absolvovali zimnú prípravu v areáli 
štadióna v Tušiciach s využitím umelej trávy na multifunkčnom ihrisku spolu s prípravnými 
zápasmi, v ktorých sme sa viac menej sústredili na kondičnú prípravu. Z Pavloviec k nám 
v tomto období prestúpil Marek Kiovský. V januári absolvovalo družstvo mužov halový turnaj 
v telocvični v Michalovciach, ktorý sme vyhrali s vyhodnotením najlepší strelec, najlepší hráč 
a najlepší brankár. V jarnej súťažnej časti družstvo mužov v semifinále o pohár ObFZ 
Michalovce v prvom kole v Budkovciach prehralo v pomere 5:1 a o dva týždne v odvete na 
domácej pôde sme remizovali 2:2, na základe čoho sme nepostúpili do finále pohára. Prehra 
v Budkovciach  bola jediná prehra v súťažnom ročníku 2017/2018 a je to jediná prehra až do 
dnešného dňa, čo sa týka súťažných stretnutí 7 a 8 ligy ako aj pohára ObFZ. 

V súťaži 8 ligy sme v jarnej časti pokračovali víťazstvami a tú sme s prehľadom vyhrali 
so ziskom 70 bodov a skóre 173:13, kde najlepší strelec celej súťaže bol Ľ. Novák 45 gólov. 
Celkové hodnotenie účinkovania v súťaži 8. Ligy nášho družstva hodnotím veľmi pozitívne, 
hlavne čo sa týka prístupu jednotlivých hráčov k zápasom ale aj k tréningom a stmeľovania sa 
kolektívu. Nebudem vyzdvihovať jednotlivcov, pretože o úspechy klubu sa pričinil každý člen 
kolektívu, ktorý tvoria rovnocenní členovia čo sa týka hráčov ako aj  funkcionárov klubu. 
  

V lete sme sa prihlásili po postupe do 7 ligy západ mužov okres Michalovce. V lete, 
v príprave, sme odohrali len dva turnaje s kolísavými výkonmi so skorým začiatkom jesennej 
časti súťaže 5.8.2018. V júli sme získali Romana Dudu z Budkoviec ako posilu do obrannej časti 
družstva. V tejto časti súťaže prišli horšie výkony v Oboríne a Zbudzi ale aj ukážka kolektívnej 
hry v Slemencoch, kde sa ukázalo, že srdiečko a zanietenie hráčov z domácej liahne, 
pochádzajúcich z našich obcí, sú zárukou kvality hry a ďalšieho napredovania klubu. To sa 
prejavilo aj v ostatnej časti súťaže v roku 2018, ktorú sme ukončili bez prehry na druhom 
mieste so ziskom 24 bodov a skóre 32:3, s najlepšími strelcami Hajduk 10, Kiovský 8.  

V súťaži o pohár ObFZ Michalovce sme v ročníku 2018/2019 opäť postúpili do jarného 
semifinále, pričom sme postupne vyradili Malčice, Porubu p/V, Krasnovce a Hatalov, s tým, že 
sú to mužstvá z vyššej ligy. V jarnej časti semifinále nás čaká družstvo Zalužíc, dvojkolovo, prvý 
zápas hráme 10.4.2018 vonku. Vysoká kvalita celého mužstva, vrátane lavičky, morálna sila 
jednotlivcov a dobrý kolektív, boli zárukou úspechu družstva mužov v roku 2018.  

Družstvo žiakov, ktoré v jarnej časti hralo 4 ligu západ U 15 sa darilo striedavo 
a nakoniec skončilo na 4 mieste so ziskom 25 bodov, skóre 68:48, s najlepším  strelcom súťaže 
Rasťom Koli 43 gólov. 

S účinkovaním nášho družstva žiakov som bol veľmi milo prekvapený. Mužstvo podržali 

hlavne individuality Koli, Magura, Vilus, Nisky, Baran, Matúš Jakubec, Bezeg, ku ktorým sa 

veľmi kladne s jedným veľkým nedostatkom a to absenciou vyčleneného trénera tejto 

kategórie, ktorého by si títo zanietení chlapci určite zaslúžili. Družstvo žiakov, z ktorého nám 

v lete odišli R. Koli a Matúš Jakubec sa ujalo účinkovania v druhom roku veľmi dobre a 

absenciu                      
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 Združenie ZPCCH 
Výročná členská schôdza 
ZPCCH sa niesla v duchu 
príjemného posedenia, 
zhodnotenia aktivít 
organizácie počas roka. 

 

 

 

 

 

 

 

časom pridávali aj  ostatní hráči. Účinkovanie družstva žiakov v jarnom období 2018 hodnotím 
veľmi kladne s jedným veľkým nedostatkom a to absenciou vyčleneného trénera tejto 
kategórie, ktorého by si títo zanietení chlapci určite zaslúžili. Družstvo žiakov, z ktorého nám 
v lete odišli R. Koli a Matúš Jakubec sa ujalo účinkovania v druhom roku veľmi dobre 
a  absenciu týchto dvoch kľúčových hráčov vystriedala kolektívna hra a túžba hrať futbal 
a vyhrávať. To sa prejavilo aj  na výsledkoch zápasov, ktoré prekvapili aj mňa samého. Keď si 
zoberieme, že sme prehrali len jeden zápas doma s Hatalovom v nešťastnom závere, je to 
veľký pokrok a prísľub do ďalšieho obdobia s tým, že sa s mládežou naozaj oplatí robiť s cieľom 
budovania vlastnej základne v našom klube. Jesennú časť ukončili na delenom druhom mieste 
s najlepšími strelcami R.Jakuboc 15, M.Vilus 14, R.Magura 12. V jesennej časti sa zúčastnili N. 
Nísky a P. Baran aj sústredení výberu okresu, pričom vo výbere účinkovali na Vianočnom 
turnaji žiakov v Michalovciach 27.12.2018, ktorý vyhrali a Patrik Baran bol vyhlásený za 
najlepšieho brankára turnaja.   
 Na záver by som na tomto mieste chcel poďakovať všetkým mladým hráčom ako aj 

mužom, za prístup na tréningoch, zápasoch, mimošportovej činnosti, ich rodičom za 

ústretovosť, funkcionárom klubu za podporu v morálnej a materiálnej oblasti a za aktívnu 

účasť počas prípravy a zápasov. Nemôžem obísť fanúšikov a priaznivcov klubu, ktorým chcem 

poďakovať za vytváranie fantastickej atmosféry tak na domácom štadióne ako aj vonkajších 

zápasoch s prísľubom ďalších futbalových zážitkov a dobrých výsledkov našich družstiev v roku 

2019.  

 

             Spracoval Peter Škultéty 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš stolnotenisový oddiel minulého roku oslávil 10. výročie jeho založenia. 

Súťaží v 5. lige mužov okresov Michalovce a Sobrance. V 5. lige štartuje 16 

mužstiev. Náš oddiel s 24 bodmi je umiestnený na 7. mieste. Našim cieľom je 

dostať sa do prvej osmičky. Oddiel tvorí 15 hráčov: Andrejčín Tomáš, Čižmárik 

Peter, Ivan Peter, Jurčo Ján, Kočiš Jakub, Kkočiš Martin, Koscelanský Juraj, 

Marjov Ľubomír, Matysko Ján, Mištaľ Marián, Semian Marek, Petrik Peter, Šimai 

Juraj, Škultéty Peter, Weber Július. V budúcnosti by sme radi v našom oddiele 

privítali mladších hráčov. Na športovú činnosť využívame priestory bývalej 

Jednoty a priestory bývalej technickej dielne ZŠ v dňoch pondelok, stredu 

a sobotu využívame na ligové zápasy.  

Peter Ivan, vedú  ci oddielu 

 

 

 

 

 
Takto vyzerajú priestory, kde stolno- 
- tenisový oddiel trávi voľný čas 

 

             
       

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolnotenisový oddiel obec Tušická Nová Ves 
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Po rekonštrukcii garáže 

a miestnosti, ktorá bola určená 

pre mládež a fitness centrum bola 

otvorená novozriadená predajňa 

COOP Jednota pre zásobovanie 

obyvateľstva. Je mi ľúto, že táto 

miestnosť bola použitá ako 

predajňa, čím som mládeži 

zobrala „nádej na športovanie“. 

No uisťujem ich, že športovať 

môžu napr. aj stolným tenisom 

v bývalej miestnosti predajne. 

Pevne verím, že aktivity budú 

rozvíjať aj na dúfam 

multifunkčnom ihrisku, ktoré je 

predmetom schvaľovacieho 

procesu.  

V rámci mikroregiónu Poondavie, 

ktorého členom je aj naša obec sa 

v mesiaci marec uskutočnilo 

v priestoroch KD oceňovanie 

učiteľov okolitých škôl, na ktorom 

vystúpili aj naši žiaci ZŠ s MŠ. 

Vystúpenie malo veľký úspech 

a program a šikovnosť detí 

zúčastnených veľmi potešil.   

Keďže nacvičeným programom 

chceli žiaci tunajšej ZŠ s MŠ 

potešiť aj naše mamičky a širokú 

verejnosť, vystúpili na konci 

marca pri príležitosti Dňa matiek. 

Zúčastnení občania, a nie len 

z našej obce, tešili sa z vystúpenia 

našich šikovných ratolestí. Chcem 

vysloviť úprimné „ĎAKUJEM“ 

pedagógom a žiakom za  krásny 

a hodnotný kultúrny program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň učiteľov 

 

Slávnostné otvorenie 

COOP Jednoty 

 

Deň  matiek 
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V spolupráci s DHZ Horovce a DHZ 

TNV sa uskutočnilo cvičenie 

hasičov v areáli ZŠ, ktorého 

predmetom bola ukážka práce 

s protipovodňovým vozíkom, 

ktorým obec disponuje. Tu by som 

chcela vyzdvihnúť aktivitu nášho 

občana profesionálneho hasiča p. 

Petra Šalitroša, ktorý mal veľký 

podiel na príprave a priebehu 

tohto cvičenia.   

Neodmysliteľnou súčasťou obce je Deň 

Novešanov. Tohto roku sme už mali na 

vystúpenie kvalitnejšiu tribúnu a po 

súťažiach, ktoré prebiehali 

v dopoludňajších hodinách ako balzam 

na dušu pôsobilo vystúpenie 

tanečníkov a spevákov či už zo súboru 

Borievka, Svojina, Čemerňanka, 

Harčare, Harčarik. V úvode programu 

nemôže chýbať „hymna“ Novešanov, 

ktorú zaspievala za doprovodu K. 

Ondera J. Kolesárová. Chcem 

poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 

na priebehu tejto akcie a samozrejme 

aj všetkým sponzorom, ktorí nás na 

tejto akcii podporili a dúfam, že aj 

tohto roku podporia.   

Aj tohto roku sa chceme 

poďakovať pánu Albinovi Šaffovi, 

ktorý na krásnom koči s koníkom 

priviezol Mikuláša s anjelikom do 

obce a potešil aj napriek 

nepriaznivému počasiu všetky 

naše deti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičenie hasičov 

 

Deň Novešanov  

2018 

 

Mikuláš 
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V rámci utužovania rodinných 
a susedských vzťahov sa mladé 
rodiny v letných mesiacoch 
pravidelne stretávali pri opekačke, 
posedení na krásne upravenom 
zelenom priestranstve na 
Ondavskej ulici, kde svojpomocne 
rodičia postavili hojdačky, lavičky. 
Do budúcna vítajú aj ostatné 
rodinky s deťmi z obce na spoločné 
hry a posedenie.   
 

Záujem o kultúrny život našich občanov 

je veľký. Nasvedčuje tomu aj veľmi 

vydarená akcia Vianočná besiedka. 

V programe vystúpili žiaci MŠ a ZŠ za 

kvalitného ozvučenia, ktoré počas 

celého programu sponzorsky poskytol 

Ing. Róbert Eľko, za čo mu z celého srdca 

ďakujem. Taktiež ďakujem všetkým 

pedagógom, ktorí takýto kvalitný 

program nacvičili.  

Záver roka 2018 sme oslávili v KD 

pri chutnom guľáši, ktorý navarili 

P. Škultéty, p. Kondáš, V. Vaľovský 

za výraznej pomoci rodinných 

príslušníkov a pracovníčok OcÚ. 

Zábava do skorých ranných hodín 

bola vynikajúca, veľmi zaujímavé 

boli kreácie občanov v oblasti 

tanečných prvkov, či speváckych 

výkonov.  

  

Spoločenský život 

na Ondavskej ulici Vianočná besiedka 
 

Silvester 2018 
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Žiaci v MŠ a ZŠ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Umenie a kultúra- 

výtvarné činnosti 

Poznávame živú 

a neživú jesennú 

prírodu 

Deň jablka 

Advent v 

MŠ 

Poznávame ročné 

obdobia- zima 

Na návšteve 

v ZŠ- spolupráca 

s 1. ročníkom 

Oddych 

v novej MŠ 

Umenie a kultúra- 

výtvarné činnosti 
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Beseda o 

bezpečnosti 
Škola v prírode- 

Drienica 

Lyžiarsky výcvik- 

Drienica 

Návšteva hvezdárne 

v Michalovciach 

Výchovný 

koncert- Svet 

peňazí 

Deň Zeme 

Divadelné predstavenie 

Luskáčik v Košičiach 

Školská výstava 

ovocia a zeleniny 
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Pohľad na dátum nám vždy pripomína, koľko času ubehlo od príchodu Pána 

Ježiška Krista na túto zem. Aj rok Pána 2018 bol rokom, keď sme od Pána Boha dostali 

možnosť  prežiť  aktívny kresťanský život.  Zdrojom pre takúto aktivitu je aj 

spoločenstvo  s  Pánom  Bohom na  službách Božích, ktoré sa v nedeľu zvyčajne konajú 

dvakrát,  potom v týždni pred večerou Pána  a tiež aj v advente a pôste.  V bežnom 

týždni  sa stretávame na biblických hodinách, ktoré vďaka ústretovosti obce  

prebiehajú aj v budove kultúrneho domu v Tušickej Novej Vsi.   Pokračoval  aj utorkový 

stacionár, ktorý navštevuje  v priemere 22 starších členov zboru, celkovo prebehlo 35 

stacionárov.  V našom zbore aj v minulom roku fungoval  spevokol, ktorý vystupoval  

počas sviatkov,  na podujatiach v senioráte, ale aj na ekumenických podujatiach 

v rámci našich obcí. Čo sa týka hospodárskeho života, tak sa nám podarilo vymeniť  

okná v zborom dome - v prednej miestnosti  a kuchynke.  Väčšiu investíciu sme  však 

nerobili. Bol to rok, keď sme sporili formou dobrovoľnej účelovej zbierky  na opravu 

múrika okolo kostola. Bude to náročná investícia  vzhľadom na to, že múrik má dĺžku 

165 m. V minulom roku došlo ku zrezaniu  starých  plotových dielcov  okolo kostola, 

ktoré slúžili približne 60  rokov, čo dosť zásadne zmenilo  exteriér kostola. Dúfame, že 

s Božou pomocou sa nám podarí múrik kostola opraviť do dôstojného stavu. Na stave 

cirkevných budov  síce záleží, ale najpodstatnejší  je  stav našich sŕdc. A rok 2019 máme 

od nášho Pána na to, aby sa náš život menil podľa zásad Písma svätého.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval Juraj Brecko               
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PRÍHOVOR DUCHOVNÉHO OTCA MGR. MILANA KURINCA  

K OBČANOM FILIÁLNEJ OBCE TUŠICKÁ NOVÁ VES 

 

Už druhýkrát počas mojej pastorácie v tejto farnosti sa mi naskytla príležitosť prihovoriť sa 

Vám milí spoluobčania, ktorí žijete, pracujete i oddychujete v tejto krásnej malebnej obci tu na 

Zemplíne. Keď som pred troma rokmi dostal Dekrét, hľadal som na mape, kde asi môže byť to moje 

nové pôsobisko... pre lepšie pochopenie nedá mi nespomenúť príbeh, ktorý som aj v homílii použil 

už viackrát. Keď istý človek prišiel do mestečka, kde mal pôsobiť v misii,  cestou stretol prvého 

človeka a spýtal sa ho: „Dobrý človek, povedz mi akí ľudia tu žijú ?“ A tento  mu odpovedal: „ Pútnik, 

musím Ti odpovedať pravdivo  na Tvoju  vážnu otázku. Žije tu veľa ľudí... Ak budeš na nich a v nich 

hľadať dobro, stretneš tu veľa charakterných, dobých a úprimných ľudí.“ A pútnik pokrútiac hlavou 

dodáva: „ ... ,že by tu neboli zlí ľudia?“ A domáci človek dodáva: „ musím Ti povedať aj tú 

skutočnosť: ak budeš hľadať na tých a v tých ľuďoch iba zlobu, odhaľovať ich zlé vlastnosti, stretneš 

tu veľa zlých, neúprimných a falošných ľudí. Tak si vyber, čo chceš hľadať v týchto ľuďoch a aký 

život chceš tu žiť!“  A ... predsa našiel som toto krásne miesto, obec, farnosť i ľudí v nej, kde 

postupne sa stretávam nielen s ľuďmi rôznych vekových skupín, zvykmi, mentalitou, ale i vierou  a 

nevierou v  praktickom živote. Modlím sa za vás  všetkých a zvlášť pri svätej omši prosím a ďakujem 

Bohu za vaše rodiny, zdravých i chorých, mladých i skôr narodených, mužov i ženy, pretože  chcem 

a vyvíjam snahu aby som v každom z Vás hľadal iba dobro, ktoré do nás vložil Stvoriteľ, a za to 

negatívne odprosovať Boha, aby sme všetci prišli po tomto pozemskom putovaní  do „Cieľa“... do 

Domu nášho milujúceho a milosrdného  Otca, ktorého nám Boží Syn Ježiš Kristus ukázal a plnením 

jeho vôle aj prisľúbil a získal večnú odmenu.  S pokojom môžem konštatovať, že ani titul, 

vierovyznanie, alebo vzdelanie nemusia byť vždy zárukou, že stretneme  slušných, úctivých, 

charakterných a úprimných ľudí. Veľmi si cením na týchto ľuďoch  okrem iných hodnôt na prvom  

mieste ich charakter, ktorý by mal byť pred všetkými titulmi u každého z nás ako ten najcennejší 

poklad. Modlím sa denne za nás a prajem nám, aby sme si ho nedali ukradnúť, devalvovať, zameniť,  

alebo zosmiešniť a aby sme nepodľahli „dobe“ kde táto cnosť je odsúvaná do úzadia 

a zosmiešňovaná. Vyprosujem všetkým, ktorí budete čítať tieto slová, veľa pokory, lebo ona je 

počiatkom Božej múdrosti, tak ako si ju prosil od Boha  kráľ Šalamún, lebo pochopil, že iba ona 

privádza k pokore nielen pred Bohom, ale i ľuďmi. Keďže si  kráľ  Šalamún, keď mu Boh ponúkal 

rôzne dary, nežiadal nič iné od  Boha iba to jedno,  Boh mu dal aj ostatné dary...  Preto  bez Božieho 

požehnania  naše  ľudské úsilie nestojí za nič. Nechajme sa  denne poučiť Božím slovom, lebo ono 

má moc nás zmeniť podľa Božích a nie ľudských parametrov na  dedičov večného života 

a úprimných priateľov Boha i ľudí. 
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Spoločenská rubrika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenská rubrika- 

Najstarší občania 

Andrej Eľko – 96 rokov 

Mária Bodnárová – 93 rokov 

Anna Baranová – 93 rokov 

Jozef Kmec – 92 rokov 

Helena Eľková – 91 rokov 

 

 

Úmrtia 
Vaľovská Jarmila vo veku 77 r.  

Poláková Verona vo veku 86 r. 

Trnková Anna vo veku 72 r. 

Kočišová Mária vo veku 84 r. 

Bajusová Mária vo veku 74 r. 

Froň Ján vo veku 93 r. 

Kužmová Terézia vo veku 88 r. 

 

Narodenia 
 

Richard Andrašov 10.3.2018 

Rebecca Bodnárová 23.3.2018 

Marko Vaľovský 7.5.2018 

Jasmína Bálintová 18.9.2018 

Peter Šalitroš 30.8.2018 

Marek Lukáč 22.10.2018 

 

Sobáše 
MUDr. Slavomíra Bajužiková  20.4.2018 

Ing. Dagmara Vaľovská            9.6.2018 

Milan Vaľovský            3.8.2018 

Bc. Petra Čačková           1.9.2018 

Ing. Martin Kočiš          15.9.2018 

Ing. Ivana Kmecová          22.9.2018 

Lenka Tudjová          12.10.2018 

 

Počet obyvateľov 
Celkový počet obyvateľov 550, z toho: 

Deti do 6 rokov  33 

Od 7 do 15 rokov 36 

Od 16 do 50 rokov 261 

Od 51 do 90 rokov 215 

Nad 90 rokov  5 

Životné jubileá 
40 rokov  50 rokov  60 rokov  70 rokov  80 rokov 
Zuzana Haburová Jaroslav Furda  Mária Červeňáková Verona Lorincová Anna Furdová 
Marcela Barbaričová Jana Marjová  Michal Baran  Štefan Čačko  Zuzana Sakačiová 
Juraj Koscelanský Mária Tkáčová  Anna Kočišová  Ján Froň  Zuzana Šalitrošová 
Marcel Mašleník Anna Nováková  Alica Haburová  Michal Sagan  Bartolomej Kmec 
   Jaroslav Eštok  Jaroslav Jurko  Andrej Kočiš  Anna Matiová 
   Ján Eštok  Jozefína Matysková Anna Kočišová 

   Anna Asnaďová  Ján Eľko  Ján Mištaľ  90 rokov 

   Juraj Staruch  Darina Jarabáková Anton Sivák  Anna Tačarová 
   Miloslava Furdová Pavol Jarabák  Ladislav Keresztessy 
   Marián Farkaš 
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Hymna obce 
Muj rodni valalik, to Noveša moja, 

pošli me do šveta, nemáme pokoja. 

 

Jak tam moja mamka i dobri apočko, 

ktože jim na starojs vyrajbe opľečko 

 

Pres jarok neveľki, drevena lavočka, 

šedza na nej šedza furt moja mamočka. 

 

Šedza tam každi dzeň, ta nas vypatraju, 

či gu nim idzeme, furt na nas čekaju. 

 

Neplačce mamočko, nežaľce šerdečko, 

cudzi vam orajbu spocene opľečko. 

 

Mi še poženili i poodavali 

a vas me na starojs cudzim odkazali. 

 

Šivu vašu hlavku chustočka zakriva, 

u ručkoj zrobenej palička še kiva. 

 

Vy nas vychovali, reč, kročky učili, 

naj by sce še choľem do stovky dožili. 

 

 

Mária Mikitová, č.d. 91 

 

 

 

 

 

Perši Máj 
Pred perším Majom 

tak me še cešili 

bo parobci nám maje 

až z Dargova nošili 

 

Nelem taký chočjaký 

ale brezový co bul najvyšší 

 

U nás také stromy nerošli 

ta me lem patreli 

chtora ma frajíra a ma 

Maj najvyšší 

 

Jak še oceplilo 

breza zoschla 

ocec brezu porezal 

a na klaciku nadrobno 

porubal 

 

Moja mac nelenila 

z dreva oheň naložila 

a hičkoše uvarila. 

 

Mária Froňová 

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@tusickanovaves.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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Služby v obci 

Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov, zapožičanie miešačky 

a prívesného vozíka. Občania, ktorí disponujú stavebným odpadom sa 

musia nahlásiť  na OcÚ a tu im bude poskytnutá informácia o jeho likvidácii. 

Viac informácii Vám poskytnú pracovníci obecného úradu. 

 

 

 

 

 

mailto:starosta@tusickanovaves.sk
http://www.tusickanovaves.sk/


Zašmejme še! 

  

Dneška vam šickym Vychodňarom 

pošilam toto... 

V Bratislave še z nas šmeju- že glupe 

Vychodňare a my še z nich nešmejeme, že 

su Paščekare, my še za to nešmejeme bo 

še to nepatri kedz žijeme na Slovensku- 

ta sme šicke bratmi. 

Našo dvomi prezidenci buli zos Vychodu 

i ten treci- Andriš Kiska, je tyš zos 

Popradu, šak i toten Paľo Njumen- 

Americky herec po maceri bul Vychodňar, 

tam od Mihaľovec. 

Peter Nagy i Peter Lipa su tyš zos Prešova 

i herec Mňahončak jej zos Bardijova, a zo 

šariša pochadza i Milka Zimkova aj herec 

Kobielsky je z našho Vranova.  

I Marian Čekovsky je z našoho Vychodu, 

Bratislava še s nim chvali calomu  narodu, 

aj Marika Gombitova, najľepša spevačka 

i tota je Vychodňarka a naša rodačka. 

Ta naj še z nas v Bratislave už nevyšmivaju 

bo lem vďaka Vychodňarom dobrych 

hercov maju, ten naš caly Vychod jim robi 

reklamu, našo Vychodňare nikoho 

nesklamu.  

My tu mame i Širavu tak isto Domašu, 

Zapadňare nam zavidza tu priehradu 

našu. Na Vychodze každe rano, perše 

slunko švici, vy Blavaci by sce bez nas buli 

šicke v rici. 

Jak Konare, tak Vraňare a i Zahoraci 

dovjedna zos Bratislavu šicke sme Slovaci. 

Tak še už v tej Bratislave z nas 

nevyšmivajce ale s nami Vychodňarmi 

šumne naživajce!!! 

Vaša Maňa 
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 V obchodze še Vinco pyta 
predavačky: 

 „Mace syr rokfort?“ 
 „Ta to co?“ rečuje predavačka. 
 „Ta plešnivy syr, ňe“ rečuje 

Vinco. 
 „Ta toto nemame, aľe zato 

mame kolbasu rokfort, šunku 
rokfort, arašidy rokfort, chlib 
rokfort...“ 

  Feri hutori kamaratovi: 

 „Znaš co, som dal dneška svojmu 

šefoj ultimatum. Povedzel som abo 

mi zvyšice plat, abo dam vypoveď.“ 

 „Važne? No a jak to dopadlo?“ 

 „Ta, našli sme kompromis. On mi 

nezvyši plat a ja nedam vypoveď.“ 

  Východniar v lietadle: 

 „Znace co, ja mam take neščesce, 

dze som, tam še takoj coška 

staňe.“ 

 Z reproduktora sa ozve: „Lietadlo 

havaruje, keďže sme nad morom, 

každý pasažier dostane píšťalku 

na odháňanie žralokov.“ 

 Východniar začne lamentovať: 

„Uvidzice, budz vyfasujem 

piščalku bez dzirky, abo natrafim 

na hluchoho žraloka.“ 

o „Feri, kedz uhadneš keľo stovky 

mam u kešeni, ta ci obidva dam!“ 

o „Pejc!“ 


