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Novešan
Na čo sa môžete v tomto čísle tešiť:
1.
2.
3.
4.

Príhovor starostky obce
Otázky občanov
Aktivity v roku 2019
Žiaci ZŠ a MŠ

5. Oznamy a spoločenská rubrika
6. Šport
7. Poľnohospodárstvo na dedine
8. Duchovná a kultúrna rubrika

Máme za sebou prvé dni roku 2020 a pre mňa je
cťou prihovoriť sa k Vám aj cestou tohto
občasníka. A preto hneď v úvode Vám chcem
popriať veľa zdravia, súkromných aj pracovných
úspechov, rodinnej pohody, vzájomnej úcty, lásky
a porozumenia. Dostáva sa Vám do rúk už piate
vydanie občasníka a ako je už zvykom, zhrniem
udalosti, aktivity, ktoré sa uskutočnili v našej obci
za uplynulý rok 2019.
Z môjho pohľadu najdôležitejšou investičnou
akciou bola tak dlho očakávaná rekonštrukcia
miestnych komunikácii a výstavba odstavnej
plochy za kultúrnym domom a pred COOP
Jednota. Pevne verím, že sú spokojní občania, ktorí
v daných lokalitách bývajú ale aj občania, ktorí
prichádzajú do nákupného centra. Chcem
podotknúť, že získať prostriedky na tak finančne
náročnú akciu nie je ľahké. No podarilo sa. Obec
formou splátok z vlastných zdrojov túto aktivitu
pokrýva.
Ktosi múdri povedal: „Dom bez detí je ako zvon
bez srdca“ a tak som veľmi rada, že v obci sa
zviditeľnila budova materskej školy, ktorú
navštevuje 35 detí. Ale bolo potrebné zveľadiť aj
okolie budovy. Preto cez Program obnovy dediny
a pomocou vlastných zdrojov sa nám podarilo
urobiť odstavnú plochu v podobe zatrávňovacích
tvárnic a vysadiť zeleň z južnej strany budovy.
Ministerstvo financií nám v rámci výjazdového
rokovania vlády v Michalovciach uvoľnilo
finančné prostriedky na výstavbu chodníka
k materskej škole. Som rada, že aj naša obec bola
začlenená medzi málo obcí v okrese, ktorá
finančnú podporu získala.
Vážení občania, možno máte dojem, že aktivity
vytvárame iba v okolí materskej školy. No mojou
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snahou je vytvoriť esteticky ucelený celok
s úpravou chodníka k detskému ihrisku a vytvoriť
celkovo upravené verejné priestranstvo. Ďalšou
dôležitou investičnou akciou bolo dobudovanie
verejného vodovodu financovaného z Ministerstva
životného prostredia. Spomínam o dôležitosti
dostavby vodovodu z dôvodu, že v obci už máme
dobudovaný vodovod, kanalizáciu, optickú sieť –
teda čo je treba „zakopať do zeme“. Bohužiaľ,
tohto roku sme zaznamenali 3krát únik plynu. Na
základe môjho rozhovoru s vedúcim centra údržby
SPP Ing. Matim sme túto otázku riešili s tým, že
SPP bude situáciu v obci monitorovať a zo strany
organizácie budú robené merania skúšky potrubia.
Preto apelujem na občanov v prípade podozrenia
na únik plynu nech to nahlásia na poruchovú linku
SPP.
Na základe odporúčania dopravného inšpektorátu
obec odstránila konáre stromov, ktoré bránili
v plynulosti cestnej premávky. Čo sa týka
kultúrnych akcií tak najväčšia akcia je Deň
Novešanov. Na túto akciu sa tešia deti, mládež aj
skôr narodení. Som veľmi rada, že na tejto akcii sa
stretávajú rodiny pri zábave, športe a spoločnom
posedení a to je mojim cieľom, vytvoriť takúto
atmosféru. Túto akciu by sme finančné nezvládli
bez pomoci sponzorov a tak aj touto cestou im
chcem srdečne poďakovať. Po prvýkrát do tejto
akcie boli zapojení aj predstavitelia cirkví a to
ekumenickou bohoslužbou za účasti krojovanej
skupiny. Tohto roku plánujeme uskutočniť túto
akciu 29. augusta a toto dávame do pozornosti aj
tým, ktorí nás v priebehu roka kontaktujú a pýtajú
sa na termín akcie.
Nezabudli sme ani na našich seniorov a v mesiaci
október pri vystúpení folklórneho súboru
Hatalovčan si naši „mladí“ posedeli, zaspievali

a pochutili si na občerstvení, ktoré pre nich bolo
pripravené. Tí najmenší sa zase mohli tešiť
z príchodu Mikuláša, ktorý aj tento rok zavítal na
koni do našej obce.
Záver roka sme zakončili silvestrovskou veselicou,
z ktorej sme sa tešili pri chutnom guľáši a posledné
chvíle roku 2019 strávili v príjemnej pohode
a tanci. V súvislosti zo záverom roku chcem
vyzdvihnúť aj účasť našich chlapcov aj poslancov
na reprezentovaní obce v behu na Horovskej
desiatke. Teším sa z úspechov MFS Novešan.
O ich aktivitách si prečítajte v príspevku p. Ivana.
Svoje úspechy či neúspechy v príspevkoch
komentujú p. Škultéty v rámci OŠK Tušice-

Tušická Nová Ves a p. Ivan za stolnotenisový
oddiel. Čo mňa mrzí je to, že podporiť ich obec
môže iba v rámci finančných možností a nie podľa
potrieb funkcionárov.
Toto je krátka rekapitulácia činností v obci za rok
2019. Ak by som chcela ešte opísať čo sa urobilo
a čo ešte treba urobiť, musela by som rozšíriť
časopis aspoň o 3-4 strany. Som vďačná občanom
za podnety, ktoré mi dávajú pri mojej práci
a upozorňujú ma na klady či nedostatky. Podnetov
je veľa, no nemožno zvládnuť všetko naraz, preto
hlavnou mojou prioritou je v roku 2020 zateplenie
a výmena kúrenia v kultúrnom dome a riešiť
interiér a exteriér Domu nádeje.

Máme podané tieto žiadosti:
- Zateplenie a výmena kúrenia v kultúrnom
dome
- Rekonštrukcia elektrickej siete realizovaná
VSD a rekonštrukcia verejného osvetlenia
– I. etapa v prvej polovici roka
- Realizácia autobusovej zastávky
a odbočovacieho pruhu financované
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
realizované firmou Eurovia – v letných
mesiacoch
- V rámci Programu obnovy dediny
dokončenie odstavnej plochy pred
budovou materskej školy
- Žiadosť na vytvorenie parkoviska pred
Základnou školou
- Písomne potvrdené – orezanie stromov
a vyčistenie Horovského kanála
- V mesiacoch apríl – máj – rozdelenie
kompostérov do domácností.

Pripravujeme:
- Spracovanie projektu na rozšírenie
komunikácie a vytvorenie parkoviska pred
rímsko - katolíckym kostolom - je
zahájené rokovanie s KSK – správa ciest
- Dokončenie chodníka pri obecnom úrade,
oprava schodov a striešky nad vchodom do
pošty
- Oprava sociálnych zariadení v materskej
škole
Tohto roku z kultúrnych akcií pripravujeme:
- v rámci mikroregiónu Športovú olympiádu
pre materské školy
- Deň Novešanov – 29.august – 695. výročie
od prvej zmienky o obci
- Úcta k starším
- Vianočná besiedka spojená s Mikulášom
a programom deti Základnej a materskej
školy
- Silvestrovskú veselicu

Vážení občania,
aj v tomto roku 2020 chceme pokračovať v rozbehnutej práci a naďalej zveľaďovať obec. Bohužiaľ máme
málo zamestnancov, ktorí by vykonávali manuálne práce (kosenie verejného priestranstva, údržbárske práce,
...) takže v týchto prácach budeme pokračovať v rámci reálnych možností. O dôležitých udalostiach v obci a
o realizácii prác budeme občanov informovať prostredníctvom rozhlasu, stránky obce, či na sociálnej sieti.
Určite občanom podáme informácie aj pri osobnom stretnutí starostky, či poslancov obce.
Na záver milí Novešania Vám prajem veľa zdravia, veľa úspechov a spokojný život v našej obci.
Poďakovanie starostky obce:
Aj touto cestou chcem poďakovať:
- Mgr. Eve Čačkovej za dlhoročné vedenie ZŠ
s MŠ a výchovnovzdelávaciu činnosť, novej p.
riaditeľke Mgr. Breckovej Lenke prajem veľa síl
a elánu v ďalšej práci
- p. farárovi Mgr. Milanovi Kurincovi za pôsobenie
a duchovnú činnosť v našej obci, novému p.
farárovi Mgr. Jozefovi Vaľkovi želám veľa zdravia
a vyprosujem veľa Božích milostí pri jeho práci

- firme AGROVES a.s. za sponzorstvo pri akciách
organizovaných v obci a zvlášť za bezplatnú
výpomoc pri vypožičiavaní ťažkej techniky pri
rôznych činnostiach
- p. Tudjovi za práce pri skrášlení obce a pri
orezávaní stromov, taktiež za pomoc aj nadrámec
jeho pracovných povinností
- mládežníkom – kosičom: Dávidovi Froňovi
a Dávidovi Drabovi, ktorí za symbolické finančné
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ohodnotenie kosili verejné priestranstvo v obci pod
„otcovským vedením“ p. Michala Šalitroša
a zástupcu starostky p. Petra Škultétyho
- ženičkám – kuchárkam, ktoré nám pomáhajú
napiecť koláče na najväčšiu akciu obce
- p. Jánovi Veselinymu za opravu verejného
osvetlenia a výmenu žiariviek za symbolický
honorár
- p. Jaroslavovi Jurkovi ml. za guľáš na Deň
Novešanov a za osadenie vianočného stromčeka
spolu s p. Mariánom Jakubecom

- p. Vladovi Hajdukovi za poskytnutie vianočného
stromčeka
- p. Šaffovi za bezpečný a pohodlný prívoz
Mikuláša do našej obce
- bratom Jánovi a Kristiánovi Onderovým – za
oživenie kultúrnych akcií bez nároku na odmenu
- poslancovi Ing. Marekovi Vargovi za získavanie
sponzorov na akciu Deň Novešanov
- p. Škultétymu
za angažovanosť pri práci
s mládežou v rámci činnosti klubu OŠK Tušice,
Tušická Nová Ves

Moje poďakovanie patrí všetkým pracovníkom obecného úradu za vykonanú prácu, poslancom, zástupkyni a
vedúcej jedálne materskej školy za spoluprácu. Ak som niekoho menovite vynechala tak sa ospravedlňujem,
ale moje poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju obce.

Fotogaléria akcií
Deň Novešanov
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Deň úcty k starším

Mikuláš

Silvester 2019 a Horovská desiatka
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Otázky občanov
Prečo platíme za odpad viac
Skutočnosťou, prečo platíme za odpady viac, je tá,
že na Slovensku sa už nemôžu otvárať nové
skládky odpadov, môžu sa iba rozširovať tie
jestvujúce. To znamená, že skládky, ktoré v
súčasnosti máme, sa postupne napĺňajú a zatvárajú.
Skládok je teda čoraz menej, ale zmesového
odpadu je stále veľa. Majitelia skládok preto ťažia
z tejto situácie a dvíhajú cenu za uskladnenie
odpadu smerom hore. Zákonný poplatok, je akási
„ekologická daň“ za likvidáciu odpadu, ktorá je
stanovená podľa miery triedenia komunálnych
odpadov, a to Nariadením vlády č. 330/2018 Z. z.,
príloha č. 1.
Tento poplatok platí každý, kto produkuje smeti a
jeho výška sa odvíja od percenta separovania. Naša
obec dosiahla úroveň vytriedenia 41,56 % v roku

2019. Cena za odpad teda pozostáva z
nasledovných položiek:
• Zákonný poplatok, teda „daň za odpad stanovená
štátom“ podľa miery separovanosti,
• Cena za uskladnené množstvo odpadu pri
komunálnom odpade, pri bio odpade je to cena za
spracovanie množstva odpadu, kde cenu stanovuje
odpadová spoločnosť,
• A tzv. manipulačný poplatok, teda poplatok za
„zdvihnutie nádoby“, pričom manipulačný
poplatok vždy súvisí s objemom odpadovej
nádoby, cenu určuje odpadová spoločnosť. Všetok
odpad, ktorý je vyseparovaný, okrem plastov,
papiera, skla, a ktorý je odovzdaný spoločnosti na
spracovanie odpadov, je spoplatňovaný.

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z.z.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03
07)na skládku odpadov euro.t-1
Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%) Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019

2020

2021a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Obec ponúka svojim občanom možnosť vývozu odpadu do veľkokapacitného kontajneru po konzultácii so
starostkou obce. Je zakázané vyvážať odpad, ktorý je predmetom separovaného zberu v obci – t.j. hlavne
domový komunálny odpad, pet fľaše a podobne. O možnosti vývozu stavebného odpadu sa môžu občania
informovať na obecnom úrade. Téma separácie odpadu je medializovaná a je ostro sledovaná. Preto vyzývam
občanov, aby separovali odpad podľa jednotlivých komodít, hlavne upozorňujem na vývoz odpadu spojený
s vytváraním divokých skládok, pretože v konečnom dôsledku táto skládka musí byť odstránená (ak nie je
vinník) na náklady obce a to sú financie predovšetkým vás občanov.
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Aktivity v roku 2019
Vodovod
Prostredníctvom dotácie z Environmentálneho
fondu sa nám podarilo dobudovať chýbajúcu časť
vodovodu v celkovej dĺžke 345 m. Vďaka tomuto
projektu je prístupná dodávka pitnej vody pre
všetkých občanov našej obce.

Chodník pri Materskej škole
Vďaka dotácii z výjazdového rokovania vlády
sme získali finančné prostriedky na obnovenie
chodníka k materskej škole. Aj takými
malými krokmi sa snažíme zveľadiť okolie
zrekonštruovanej škôlky s ohľadom na
bezpečnosť detí.

Parkovisko za kultúrnym domom
a oprava komunikácii v uličke
Z vlastných zdrojov sa nám podarilo
vybudovať parkovisko za kultúrnym
domov, komunikácie v uličke smerom
k bytovke a komunikáciu za základnou
školou. Tento finančne náročný projekt
stále splácame, ale tešíme sa, že bol
vyriešený havarijný stav ciest v našej
obci.

Odstavná plocha pri materskej škole
Na vybudovanie odstavnej plochy pred
materskou školou sme využili dotáciu
Programu obnovy dediny 2019. V tomto roku
by sme radi pokračovali v tomto projekte, ale
čakáme za schválením žiadosti Programu
obnovy dediny 2020.

Kompostéry
Za pomoci projektu Ministerstva
Životného prostredia sme získali
finančnú dotáciu na kompostéry pre
biologicky rozložiteľný odpad. Tieto by
sme chceli distribuovať do domácnosti
v lete 2020. Každá domácnosť obdrží
kompostér podľa výmery zelenej
plochy.
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Aktivity žiakov v Základnej škole :
Branné cvičenie
Naši žiaci absolvovali branné cvičenie v športovom areály
v Tušiciach. Toto cvičenie bolo spojené so zdravotnou
prípravou a turistickými aktivitami. Je dôležité dbať na
prevenciu a zároveň rozvíjať športové aktivity na
čerstvom vzduchu.

Výstava ovocia a zeleniny
Výstava ovocia a zeleniny v škole a prezentovanie
výrobkov z prírodného materiálu. Deti rozvíjali svoje
kreatívne schopnosti a využili miestne suroviny. Pomocou
rôznych projektov sa aj pedagógovia v Základnej škole
snažia budovať malé záhrady, aby si mohla mládež v praxi
vyskúšať poznatky z vyučovania.

Dopravné ihrisko
Žiaci 1. – 4. ročníka sa zúčastnili výletu na dopravné
ihrisko v Sobranciach. Tu si mohli precvičiť dopravné
predpisy a vyskúšať si svoje šoférske schopnosti na
pedálových štvorkolkách. Táto aktivita je u žiakov veľmi
obľúbená, ale zároveň je prevenciou a výučbou, ako sa
bezpečne pohybovať na cestách.

Divadelné predstavenie Snehulienka
V priebehu roka sa žiaci zúčastňujú aj rôznych
divadelných predstavení, aby sa podporilo kultúrne vyžitie
a vzťah k umeniu. Aj tento rok mohli žiaci v kultúrnom
dome v Tušiciach vidieť divadelná predstavenie s názvom
Snehulienka a to v podaní mladých hercov divadielka
Kliperton.
Mikulášske radovánky v škole
Každoročne si žiaci vyšších ročníkov pre svojich malých
spolužiakov pripravujú Mikulášske prekvapenie. Žiaci si
oblečú samostatne pripravené kostýmy a vypočujú si
pripravené básne, piesne a spoločne strávia pekný deň
plný zážitkov.
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Aktivity našich najmenších v Materskej škole v roku 2017
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 darček – náučnú brožúrku
s tvorivými úlohami.

Bábkové divadlo
Žiaci materskej školy sa spolu s rodičmi a pedagógmi
zúčastnili bábkového predstavenia v Košiciach. Tento
výlet bol spojený aj s prehliadkou mesta a naše dedičky
sa tešili aj zo sladkej odmeny.

Nové lavičky
Stále pracujeme na vylepšení a zveľadení okolia našej
škôlky a aj tento rok sa nám podarilo doplniť vybavenie
o nové lavičky. Deti urobili takýto vláčik a z nového
prírastku sa veľmi tešili, keďže radi trávia čas na detskom
ihrisku.
Prvý sneh
Neopísateľnú radosť mali naši najmenší keď napadol
prvý sneh. Síce sa nemohli sánkovať, ale spoločne si
postavili prvého snehuliaka a vyšantili sa v bielej
prikrývke. Veríme, že takýchto zimných hier bude tento
.
rok ešte viac.

Karneval, Deň detí a príprava vianočných dobrôt
Deti s radosťou predviedli svoje masky a užili si tanečnú
zábavu. Počas dňa detí bol najväčším prekvapením skákací
hrad. Ale ani na konci roka v škôlke nezaháľali a spoločne si
pripravili vianočné dobroty a naservírovali si štedrú večeru.
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Oznamy a zmeny:






prijatím Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
sa od 1.1.2020 upravuje cena registrovanej ročnej známky na 120 l nádobu na 44 €(pri 240 l
nádobe je potrebné zakúpiť 2 známky). Cena za zberné vrece s logom vývozcu je 1,70 €.
Pôvodca odpadu, ktorý nemá zakúpenú zbernú nádobu, zakúpi na zhromažďovanie zmesového
komunálneho odpadu zberné vrecia minimálne v počte 6 ks na jednu domácnosť a kalendárny
rok.
Prijatím VZN č. 1/2020 o Miestnych daniach na území obce sa upravuje poplatku za psa na 5
€.

Služby v obci:
Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov, zapožičanie miešačky a prívesného vozíka. Viac informácii
Vám poskytnú pracovníci obecného úradu.
Ku dňu 31.12.2019 má naša obec 545 obyvateľov.

Spoločenská rubrika:
Narodenia:

Sobáše: Petra Vaľovská

Richard Suchý
Nela Kondášová
Martin Čevora
Dávid Mištáľ

Jún 2019
Bc. Vladimír Vaľovský
Jún 2019
Mgr. Mária Koscelánska September 2019
MUDr. Ľudmila Jurková September 2019

Úmrtia: Mária Bajusová č.d. 133

Najstarší občania: Andrej Eľko 97 rokov

Andrej Veseliny č.d. 96
Zuzana Jančová č.d. 54
Verona Jakubecová č.d. 222
Anna Kmecová č.d. 27
Štefan Činčár č.d. 89

Mária Bodnárová – 94 rokov
Anna Baranová – 94 rokov
Jozef Kmec – 93 rokov
Helena Eľková – 92 rokov
Anna Tačarová – 91 rokov

Životné jubileá
50 rokov
Milan Vaľovský
Vlasta Vaľovská
Tatiana Kmecová
Mária Repková
Valéria Farkašová
Monika Vaľovská
Peter Orenčák
Iveta Preverčíková
Gabriel Gazdag

60 rokov
Emil Šalitroš
Agáta Jurková
Miroslav Mati

70 rokov
Apolónia Vargová
Juraj Oporoska
Božena Zajacová
Anna Asnaďová
Mária Saganová
Anna Šaffová
Anna Klimová
Paulína Furdová
Michal Šalitroš
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80 rokov
Anna Džubanská

Šport
Obecný športový klub
Čo sa týka športovej časti futbalového oddielu
OŠK Tušice - Tušická Nová Ves, v zimnej
príprave, začiatkom roku 2019 sme absolvovali
zápasy Krajskej zimnej ligy a v počte 5. Bola to
kvalitná časť na umelej tráve , avšak na mužstvo
našej úrovne dosť skorý zimný termín. Bilancia 4
víťazstvá a jedna prehra je výborná.
Do Jarnej súťažnej časti sme vstúpili aj s tým, že
družstvo mužov postúpilo do semifinále o pohár
ObFZ Michalovce cez ktoré sme prešli víťazne
s družstvom Zalužíc a to po remíze a výhre doma.
Finále pohára v Strážskom s Budkovcami bol
sviatok pre nás všetkých ako aj fanúšikov z celého
okresu. Prehra po góle z 89 min. zabolela, ale
výkonom sme nesklamali aj pri absencii niektorých
hráčov.
V jesennej časti okresného pohára sme
zaznamenali opäť veľký úspech. Znovu sme po
tretí krát za tri roky v jarnom semifinále a to sa tu
v klube asi ešte neudialo. Iňačovce, Vojany
a najmä dvojzápas s Remetami nám ukázali, že v
našej práci sú nedostatky, ale ideme dobrým
smerom ako celok. Na jar nás v semifinále pohára
čaká silné družstvo z Malčíc.
V súťaži 7 ligy sme v jarnej časti pokračovali už
v horších výkonoch aj keď sa nám ju podarilo
vyhrať a postúpiť do 6 ligy ObFZ Michalovce.
Bilancia 13 výhier, 2 remízy a 1 prehra, skóre 66:9,
najlepší strelec S. Hajduk 18 gólov. Celkové
hodnotenie účinkovania v súťaži 7. Ligy západ
nášho družstva hodnotím pozitívne.
Družstvo žiakov, ktoré v jarnej časti hralo 4
ligu západ U 15 sa darilo lepšie ako v minulom

roku a nakoniec skončilo na 1 mieste so ziskom 42
bodov 14/0/2 skóre 109:18, s najlepšími strelcami
Rišo Jakuboc a Marko Vilus po 34 gólov a Roland
Magura 26 gólov. V jesennej časti sa nám podarilo
zaradiť naše družstvo dorastu do najvyššej okresnej
súťaže 5.ligy, čo nás zaviazalo sa na túto súťaž ešte
lepšie pripraviť finančne ako aj hráčsky. Ostaršili
sme niektorých mladých hráčov, pritiahli sme ku
nám hráčov z Parchovan, Ivanoc, Podraný a Adam.
Po jeseni sme na 5 mieste, bilancia 3/2/2 skóre
21:12, 11 bodov.
V letnej príprave mužov sme absolvovali turnaj
o Pozdišovskú vázu, ktorý sme vyhrali s dobrým
výkonom.
V lete sme získali nové posily: Michal Kuriško,
Rado Lipka, Janko Macko a Mirko Špak.
V príprave sa nám zranili S. Hajduk a kapitán Ľ.
Novák na začiatku sezóny. Mareka Kiovského sme
posunuli na hosťovanie do Kalše.
Po jesennej časti sme na šiestom mieste so ziskom
15 bodov 4/3/5 a skóre 22:16, najlepší strelec R.
Lipka,8 gólov.
Znovu sme spravili kus práce i mimo futbalovej.
Či to bolo zveľaďovanie areálu ihriska, maľovanie
tribúny a zábradlia, úprava parkoviska v areáli
ihriska, demontáž kari pletiva za bránkami,
vyvŕtanie dvoch nových studní na ihrisku,
rekonštrukcia kúpeľne v kabíne hostí a iné. Za
prejavenú dôveru v roku 2019 patrí vďaka najmä
naším fanúšikom, prispievateľom a sponzorom,
ktorí nás v našej činnosti podporujú a motivujú
k lepším výsledkom.

Peter Škultéty, štatutárny zástupca klubu

Stolnotenisový oddiel obec Tušická Nová Ves
V súťažnom ročníku 2019 – 2020 sa nášmu
stolnotenisovému oddielu veľmi dobre darilo.
Oddiel tvorí 9 registrovaných hráčov Andrejčín
Tomáš, Čižmárik Peter, Ivan Peter, Marjov
Ľubomír, Matysko Ján, Petrík Filip, Petrík Peter,
Šimai Juraj, Weber Július. Náš oddiel sa prihlásil
do letnej súťaže Michalovsko-Sobraneckej open
ligy. Súťaže sa zúčastnili aj hráči z vyšších líg.
V open lige súťažilo 14 mužstiev, kde sa náš oddiel
umiestnil na veľmi peknom 4. mieste, s 33 bodmi.
Súťažný ročník
2019/2020
MichalovskoSobraneckého okresu majstrovských zápasov je

rozdelený do dvoch častí. Základná časť
a nadstavbová časť. Prvá osmička mužstiev bude
súťažiť o postup do 4. ligy.
Nášmu oddielu sa dobre darí. Spomedzi 14
mužstiev sme na druhom mieste v tabuľke. Naším
cieľom je v prvej osmičke zabojovať o postup do 4.
ligy.
Na záver sa chcem poďakovať sponzorom, ktorí
podporujú náš oddiel a všetkým hráčom za vzornú
reprezentáciu našej obce

Peter Ivan
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Poľnohospodárstvo na dedine
Firma Agroves s.r.o., hospodári v katastroch obcí
Horovce, Tušická Nová Ves, Moravany, Trhovište,
Dvorianky, Parchovany, Božčice, Sečovce
a Rakovec nad Ondavou vo výmere 1 640,00 ha
ornej pôdy a obrába aj trvalé trávne porasty (TTP)
vo výmere 121,00 ha.

Na úseku živočíšnej výroby sme v roku 2016
ukončili výrobu mlieka, nakoľko okrem nízkych
cien mlieka, sme nemali šťastie na nových
a mladých ľudí. Po odchode staršej, ale skúsenej
generácie z pracovného pomeru. Platí, že špičkové
výsledky sa dajú dosahovať len špičkovými ľuďmi.
Úsek živočíšnej výroby sme udržali za účelom
výroby hovädzieho mäsa. Priemerné stavy sa
pohybujú okolo 60-70 kusov a ustajnené sú na
farme v Tušiciach.

Zamestnávame spolu 25 ľudí, občanov z obce
Horovce v počte 4 zamestnanci, Tušická Nová Ves
v počte 3 zamestnancov, z Tušíc 9 zamestnancov
a z iných dedín 9 zamestnancov. Firma by bola
radšej, aby sme zamestnávali občanov z Horoviec,
Tušickej Novej Vsi a Tušíc, lebo je to výhodné pre
obidve zainteresované strany.

Dvor v Tušickej Novej Vsi je určený na
garážovanie a opravy poľnohospodárskej techniky,
uskladnenie produktov rastlinnej výroby a sídli tu
aj vedenie firmy Agroves s.r.o.. Hospodársky dvor
v Tušickej Novej Vsi je nevyhnutné v najbližších
rokoch rekonštruovať, pričom firma nemá
k dispozícii potrebné financie.

Podnik na ornej pôde pestuje hlavne tieto
plodiny podľa výmery z roku 2019: Repku ozimnú
na 399 ha, pšenicu ozimnú na 701 ha, slnečnicu
58,91 ha, kukuricu na zrno 280,41 ha, pšenicu jarnú
na 55,49 ha, sóju fazuľovú na 145,70 ha. Na úseku
rastlinnej výroby sa dosahujú veľmi dobré
výsledky,
vďaka veľmi dobrému prístupu
riadiacich pracovníkov a prístupu ľudí, ktorí
obsluhujú poľnohospodársku techniku. Trápia nás
ale veľmi nestabilné ceny pšenice, repky,
slnečnice, sóje, kedy ceny kolíšu aj o 30 % nižšie –
vyššie rok po roku, z čoho vyplýva veľká neistota
pre naše podnikateľské zámery.

Do budúcnosti sa dívame s optimizmom. Vo
veľmi dobrom stave máme pôdu, o ktorú sa
staráme po všetkých stránkach (orba, hnojenie,
ničenie burín). Na úseku mechanizácie a THP
chceme zvládnuť výmenu staršej odchádzajúcej
generácie za mladú, čo je hlavným atribútom našej
firmy do budúcnosti.

Ing. Jozef Ranič, konateľ
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Duchovná rubrika
Po roku Vám opäť píšem krátky pohľad na život
v časti kostolnej záhrady -kde je už nový múrik nášho
reformovaného
cirkevného
zboru
sa nám podarilo vysadiť 14 nových stromov.
v Tušiciach , do ktoré patria aj reformovaní
V tomto roku 2020 by sme chceli realizovať 2.
kresťania z Tušickej Novej Vsi. V uplynulom
etapu výstavby a dokončiť múrik po celom obvode
roku sa konali pravidelné príležitosti kde sa
kostolnej záhrady. Zároveň máme v pláne
stretávame pri Božom slove. Okrem služieb
realizovať
terénne práce a výsadbu okrasných
Božích sú to biblické hodiny, cirkevný stacionár (
drevín. Rok 2020 bude v našej cirkvi volebným
1 krát do týždňa). Jedna biblická hodina prebieha
rokom na každej úrovni. V našom
zbore si
aj v priestore Kultúrneho domu v TNV. Stretli
budeme i voliť presbyterstvo , ktoré bude pôsobiť
sme sa aj na ekumenickom podujatí - v marci sa
v rokoch 2021 – 2026. Presbyterstvo potom bude
Svetový deň modlitieb žien konal v našom kostole,
koncom roka voliť funkcionárov do seniorátu (
kázal pán farár Milan Kurinec, ktorému aj na tomto
naša cirkev sa člení na 9 seniorátov) a tiež aj do
vedenia cirkvi, vrátane biskupa a jeho zástupcov.
mieste by som sa rád poďakoval za dobrú
spoluprácu v posledných rokoch. Prajem mu skoré
Čaká nás náročný rok. Hľadáme však pomoc
uzdravenie a veľa Božieho požehnania na jeho
u Toho ktorý stvoril nebesá i zem:
novom pôsobisku. Po hospodárskej stránke sa nám
podarilo realizovať 1.etapu výstavy nového múrika
„Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo
okolo kostola. V tejto etape sa postavilo 82 m
i zem.“ Žalm 121,2
nového múrika, a urobili sa aj nové bočné schody
od kostola. Veľkú radosť máme aj z toho, že
Juraj Brecko, farár cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Tušiciach
Antoine de Saint Exupéry v knihe Malý
princ píše: „Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je
očiam neviditeľné.“
Hovorí sa, že Nový rok prináša v živote
človeka mnoho zmien, ktoré prichádzajú buď
nečakane, alebo ich podmieňujeme predsavzatiami
my sami. Snažíme sa svoje bytie posúvať lepšími
cestami. Hlavnou cestou, ktorou by sme sa mali
nechať viesť je cesta k Božiemu srdcu. Ono
nepotrebuje novú číslicu v kalendári na to, aby sme
v ňom našli do nových dní silu, zmenu, lásku.
Prežívame Rok Božieho slova. Boh nás pozýva
vstúpiť do dialógu s ním. Každé vyslovené či
napísané slovo nesie v sebe posolstvo, ktoré sa
posúva od odosielateľa k svojmu adresátovi.
Človek je povolaný k dvojitému dialógu, k dialógu
s Bohom a k dialógu s človekom. V oboch
prípadoch však ostáva slobodný, pretože i Bohu
môže povedať „nie“.
Je dôležité učiť sa komunikovať s Bohom,
vedieť nielen rozprávať ale i počúvať. Toto osobné
stretnutie, ktoré sa deje pri modlitbe, napĺňa
človeka pokojom v jeho vnútri, čo sa musí prejaviť
aj v medziľudských vzťahoch. Modlitba znamená
aj odpočinutie si v nežnej a pokojnej prítomnosti

Boha. Ak sa to naučíme už ako malé deti a neustále
tento osobný vzťah budeme prehlbovať, náš život
dostane zmysel a pravý význam. Staneme sa
svetlom pre druhých, ktorí sú v tme, ktorí blúdia,
pretože nevedia nájsť tú správnu cestu, ktorá
objasňuje, prečo vlastne žijeme. Každý jeden z nás
je stvorený na Boží obraz a zároveň je originálom
na tejto zemi. Má svoje špecifické znaky
a vlastnosti, ktoré mu Pán Boh dal do daru, aby ich
mohol
využiť
na prospech a vzájomné
obohacovanie svojej osobnosti vo vzťahu
k druhým ľuďom. Boh nám dal slobodu rozhodnúť
sa, nikoho nenúti, ale pozýva do vzťahu s ním.
Naša kladná odpoveď znamená, že chceme žiť
v jeho každodennej prítomnosti, že chceme aby
nám pomáhal prekonávať naše ťažkosti a krízy,
ktoré sa vyskytujú v jednotlivých vývojových
obdobiach.
Na záver chcem vyjadriť povzbudenie, aby
sme neschádzali z cesty, ktorá vedie k Božiemu
kráľovstvu, ale aby sme v roku zasvätenému
Božiemu slovu prichádzali k Nemu. „Máme len
jeden život a vyplatí sa ho prežiť dobre“ –
blahoslavená Chiara Luce Badano
Mgr. Jozef Vaľko, administrátor
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Kultúrna rubrika:
Príspevok mužskej folklórnej skupiny Novešan
Naša folklórna skupina tohto roku oslávi (vo
februári) 10-té výročie pôsobenia. Tak ako začiatok
vzniku a ďalšie pôsobenie a formovanie tak aj po
10-tich rokoch sa musela skupina vyrovnávať
s rôznymi prekážkami. Taký je život, ale skalných
to neodradilo a aj naďalej šírime nielen veselú
náladu nielen pri dedinských a mestských
slávnostiach ale aj pri životných jubileách
a svadbách, ale zároveň týmto propagujeme aj našu
obec.

Zmeny v súbore ako aj v OZ veľmi nenastali až na
odstúpenie p. Garaniča a toho nahradil p. Jurčo,
ktorý takmer v celom roku 2019 zabezpečoval pre
nás vystúpenia. V roku 2019 sme vystupovali
v okresoch Bardejov, Medzilaborce, Prešov,
Trebišov, Humenné a Vranov, napr. v obciach
Gerlachov, Žipov, Topoľovka, Kazimír, Udavské,
Radvaň n/L či iné. K oživeniu nášho programu
prispelo v poslednej dobe aj hovorové slovo. Čo je
treba ešte dopracovať je choreografia - pohybu
mužov.

V poslednej dobe došlo aj k zmene vedenia súboru.
Pre zdravotné problémy odstúpil zakladajúci člen
a prvý vedúci pán Sivák a miesto neho zvolený bol
p. Ivan. MFS pracovala pod hlavičkou ZPCCH
Tušická Nová Ves, ale v roku 2018 sme sa
zaregistrovali na MV SR ako Občianske združenie
Novešan s prideleným IČO: 51898390, ako
nezisková organizácia. Pre potreby spolupráce
s obecnými úradmi a inými právnymi osobami
(ako usporiadateľmi) sme zriadili bankový účet
v banke OTP s č.ú. SK74 5200 0000 0000 1856
8016.

Konečne sa nám podarilo aj do kompletizovať
výstroje (viď foto) o dlho očakávané čižmy. Tie sa
nám podarilo sčasti vyfinancovať cez výzvu KSK
KE (suma 500 eur od župana p. Trnku).
Dofinancovanie čižiem (675eur), propagačné
materiály, dopravu ako aj činnosť je hradená sčasti
sponzormi hlavne AGROVES Tušická Nová Ves
(p. Ranič J.), anonymní prispievatelia (pre nás
známi) a z vlastných prostriedkov.
Na záver by som chcel popriať nielen
priaznivcom folklóru, ale všetkým občanov pevné
zdravie v novom roku.

Blažej Ivan, vedúci súboru

13

Výsledky prezidentských volieb v našej obci:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová, Mgr.
Maroš Šefčovič, JUDr. , PhD.

454
207
207
200
72
128

Sudoku
Zábava na valale
Kec ja bula dzivka
ta mi mac splitala vlasy do hrebinka
oblekla lajbičok, kytajovu sukňu
ta mi mohla is na valal
a tancovac karičku
Taka moda bula
kec ja mlada bula
topanky bliščace s olejom natrete
žeby chlapci vidzeli
že to paradne dzivče
Kec me tancovali
macere patreli
či še krucime za hudakom
nelem sebe stavame na nohy

Zasmejme sa

My še vykrucali
šumne me špivali
ta nas baby na lavočkoch aj
pochvaľovali
a dachtore aj poohvarjali
Mária Froňová, miestna autorka básní a životných
príbehov. Napísala tri knihy zbierok, kde sú básne a
príbehy pod názvom „Samorosty“. Štvrtá „Súženie
na vlnách času“ je tvorba členov literárneho klubu
Čriepky – senior pri zemplínskej knižnici Gorazda
Zvonického v Michalovciach, kde je členkou a tam
bola uverejnená aj jej tvorba.

„Co ši taky smutny?“
„Neznaš? Gejza umrel!“
„Co ši? A jak?“
„Ta, prišol domu, ľigol sebe, ľehnul na gauč, zakurel
a začal horec.“
„Zhorel?“
„Ne, scihol ešči cez okno vyskočic.“
„Ta še dolamal, zabil še kedz padnul?“
„Ne, perše jak vyskočil, scihol ešči zavolac hasičoch.
Oni prišli a rozcahli mu plachtu.“
„A?“
„Jak skočil, ta ho nazad odrazilo do jeho okna.“
„Ta co? Taže predsa len zhorel?“
„Ne, chycil še ramu okna a skočil zas dolu.“
„Ta še dolamal, kedz s nim uderilo dolu?“
„Ne, šak tam požiarnici stali s plachtu, z nej ho
odrazilo na drahu.“
„Ta ho auto dajake prešlo?“
„Ne, išol akurat kamion a Gejza še od jeho plachty
odrazil nazad ku sebe do okna.“
„Ci pana!!! Ta jak umrel???“
„Ta, mušeli sme ho zastrelic bo už každoho štval!“

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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