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Milí priatelia, Novešania,
prihováram sa k vám ako starostka obce po šiesty
krát formou občasníka Novešan. Viem, že tento
výtlačok ste čakali koncom roka 2020, ale pre
pandemickú situáciu, ktorá je v súčasnosti na
celom svete nebolo možné tento výtlačok vydať. Aj
keď začiatok roka 2021 je už za nami, predsa vám
chcem popriať veľa zdravia, lásku, porozumenie,
rodinnú pohodu a veľa úspechov v práci, ale aj
v súkromnom živote.

občania dodržiavajú prevádzkový poriadok
kompostárne a vyvážajú len odpad, ktorý tam patrí
a budeme radi, keď v tom budú pokračovať.
Samozrejme počítame aj s tým, že je potrebné
upraviť prístupovú cestu k danej lokalite.
Koncom februára sa rozšírila pandémia COVID-19
aj v našom štáte a tá sa dotýka všetkých občanov
našej obce – čo obmedzilo aj fungovanie obce
a plánovaných prác. Ale aj za sťažených
podmienok sme sa snažili obec zveľaďovať. Za
pomoci firmy Eurovia a.s. sa nám podarilo získať
materiál aspoň na čiastočnú úpravu cesty ku
kostolu (pri Onderových). Ďalej sme v rámci
projektu elektromobility získali financie na
zriadenie elektro-nabíjacej stanice, ktorá je
umiestnená na budove kultúrneho domu. Na
cintorínoch sme pod veľkokapacitné kontajnery
osadili
zatrávňovacie
tvárnice,
aby
sa
neznehodnocovali už aj tak poškodené kontajnery.
Aj napriek snahe o zrekonštruovanie domu smútku,
ktorý zateká sme sa snažili aspoň čelnú stenu
interiéru opraviť prostredníctvom obkladu, aj keď
celková rekonštrukcia interiéru a exteriéru je
prioritou ďalších prác. Na moje, ale aj na
očakávania občanov, bola dokončená autobusová
zastávka a odbočovací pruh. Podotýkam, že táto
časť je len súčasťou projektu rekonštrukcie
verejného priestranstva pred kultúrnym domom.

Pred písaním tohto príspevku som si zobrala
výtlačok novín z predchádzajúceho roka, v ktorom
boli rozpísané aktivity, čo chceme dosiahnuť v obci
v roku 2020. Skúsim teraz opísať, čo sa nám
podarilo uskutočniť: Hneď na začiatku roka do
každej domácnosti sme dodali kompostéry aj
s návodom, ako treba kompostovať. Podľa
súčasnej legislatívy odpadového hospodárstva je
potrebné, aby občania aj naďalej odpad separovali,
pretože podľa vytriedenosti odpadu bude každej
obci vypočítaná výška sadzby poplatku za
uloženie. Čím viac budeme triediť, tým bude
poplatok za uloženie nižší. V ďalšej časti novín
bude ohľadom vývozu odpadu článok, ktorý bude
informovať občanov o výške poplatku a zmenách
v prijatom VZN.
V rámci odpadového hospodárstva sme v obci
zriadili malú obecnú kompostáreň v lokalite
smerom na ČOV. Zriadená kompostáreň bola
veľmi potrebná, nakoľko vždy vznikali problémy,
ako nakladať s odpadmi – napríklad konáre, suché
lístie, tráva. Chceme vyzdvihnúť najmä to, že

V tomto roku spoločnosť VSD a.s. začala
s rekonštrukciou elektrickej siete v obci, ktorá je
spojená aj s rekonštrukciou verejného osvetlenia.
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Táto aktivita je rozdelená na 2 etapy. Prvá etapa je
dokončená a skolaudovaná, druhá etapa sa bude
realizovať v jari tohto roku. Občania sú spokojní
hlavne s tým, že zrekonštruované osvetlenie je
stabilné a nevypadáva.

s rodičmi v Kultúrnom dome v Tušiciach. Na konci
roka v rámci občianskej iniciatívy „koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“ boli starším
osamelým občanom odovzdané darčeky.
Vážení občania, v ďalšej časti môjho príhovoru
vám chcem načrtnúť aktivity, ktoré chcem v tomto
roku riešiť a odpovedať na niektoré otázky zo
strany občanov. Hádam najväčším „strašiakom“ čo
sa týka budov v našej obci sú kultúrny dom a dom
smútku. Sú podané žiadosti na rekonštrukciu
kúrenia a zateplenia kultúrneho domu. Na dom
smútku hľadáme výzvu, do ktorej by sme sa mohli
zapojiť, lebo z vlastných financií nie sme schopní
vykonať
potrebné
práce.
Na
obecnom
zastupiteľstve sa poslanci dohodli, že svojpomocne
odstránia nefunkčné oplotenie cintorína, k čomu
nedošlo v dôsledku celkovej situácie. Túto aktivitu
by sme podľa možností chceli vykonať v tomto
roku. Ďalšie plánované práce sú v areály materskej
školy, kde by sme chceli urobiť chodník
k detskému ihrisku a osadiť lavičky. V lokalite pri
požiarnej zbrojnici by sme chceli svojpomocne
zriadiť oddychovú zónu.

Za pomoci firmy Betostav bol zrealizovaný aj
vstup k novej požiarnej zbrojnici. Obec sa zapojila
do projektu „Rozvoj a dostupnosť terénnej
opatrovateľskej služby“, ktorého cieľom je pomôcť
osamelým občanom hlavne v sociálnej oblasti
a donáške liekov. Na túto činnosť sme prijali
pracovnú silu, ktorá spĺňa kvalifikačné
predpoklady. Aj v súčasnosti prebieha výrub
starých stromov v lokalitách – starého cintorína,
ZŠ s MŠ a pri požiarnej zbrojnici.
V našej obci sme vykonali aj negatívne
a nepredvídateľné práce. Ako prvý bol únik vody
v priestoroch materskej školy, čo malo za následok
rekonštrukciu celého vodovodu a nepredvídané
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Tu chcem vyzdvihnúť prácu a pomoc p. Jána Froňa
staršieho, ktorý ponúkol ochotnú pomoc
v spolupráci s pracovníkmi Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti. V júni nás potrápili
prívalové dažde, ktoré v poslednom období trápia
nielen nás, ale celé Slovensko. Tu chcem
vyzdvihnúť okamžitú pomoc našich dobrovoľných
hasičov p. Drába a p. Veselinyho, ktorí pomohli pri
odčerpávaní vody zo zaplavenej pivnice rodinného
domu.

Aj napriek písomnému súhlasnému vyjadreniu
riaditeľky Povodia Bodrogu a Hornádu sa
neuskutočnilo vyčistenie Horovského kanála
v dôsledku záplav a pandemických obmedzení.
Bohužiaľ toto všetko sa odzrkadľuje v celkovom
odvádzaní dažďovej vody z jarkov. V spolupráci so
starostom obce Tušice pracujeme na vyčistení
kanála smerom k „čerpačke“, ktorý bude slúžiť na
odvádzanie dažďovej vody od materskej školy
a priľahlých nehnuteľností. V tejto súvislosti
prosím občanov, aby nevynášali smetie a konáre do
tohto jarku. Tieto jarky boli navrhnuté tak, aby pri
prívalových dažďoch odvádzali vodu od rodinných
domov, ale ak ich svojvoľne zasypeme
a zamedzíme prietoku tejto vody, potom nastávajú
situácie ako to bolo aj tohto roku, že boli zaplavené
pivnice. Celkové odvádzanie dažďovej vody za
lokalitou Základnej školy s Materskou školou
a prehĺbenie jarkov pri hlavnej ceste riešime so
Správou ciest Košice, ktorý zodpovedajú za danú
komunikáciu. Projekt odvodnenia ako aj
vytvorenia parkoviska pri kostole je predmetom
jednania s projektantkou, ktorý je potrebné
odborne posúdiť, aby bol splnený účel odvádzania
dažďových vôd z obce.

Na to, aby boli všetky verejné priestranstvá
upravené a pravidelne kosené, sme museli zakúpiť
motorovú kosačku. Občania musia prejaviť
pochopenie, pretože máme len jedného pracovníka,
ktorý je prijatý na kosenie a nie je možné hneď
upraviť všetky plochy. Týmto chcem poďakovať p.
Tudjovi, ale aj p. Marekovi Vargovi a p. Michalovi
Šalitrošovi, ktorí v krízových momentoch ochotne
poskytli súčinnosť pri kosení. Ďakujem aj
Dávidovi Froňovi, ktorý v rámci svojho študijného
voľna ochotne prišiel a pomohol.
S poľutovaním musím konštatovať, že v oblasti
kultúry a športu boli odložené všetky aktivity.
O športových kluboch, ktoré pôsobia v našej obci
si prečítate v príspevkoch ich vedúcich. V oblasti
kultúry, kým to okolnosti dovoľovali bolo
organizované
v rámci
aktivity
Združenia
mariánskej mládeže fašiangové stretnutie detí
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V našej obci vykonáva svoju činnosť firma
Agroves
s.r.o.,
ktorá
je
najväčším
zamestnávateľom v našej obci a zároveň vykonáva
poľnohospodársku činnosť v našom katastrálnom
území, ale aj na území susedných obcí. Najväčším
problémom pri výkone ich činností je
znečisťovanie komunikácií v našej obci ako aj
v priľahlých obciach. Firma berie na vedomie tieto
sťažnosti a na základe toho zakúpila aj auto
s čistiacimi kefami, ktoré budú používať na čistenie
cesty. S firmou riešime aj znečistenú a neupravenú
komunikáciu smerom k Ondave, ktorú využívajú
občania, matky s kočíkmi a rodičia s deťmi na
výlety bicyklom a cestu do prírody. Ale v tomto
bode musíme uznať fakt, že firma Agroves
a zástupcovia firmy ochotne a promptne reagujú na
každú jednu požiadavku z našej strany a zapožičajú
svoje mechanizmy a to bez nároku na odplatu
(poskytli priestory na uskladnenie kompostérov,
priestory na parkovanie pre potreby rekonštrukcie
elektrického vedenia, odhrabávanie snehu...). Preto
musíme byť tolerantní a prejaviť pochopenie,
pretože nie každý problém sa dá riešiť rýchlo
a niektoré veci nevieme ovplyvniť. Každá sťažnosť
zo
strany
občanov
je
prediskutovaná
s predstaviteľmi spoločnosti a je v záujme oboch
strán
vyriešiť
sťažnosti
k spokojnosti.
Poľnohospodárske
práce
sú
závislé
od
poveternostných podmienok. Týmto chceme celej
spoločnosti vyjadriť poďakovanie za spoluprácu.

Veľa z vás sa pýta, prečo aj v noci svieti
zrekonštruované verejné osvetlenie. Po prepočítaní
nákladov zo strany odborníkov je dokázané, že
vypínanie a zapínanie svietidiel vedie k ich
následnému poškodeniu (ako je to možné vidieť pri
starom osvetlení, kde postupne vypovedajú všetky
lampy), preto o 22:00 dochádza k zníženiu
intenzity svietivosti. Čo sa týka nefunkčnosti
rozhlasu je potrebná rozsiahla rekonštrukcia,
pretože staré vedenie už stráca funkčnosť.
V súčasnosti nie je funkčný rozhlas na celej
Ondavskej ulici, pri č.d. 53 a v uličke pri Jednote.
Čiastočnú opravu rozhlasu máme prisľúbenú
v rámci rekonštrukcie osvetlenia v druhej etape.
Záver roka sa niesol aj v otázke vybudovania
predajne GVP v našej obci. Ako pri každej otázke,
aj tu sú občania ktorí by uvítali zriadenie predajne,
ale aj tí, ktorí s jej realizáciou nesúhlasia. Na teraz
je stanovisko obecného zastupiteľstva také, že
v požadovanej lokalite pri materskej škole sa
vybudovanie predajne neschvaľuje, ale sú otvorení
rokovať o ďalšej žiadosti o zriadenie predajne
v inej lokalite.
V závere
chcem
vyjadriť
poďakovanie
pracovníčkam obecného úradu, pracovníkovi V.
Tudjovi, ktorý sám a ochotne vykonáva všetky
práce v obci. Veľká vďaka patrí Marcele a Beáte
Barbaričovým, ktoré pracujú už dlhodobo v našej
obci a neváhajú prijať akúkoľvek prácu aj nad
rámec ich stanoveného pracovného času, ktorý
majú v rámci projektu Úradu práce. Osobitná
vďaka patrí všetkým poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí sa pravidelne zúčastňujú
rokovaní a snažia sa robiť veci v obecnom záujme.

Ďalším problémom občanov, je to, ako sa
vysporiadať so stavebným odpadom napríklad po
rekonštrukcii. Pre drobný stavebný odpad
(omietky, rozdrvené tehly, kvádre, obklady
a dlažby...) bude vytvorené zberné miesto v areály
malej obecnej kompostárne. Ak má niekto veľa
stavebného odpadu, je možnosť objednať
veľkokapacitný kontajner, kde náklady naňho
znáša občan a tento stavebný odpad mu bude
odvezený. Ostatné komodity ako šatstvo, kabelky,
nábytok sú predmetom rokovaní s obcou Tušice,
kde je zriadený zberný dvor. Po podpísaní zmluvy
o spolupráci,
budú
občania
informovaní
o možnostiach vývozu odpadu a podrobnosti
k druhu zbieraných komodít.

Vážení občania, som vďačná za každý váš podnet
na zlepšenie mojej práce, či práce poslancov
a verím, že len takáto spolupráca s vami povedie
k úspešnému životu a práci v našej obci. Na záver
pripájam citát, ktorý ma povzbudil v mojom
pôsobení a verím, že bude inšpiráciou aj pre vás:
„Nikto z nás nevie, čo sa stane o minútu, no napriek
tomu sa uberáme ďalej, pretože dôverujeme.
Pretože máme vieru.“

3

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:
štátny občan Slovenskej republiky s trvalým
pobytom alebo prechodným pobytom na území
Slovenskej republiky,
občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na
území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou
podľa prvého bodu,
štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom,
prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom
na území Slovenskej republiky okrem cudzinca
požívajúceho diplomatické výsady a imunity na
území
Slovenskej
republiky
podľa
medzinárodného práva.
To znamená:
ak má fyzická osoba v Slovenskej republike
trvalý pobyt je, podľa zákona o sčítaní, povinná
sčítať sa v Slovenskej republike.
ak má fyzická osoba akýkoľvek iný registrovaný
pobyt v Slovenskej republike je, podľa zákona o
sčítaní, povinná sčítať sa v Slovenskej
republike.
Ako sa sčítať?
Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám alebo s
pomocou blízkej osoby vyplnením sčítacieho
formulára pre obyvateľov.
Kde elektronicky vyplním sčítací formulár?
Sčítací formulár vyplníte počas doby sčítania
na www.scitanie.sk kliknutím na „Sčítať sa“.
Sčítací formulár je možné vyplniť aj cez mobilnú
aplikáciu, ktorá je počas doby sčítania obyvateľov
dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
Aplikáciu si obyvateľ stiahne do mobilného
telefónu alebo tabletu z Google Play alebo App
Store. Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek
mieste pomocou počítača, notebooku, tabletu,
mobilu s pripojením na internet.
Ako sa prihlásim do sčítacieho formulára?
Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je
potrebné zadať Vaše rodné číslo. Ak sčítavate
Vášho rodinného príslušníka alebo inú blízku
osobu zadajte jeho/jej rodné číslo. Následne príde
k overeniu identity. Systém Vás vyzve k
autentifikácii zadaním doplnkového údaja.
Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia,
ide o údaj, ktorý poznáte iba Vy alebo blízka osoba,
napr. rodinný príslušník, ktorý Vám pomáha so
sčítaním.
Ak ste obyvateľ bez rodného čísla do sčítacieho
formulára sa prihlásite zadaním Vášho dátumu
narodenia a pohlavia. V takomto prípade vypĺňate
formulár na sčítanie obyvateľov typu B.

Čo je sčítanie obyvateľov, domov a bytov ?
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len
„SODB“) možno považovať za najstarší druh
štatistiky, má dlhodobú tradíciu vo svete i na
Slovensku. Je osobitým druhom štatistického
zisťovania, ktoré sa na Slovensku uskutočňuje
každých desať rokov, naposledy sa konalo v roku
2011. Predmetom sčítania sú všetci obyvatelia SR
a všetky byty a domy na území SR. SODB je
jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah,
rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje
osobitný zákon.
Prečo je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
dôležité?
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje
jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o
stave spoločnosti, o jej demografických, sociálnoekonomických a kultúrnych štruktúrach, o
životných podmienkach obyvateľov a bývaní.
Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú
súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie
vytvára súbor hodnotných informácií dostupných
širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické,
sociálne a ekonomické rozhodovanie od
celoštátnej, cez regionálnu až po lokálnu úroveň.
Ako prebieha Sčítanie obyvateľov, domov a
bytov 2021?
SODB 2021 je realizované v dvoch etapách, ktoré
na seba nadväzujú: sčítanie domov a bytov a
sčítanie obyvateľov. Sčítanie domov a bytov
prebieha v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára
2021. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci
so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní
domov a bytov nepodieľa. Sčítanie obyvateľov
prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca
2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť
kalendárnych týždňov.
Aké sú špecifiká SODB 2021?
SODB 2021 je prvým integrovaným a plne
elektronickým
sčítaním na
Slovensku.
Integrované sčítanie je založené na kombinácii
údajov z administratívnych zdrojov údajov a
údajov získaných v teréne. SODB 2021 prebieha
výlučne elektronicky, bez použitia papierových
formulárov,
prostredníctvom
elektronického
formulára na sčítanie domov a bytov a
elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.
Kto sa sčítava?
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho
formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej
republiky.
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administratívnych zdrojov. V porovnaní s
predchádzajúcimi sčítaniami je teda otázok menej.
Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom
pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o
dochádzke do zamestnania, o národnosti, o
materinskom jazyku, o náboženstve, o vzťahoch
medzi členmi domácnosti.
Kto vyplní sčítací formulár za neplnoletú,
nesvojprávnu osobu?
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Ak
sa takýto obyvateľ nachádza v zariadení (napr. v
centre pre deti a rodiny, v domove sociálnych
služieb pre deti alebo dospelých s duševným
postihnutím) bude sčítaný prostredníctvom
stacionárneho asistenta sčítania v zariadení alebo
mobilného asistenta sčítania, ktorého si zariadenie
vyžiada na obci. Tieto osoby môžu byť tiež sčítané
zákonným zástupcom alebo blízkou osobou, napr.
príbuzným.

Akým spôsobom vyplním sčítací formulár?
Po prihlásení sa do sčítacieho formulára Vás uvíta
úvodné slovo, následne pokračujete na jednotlivé
otázky. Odpoveď na otázku si vyberiete z
predvolenej ponuky možností alebo odpoveď do
poľa vpíšete. Medzi jednotlivými otázkami sa
pohybujete pomocou tlačidla „Ďalej“. Tlačidlom
„Späť“ je možné vrátiť sa k predchádzajúcej
otázke. Pred odoslaním formulára si môžete všetky
Vaše odpovede skontrolovať v časti s názvom
„Zhrnutie formulára“, ktoré sa Vám zobrazí
automaticky po zodpovedaní otázok.
Ak nerozumiete zneniu otázky, použitým pojmom
alebo ponúkaným možnostiam pomôžu Vám
vysvetlivky. Základná vysvetlivka sa nachádza
priamo pod otázkou, doplňujúca vysvetlivka pod
ikonou (i) a podrobnú metodickú vysvetlivku
nájdete v časti Pomoc v päte formulára.
Aké otázky obsahuje sčítací formulár?
Prostredníctvom
sčítacieho formulára pre
obyvateľov sa zisťujú iba údaje, ktoré nebolo
možné získať v požadovanej kvalite z existujúcich

COVID 19 v našej obci
Aj v našej obci prebehlo celoplošné testovanie. Prvé kolo sa
uskutočnilo dňa 31.10.2020 a 01.11.2020, zúčastnilo sa ho 341
ľudí. Všetko prebehlo hladko a to aj vďaka vám. Druhé kolo
prebehlo v sobotu 07.11.2020 a v nedeľu 08.11.2020
a odobratých bolo 707 vzoriek. Veľká vďaka patrí
dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ponúkli: MUDr. Petronele
Matiovej, PhDr. Mariane Ščerbakovej, ktoré vykonávali odbery,
Diane Čačkovej, Bc. Silvii Dubjakovej, ďalej administratívni
pracovníci: Ing. Ivana Ivanová, Veronika Berecinová, Bc.
Mariana Silajová a Lenka Haberová. Celá akcia bola pod
vedením príslušníka OZ p. Pavla Haberu a za dohľadu
príslušníkov PZ Rastislava Jakuboca a Kristiána Trusu. Aj keď je
situácia mimoriadna a sú to pre všetkých náročné časy, spoločnou
zodpovednosťou môžeme chrániť seba aj najbližších.
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Aktivity v roku 2021

Chodník pri
Materskej škole

Distribúcia kompostérov

Čelná stena Dom smútku

Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok

Zriadenie malej obecnej
kompostárne

Autobusová zastávka

Čistenie odvodňovacieho kanálu

Rekonštrukcia NN prípojky
a verejného svetlenia

Stretnutie mládeže
6

Aktivity žiakov v Základnej škole :
Vážení občania, milí rodičia.

pedagogickej
asistentky
Mgr.
J.Vargovej
a školskej špeciálnej pedagogičky Mgr. E.
Kurtošovej trávili letné dni vzdelávacími
voľnočasovými
aktivitami.
Učenie
hrou
v spoločnosti kamarátov sa stretlo s priaznivým
ohlasom.

Rok 2020,s ktorým sa čoskoro rozlúčime, bude
v histórii každej školy na Slovensku už navždy
zapísaný ako rok, v ktorom sme sa ocitli v
neočakávanej situácii – vyučovanie sa prenieslo zo
škôl do domácností.

Nový školský rok sme začali s vedomím, že každý
spoločne strávený deň v škole je vymoženosťou.
Naša škola síce od septembra nezažívala žiadne
mimoriadne prerušenia vyučovania, no viaceré
školy na Slovensku kvôli epidémii zatvárali triedy.

Keď začiatkom roka 2020 žiaci absolvovali
Lyžiarsky výcvik v Drienici, zabávali sa na
Valentínskej diskotéke či školskom karnevale,
nikto z nás netušil, že na dlhý čas sa podobné
aktivity úplne zastavia. Boli sme svedkami toho, že
rokmi zabehnutý chod školy sa uprostred bežne
plynúcich dní náhle zmenil.

Sme radi, že aspoň mladší žiaci sa môžu
neprerušene vzdelávať v škole. Vyučovanie našich
žiakov 5.-9.ročníka sa od 26.10.2020 opäť
prenieslo zo školy domov. Prevažná väčšina žiakov
pristupuje k svojim povinnostiam zodpovedne.
Sme hrdí na to, že takto statočne znovu zvládajú
neľahkú situáciu za pomoci svojich učiteľov
a podpory svojich rodičov.

Od 16.3.2020 si žiaci, učitelia a rodičia museli
zvyknúť na úplne iný spôsob školskej práce. Naši
učitelia si veľmi skoro osvojili prácu v prostredí
platformy ZOOM a už na jar 2020 sme vyučovali
prostredníctvom online stretnutí so žiakmi. S tými,
ktorí nemali technické možnosti pripojenia na
internet, komunikovali učitelia prostredníctvom
pošty a telefonických hovorov. Veľkou pomocou
bola aj práca inkluzívneho tímu – pedagogické
asistentky a školská špeciálna pedagogička
intenzívne pracovali so žiakmi, ktorí majú
špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.

Našou prioritou je prejsť týmto náročným obdobím
s najmenším možným negatívnym dopadom na
osobnosť dieťaťa. Vedomosti sa dajú dohnať, no
bezprostredné medziľudské kontakty sa cez
obrazovku udržiavajú ťažko. Technika možno
prekonala každú vzdialenosť, no je otázne, či
vytvorila nejakú blízkosť. Hlavnou víziou pre rok
2021 je preto posilnenie školy ako komunity,
v prostredí ktorej sa dieťa stáva najlepšou verziou
seba samého. Veríme, že v budúcom roku budeme
mať dostatok príležitostí na naplnenie tohto cieľa.

S veľkou radosťou sme 1.6.2020 otvorili školu pre
žiakov 1.-5.ročníka. Pri dodržiavaní prísnych
protiepidemiologických opatrení tak mohli aspoň
mladší žiaci zažívať celý mesiac atmosféru
prirodzeného školského prostredia. Posledný
júnový týždeň bolo konečne umožnené prísť do
školy aj starším žiakom.

Mgr. Lenka Brecková, riaditeľka ZŠ s MŠ

V období 1.7.-10.7.2020 sme zrealizovali „Letnú
školu“. Žiaci 1.- 3.ročníka pod
vedením

Letná škola

Júnový návrat do školy
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Aktivity našich najmenších v Materskej škole v roku 2020
Vo februári 14.2. 2020 sa konal v našej materskej
škole karneval na tému Les a lesné zvieratká.
Navštívili nás aj z Michalovskej hvezdárne so
svojim programom Planéty.

ukážky, prezentácie a klipy sprostredkovali svojim
deťom.
V júni sa deti opäť vrátili do MŠ a rodičia prejavili
záujem aj o letnú školu

V marci sa kvôli corona vírusu výchovnovzdelávacia činnosť začala realizovať v spolupráci
s rodičmi detí formou home office a to
prostredníctvom Facebook stránky, stránky MŠ
a mailovou komunikáciou počas ktorej učiteľky
zadávali aktivity online a tak plnili jednotlivé
úlohy a témy podľa plánov. Veľká vďaka patrí aj
rodičom, ktorí jednotlivé pracovné listy, video

Tak sa uskutočnila aj rozlúčka s predškolákmi na
úrovni školy.
2.9.2020 sa začal nový šk. rok s 29 deťmi. Medzi
významné aktivity, ktoré sa uskutočnili bol Deň
mlieka na školách, jesenná súťaž o najkrajší obraz
z lístia, deň jablka, Mikuláš v MŠ vianočné
obdobie

.
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Oznamy a zmeny:
Prečo platíme za odpad viac
Asi prvá otázka, ktorá vzniká je, prečo sa opäť
menili poplatky za odpady? Mali sme vynikajúci
systém, ktorý do veľkej miery umožňoval, aby sa
občan sám rozhodol, či si zakúpi vrecia alebo
celoročnú známku. Avšak zákon ukladá, aby sa
stanovila sadzba poplatku za vývoz odpadu na
osobu a kalendárny deň. Tým pádom sme museli
prijať VZN, ktoré spĺňa zákonné požiadavky.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2020 bolo
schválené na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 14.12.2020 a v článku II.
Miestny poplatok v §4 sadzba poplatku obec
stanovuje
sadzbu poplatku bez zavedenia
množstvového zberu komunálnych odpadov:
0,003562 €/osoba a kalendárny deň (13 €/osoba).
Teda každý občan, ktorý ma trvalý pobyt v našej
obci zaplatí 13 €. Ďalej v § 6 Podmienky
a preukázaná povinnosť poplatníka na zníženie
poplatku alebo jeho časti je uvedené, akým
spôsobom môže poplatník požiadať o zníženie
poplatku – len po predložení písomnej žiadosti.
Poplatok sa zníži o 10 % za obdobie, kedy sa viac
ako 90 dní nezdržiava v mieste trvalého bydliska.
Ak sa niekto nezdržiava v mieste trvalého bydliska
doručí potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste
aktuálneho pobytu. Všeobecné záväzné nariadenie
č. 15/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na
území obce v článku II. zmesový odpad v § 5
náklady na zbernú nádobu na zmesový odpad je
v odseku 5 a 6 uvedený prepočet na osoby.
Poplatky pre domácnosti:
1 osoba – 13 €, v poplatku je zahrnutých 6 vriec
2 osoby – 26 €, v poplatku je 1 známka.
3 osoby – 39 €, v poplatku je 1 známka
4 osoby – 52 €, v poplatku je 1 známka

V prípade potreby si môže domácnosť s počtom 24 členov dokúpiť ďalšiu registrovanú známku
v hodnote 52 €.
5 osôb – 65 €, v poplatku je zahrnutá 1 známka
a druhú si domácnosť môže dokúpiť za sumu 39 €.
6 osôb – 78 €, v poplatku je zahrnutá 1 známka
a druhú si domácnosť môže dokúpiť za sumu 26 €.
7 osôb – 91 €, v poplatku je zahrnutá 1 známka
a druhú si domácnosť môže dokúpiť za sumu 13 €.
8 osôb – 104 €, v poplatku sú zahrnuté 2
registrované známky.
Vrecia na odpad si naďalej môže občan v prípade
potreby zakúpiť v hodnote 2 €. Nie je však už
možný výber, či bude kupovať vrecia alebo
známku. Poplatok je stanovený na osoby.
Chápeme, že tento poplatok sa zdá vysoký, ale
žiaľ v dôsledku zmien Zákona o odpadoch sa
zvyšuje poplatok za uloženie odpadu a ten sa
potom premieta do sumy, ktorú nám spoločnosť
Fúra s.r.o. fakturuje za vývoz odpadu. Obec
negeneruje z vyberaných poplatkov zisk. Poplatok
pokrýva náklady obce na vývoz odpadu. Ak si
premietneme ročný poplatok na mesiace – občan
zaplatí 1,08 € mesačne za vývoz odpadu. Preto na
záver chceme vyzdvihnúť, že
poplatky sa
nezvyšujú preto, lebo obec chce profitovať na
svojich občanoch a zmena výberu poplatku nie je
nejakým rozmarom, ale je to výsledok Zákonných
úprav, ktoré obec musí podstúpiť. Veríme, že
prejavíte pochopenie. Aj my by sme boli radi, keby
všetko ostalo takpovediac „po starom“. Poplatky za
odpad sa budú vyberať až od 15. februára 2021
alebo podľa aktuálnych opatrení. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu prosíme občanov, aby
uprednostňovali bezhotovostný prevod. (číslo účtu
SK65 5600 0000 0042 1594 6002).

Zmeny sadzieb daní
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2020 bolo prijaté VZN č. 16/2020 o miestnych daniach na
území obce, kde boli upravené niektoré sadzby za daň z nehnuteľnosti. Celé znenie VZN nájdete na našej
webovej stránke. Majiteľom nehnuteľnosti budú doručené rozhodnutia s vyrubenou daňou.
Vážení občania, všetky prijaté zmeny a aktuálne dianie v našej obci je zverejnené na webovom sídle obce
www.tusickanovaves.sk a na facebook stránke obce. Všetky oznamy sú zároveň zverejňované na úradných
tabuliach obce a sú vyvesené aj v predajni COOP Jednota. Navyše v miestnom rozhlase informujeme podľa
možností včas o všetkom, čo je potrebné pre chod obce a informovanosť občanov. Prosíme, aby ste
využívali tieto informačné kanály, ktoré sú dostupné. V prípade otázok nás samozrejme môžete kontaktovať
emailom na adrese: sekretariat@tusickanovaves.sk a starosta@tusickanovaves.sk a telefónnom čísle
056/6495 711.
9

Šport
Rok 2020 z pohľadu OŠK Tušice – Tušická Nová Ves
Vážení občania, drahí futbaloví fanúšikovia nášho
klubu.

prioritou. Do semifinále nám žreb priradil mužstvo
Malčíc . Zápas sa odohral na neutrálnej pôde
v Zalužiciach a nám sa podarilo dobrým výkonom
zdolať tento tím2:1 – postúpili sme do finále.
Finále sa hralo posledný Júnový víkend
v Strážskom. Našim fanúšikom sme opäť
zabezpečili dopravu, aby si finále mohli užiť
spoločne s nami. V kvalitnom zápase proti celku
Palína sme dobrou hrou a premenenými šancami
VYHRALI, postupne skóroval náš kapitán Ľ.
Novák, D. Gajdoščík (zimná posila) a 2 gólmi
výhru poistil S. Hajduk.

Hneď v úvode by sme sa Vám chceli v mene celého
klubu poďakovať za to, že ste NAJLEPŠÍ! Vaša
podpora je veľkým prínosom v každom jednom
zápase. Dodáva nám energiu a ženie nás k lepším
výkonom.
Rok 2020 sa niesol v duchu obmedzenia sociálneho
života každého jedného z nás a reštrikcie sa
samozrejme dotkli aj nášho milovaného športu –
futbalu. Na začiatku roka, keď sme začínali so
zimnou prípravou by nikoho nenapadlo, že ročník
2019/2020 sa nedohrá a nový ročník 2020/2021
skončí prerušením. Bol to nový precedens, ktorý
nemal doteraz obdoby, no museli sme to prijať ako
fakt, za ktorý nikto nemôže. Napriek tomu by sme
Vám chceli radi priblížiť aspoň to čo sa podarilo.

Konečný výsledok OŠK Tušice – TNV 4:2 ŠK
Agro Palín – konečne sa nám podarilo vyhrať
a zapísať naše mužstvo na listinu víťazov tejto
okresnej súťaže!
Aktuálnu sezónu 2020/2021 máme dobre
rozbehnutú, pričom sme prehrali len náš úvodný
zápas a „zimujeme“ na dobrom 3. mieste so 4bodovou stratou na vedúce mužstvo a 2 zápasmi
k dobru.

Zimnú prípravu sme už štandardne začali druhý
Januárový víkend. Pred nami boli nové výzvy, na
ktoré sme sa chceli dobre pripraviť a preto boli
tréningy kvalitné, zamerané na kondíciu pod
vedením nášho trénera P. Škultétyho.

Vírus zasiahol aj naše mužstvo a po 9. kole sme
museli prerušiť súťažný ročník, pričom dúfame že
situácia sa na jar zlepší a my budeme môcť
pokračovať v súťaži opäť na jar.

Aj v roku 2020 sme sa zapojili do Krajskej
futbalovej ligy, ktorú organizuje košická župa.
Odohrali sme v nej 3 súťažné zápasy, v ktorých
sme zdolali mužstvá Kalše B a Trhovíšť. Napokon
sme však nestačili v 3. kole na mužstvo Záhora a zo
súťaže sme vypadli. V tom čase sme ani netušili, že
to budú aj posledné zápasy na dlhší čas. Prišla
pandémia a súťažný ročník 2019/2020 sa ani
nezačal – s výnimkou pohára, v tom sme
pokračovali.

V neposlednom rade by sme si chceli aj takto uctiť
pamiatku LEGENDY nášho klubu a veľkého
fanúšika. Všetci sme ho poznali pod prezývkou
PELÉ. Ján Jakuboc nás prednedávnom opustil
a my by sme chceli vzdať celej rodine úprimnú
sústrasť.
Na záver by sme chceli vysloviť nádej, že sa v jari
opäť spolu s Vami vidíme na ihriskách aspoň
v takom hojnom počte, v akom sme sa stretávali
doteraz.

Okresný pohár bola jediná súťaž, ktorú sme
v históriu klubu ešte nikdy nevyhrali – akási
nedosiahnuteľná méta pre náš klub. Stala sa pre nás
Peter Škultéty, štatutárny zástupca klubu
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Stolnotenisový oddiel obec Tušická Nová Ves
Stolnotenisový oddiel reprezentuje našu obec v 5.
lige Michalovsko – Sobraneckej. Súťažný ročník
2019-2020 bol pre nás úspešný. Zo 14. klubov sme
sa umiestnili na peknom 3 mieste s rovnakým
počtom bodov 48 ako druhé Budkovce. V sezóne
reprezentovali hráči: Andrejčin Tomáš, Čižmárik
Peter, Ivan Peter, Marjov Ľubomír, Matysko Ján,
Petrík Filip, Petrík Peter, Šimai Juraj, Weber Jálius.
Náš oddiel trénuje pondelkami a stredami

v priestoroch starej školy. Majstrovské zápasy
hráme piatkami a sobotami. Súťažný ročník 2020 –
2021 pandémia Covid-19 narušila celé odvetvie
športu. V. liga Michalovsko – Sobranecká
v stolnom tenise bola prerušená až do odvolania.
Na záver by som sa chcel poďakovať chlapcom za
vzornú reprezentáciu našej obce, sponzorom, ktorí
nás podporujú v tejto činnosti a obci, ktorá nám
poskytuje priestory.

Vedúci oddielu Peter Ivan

Spoločenská rubrika:
Narodenia: Oliver Kužma

Sobáše: Martin Jančo

Ema Ivanová
Anna Lukáčová
Diana Chmelnická

Úmrtia: Mária Eštoková č.d. 184

Frederik Orenčák
Miloš Furda

november 2020
august 2020
jún 2020

Najstarší občania: Mária Bodnárová – 95 rokov

Jozef Kmec č.d. 135
Juraj Eštok č.d. 184
Zuzana Vaľovská č.d. 102
Jozef Eľko č.d. 115
Andrej Eľko č.d. 107
Diana Chmelnická č.d. 209
Michal Sagan č.d. 148
Ján Jakuboc č.d. 113
Ján Onder č.d. 124
Anna Baranová č.d. 33
Michal Poperník č.d. 169

Helena Eľková – 93 rokov
Anna Tačarová – 92 rokov

Životné jubileá
50 rokov
Slavomír Asnaď
Peter Bajus
Jana Veseleniová
Monika Klimová
Viera Froňová

60 rokov
Jarmila Kolesárová
Marta Vaľovská
Jozefína Šalitrošová
Miroslav Hajduk
Jozefína Matiová

70 rokov

80 rokov

Anna Ivanová
Anna Oporosková
Mária Froňová
Mária Bálintová
Helena Mištaľová
Terézia Siváková

Anna Beňáková
Ján Asnaď

Anna Drábková
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90 rokov
Mária Macaneková

Rozhovor s konateľom firmy AGROVES s.r.o., Ing. Jozefom Raničom
odišla do zaslúženého dôchodku. Nastúpili mladí
ľudia, ktorí sú veľmi dobrými odborníkmi a firma
je na týchto ľudí veľmi hrdá.

1. Ako hodnotíte práve končiaci sa hospodársky
rok 2020?
Celý rok 2020 bol z hľadiska obrábania pôdy,
zakladania porastov, zberu plodín nesmierne veľmi
náročný. Jar bola suchá a studená, v máji, keď nám
kvitla repka a vzchádzali teplomilné plodiny, ako
kukurica a sója bolo veľmi chladno aj
s prízemnými mrazíkmi. Ale to sme ešte nevedeli,
čo nás čaká v lete a v jeseni – kedy spadlo
nesmierne veľa dažďových zrážok 300 %
z normálu, čo je v mesiaci jún, júl po 145 mm
mesačne. V žatve sme doslova kradli úrodu z poľa
namiesto 10-12 dní sme žatvu robili 25 dní
a skončili sme 1.augusta s priemernými úrodami.
Novú repku sme založili v auguste v termíne, ale
kvôli vysokým dažďovým zrážkam september –
november nám repka na dvoch parcelách doslova
vymokla, a na jar zrejme budeme musieť vysiať
náhradnú plodinu. Čo je horšie nepodarilo sa nám
zasiať celé plánované množstvo ozimnej pšenice,
čím nám veľmi ovplyvní táto skutočnosť osev jarín
a budeme nútení siať jarnú pšenicu, ktorá je ale
menej výnosná. V polovici decembra sme pomaly
ukončili zber kukurice na zrno, ktorú ale budeme
sušiť ešte minimálne ďalších 7-10 dní. Musíme sa
z titulu zberu kukurice ospravedlniť všetkým
občanom za znečistené cesty, ktoré sme nedokázali
k ich spokojnosti, ale i našej očistiť, pretože
nedisponujeme technikou na čistenie ciest a ani
takúto službu nám nikto nevie prísť urobiť po 15.00
hod.

4. Ako pokračujete v nákupe pôdy?
Agroves nakupuje pôdu od vlastníkov už veľmi
dlho. Ročne nakúpime okolo 20 hektárov pôdy.
Naša spoločnosť pre vlastníka pôdy zadarmo
spracuje všetky potrebné materiály – ako kúpnu
zmluvu, vklad do katastra, overenie podpisov
a vyplatí dohodnutú sumu na účet, alebo
v hotovosti pri podpise zmluvy. Veľmi nás mrzí,
ale stav, že niektorí občania predali pôdu radšej
zahraničným podnikateľom v poľnohospodárstve
a nie našej spoločnosti, pričom cenu pôdy za 1
hektár vieme vyplatiť minimálne takú, ako
zahraničný podnikateľ. Veľa ľudí sa vyjadrilo, že
oni by také svedomie nemali ,že by nepredali pôdu
do zahraničných rúk a pôdu predali nám .
5. Ako hodnotíte uzatváranie nájomných zmlúv
s vlastníkmi pôdy?
Celý komplex povinností okolo pôdy, vrátane
uzatvárania nájomných zmlúv má na starosti
v Agrovese jedna zamestnankyňa. Spolu máme
uzavretých približne 638 nájomných zmlúv, za
všetky katastrálne územia, v ktorých pôdu
obrábame. Okresný úrad, pozemkový odbor
každoročne vyhlasuje obvyklú cenu nájomného za
pôdu podľa jednotlivých katastrov, na základe
povinných hlásení výšky nájmov od jednotlivých
agropodnikateľov na pôde. Túto obvyklú cenu
nemôže podnikateľ podliezť – čiže vyplatiť nižšiu.
Za katastre, ktoré obhospodaruje naša firma sa
vyhlásené obvyklé nájomné pohybuje v závislosti
od katastrálneho územia od 37,39 €/ha až 50,-€/ha.
Mrzí nás, ale stav vo vlastníctve pôdy, kedy
vlastník pôdy nepreberá poštu -obálku s návrhom
nájomnej zmluvy, lebo na liste vlastníctva má
uvedenú inú adresu, ako má momentálne trvalé
bydlisko. My takýchto vlastníkov nevieme
vypátrať a nájomné končí v depozite, nie v rukách
vlastníka. Takisto nájomné nekončí v rukách
neznámych vlastníkov, ktorých pozemky spravuje
slovenský pozemkový fond. Tieto financie za
niekoľko sto hektárov platíme štátu a nie
vlastníkom, čo nie je spravodlivé. Naša spoločnosť
vie pomôcť osobám, ktorí nezdedili po svojich

2. Bolo povedané veľa negatívneho, ale uveďte
čo bolo pozitívne v roku 2020:
Pozitívne v roku 2020 bolo to, že aj napriek veľmi
zlým poveternostným podmienkam sme pozberali
všetko, čo sa nám urodilo, vrátane kukurice na
zrno, napriek veľmi zlým podmienkam, aké sme
ešte nikdy nemali. Aby sme mali z čoho financovať
prevádzku firmy, časť pozberanej úrody sme už
predali a časť úrody čaká na predaj v budúcom
roku. Takisto našu firmu obišiel koronavírus –
COVID 19, s výnimkou jedného prípadu. To bolo
na tomto roku najpozitívnejšie.
3. Ako sa Vám darí v zamestnanosti?
V Agrovese momentálne pracuje 25 osôb. Zvládli
sme vynikajúco výmenu staršej generácie, ktorá
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rodičoch žiadnu pôdu a ich rodičia takúto pôdu
vlastnili v extraviláne obce. Po vybavení formalít
takúto pôdu vieme už od nich ako známeho
vlastníka odkúpiť za vynikajúcu cenu. Ak sa
samozrejme takto rozhodnú alebo pôdu zoberieme
do nájmu, na základe uzatvorenia nájomnej
zmluvy.

prostredie zachovali, respektíve skvalitnili aj pre
generácie, ktoré prídu po nás. Výroba potravín je
nenahraditeľná a každý rok opakujúca sa činnosť.
A v tomto musíme ťahať za rovnaký koniec, ináč
ľudstvo neprežije.
Nakoľko stojíme na prelome starého a nového
roku, dovoľujem si poďakovať všetkým
zamestnancom firmy AGROVES s.r.o. za poctivý
prístup k zvereným úlohám, občanom obce,
vlastníkom
pôdy,
obecnému
úradu
a spolupracujúcim firmám a osobám za spoluprácu
a prajnosť v roku 2020.

6. Čo by ste povedali na záver rozhovoru?
Naša poľnohospodárska činnosť je každý deň
sledovaná a hodnotená stovkami páry očí či už
z autobusov, alebo áut. Naše polia – porasty
a dvory sú príkladne ošetrované a udržiavané za čo
sa nemusíme hanbiť. Bojujeme zo všetkých síl na
poliach proti divokým skládkam konárov,
stavebného odpadu a podobne, aby sme prírodné

Do nového roku 2021 im všetkým želám pevné
zdravie, obyčajné ľudské šťastie, lásku a radosť
počas celého roka v kruhu svojich blízkych.

Kultúrna rubrika:
OZ Novešan –MFS Novešan
Vážení priatelia, občania

v Sobranciach v relácii „Folklór na
Zemplíne“ , ktorú budete mať možnosť vidieť už
čoskoro na TV Zemplín. Sponzorom našej FS je
Agroves Tušická Nová Ves za čo jej a hlavne
konateľovi Ing. Raničovi úprimná vďaka a našej
obci za poskytnutie priestorov.

Našu MFS Vám predstavovať hádam nemusím, ale
len chcem pripomenúť, že tohto roku, je to už 10
rokov čo účinkujeme ako skupina na verejnosti.
Žiaľ toto jubileum nám pokazila nepriaznivá
situácia s pandémiou. Preto naše vystúpenia boli
veľmi skromné. Neuskutočnil sa ani náš plánovaný
koncert s pozvanými hosťami.

Ako som spomenul vyššie nepriaznivú
situáciu nášho účinkovania spôsobila pandémia ale
oveľa väčšiu ranu nám spôsobil náhly odchod úmrtie dvoch našich členov. Začiatkom jari nás
navždy opustil rozprávač vtipov a textár Jozef
Eľko a v neskorej jeseni sólista Ján Jakuboc – česť
ich pamiatke

Naše tohoročné vystúpenia :
2x na svadbe ( Michalovce a Dargov)
4x výročia alebo jubileá – (Mouson, Horovce a 2x
doma v KD
Začiatkom roka v čase volieb do
parlamentu sme sa zúčastnili natáčania

ZO ZPCCH Tušická Nová Ves
Vážení členovia a sympatizanti,

zdravotne problémy predsedníctva ZO, a zároveň
dal návrh na nového predsedu p. Ivan B. VČS
schôdza tento návrh vzala na vedomie a odsúhlasila
za nového predsedu p. Ivana.

činnosť našej ZO v tomto roku bola pre
pandemické opatrenia minimálna a len to čo sa
stihlo začiatkom roka. VČS ZO za rok 2019 sa
konala začiatkom roka 2020 ktorú viedol,
zorganizoval s výborom ZO predseda p. Sivák A.

Ten sa pre vládne opatrenia počas celého roka
trvajúce zatiaľ ani neujal vedenia a pre bezpečnosť
členov ani nezvolával výbor ZO

Schôdza prebehla štandardne s jedinou výnimkou
v programe, kde p. Sivák oznámil že sa vzdáva pre
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Duchovná rubrika
Vážení občania obce

Štedrého dňa a 1.dňa vianočného sme mali osobite
služby Božie pre veriacich v Tušiciach a Tušickej
Novej Vsi. Medzi 1.a 2.vlnou sa nám podarilo
dokončiť obvodový múrik okolo kostolnej
záhrady. V minulom roku sa vybudovalo 73,6 m
múrika a rozšíril sa vstupný chodník od fary, takže
sa tým vytvoril aj vjazd pre vozidlá. Tento vjazd
sa aj využil pri úprave terénu, ktorú vykonávali
mechanizmy. Celkový obvod nového múrika,
ktorý sa vybudoval v rokoch 2019-2020 je 155,6
m. Súčasťou výstavby boli aj nové schody a mostík
smerom ku bočným dverám kostola.

Pred rokom som svoj príspevok končil slovami:
„Čaká nás náročný rok. Hľadáme však pomoc
u Toho ktorý stvoril nebesá i zem: „Od Hospodina
moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“ Žalm
121,2“

Teraz spätne musím povedať, že som vtedy ani len
netušil, aký naozaj náročný rok to bude. Zároveň
však musím tiež povedať, že Hospodin nám aj
v minulom roku pomáhal. Do 6.marca 2020 všetko
bežalo v normálnych koľajach. Mali sme
Okrem toho sme v zbore zvolili nové
pravidelne služby Božie, biblické hodiny, stretávali
presbyterstvo, ktoré bude pokračovať v práci na
sa aj starší na našom stacionári. Začiatkom marca
hmotnom
i duchovnom
budovaní
nášho
však aj na Slovensko dorazila pandémia. Hoci čísla
cirkevného zboru v rokoch 2021 – 2026. Končiace
boli v prvej vlne omnoho nižšie ako teraz, predsa
presbyterstvo v rokoch 2014 -2020 viedlo veľkú
bola prvá vlna spojená s veľkými obavami
vnútornú
rekonštrukciu kostola ( podlahové
a strachom. Takmer na 2 mesiace boli zavreté
kúrenie, nová dlažba, omietky a maľba) a veľkú
kostoly. Prešli sme do on-line priestoru o od piatku
rekonštrukciu kostolnej záhrady ( chodníky
13.marca 2020 sme na YouTube kanáli
a obvodový múrik). Okrem toho
prebehla
Reformovaný zbor Tušice začali vysielať nahrávky
rekonštrukcia
oboch
miestností
zborového
domu.
zo služieb Božích. Zároveň sme aj na sociálnej sieti
Priebežne sa opravovala a udržiavala aj farská
zriadili stránku Reformovaný cirkevný zbor
budova s areálom. Nové presbyterstvo preberá
Tušice, kde sa aj po odznení prvej vlny
štafetu v ťažkom období tretieho uzavretia
uverejňovali audio nahrávky kázni. Je nám ľúto, že
kostolov. Veľmi prežívame odkaz Písma, že
sme od začiatku marca nemohli mať stacionár
budúcnosť nie je v našich rukách.
kvôli obávam o zdravie našich najstarších. Zároveň
sme v uplynulom roku nemali ani nácviky
„ A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra
spevokolu, vzhľadom na to, že pri nácviku bez
vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta,
rúšok hrozí vysoké nebezpečenstvo nákazy a
pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať s rúškami je nácvik veľmi komplikovaný. Pri
veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste
druhom zavretí kostolov od 15.10 do 15.11. 2020
para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne;
sme už boli na situáciu pripravení a začali sme
miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť,
znovu vysielať prenosy zo služieb Božích. Po
budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!“ list
opätovnom otvorení kostolov sme mali služby
Jakuba 4, 13 – 15
Božie pri zníženej kapacite až do Silvestra. Počas
Juraj Brecko, farár cirkevného zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Tušiciach

náboženské podujatia. Celý Jubilejný rok sme boli
dlhé mesiace bez možnosti návštevy chrámu a
spoločnej modlitby v cerkvi. Rodinné udalosti, ako
sú krstiny, svadby a dokonca i pohreby boli
obmedzené na minimum účastníkov. Kontakt so
školou a spolužiakmi mali naše deti len
prostredníctvom online priestoru. Seniori a chorí
boli vyzývaní nevychádzať z domu vôbec. Práca
z domu prinútila mnohých tráviť čas pri svojich

Nová vakcína
Minulý rok bol v Klokočove otvorený Jubilejný
rok pri príležitostí 350. výročia sĺzenia ikony
presvätej Bohorodičky. S touto historickou
udalosťou boli plánované mnohé akcie. Kvôli
pandémii nám zostali len bannery s jej ikonou pri
cestách a spoločná modlitba doma. Pandémia
koronavírusu zasiahla celý svet a obmedzila všetky
spoločenské, rodinné, kultúrne, športové, ale aj
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počítačoch a kvôli zatváraniu prevádzok mnohí
o ňu prišli. Stretnutia s priateľmi zastavil zákaz
vychádzania a zhromažďovania sa. Hranice boli
zatvorené. Nemocnice zaviedli prísny režim
a lôžka pre nakazených pacientov museli byť
vytvárané aj na iných oddeleniach. Niektorí sme
pandémiu pocítili nielen v peňaženke, ale aj
bytostne, keď sme sa len v kruhu najbližších lúčili
so svojimi príbuznými, ktorí tejto zákernej chorobe
podľahli. Dokonca ani v „dušičkovom“ čase sme sa
za nich nemohli ísť pomodliť a zapáliť sviečku na
ich hroby. Som si istý, že nikto z nás takto nikdy
neprežil Veľkú Noc a Dušičky.
Pred 350-timi rokmi náš kraj sužovali
náboženské vojny a trpel pri tom obyčajný ľud.
Zničené domy, vypálené chrámy, choroby, hlad
a chudoba. Práve v tom čase prišlo znamenie
z neba – slzy Matky, ktorými Boh dáva vedieť, že
svoj ľud neopúšťa. Toto je potrebné si uvedomiť aj
na začiatku Nového roka: Boh je s nami! Je s nami
od chvíle nášho počatia. U proroka Jeremiáša
čítame. „Skôr než som ťa utvoril v matkinom lone,
poznal som ťa.“ (Jer 1, 5). Boh je s nami počas
celého nášho života. Lebo: „Ty si môj milovaný
syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1, 11). A „aj keby
matka, zabudla na teba, ja ťa nikdy neopustím.“
(por. Iz 49, 15). Boh je s nami v našich radostiach,
ale aj v čase núdze. Je s nami, keď sa nám darí, ale
aj keď strádame. Je s nami, keď sme zdraví, ale keď
sme chorí. Boh je s nami až do konca a má pre nás
pripravené miesto v nebi, lebo „v dome môjho
Otca je mnoho príbytkov.“ (Jn 14, 2). Si s ním aj

ty? Čo znamená On pre teba? Minulý rok bol pre
nás príležitosťou, aby sme si vedeli zodpovedať na
najdôležitejšie otázky nášho života: „Odkiaľ som
prišiel? Čo je zmyslom môjho putovania na zemi?
a Kam smerujem?“ Boh pre nás urobil všetko:
„...tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal
večný život.“ (Jn 3, 16) A tento svoj život nám
ponúka prostredníctvom Cirkvi, v ktorej sa
môžeme o neho starať, aby vyrástol v nádherný
strom, v ktorom mnohí nájdu odpočinok. Lebo
cirkev, do ktorej sme boli včlenený krstom, nie je
akási organizácia, ktorá „odčerpáva“ verejné
financie pre darmožráčov. Cirkev to si ty! Cirkev
je rodina Božích detí, ktoré zjednotené Svätým
Duchom žijú v láske a jednote. Táto dokonalá
Láska zachráni svet. Zachráni tvoje krachujúce
manželstvo, zachráni tvojho strateného syna,
zachráni tvojho nešťastného kolegu v práci.
Všetci netrpezlivo čakáme na vakcínu, aby sa
náš život vrátil do „normálnych“ koľají. Táto
vakcína je tu už viac ako 2000 rokov a volá sa Ježiš
Kristus. Ponúka sa ti úplne zadarmo, nevnucuje sa,
ale čaká, či ho prijmeš. Čaká, či mu dovolíš, aby ťa
robil šťastným. Čaká, kedy mu otvoríš svoje srdce.
Dovoľme Bohu, aby vytvoril blízkosť, napriek
vzdialenostiam, ktoré sú medzi nami. Všetkým
prajem, aby ste túto Božiu blízkosť pocítili vo
svojich životoch, a aby ste Boha dali na prvé miesto
vo svojich rodinách. Prajem vám, aby ste Bohu
dovolili robiť vás šťastnými podľa jeho vôle.
o.Maroš Rinik, farár Gréckokatolíckej farnosti
už na niektorých miestach zatekalo dovnútra.
V oboch prípadoch sa chcem veľmi pekne
poďakovať za akúkoľvek pomoc, či už finančnú
alebo modlitbovú. V duchovnej rovine sú stále
obmedzené možnosti prichádzať na sväté omše
a pristupovať k sviatostiam, avšak i napriek tomu
chcem poďakovať všetkým, že ste nezanevreli na
duchovný život i keď nás to môže veľmi lákať.
Podarilo sa zrealizovať vysluhovanie sviatosti
birmovania s nádejou, že mladí sa budú aktívne
zapájať
do
života
vo
farnosti.
Vyprosujme si navzájom aj v tomto roku
požehnanie, pomoc a ochranu od Pána Boha, našej
nebeskej Matky Panny Márie a svätého Jozefa,
ktorého rok slávime.

Rok 2020 priniesol do nášho života vo farnosti
množstvo zmien. Sú to zmeny, ktoré sa týkajú
oboch rovín ľudského života ako spoločenskej
osobnej tak aj duchovnej. V tej spoločenskej sú to
rôzne obmedzenia, ktoré nám bránia k možnosti
stretávať sa viac a vo väčšom počte pri akciách.
Avšak i napriek tomu sa nám podarilo
povybavovať náležité povolenia k tomu aby sme
v tomto roku mohli uskutočniť realizáciu nového
vykurovania kostola plynom a nahradiť doterajšie
elektrické podlahové kúrenie, ktoré je finančne
náročné. Ďalšou vecou ktorá sa podarila uskutočniť
je nová strešná krytina na farskej budove, nakoľko
Mgr. Jozef Vaľko, administrátor farnosti
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Služby v obci:
Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov, zapožičanie miešačky a prívesného vozíka. Viac informácii
Vám poskytnú pracovníci obecného úradu.
Ku dňu 31.12.2020 má naša obec 534 obyvateľov. V roku 2020 nastal pokles obyvateľstva nie len
v dôsledku úmrtí, ale aj odhlásením sa z trvalého pobytu a to v počte 11 obyvateľov.
Obývané domy = 161, domy kde býva len 1 človek = 22, domy kde bývajú 2 ľudia = 27, neobývané domy =
24, a nehnuteľnosti, ktoré sú využívané rekreačne = 8.
Prázdnych domov je veľa, obyvateľov žiaľ stále ubúda a o individuálnej bytovej výstavbe zatiaľ
neuvažujeme.

Košene na luce

Sudoku

Kec ja šeno košil,
koník še mi splašil
a ja lem v lajbiku
za koníkom skočil.
Koník še ponoril,
ja do vody spadnul.
A ja z tej Ondavy
poriadne še napil.
Keby len vodičky,
ale i blacička.
Ta ja neukušil
doma do chlebíčka.
Prišol ja domu,
mac me nespoznali.
Za frajirku nešol,
bo mi bul šmerdzaci.
Vžala Haňka vedro,
ta me umývala
a totu brudotu
zo mne pozmývala.
Fešák ja parobok,
bo me už Haňka chce
a po Veľkej noci
ta budze vešele.
Mária Froňová, miestna autorka básní
a životných príbehov.

Zasmejme sa
Tri veľmi staré sestry žijú v spoločnom dome. Raz
večer si najstaršia sestra napustila v kúpeľni na prvom
poschodí vaňu. Opatrne do nej lezie, v tom sa zarazí
a volá na sestru:
- Nevieš, chcela som do vane vliezť alebo z nej už
vyliezť?
Druhá sestra jej odpovedá:
- To neviem, prídem hore a pozriem sa!
V polovici schodišťa sa však zastaví a volá:
- Neviete niekto, či som chcela ísť hore alebo dole?
Najmladšia sestra popíja v hale čaj a počúva staršie
sestry. Krúti hlavou, potom zaklope na stôl a hovorí:
- Musím zaklopať...Dúfam, že nebudem taká ako tie
moje sestry ... a zavolá na ne: Prídem hneď za vami,
len sa najprv pozriem, kto klopal

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

16

