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

Príhovor starostky obce
Aktivity v roku 2021
Žiaci v našej ZŠ a MŠ
Šport

5.
6.
7.
8.

Milí priatelia, Novešania,

Príspevok konateľa firmy Agroves
Kultúrna a duchovná rubrika
Naši autori
Spoločenská rubrika

V oblasti kultúry a športu boli odložené všetky
aktivity. O činnosti klubov informujú vo svojich
príspevkoch ich vedúci.

Bežia prvé hodiny roku 2022 a je pre mňa veľkou
cťou prihovoriť sa k vám formou občasníka
Novešan. Na prahu Nového roku vám želám, aby
ste mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí
a šťastní, aby ste netrpeli núdzou a mali všetko
potrebné pre pokojný život. Nech sa vám plnia
želania a plány, nech si vieme odovzdávať po celý
rok dostatok lásky a porozumenia a mať ho kúsok
aj pre tých , ktorí ho majú okolo nás nedostatok.
Prajem vám rok správnych rozhodnutí, radostných
stretnutí a neutíchajúcu energiu na každý deň.

A čo by sme chceli v roku 2022 dosiahnuť? Svoje
plány by som rozdelila do 2 oblastí:
1. Investičná výstavba a bývanie
2. Kultúrny a spoločenský život
Naša obec je malá počtom obyvateľov.
V súčasnosti máme 529 obyvateľov, čo je pokles
oproti minulému roku o 5 občanov. Počet
obyvateľov stále klesá, preto som oslovila
majiteľov neobývaných nehnuteľností o ich
odpredaj, nakoľko záujem o kúpu zo strany
obyvateľstva je enormný. Obec nedisponuje
stavebnými pozemkami na odpredaj a takisto aj
nehnuteľnosťami. K tejto aktivite ma viedlo aj to,
že obec funguje z množstva pridelených
podielových daní a tie obec získava aj podľa počtu
obyvateľov. V rámci IBV(individuálnej bytovej
výstavby) uvažujeme o možnostiach využitia
v súlade s územným plánom obce.

Milí priatelia,
Práve odchádzajúci rok môžeme charakterizovať
ako obdobie doznievajúcej druhej vlny pandémie
koronavírusu a tiež postupne meniacich sa
opatrení, ktoré s ňou súviseli. No aj napriek
pandémii sme sa snažili našu obec zveľaďovať
v rámci finančných a kapacitných možností.
O aktivitách v uplynulom roku je vytvorená
samostatná rubrika obsahujúca fotodokumentáciu
aj s popisom vykonaných prác.

Mojou prioritou tento rok je, získať financie na
zateplenie kultúrneho domu, domu nádeje a úpravu
ich okolia. Ďalšia budova, ktorú pôsobí ako
„strašiak“ uprostred obce je „stará škola“. Mali sme
3 ponuky na jej využitie, no bohužiaľ záujemcovia
aj vplyvom pandémie od kúpy či prenájmu
spomenutej budovy odstúpili. Prosím občanov,
ktorí by mali záujem, respektíve podnet na využitie
budovy, aby ma kontaktovali. Ďalšou otázkou,
ktorou sa zaoberáme s riaditeľkou Základnej školy

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je kosenie
verejných priestranstiev a udržiavanie čistoty
a poriadku v obci aj mimo nej. Chcela by som
v tejto súvislosti poprosiť občanov, aby
nevyhadzovali odpadky cestou z auta medzi
obcami Tušickou Novou Vsou a Horovcami.
S poľutovaním musím konštatovať, že sa nám
nepodarilo získať financie na zateplenie kultúrneho
domu a rekonštrukciu domu nádeje a okolia.
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a materskou školou je otázka odstavného
parkoviska pri základnej škole. Získavame
potrebnú dokumentáciu na uskutočnenie týchto
prác.
V materskej
škole
sme
začali
s rekonštrukciou sanitárnej techniky a v tom
musíme pokračovať v dôsledku zastaranosti.
V letných mesiacoch chceme začať s úpravou
následných hrobových miest a zhotoveniu
chodníka. V súčasnosti riešime aj ozvučenie domu
nádeje, rekonštrukciu čelnej steny. Nezabudla som
ani na riešenie odvádzania vody počas prívalových
dažďov v lokalite za základnou školou – získanie
projektovej dokumentácie.

ktorému aj touto cestou chcem poďakovať za
vedenie klubu a prácu s mládežou.
V obci je aj funkčné združenie DHZ. No
v dôsledku pandémie je činnosť na úrovni
ostatných klubov v obci. Pre seniorov mám ponuku
možnosti zakúpenia obedov v hodnote 3,- € a pre
ostatných v hodnote 4,- €. Je tu možnosť výberu z 2
polievok a 3 jedál. Mobilní seniori by mali
možnosť si vyzdvihnúť obed na obecnom úrade
a nemobilným seniorom by sme zabezpečili dovoz.
Milí priatelia, predstavili som vám plány a ciele,
ktoré by som chcela aspoň čiastočne splniť.
Samozrejme ich realizácia je podmienená
mnohými faktormi, no budem sa snažiť čo najviac
z predstavených úloh splniť.

Naďalej budeme apelovať na Riaditeľstvo Povodia
Bodrogu, aby pokračovali v čistení Horovského
kanála.

V závere chcem vyjadriť poďakovanie poslancom
OZ, pracovníkom obecného úradu, pracovníčkam
Beáte a Marcele Barbaričovým, manželom
Tudjovým, Jánovi Onderovi, Tomášovi Mištáľovi,
ktorí ochotne aj nad rámec svojich pracovník
náplní vykonávali práce v obci. Za spoluprácu
ďakujem riaditeľke Základnej školy s materskou
školou Mgr. Breckovej, zástupkyni Mgr.
Hotovčínovej, ktoré v tak náročnej dobe mi
pomáhali ako zriaďovateľovi zvládať výchovnovyučovací proces. Moje ĎAKUJEM patrí firme
Agroves s.r.o., ktorej predstavitelia pri akejkoľvek
požiadavke zo strany obce bezplatne poskytli
techniku a pracovnú silu na rôzne práce.
Poďakovať by som chcela aj Martinovi
Marinčákovi, ktorý bezplatne zrekonštruoval prvky
detského ihriska pri materskej škole. Na moju
výzvu vykosiť priekopy k ČOV reagovali p. Varga
M., Polák R., Polák J., Škultéty P., Šalitroš M.,
Bodnár F., Onder J. za čo im patrí poďakovanie. Za
zveľaďovanie obce (pri zvonici) úpravou terénu
technikou alebo fyzicky pomohli Mištáľ J.,
Jakubec R., Vaľovský V., Andrašov I., Škultéty P.
a pri výsadbe pomáhali p. Tudjová – za čo im tiež
chcem poďakovať. Veľké ďakujem patrí za
dlhoročnú prácu kronikára Ing. Michalovi Vargovi,
ktorý sa 30 rokov staral o dianie v našej obce
a všetko zapisoval. Začiatok roka sa niesol aj
v znamení testovania na COVID-19 a touto cestou
chcem poďakovať Ing. M. Ivanovi, MUDr.
Matiovej a ich tímu za organizovanie a ochotu
pracovať v náročných podmienkach. Musím
spomenúť aj ochotu pomôcť sociálne slabšej rodine

To sú plány, čo by som chcela v tejto oblasti
zrealizovať. No samozrejme, že na každú činnosť
je potrebné disponovať aj financiami. Preto
budeme sledovať zverejnené výzvy, do ktorých sa
obec môže zapojiť. Treba mať na pamäti aj to, že
všetky výzvy sú podmienené finančnou
spoluúčasťou obce.
K oblasti kultúrneho a spoločenského života sa
veľmi ťažko vyjadruje. Chýba mi „Deň
Novešanov“ aj napriek tomu, že organizovanie
tejto akcie je náročné a vyžaduje si veľké úsilie,
chýba mi radosť detských očí a rodičov pri
Vianočnej besiedke či pri privítaní Mikuláša, chýba
mi posedenie so seniormi pri kultúrnom vystúpení,
chýba mi stretnutie či rozhovory s mladými. Pevne
verím, že tohto roku bude situácia v oblasti
pandémie pre nás lepšia a aspoň pár akcií v tejto
oblasti zorganizujeme.
Po rozhovore s Mgr. Jánom Onderom nás oslovila
myšlienka, že pod jeho odborným vedením by sme
mohli vytvoriť združenie detí „Novešaník“.
Rodičia a deti, ktoré by mali záujem o to, aby sa ich
dieťa rozvíjalo v oblasti spevu ma môžu
kontaktovať a na základe záujmu môžeme
podniknúť ďalšie kroky k činnosti. Veková hranica
je od 6 rokov. Čo sa týka mládeže – privítala by
som podnety na využívanie voľnočasových aktivít.
S radosťou som privítala správu, že stolnotenisový
klub „omladili“ aj naši dorastenci. Teším saj
z našich futbalistov, ktorí sa tomuto športu venujú.
Neodmysliteľnou súčasťou klubu OŠK Tušice –
Tušická Nová Ves je ich tréner Peter Škultéty,
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Ing. R. Eľkovi a M. Drábovi, ktorí v čase Vianoc
pomohli darovaním televízora. Veľmi si túto ich
ochotu spomínaná rodina aj ja vážim a ďakujem.

pripájam citát, ktorý ma povzbudil v mojom
pôsobení a verím, že bude inšpiráciou aj pre vás:
„Minulosť už nezmeníme, ale budúcnosť stále
máme vo svojej moci.“

Vážení občania, som vďačná za každý 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

Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce

Oznamy a zmeny:
ODPAD:
Poplatky za vývoz odpadu sa oproti minulému roku nemenia. Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v našej
obci zaplatí 13,- €. Poplatky pre domácnosť ostávajú nezmenené:
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 2- 4 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.
Poplatky môžete platiť na obecnom úrade, respektíve prevodom na bankový účet SK65 5600 0000 0042
1594 6002. Občan po zaplatení obdrží známku na kontajner a harmonogram vývozu.
ZBER TEXTILU:
V termíne od 24.01.2022 – 30.01.2022 v priestoroch kultúrneho domu bude prebiehať zber použitého
šatstva, obuvi, hračiek a kabeliek formou zbierky. Presný čas oznámime prostredníctvom obecného rozhlasu
a Facebook stránky obce.
ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU:
V letných mesiacoch bude na cintoríne k dispozícii kontajner na matrace, nábytok.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD:
Vývoz treba nahlásiť na obecnom úrade a tam budú poskytnuté bližšie informácie.
MALÁ OBECNÁ KOMPOSTÁREŇ:
Naďalej je k dispozícii aj obecná kompostáreň za ČOV. Je možné vyvážať konáre, suché lístie, trávu, kry.
Vývoz je potrebné ohlásiť na obecnom úrade.

Služby v obci:
Naďalej obec poskytuje službu donášky liekov, ako spomíname v príhovore, je tu možnosť donášky obedov,
ďalej zapožičanie miešačky a prívesného vozíka. Viac informácii Vám poskytnú pracovníci obecného úradu.
Ku dňu 31.12.2021 má naša obec 529 obyvateľov, teda oproti minulému roku je to pokles o 5 občanov.
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.
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Aktivity v roku 2021
Brigáda – kosenie
Ochotní dobrovoľníci
vykosili cestu
smerom k ČOV
a zveľadili tak aj toto
prostredie. Ako sme
už písali, všetkým
ďakujeme.

Chodník
úrade

pri

obecnom

Tento rok sme pokračovali
v rekonštrukcii
chodníka
k obecnému
úradu.
Bola
vysadená tráva a upravené
okolie.

Odstránenie nefunkčného
oplotenia na cintoríne
Pracovníci obecného úradu
odstránili nefunkčné oplotenie
na cintoríne, bola odstránená
vstupná brána, ktorá prestala
plniť svoju funkciu. Do
budúcnosti plánujeme úpravu
vstupu, ak to bude predmetom
projektu.

Protipovodňové
opatrenia
Začiatkom roka sme
museli riešiť kanály na
odvod dažďovej vody
medzi
našou
obcou
a Tušicami.
Toto
opatrenia
pomohlo
odviesť vodu z obce.
.
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Úprava verejného priestranstva pri požiarnej zbrojnici
Vďaka úspešnému projektu sa nám podarilo zrevitalizovať priestor pri požiarnej zbrojnici. Bola osadená
drevená lávka, lavičky, smetné koše a drevená ryba. Radi by sme pokračovali a doplnili nejaké atrakcie pre
deti. Veríme, že tento priestor bude plne využívaný a to nie len rodičmi s deťmi.

Pílenie suchých stromov
Žiaľ, táto udalosť, pri ktorej sa
len šťastím nikomu nič nestalo
spôsobila, že bolo potrebné
skontrolovať stromy v areály
základnej školy a mnohé sa
ukázali ako nebezpečné – suché,
práchnivé
a preto
bolo
nevyhnutné
na
základe
povolenie ich odstránenie.

Rekonštrukcia NN vedenia
Pokračovali sme v II. etape
rekonštrukcie NN prípojky
a výmene verejného osvetlenia.

Výmena zastávky pri ZŠ
Podarilo sa nám vymeniť
poškodenú zastávku pri ZŠ
a zároveň sme osadili nové
smetné nádoby.
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Aktivity žiakov v Základnej škole :
Vážení občania, milí rodičia.

Pri ohliadnutí sa za rokom 2021 musíme spomenúť
aj 60-te výročie začiatku vyučovania v súčasnej
školskej budove. V školskej kronike je
zaznamenané: „Dňa 10.2.1961 odovzdali Pozemné
stavby v Trebišove do prevádzky novú školu. Na
druhý deň sa škola sťahovala do novej budovy.
13.2. sa začalo vyučovanie v novej škole.“ Pre
zaujímavosť uvádzame, že v šk. roku 1960/1961
navštevovalo školu 331 žiakov. V aktuálnom
školskom roku navštevuje školu 166 žiakov.
Z kroniky sme vybrali jednu z prvých spoločných
fotografií žiakov pred novou školskou budovou.

Každý kalendárny rok sa v živote školy prelína
dvomi školskými rokmi. Prvý polrok roku 2021 bol
v školskom prostredí značne poznamenaný
pandémiou. Mladší aj starší žiaci sa po vianočných
prázdninách vyučovali z domu. Čas „prázdnej
školy“ sme v mesiacoch január – február využili na
modernizáciu interiéru: renovovali sme prezúvareň
a zrealizovali sme opravu elektrických rozvodov
v šiestich triedach na 1.poschodí. Začiatkom marca
2021 sa do školských lavíc vrátili aspoň žiaci
1.stupňa a mohli tak prežívať bežné školské dni.

Na svoje školské časy spomínala v lete aj skupina
spolužiakov, ktorí navštevovali 9.ročník v šk. roku
1975/1976. Pri tejto príležitosti navštívili školu
a pripomenuli si pekné spoločné chvíle, ktoré v nej
strávili.

Na návrat žiakov 2.stupňa sme si „počkali“ až do
apríla 2021. V rámci šk. roka 2020/2021 sa teda
starší žiaci vyučovali z domu dlhých 6 mesiacov.
Bolo to náročné obdobie a aj na tomto mieste
chcem všetkým žiakom, rodičom a vyučujúcim
poďakovať za vynaložené úsilie a trpezlivosť pri
zvládaní tejto situácie. Aj po návrate do školy bolo
potrebné dodržiavať
zvýšené hygienickoepidemiologické opatrenia, ktoré sa dotkli aj
bežných aktivít školského života. Dnes už vieme,
že spomínané prerušenie vyučovania v škole
nebolo posledné a aj na jeseň 2021 sme sa dostali
do situácie, kedy sa jednotlivé triedy učili z domu.
Naša bilancia dopadu pandémie na jednotlivé
oblasti vzdelávania preto ešte nie je ukončená.

Milí občania, v mene riaditeľstva ZŠ s MŠ vám
želám, aby rok 2022 bol pre vás pokojnejší aj
spokojnejší ako ten uplynulý. Našim žiakom želám
predovšetkým veľa obyčajných školských dní,
strávených so spolužiakmi „tvárou v tvár“.
Mgr. Lenka Brecková, riaditeľka ZŠ s MŠ

Stretnutie po 45 rokoch

Pred 60 rokmi...

Šarkaniáda
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Tešíme sa na Vianoce

Aktivity našich najmenších v Materskej škole v roku 2021
Aj
tento
rok
sa
niesol
v znamení
protipandemických
opatrení
a striedania
dištančného a prezenčného vyučovania aj v našej
materskej škole. Na začiatku školského roka
2021/2022 sme mali prihlásených 32 žiakov, čím
sme naplnili kapacitu. Celý rok sme sa snažili pre
deti pripravovať rôzne aktivity, aby sa do škôlky
tešili a zároveň sa aj vzdelávali.
Podľa aktuálnych podmienok sa snažíme s deťmi
byť čo najviac vonku na detskom ihrisku alebo
chodíme na prechádzky, kedy sa žiaci učia správať
na ceste a oboznamujú sa s pravidlami cestnej
premávky.

Veľkou atrakciou tento rok bolo zhotovenie
drevenej ryby, ktorú deti s nadšením obdivovali.
Nižšie prinášame malú ukážku z práce detí
a z aktivít počas uplynulého roka. Vybrali sme
aspoň niektoré: Deň jablka – deti si mohli priniesť
svoje jabĺčko a tak vnímať, koľko rôznych odrôd
máme aj my tu v našej lokalite. Potom to bol
karneval, kde sa predviedli rôzne masky. Možno
tak trošku smutná fotka je z rozlúčky
predškolákov. Veríme, že sa našim prváčikom
dobre darí aj v škole. Šteniatka zažili svoj prvý deň
v škôlke, učili sa o ľudskom tele, predškoláci
spoznávali Slovensko a vyskúšali si maľovanie
vonku – land art.

.

7

Šport
Rok 2021 z pohľadu OŠK Tušice – Tušická Nová Ves
Pozdravujem
všetkých
fanúšikov
a sympatizantov klubu OŠK Tušice – Tušická
Nová Ves. Je tu opäť koniec roka a čas na jeho
sumarizáciu. Členovia nášho klubu sa opäť aktívne
zúčastnili
futbalových
súťaží
Oblastného
futbalového zväzu Michalovce. Aktuálne máme
súťažne zaradené dve družstvá: A-družstvo mužov
(VI. liga. ObFZ Michalovce) a dorastenecké
družstvo (V.liga
ObFZ Michalovce). Našim
hlavným cieľom je úspešne reprezentovať a
rozvíjať futbal v našej obci. Osobitnou motiváciou
je poskytnúť možnosť športového vyžitia našej
mládeži.

(v Beši a v Pavlovciach n/Uhom), ktoré sme
vyhrali a postúpili do štvrťfinále. Žreb sa postaral
o derby – dvoj-kolovo sa v ňom v jari stretneme
s mužstvom mužov zo susedných Horoviec.
Družstvo dorastu minulú sezónu 2020/2021
nedohralo pre nepriaznivé podmienky. V novej
sezóne je priebežne na 5. mieste. Stále sa v oblasti
mládeže zameriavame na vlastných odchovancov,
z ktorých už v dorasteneckom veku štyria hráči
(Koli, Jakuboc, Nísky a Pilát) nastupujú v Amužstve. V jarnej časti je naším zámerom začať
s budovaním ďalšieho mládežníckeho družstva do
11 rokov a jeho následné zaradenie v ročníku
2022/2023 do súťaže U-11 ObFZ Michalovce.

V jarnej časti sme úspešne pokračovali
v dobrých výsledkoch a aj napriek pandemickej
situácii sme v súťaži mužov v ročníku 2020/2021
skončili na druhom mieste, o jeden bod za
družstvom zo Zalužíc. V aktuálnej sezóne
2021/2022, na konci jesennej časti, sa naše
družstvo mužov nachádza na 5. mieste. V jarnej
časti máme ambície pokračovať v dobrej hre a byť
tak jedným z ašpirantov na víťazstvo v skupine
a postup do V. ligy VsFZ.
Súťaž o pohár ObFZ MI sa kvôli pandémií
nedohrala, a tak sme nedostali možnosť obhájiť
víťazstvo z minulého ročníka. V aktuálnom
ročníku sme v pohári odohrali dva zápasy vonku

Bohužiaľ, posledný rok mal pre nás aj veľmi trpkú
príchuť, kedy nás počas neho opustilo viacero
našich
(miestnych)
futbalových
legiend,
pomocníkov a fanúšikov, na ktorých s úctou
spomíname. Česť ich pamiatke....
V závere by sme chceli aj touto formou
všetkým našim fanúšikom, prispievateľom
a sponzorom vyloviť jedno veľké ĎAKUJEM za
prejavenú dôveru v roku 2021. Sú to neľahké časy,
no práve vďaka ich podpore a motivácií sa snažíme
dosahovať čo najlepšie výsledky.

Peter Škultéty, štatutárny zástupca klubu
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Rozhovor s konateľom firmy AGROVES s.r.o., Ing. Jozefom Raničom
Firma Agroves s.r.o. v roku 2021 pokračovala
v pozitívnom hospodárení, za stále sa zhoršujúcich
ekonomických,
dotačných
a prírodných
podmienok.

Spoločnosť musí zabezpečovať v období od
01.01.-31.03. bežného roka aj čiastočné
odstraňovanie krovín, ktoré sa nekontrolovane
rozrastajú do ornej pôdy. Táto povinnosť nám
vyplýva zo zákona o ochrane poľnohospodárskeho
pôdneho fondu a k tejto povinnosti sme sa
zaväzovali aj v Nájomných zmluvách s vlastníkmi
pôdy. Žiaľ sme jediní v blízkom okolí, ktorí túto
starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond berú
vážne, hoci podnikateľov na pôde je v k.ú. Tušice,
Tušická Nová Ves, Horovce minimálne desať.

Keď sme v jeseni roku 2020 zažili najmokrejšiu
jeseň, tak v roku 2021 sme zažili najmokrejšiu jar.
Sejba všetkých plodín sa posunula o mesiac, kvôli
nemožnosti pripraviť pôdu pod jariny kvôli
veľkému zamokreniu pôdy. Sejbu sme ukončili 20.
mája 2021 a vôbec sme neposiali 109 hektárov
pôdy, kvôli vysokej hladine spodnej vody, ktorú
sme vykázali ako úhor, ktorý sme ošetrovali buď
diskovaním (čierny úhor) alebo mulčovaním (
zelený úhor), aby sme zabránili rozširovaniu
karanténnych burín.

V našej spoločnosti každoročne končia pracovný
pomer z rôznych dôvodov niekoľko pracovníkov.
Takto bolo aj v končiacom sa roku 2021, kedy
dvaja pracovníci odchádzajú na dôchodok a dvaja
pracovníci
zo
zdravotných
dôvodov
a nevyhovujúcej pracovnej doby ( práca aj soboty
a nedele). Naša spoločnosť prišla spolu o štyroch
kvalitných pracovníkov, ktorých v najbližších
mesiacoch chceme nahradiť novými.

Počas žatvy a jesenného zberu plodím sme dosiahli
priemerné úrody. Nakoľko nám v priebehu roku
začali veľmi narastať ceny vstupov ( hnojivá o
200%, plyn o 100 %, nafta o 30%) zvýšenie cien
našich výrobkov v rastlinnej výrobe nenechalo na
seba dlho čakať. Momentálne predávame
potravinársku pšenicu po 28,- € a kukuricu kŕmnu
po 26,-€ za 100 kg.

Aj keď nemáme financie na rozdávanie, po
oslovení určitými záujmovými skupinami ľudí aj
v roku 2021 sme finančnou čiastkou podporili
futbalistov Športového klubu ŠK Tušice-Tušická
Nová Ves, ktorí hrajú 6. Ligu, Stolnotenisový
oddiel v Tušickej Novej Vsi, mužskú folklórnu
skupinu Novešan z Tušickej Novej Vsi a mužskú
folklórnu skupinu HAHOVI z Tušíc.

Ako som už spomínal, veľmi mokrá jar zapríčinila
veľké opotrebenie strojov. Preto vedenie
spoločnosti bolo nútené zabezpečiť obnovu
strojového parku a to zakúpením na leasing
traktora Massey Ferguson a závesné náradie disky
Rubin 12.

Kvôli tlakom zahraničných podnikateľov na pôde
sme nútení kupovať pôdu v katastrálnych
územiach, kde prevádzkujeme poľnohospodársku
výrobu. Aj v novom roku chce naša spoločnosť
AGROVES s.r.o. nakúpiť niekoľko desiatok
hektárov pôdy, pričom cena pôdy je ponúkaná
minimálne vo výške konkurencie. Všetky právne
úkony z titulu nákupu pôdy Vám naša spoločnosť
vypracuje zdarma a znáša aj všetky poplatky
z titulu prepisu pôdy.

Za veľké negatívum považuje vedenie našej
spoločnosti postoj štátnych orgánov k živočíšnej
výrobe. Naša spoločnosť disponuje niekoľkými
objektami, ktoré by po malých až stredných
stavebných úpravách mohli slúžiť na výrobu
bravčového mäsa, hovädzieho mäsa a mlieka.
Tieto výrobky náš štát radšej dovezie zo zahraničia,
len preto, aby nemusel podporovať rekonštrukciu
objektov. Z tohto titulu sme kvôli bezpečnosti
zbúrali už tri maštale (Horovce, Tušice , Tušická
Nová Ves) a momentálne disponujeme s búracím
povolením na maštaľ na dvore v Tušickej Novej
Vsi. Tieto budeme likvidovať vlastnými
pracovníkmi a vlastnými strojmi.

Nakoľko stojíme na prelome starého a nového
roka, dovoľujem si poďakovať zamestnancom
firmy AGROVES s.r.o. za poctivý prístup
k zvereným úlohám, občanom obce, vlastníkom
pôdy, obecným úradom a spolupracujúcim firmám
a osobám za spoluprácu, toleranciu a prajnosť
v ťažkom roku 2021.

Občanom obce ponúkame zadarmo drevo a tehly,
ktoré sa dajú použiť, lebo sú veľmi kvalitné.
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Kultúrna rubrika:
OZ Novešan –MFS Novešan
Vážení priatelia, občania
najprv by som ja aj členovia chceli popriať všetko
dobré hlavne pevné zdravie každému do
nastavujúceho roku 2022.
Tak ako v predchádzajúcom roku aj tento
bol nie veľmi priaznivý pre organizovanie
kultúrnych podujatí. Aj naše skúšanie bolo len
sporadické. Ale aj napriek tomu pri krátkodobom
uvoľnení opatrení sme sa zúčastnili na varení
guľášu v obci Svetlice, na slávnosti obce Slovenská
Volová a na otvorení amfiteátra v obci Zemplínska
Teplica (Kerestúr). Doma sme vystúpili v KD pri
príležitosti stretnutia žiakov našej ZŠ ročníka
narodenia 1960 a v Horovciach v malej sále na
výročnej schôdzi FO a oslávencov Jána Jurča
a M.Marjova.
V nasledujúcom roku plánujeme naše
pesničky nahrať na CD nosič v nahrávacom štúdiu
Stana Baláža v Raslaviciach. Máme už aj ponuku

resp. čo budeme potrebovať. Najdôležitejšou
položkou sú financie a z tohto dôvodu oslovujeme
sponzorov. Sľúbené máme od obce Tušická Nová
Ves, Agria s.r.o Zalužice, Java Varga a ďalších,
Vďaka patrí tým, ktorí už prispeli ako CHDMI,
M.Barbarič, Fúra s.r.o, G. Dráb a ďalší
z Humenského a Sninského okresu.
Ak by sa niekto chcel pridať alebo niekoho
osloviť, nižšie sú naše údaje:
IČO: 51898390 Banka: ČSOB
Číslo účtu:
IBAN SK74 5200 0000 0000 1856 8016
Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým
sponzorom našej skupiny hlavne Agroves Tušická
Nová Ves hlavne konateľovi Ing. Raničovi a našej
obci za poskytnutie priestorov.
predseda OZ Novešan B. Ivan

Naši autori:
Lope de Vega
Uspávanka
Ak ste sa zlietli k palmám,
anjeli svätí,
aby mi spalo dieťa,
podržte vetvy.

od mladučkého plaču
na tejto zemi,
chce malý oddych, túži
po zotavení.
Aby mi spalo dieťa,
podržte vetvy.

Od betlehemských paliem,
ktorými vetry
zúrivo kymácajú,
znie prosba v tiesni:
nerobte hluk a nech sa
váš nápor zmierni;
aby mi spalo dieťa,
podržte vetvy.

Krutý mráz o chvíľočku
ho obkolesí;
vidíte, nemám čím ho
ochrániť pred ním.
Boží anjeli z neba,
keď ste sem zlietli,
aby mi spalo dieťa,
podržte vetvy.

Môj synček, Božie dieťa,
je unavený

Preložil Ján Zambor
Preklad vyšiel v Knihe španielskej poézie. V prekladoch a s komentármi Jána Zambora (Bratislava:
Univerzita Komenského, 2021).Preklad zhudobnil Milan Vyskočko Vyskočáni a je súčasťou piesňového
albumu Szidi Tobias Do vetra. Knihu španielskej poézie si možno od 1. 2. 2022 kúpiť alebo objednať
v kníhkupectve Heuréka vo vestibule starej budovy Rektorátu UK, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava,
tel. (02) 592 44 650 alebo 0904 872 196, e-mail: heureka-knihy@heureka-knihy.sk alebo v kníhkupectve
Academia Štúrova ul. 9, 811 02 Bratislava, tel. (02) 529 68 772, e-mail: academia@knihomol.sk
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U nas na valaľe...
U nas na valaľe, kec še šňich rozpuščil,
ta še každi gazda do roboti puščil.
U každim obiscu tak še gazdovalo,
a kolo roboti še i pošpivalo.

Medži tim drobizgom maľi me kohuta,
co z ňim bula ňeraz veľka balamuta.
Kuri še naňešľi a vun požar vajca,
skočil nam na chribet i džubnul do paľca.

Večar pošpivalo i povešeľilo,
kolo toho še i beťarstvo robilo.
Paru razi me še až za bruch sciskaľi,
jak nam pripovitki dzedo rozkladaľi.

Aľe naša baba zos ňim poradziľi,
bi me še po dvore šmelo prechodziľi.
Obraľi kohuta i dva tri kuročki,
ušlo še dochtoroj i do kačmaročki.

Skoro rano za cmi, kec mi išče spaľi,
dzedo i zos babu uš karmic stavaľi.
Na dvore drobizgu, teľo jak kec maku,
maľi me i kravu, i šviňu dajaku.

Gu dochtoroj ňešľi kuru zos vajcama,
bi baba nestaľi dluho pod dzverama.
Kec už ješeň pošla, prišla tuha žima,
voda na mašiňe, kuri še s komina.

A kec rano dzedo, kus dlužej pospaľi,
ta šviňe už dobre vrata ňezlamaľi.
Do valova zarna, repi nahobľovac,
bi maľi cali dzeň u čim mulatovac.

Kuri zarezani, šviňe še zabiľi,
choľem baba z dzedom kešeň pomajsciľi.
Bi na calu žimu bulo dojs mešiva,
spokojni žaludki, i kešeň ščešľiva.

A i vodi švižej, trebalo im uľac,
bi maľi s čim zarno i šrot pozapijac.
Bo kebi im dzedo vodi ňenaľaľi,
ta bi do večara šicki pozdichaľi.

Tak dakedi baba z dzedom gazdovaľi,
dojs še natrapiľi i dobre še maľi.
A mi dzeci teraz už ľem spominame,
meso všeľijaki už u skľepe mame.

Ňesceľi bi vera zbačic takej škodi,
šicko hore znački, pre dva vedra vodi.
Zato rano ľepši vodi porichtovac,
jak večar do hnoju hľiboki hrob kopac.

Robota inšaka, hodovac ňit kedi,
už ľem spominame, jak bulo dakedi.

Ján Onder

Duchovná rubrika
Zamyslenie pre všetky mamky, ale aj ockov ...
Povedz mi mama,
veď koho sa spýtať mám,
keď ty si moja
a rád ťa tak mám:
Prečo ľudia nechodia do kostola,
žeby to tak zbytočná vec bola?
A prečo ma nútiš modliť sa
a chodiť do kostola,
keď nikdy si mi nepovedala,
čo a ako sa v ňom volá.
Nemáš pre mňa čas
a večer povieš spať,
ráno treba skoro vstať.

Ale.....
Poviem ti raz mama
až vyrastiem a budem veľký ako otec,
kamarátov budem mať kopec,
už nebudem chodiť do kostola
a už ma nezaujíma
čo a ako sa v ňom volá.
No pamätaj si:
„Ja som teraz sám,
nemáš na mňa čas,
Ale – aj ty raz budeš sama ....“
J.V.
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Spoločenská rubrika:
Narodenia: Ema Kočišová
Lea Tomášová
Nina Červeňáková
Našich nových občanov vítame
a rodičom gratulujeme.

Úmrtia: Mária Barbaričová č.d. 49
Marián Červeňák č.d. 27
Mária Vaľovská č.d. 58
Andrej Kočiš č.d. 173
Mária Bajusová č.d. 140
Božena Vaľovská č.d. 60
Michal Eľko č.d. 141
Anna Džubanská č.d. 81
Andrej Bálint č.d. 35

Sobáše: Jozef Mihálik
Mária Kočišová
Maroš Červeňák
Estera Gazdagová
Vlasta Vaľovská

apríl 2021
jún 2021
august 2021
september 2021
september 2021

Najstarší občania: Mária Bodnárová – 96 rokov
Helena Eľková – 94 rokov
Anna Tačarová – 93 rokov

Životné jubileá
50 rokov

Mária Furdová
Zdena Barbaričová
Miroslav Veseliny
Martin Varga
Andrea Starúchová
Zuzana Asnaďová
Kamila Andrejková
Ľubomír Švacho

60 rokov

70 rokov

Jarmila Vaľovská
Michal Vaľovský
Ján Jurčo
Božena Bálintová
Jozef Mihálik
Blažej Eštok

Ján Bálint
Anna Jančová
Ružena Šalitrošová

80 rokov

Anna Drábová
Ján Lorinc
Dorota Veselinová
Mária Andrejková
Mária Barbaričová

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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