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Úvodník
Milí spoluobčania
Prišla váhavými krôčikmi, nesmelo,
ale konečne je tu. Tak dlho očakávaná
jar spolu so svojimi neopakovateľnými
krásami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Usmievavé jarné, aj keď
ešte zubaté, slnko vlieva do nás nový
príval energie z prebúdzajúcej sa jari.
Začína sa určite najkrajšie obdobie
roka. Svieža zeleň už pumpuje svoje
farby do prebúdzajúcej sa trávičky, v
záhradách i na stráňach zakvitli prvé
snežienky. Je tu jar! Toto slávnostné
obdobie sa aj v našej obci spája so
zvykmi Veľkej noci. Staré dobré zvyky
sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz Veľkej
noci. Ten pravý odkaz by mal zostávať
v našich srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale počas celého
roka. Dovoľte mi, aby som vás oslovil
v súvislosti so zázračným znovuzrodením prírody, ktoré sledujeme rok čo
rok, a predsa nás vždy znovu a znovu
fascinuje. Optimizmus, radosť a ohňostroj farieb - to sú veľkonočné sviatky.
Rodinné stretnutia okolo sviatočného
stola, kde má svoje miesto pohoda,
veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri
tomto stole nájdeme svoje miesto. To
všetko umocňujú staré ľudové tradície.
Je dobre, že im všetci dobrovoľne
podliehame. V hektickej dobe, ktorú
prežívame, tieto zastavenia predstavujú nádej ako svetlý bod v živote. Je
dobre, že duch tradícií a bohaté zvykoslovie jarných sviatkov sprostredkúvame našim najmenším ako odkaz.
Pozdravme jar a život.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám želá v mene pracovníkov
OcÚ Tomášovce

Marec – mesiac knihy
Známy pedagóg J.A. Komenský
povedal: „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“
Mesiac marec máme už od
školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno
tento prívlastok už nevnímame
tak intenzívne ako kedysi, keď
bolo oveľa menej možností

vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu
má literatúra zaiste v bežnom i
študentskom živote svoje stále
miesto. Zdrojom stretnutí s
knihami odjakživa nie sú len
kníhkupectvá a vlastné domáce
knižné zbierky, ale svoje nezastupiteľné miesto tu majú aj
knižnice.
14.03.2012
sa
uskutočnilo
v našej obecnej knižnici „Rozprávkové popoludnie v knižnici“ . Toto stretnutie bolo prípravou na literárne popoludnie
so spisovateľom Petrom Gajdo-

šíkom, ktoré sa uskutočnilo
23.03.2012. Na prvom stretnutí sme
deti oboznámili s tvorbou pána
spisovateľa, prečítali sme im úryvky
z jeho knihy Zverinec na siedmom
poschodí. Autor kníh pre deti, Peter
Gajdošík, prijal naše pozvanie a
porozprával svojim malým čitateľom, ako a prečo pre nich napísal
Zverinec na siedmom poschodí,
Zvieratko pre Tadeáša a Pavúčikove
dobrodružstvá,
ktoré by zaujímavým a vtipným obsahom
snáď zaujali aj
ich
rodičov.
Štvrtá knižka,
ktorú už napísal
a je
u vydavateľa,
bude o dievčatku – čarodejníčke. Môžeme len dúfať,
že bude taká
obľúbená, ako
tie predchádzajúce. Je potešiteľné, že máme
v našom blízkom okolí spisovateľa,
ktorý svojou tvorbou dokáže zaujať
detských čitateľov, a tak upevňovať
ich vzťah ku knihám.
Na záver sme poprosili pána
spisovateľa, aby vybral najkrajšie
obrázky, ktoré deti nakreslili. Nakoľko sa mu všetky páčili a nevedel
si vybrať, tak všetky deti dostali
sladkú odmenu. Veľká vďaka patrí
p. Zuzane Koporcovej, Ing. Kataríne Bobáľovej a p. Janke Kurucovej.

Renáta Macková

Ján Mičuda
starosta obce
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Školstvo
Naše deti
Každý mesiac nám prináša
niečo nové, pekné, čo nás obohatí
o skúsenosti a zážitky. Výnimkou
nie je ani september. Pre deti
a rodičov znamená štart do nového
školského roka, vrátenie sa ku každodenným povinnostiam, ale aj
chvíle plné zábavy so spolužiakmi
v školských laviciach.
Pre mnohé deti je to čas, kedy
navštívia prvýkrát materskú školu,
kde ich čakajú ich prvé pani učiteľky a kamaráti. Ich príchody sú niekedy sprevádzané možno aj slzičkami, ale keď zistia, že pani učiteľky ich každý deň vítajú s úsmevom
a kamaráti sa tešia, kedy otvoria
dvere do triedy, rýchlo si zvyknú
a v piatok, keď majú v skrinkách
pyžamká, neveriacky hľadia, že
zajtra neprídu.
V školskom roku 2011/2012
sú v Materskej škole v prevádzke
dve heterogénne triedy. Škola pracuje tretí rok podľa školského vzdelávacieho programu „Hravo a zdravo“. Okrem plnenia cieľov v školskom programe sa podieľa na príprave rôznych akcií v obci: Mesiac
úcty k starším, Mikuláš, Vianoce,
karneval, Deň matiek, MDD, juniáles, reprezentácia MŠ na Okresnej
športovej olympiáde detí MŠ
v Lučenci.
Pre prváčikov je to mesiac plný očakávania. Čaká na nich „veľká“ škola, ktorá v nich vyvoláva
akýsi rešpekt. Školskú tašku si
s hrdosťou dávajú na plecia a plní
odhodlania vykročia do sveta, ktorý
sa im zdá tak zaujímavý. Obrovské
očká, ktoré ani nežmurknú, hľadiac
na základnú školu, zároveň kontrolujú, kde vidia kamarátov, aby sa
necítili tak neisto. Ale najväčšie
očakávanie patrí pani učiteľkám.
Majú v sebe veľa otázok a nedočkavo čakajú, kedy sa dozvedia,
ktorá pani učiteľka bude tá ich. Tá
ich prvá, ktorá ich naučí prvé písmenká. Písmenká, ktoré treba vedieť prečítať, ale aj napísať, ktoré

treba vedieť pospájať do slov,
ktorá ich naučí počítať... a ešte
oveľa, ale oveľa
viac.
V
školskom
roku 2011/ 2012
máme v Základnej
škole v Tomášovciach po mnohých
rokoch len dve triedy a dve oddelenia
školského klubu detí. Práca v takýchto
triedach je náročná
pre učiteľa, ale pre
žiakov je obohacujúca. Dáva im
možnosť rozvinúť svoju samostatnosť, tvorivosť, naučiť sa pomáhať mladším spolužiakom, byť
voči nim ohľaduplní.
Prvá trieda, v ktorej je spojený 1. a 3. ročník /11 žiakov/, je
triedou pani riaditeľky Mgr. Danky Albertovej a druhá trieda,
v ktorej je spojený 2. a 4. ročník
/17žiakov/, patrí Mgr. Alenke
Kocúrovej.
Prvé oddelenie ŠKD navštevuje 13 žiakov z 1. a 4. ročníka
pod vedením Jany Číčelovej
a druhé oddelenie pani vychovávateľky Ivonky Stupárovej navštevuje 15 žiakov 2. a 3. ročníka.

ale aj v ŠKD. „Bojovali“ sme prostredníctvom diskusií, výtvarných
a pracovných aktivít, čítania, vytvá-

rania veľkého celoškolského plagátu o drogách, kde sme zdôraznili, že
aj alkohol a cigarety sú drogy. Túto
veľkú akciu sme ukončili prezentáciou a kvízom pod vedením pani
učiteľky Kocúrovej.
Potom nás čakal Halloweensky týždeň, počas ktorého sme vytvárali rôzne tekvičky, či už vystrihovaním, maľovaním, modelovaním, a ktorý sa nemohol skončiť
inak ako Halloweenskou party, na
ktorej sme mali triedu vyzdobenú
vlastnými svetlonosmi, sprevádzanú
súťažami, tancom a dobrotami,
ktoré si deti doniesli.
Do základnej školy sa nahlásila divadelná návšteva, a tak sa aj
deti z materskej školy presunuli do

V ZŠ
a ŠKD
máme počas školského roka množstvo
aktivít. Na jeseň sme
absolvovali Cvičenie
v prírode, ktoré prebehlo na futbalovom
a multifunkčnom
ihrisku, kde sme žiakom pripravili rôzne
pohybové
aktivity
a súťaže.
Veľká celoškolská akcia „Týždeň boja proti drogám“
prebehla
od
19.23.novembra. V tomto týždni sme
sa intenzívne venovali prevencii
voči drogám a drogovým závislostiam prostredníctvom rôznych
aktivít na vyučovacích hodinách,
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týchto priestorov, kde sme si spoločne a s nadšením pozreli detské
divadelné predstavenie Budkáčik
a Dubkáčik od Jozefa Cígera Hronského. Verní bratia, dve prasiatka,
ktoré sa vybrali do sveta na skusy,
deťom vyrozprávali svoje príbehy.

Všetci vieme, že čas rýchlo
plynie a nespomalil ani tento rok.
Mikuláš a Vianoce. Sviatky, na
ktoré sa práve deti tešia asi najviac
v roku.
V tomto predvianočnom čase
sme sa vybrali s ŠKD do Novohradského múzea, pretože sme chceli
vedieť viac o Advente v Novohrade.
Výstava a pútavé rozprávanie deti
naozaj zaujali aj vďaka názorným
ukážkam. Veľkým zážitkom bola aj
spoločná návšteva cukrárne.

Celoškolské súťaže skončili
nasledovne:

Súťaž v speve ľudových piesní:
Prvá kategória
/1. a 2. ročník/
1. Vanesa Baranová
2. Lenka Koporcová
3. Marek Fašanga

Aj tento rok nás navštívil Mikuláš. Najprv sa zastavil v MŠ, kde
si deti z obidvoch tried pripravili
pre neho básničky a pesničky,
a potom prišiel aj za deťmi do ZŠ.
Samozrejme, nechýbal mu anjel, ani
čert.

Druhá kategória

Po návšteve Mikuláša sme sa
už nevedeli dočkať Vianoc. MŠ aj
ZŠ
boli
krásne
vyzdobené
a vianočná výzdoba bola naozaj
všade. Všetky deti, tie 3ročné, ale aj
tie 10ročné pracovito vyrábali každú ozdôbku. Svojimi prácami vyzdobili aj Obecný úrad v Tomášovciach, v ktorom sme mali 16. decembra Vianočnú besiedku.

Miriam Jariabková

Bol to veľmi príjemný decembrový večer, kde sa stretli naozaj
všetci ľudia dobrej vôle. Deti z MŠ
a ZŠ, rodičia, starí rodičia, priatelia,
pani učiteľky... Program bol skutočne bohatý a spokojnosť detí aj rodičov hovorila za všetko. Pod vianočným stromčekom čakali na deti
darčeky, ktoré ich veľmi potešili.
Kvapla posledná kvapka. Vošlo ich len 2011, pohár sa naplnil,
a po vianočných prázdninách sme
mali pripravený nový, ktorý je
o čosi väčší.
Rok 2012 je „veľkým“ rokom
pre 6ročné deti v MŠ. Január im
priniesol zápis do prvého ročníka.
Do ZŠ v Tomášovciach sa prišlo
zapísať 12 detí.
V ZŠ prebehli dve veľké súťaže. Prvou bola súťaž v speve ľudových piesní a druhou Hviezdoslavov
Kubín. V obidvoch súťažiach do
celoškolského kola postúpili víťazi
triednych kôl.

/3. a 4. ročník/
1. Bianka Bobáľová
2. Ema Koporcová
3. Patrik Bolgár,

Hviezdoslavov Kubín
Prvá kategória
/1. a 2. ročník/
1. Adela Daníková
2. Lenka Koporcová
3. Vanesa Baranová

Druhá kategória
/3. a 4. ročník/
1. Natália Stratilová
2. Erik Petrinec
3. Patrik Bolgár
Próza: Miriam Jariabková,
Natália Zdechovanová.

tňujú mnohých aktivít. O tom, že sú
naozaj zaujímavé, svedčí aj 100%
počet žiakov prihlásených na popoludňajšiu činnosť. Navštevujú futbalové a multifunkčné ihrisko, chodíme na minituristiku v každom
ročnom období, navštevujeme park
v Lučenci, v zime sme sa boli korčuľovať, sánkovať...
Ak nám počasie nedovolí ísť
von, nájdeme si vtedy iné zaujímavé
aktivity: zeleninovo-ovocný šalát,
ktorý si pripravia deti s pomocou
pani vychovávateliek, pečenie perníkov je každoročnou obľúbenou
aktivitou v predvianočnom období,
vianočná besiedka, v marci je to
čítanie a počúvanie rozprávok.
Všetci žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže Detský čin
roka- detská porota. Myšlienkou
tejto súťaže je učiť žiakov zamýšľať
sa nad svojím konaním a posudzovať konanie svojich rovesníkov.
Posudzujú závažnosť rôznych situácií v prečítaných skutočných príbehoch a hlasujú za ten najvýznamnejší.
Žiaci nadaní na matematiku sa
mali možnosť prihlásiť do celoslovenskej súťaže Maksík, kde prebieha práve jej tretie kolo.
Medzi každoročné akcie neodmysliteľne patrí aj Karneval.
Rada rodičovského združenia pri
Základnej škole a Materskej škole
v Tomášovciach usporiadala v sobotu 18. februára 2012 tradičný detský
karneval a ples rodičov. Šikovné
mamičky pripravili svojim deťom
rôzne kostýmy, a tak sa deti mohli
premeniť na pár hodín na obľúbe-

Počas školského roka 2011/
2012 navštevujú žiaci ZŠ tieto
krúžky:
Počítačový krúžok –
Mgr. Daniela Albertová
Všetkovedko –
Mgr. Alena Kocúrová
Šikovníček –
Ivona Stupárová
Hudobno- pohybový krúžok Jana Číčelová
Okrem spomínaných akcií sa
deti, ktoré navštevujú ŠKD, zúčas-
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ných rozprávkových hrdinov. Detská radosť bola veľká, v očkách im
svietili plamienky radosti, šťastia
a spokojnosti.
Po karnevale pokračoval až do
ranných hodín ples rodičov. Otvorili
ho tanečné páry spoločenskými

tancami z tanečnej školy z Lučenca.
Do tanca hrala hudobná skupina
YAMA. Bola pripravená aj bohatá
tombola. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, ktorí tieto akcie pripravovali a sponzorom, ktorí prispeli vecnými alebo finančnými darmi.

dovať v Materskej škole ihrisko,
pozostávajúce z piatich prvkov.
Projekt realizovalo Občianske
združenie LES PETITES FEMMES s finančnou podporou nadácie SPP v rámci projektu realizácie detských ihrísk na Slovensku.

A na záver patrí veľká vďaka
iniciatíve pani Ľubici Hrnčiarovej,
ktorej sa podarilo bezplatne vybu-

Pani Hrnčiarová, ako predsedníčka školskej a sociálnej komisie, v spolupráci s jej členmi

zorganizovala počas Vianoc v obci
ŽIVÝ BETLEHEM. Finančný zisk
z dobrovoľného príspevku občanov
bol 350 eur. Rozdelený bol do ZŠ
a MŠ rovnakou čiastkou 175 eur pre
potreby detí. Aj touto cestou sa
chceme poďakovať pani Hrnčiarovej za jej aktivitu a krásne pripravenú akciu.

Janka Číčelová

67. výročie oslobodenia obce
Tomášovce dodnes
spomínajú
Pri pamätníku padlých hrdinov 2. svetovej vojny si 24. januára
obyvatelia Tomášoviec pripomenuli
67. výročie oslobodenia obce. Na
pietnej slávnosti boli prítomní
predstavitelia obce na čele so starostom, členovia SZPB, občania a
žiaci ZŠ. Po oslobodení Lučenca
vojská Červenej a Rumunskej armády po desiatich dňoch oslobodili
aj Tomášovce. Nemalú zásluhu na
tom mal aj 1. čs. armádny zbor a
partizáni. Fašistickí okupanti zvádzali urputné boje o každý kilometer, čo malo za následok, že obec
viackrát zmenila majiteľa. Obyvatelia prežívali hrôzu. 23. januára 1945
delostrelecký val začal paľbu z
kaťuší v snahe zlikvidovať nemecké

batérie, čo sa im aj podarilo. Nadránom 24. januára Nemci ustúpili
smerom na Podrečany a Gregorovú Viesku. O deviatej hodine prenikli do obce sovietske hliadky a
za nimi sa valila záplava vojakov.
Občania povychádzali z pivníc a
úkrytov, tešili sa a vítali svojich
osloboditeľov. Aj keď prešlo veľa

rokov od ukončenia
2. svetovej vojny,
nikdy
nesmieme
zabudnúť, ako sa
rodila naša sloboda a
kto sa zaslúžil o to,
aby ďalšie generácie
žili v slobode a demokratickej krajine.
Takisto aj obyvatelia
Tomášoviec nezabúdajú a hrdinov, ktorí
oslobodili ich obec,
si dodnes pripomínajú. Veľký podiel na zorganizovaní
spomienkového stretnutia mala, ako
každý rok, ZO SZPB v Tomášovciach.

Juraj ZVARA
predseda ZO SZPB

Zo života Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Tomášovciach
Dôchodcovia
Činnosť Jednoty dôchodcov na
Slovensku má v našej obci už 15
– ročnú tradíciu. Zameriavame sa
na vytváranie lepších podmienok
pre aktívne využívanie voľného
času našich seniorov, možností
ich stretávania a poradenskú činnosť. Vo februári sme hodnotili
našu prácu za rok 2011. V tomto
roku sa nám podarilo pripraviť
niekoľko úspešných akcií:
Spoločenské stretnutie pri
príležitosti výročnej členskej
schôdze s občerstvením a hud-

bou, za účasti 110 našich členov.
V spolupráci s Obecným úra-

dom, Zborom pre občianske
záležitosti, Základnou a Materskou školou v Tomášovciach
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sme sa stretli na spoločenskej
akcii pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pripomenuli sme si
životné jubileá našich občanov,
ktorým boli odovzdané upomienkové darčeky.
Usporiadali sme Stretnutie troch
generácií pri pesničkách spolu so
Základnou a Materskou školou.
Mimoriadnym prínosom boli vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy v Lučenci, ktorí
obohatili program veľmi peknými výkonmi hudobnými, ale
aj krásnou piesňou v podaní
žiačky speváckeho odboru Rendekovej.

Do programu prispeli svojím vystúpením aj členovia spevokolu Denného centra pre seniorov v Lučenci,
vystúpenie ktorých bude možno
inšpirovať aj našich seniorov, aby
tiež sa pokúsili o podobnú aktivitu.
Doteraz nás na podobných akciách
reprezentujú V. Urban a J. Kotman.
Okrem vlastných programov sme
sa zúčastňovali akcií poriadaných
okresnou a krajskou organizáciou.
Boli to:
Regionálna prehliadka speváckych súborov seniorov v Rimavskej Sobote, kde nás reprezentovala skupina Relax
Krajské športové hry v Žarnovici, kde nás úspešne reprezentovala naša p. predsedníčka
Návšteva Fiľakovského hradu,
prehliadka expozícií múzea a
stretnutie s členmi Mestskej organizácie JDS vo Fiľakove
Rekondičné pobyty v Turčianskych Tepliciach a Dudinciach

Zájazd do Bruselu, ktorý
pre dôchodcov Banskobystrického VUC
zabezpečil predseda VUC a
europoslanec p. Ing. Vladimír Maňka, ktorého sa zúčastnila Ing. Lošťáková,
predsedníčka našej organizácie.
Podarilo sa nám rozbehnúť
činnosť Denného centra pre
seniorov, čím umožňujeme
pravidelné stretávanie
našich
členov dvakrát v týždni.
Denné centrum bude otvorené
dvakrát v týždni:
Pondelok 16,00-18,00 hod.
Streda
16,00-18,00 hod.
Termíny je možné podľa požiadaviek členov zmeniť.
Čo pripravujeme
období:

v najbližšom

Okresnú prehliadku speváckych súborov seniorov okresu
Lučenec, ktorá sa uskutoční v
našom Kultúrnom dome
Krajské športové hry seniorov
v Žarnovici
Májové stretnutie v prírode,
spojené so športovými hrami a
opekaním, pričom si pripomenieme l. máj a 67. výročie

ukončenia 2. svetovej vojny a
Deň matiek
Zúčastníme sa zájazdu do Betliara a Gombaseckej jaskyne v spolupráci s MsO JDS Lučenec v
máji
V júni usporiadame zájazd do
Modrého Kameňa a na kúpanie
do Dolnej Strehovej
Očakávame od našich členov záujem a veríme, že budú vítaným
spestrením všedných dní.
Informácie o akciách včas podajú
naše dôverníčky:
p. Milka Breznická
Zuzka Šálková
Ľubica Hrnčiarová
Ľudka Chlpošová
Milka Mártonová
Reginka Móricová
Anka Golianová
Anka Takáčová
Irenka Šnúriková
V Tomášovciach 30. marca 2012.

Ing.Zuzana Lošťáková,
predsedníčka ZO JDS

Kultúra
Posolstvo Vianoc
Naša dedina
ožila
v
podobe ľudových zvykov a tradícií.
Krásne vianočné tradície nám

predstavili členovia folklórneho
súboru Kokavan z Kokavy nad
Rimavicou v programe Posolstvo

Vianoc 10. decembra 2011 od
18.30 hod. Je chvályhodné, že
staré ľudové zvyky rôznych
období v roku sa ešte udržiavajú.
Väčšinou
sa
to
deje
prostredníctvom
folklórnych
súborov. V programe Posolstvo
Vianoc sa predstavili s pásmom
nazvaným „OD ONDREJA DO
TROCH KRÁĽOV“.
Krásne
predvianočné
chvíle
nám
pripravili
Banskobystrický samosprávny
kraj, Novohradské osvetové
stredisko
v Lučenci a Obec
Tomášovce.
Renáta Macková
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Živý Betlehem
v Tomášovciach
Na druhý sviatok vianočný
26.12.2011 poobede všetci s napätím očakávali čo sa bude diať, pretože ŽIVÝ BETLEHEM sme u
nás ešte nemali. Na úvod zazneli
vianočné piesne a Mária s Jozefom

a malým Jezuliatkom zaujali svoje
miesto v drevenej maštali, postavenou na tento účel. Ako prví sa prišli
pokloniť Jezuliatku pastieri. Aj traja
králi navštívili narodeného Ježiška
a priniesli mu dary: zlato, kadidlo a
myrhu. V tomto predstavení ešte
vystupovali spevácky zbor pri evanjelickej cirkvi Tomášovce, folklórna
skupina Škorec z Vidinej, ako aj
ďalší. Deti mali najväčšiu radosť z
ovečiek v ohrade. Všetkým účinkujúcim patrí veľké ĎAKUJEME! Po
skončení predstavenia sme boli
srdečne pozvaní na občerstvenie.
Teplý čajík aj s koláčmi všetkým
padol veľmi vhod. Veru, veru, kto
prišiel, neobanoval. Milé stretnutia s
priateľmi a známymi v netradičnej
atmosfére len doplnilo slávnostný
pocit z vianočných sviatkov. Bol to
vzácny čas zastavenia sa a zamyslenia. Poďakovanie patrí autorom
myšlienky a všetkým milým a
ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali
na príprave tejto akcie.
Renáta Macková

všetci pustili do nacvičovania
jednotlivých dejstiev. Po necelých
dvoch mesiacoch nacvičovania
prišiel deň D – deň našej premiéry
– 12.02.2012. Boli sme milo prekvapení, že koľko občanov sa
prišlo na nás pozrieť a začali sme
mať niektorí aj poriadnu trému,
ale tá hneď opadla po otvorení
opony. Dúfam, že všetci, ktorí boli
na našom predstavení, odchádzali
spokojní a neľutovali, že strávili
nedeľné popoludnie sledovaním
nášho divadelného predstavenia.
Ďakujem všetkým divákom, ktorí
boli veľmi milí a aj pri našich
malých výpadkoch textu nás odmenili potleskom. Na záver by
som chcela predstaviť všetkých
účinkujúcich:
Mária Kúkeľová
Ján Kamenský
Ján Šuľaj
Ján Mičuda ml.

ďakujeme. Ak si niekto povedal po
našom predstavení, že aj on by takéto niečo zvládol, tak príď medzi
nás, radi Ťa privítame.
Renáta Macková

Rozlúčka
s fašiangom
FAŠIANGY - symbol veselosti,
zábavy, hodovania a pitia. Také boli
fašiangy v minulosti a také sú v
redukovanej podobe takmer vo
všetkých regiónoch Slovenska i
dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne
začína už v čase od Troch Kráľov a
trvá do popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k
jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu. Našou obcou sa
19. februára 2012 tiahli fašiangovníci . Sprevádzala ich radosť,
veselosť, zábava. „ Fašiangy, Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude,“ – spievali

Lucka Vajová
Dominika Pivková

Divadelné
predstavenie
Koncom roka 2011 v našej obci
vzniklo ochotnícke divadlo HAVKÁČI pod dozorom p. Ľubici Hr-

Ján Fulajtar
Barborka Bellová
Ján Hradil
Renáta Macková.
skoro všetci. Po fašiangovej pochôdzke sa v kultúrnom dome pochovala basa, ktorú naše oči zhliadli
v podaní FS Ipeľ z Lučenca. Nechýbalo ani tradične fašiangové
občerstvenie , za ktoré by som sa
chcela poďakovať všetkým sponzorom, hlavne pekárni Klas, p. M.
Cabanovi, p. I. Golianovi - majiteľovi DISCO CLUBU IGUANA,
všetkým gazdinkám, ktoré nám
napiekli chutné koláče, p. M. Mišo nám navaril chutnú kapustnicu
a ostatným,
ktorí akokoľvek
prispeli k príjemnému prežitiu
ukončenia fašiangov v Tomášovciach. A ešte by som chcela upozorniť, že každý rok fašiangová
chasa pôjde inou časťou našej obce.

čiarovej,
ktorá zohnala scenár
k divadelnej veselohre na motívy
hry Klbko pod názvom MOTANICA. Ihneď po ich obdržaní sme sa

Pri vypadnutí textov nám boli nápomocné Ľubica Hrnčiarová
a Anka Urbanová. Kulisy nám
zhotovil Miroslav Malček, za čo
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Renáta Macková

Volebné výsledky do NR SR
Výsledky volieb 10.3.2012 v Tomášovciach
Zoznam kandidujúcich strán
Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
Práva a Spravodlivosť
Náš Kraj
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovensko
SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST – HÍD
99% - občiansky hlas
ĽS-HZDS
Strana + 1 HLAS
Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia
SDKÚ - SD
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície
Strana Slobodné Slovo – Nory Mojsejovej
Strana živnostníkov Slovenska
počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom
okrskuvoličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
počet
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
počet platných odovzdaných hlasov

počet hlasov

%

2
34
1
31
51
39
4
0
2
26
422
8
1
10
0
19
26
9
0
3
1
33
2
1
11
0
1148
747
2
736

0,3%
4,6%
0,1%
4,2%
6,9%
5,3%
0,5%
0,0%
0,3%
3,5%
57,3%
1,1%
0,1%
1,4%
0,0%
2,6%
3,5%
1,2%
0,0%
0,4%
0,1%
4,5%
0,3%
0,1%
1,5%
0,0%

Šport
Začíname športovať
V každom roku naša obec žije
športom. V januári obec usporiadala
Stolnotenisový turnaj, ktorého sa

zúčastnili rôzne vekové kategórie.
Tento rok sme mali vysokú účasť.

Účastníci sa rozdelili do 3 kategórií : 1. Muži , 2. Ženy a 3. Seniori.
Každá kategória mala svojich
víťazov, ktorým ešte raz gratulujeme.
Tak, ako prišla
jar, tak aj našim
futbalistom začala
jarná časť futbalovej sezóny. Naši
futbalisti nastúpili s
plnými silami, aby
zabodovali
a postúpili na vyššie
priečky. Dňa 24.3.
2012 naše družstvá
bodovali. Muži v V.
lige D mali voľno,
keďže Veľký Blh sa
odhlásil zo súťaže. Naši dorastenci
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v V.lige dorast hrali majstrovský
zápas s Dolnou Strehovou. Tento
zápas skončil s výsledkom 2:2 (0:2).
Gólovo sa presadili hráči D. Ambróš a M. Slosiar. Naši mladší zverenci v I.triede žiakov hrali
zápas
s Kokavou,
ktorý
vyhrali
s výsledkom 2:1. Našim futbalistom
držíme palce a želáme plno skvelých výsledkov.
V obci sa tiež začal hrávať volejbal, keďže nám praje počasie.
Môžeme sa plne venovať nášmu
zdokonaľovaniu na čerstvom vzduchu.
Ako vidíte, obec žije športom
za každých podmienok.

Dominika Pivková

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
5.

U z n e s e n i e č. 1/2012 zo zasadnutia OZ v
Tomášovciach konaného dňa 25. januára 2012
Obecné zastupiteľstvo
A/ - beri e na v e do mie 1. žiadosť Petra Ďurkoviča, TRUCK SERVIS, Sadová 4,
984 11 Halič o odkúpenie nebytových priestorov vo
vlastníctve Obce Tomášovce na Riečnej ulici č.2 – bývalá STS a to halu č. 847/13 a vrátnicu č. 847/11 – pozemky pod budovami nie sú predmetom predaja, spolu
za cenu 33.000,- EUR,
2. žiadosť firmy DDL – Group, s.r.o., SNP 20, 985 56
Tomášovce na odkúpenie nebytových priestorov vo
vlastníctve Obce Tomášovce – bývalá STS a to sklad
č. 847/9 – pozemok pod budovou nie je predmetom
predaja, za cenu 6.000,- EUR,
3. správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Tomášovce za rok 2011,
4. žiadosť p. Romana Babinského, Družstevná 301, Tomášovce o predĺženie Nájomnej zmluvy č. 1/2011 zo
dňa 30.6.2011 – prenajatie jednej miestnosti
v Zdravotnom stredisku za účelom poskytovania masážnych služieb občanom obce Tomášovce,
5. žiadosť p. Zuzany Zliechovcovej, Závadská 293, Tomášovce na odkúpenie cca 100 ks betónových kociek,
ktoré chce použiť na spevnenie vstupu do svojho dvora cez verejné priestranstvo, ktoré bolo značne poškodené záplavami v roku 2010.
B/ - schv a ľ uj e 1. odpredaj majetku obce Tomášovce zapísaný na LV č.
759 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/. Jedná sa o sklad
súpisné číslo 494 stojaci na parcele číslo CKN 847/13
v k.ú. Tomášovce o výmere 935 m2 a administratívnu
budovu súpisné číslo 222 na parcele číslo CKN
847/11 v k.ú. Tomášovce o výmere 75 m2 – pozemky
pod budovami nie sú predmetom predaja, žiadateľovi firme Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS, IČO
32604513, so sídlom Sadová 4, 984 11 Halič, spolu
za ním ponúknutú cenu 33.000,- EUR.
2. plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Tomášovce na 1. polrok 2012,
3. žiadosť riaditeľky ZŠ v Tomášovciach na bezplatné
zapožičanie sály KD na organizovanie karnevalu pre
deti a plesu rodičov na deň 18.02.2012 a na prípravu
dňa 17.2.2012,
4. podľa § 9a ods. 9. písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
prenajať jednu miestnosť v nehnuteľnosti súp. č. 109,
ležiacej na parcele č. CKN 166 v k.ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759 v majetku Obce Tomášovce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o
miestnosť v Zdravotnom stredisku o výmere 35 m2 za
cenu 5,00 €/mesiac. Osobitný zreteľ je zdôvodnený
tým, že prenajatá miestnosť bude slúžiť na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru - masážne
pre občanov našej obce,
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6.

podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
odpredať nehnuteľnosti zapísané Katastrálnym úradom Banská Bystrica, Správa katastra Lučenec pre
obec Tomášovce, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec, na LV č. 759, nehnuteľnosti v majetku
Obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Jedná sa o pozemky v plánovanom priemyselnom parku.
poskytnutie príspevku pre kultúrnu komisiu vo výške 200,- EUR na zorganizovanie Fašiangových osláv
v našej obci, ktoré sa budú konať dňa 19.02.2012

C/ - nesc hv a ľ uj e –
1. žiadosť firmy DDL – Group, s.r.o., SNP 20, 985 56
Tomášovce na odkúpenie nebytových priestorov vo
vlastníctve Obce Tomášovce – bývalá STS a to sklad
č. 847/9 za cenu 6.000,- EUR,
2. zámer starostu obce podniknúť kroky obecného úradu k zrušeniu prevádzky DISKOTÉKA IGUANA
v priestoroch Družstva Budúcnosť,
D/ - v y hla s uj e –
1. výberové konanie na miesto hospodára a správcu
športového areálu v Tomášovciach v zmysle schválených podmienok. Termín podávania písomných
prihlášok je do 06.02.2012. Výberovou komisiou je
Obecná rada pri OZ v Tomášovciach.
E/ - žia da –
1. starostu obce, aby vo veci žiadosti Ing. Eugena Lehotského, Hviezdoslavova 543/30, 985 59 Vidiná, o
vykonania štátneho stavebného dohľadu na susednej
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele 741/14 a
741/48 v k.ú. Tomášovce vo vlastníctve Ing. Silvii
Ballovej, Hviezdoslavova 529/2, 985 59 Vidiná, konal v súlade s odporúčaním stavebnej komisie
a závermi z ústneho pojednávania spojeného
s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa
05.01.2012,
2. starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie kúpnej
zmluvy s firmou Peter Ďurkovič - TRUCK SERVIS,
IČO 32604513, so sídlom Sadová 4, 984 11 Halič
v súlade s bodom B/1 tohto uznesenia a celkové
uskutočnenie schváleného predaja nehnuteľností.
F/ - ukla dá 1. komisii výstavby a verejnoprospešných prác preskúmať opodstatnenosť žiadosti p. Zuzany Zliechovcovej o odkúpenie betónových kociek na spevnenie vstupu do svojho dvora
Z: predseda komisie výstavby a verejnoprospešných
prác
T: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ
2. kultúrnej komisii a komisii pre styk s verejnosťou
navrhnúť nové zloženie redakčnej rady pre Tomášovské novinky
Z: predsedkyňa kultúrnej komisie a komisie pre styk
s verejnosťou
T: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ

Obecný úrad
SLOVÁ STAROSTU
Dovoľte mi, aby som sa
Vám po roku opäť prihovoril
prostredníctvom
Tomášovských noviniek. Veľmi ma mrzí, že nastala ročná odmlka, ale
dúfam, že teraz, keď už je zvolená nová redakčná rada, budú
Tomášovské novinky vychádzať aspoň jedenkrát štvrťročne. V nich Vám budeme prinášať aktuálne informácie o dianí
v našej obci. Mnohé informácie získate aj na obecnej stránke www.tomasovce.sk alebo
priamo na obecnom úrade.
Rád by som na tomto
mieste zhodnotil činnosť starostu, poslancov obecného
zastupiteľstva, ako aj všetkých
zamestnancov obce za posledných 15 mesiacov, t.j. od posledných komunálnych volieb.
Bolo to veľmi ťažké a náročné
obdobie. Katastrofálna finančná situácia nás prinútila zvážiť,
aké kroky je nutné prijať na
odvrátenie krachu obce. Bolo
to ťažké rozhodovanie. Obecná
kasa bola prázdna a dlhy obrovské. Hneď na začiatku roka
2011 sme museli vyplatiť
mzdu, schválené preplatenie
dovolenky a päťmesačné odstupné bývalému starostovi, čo
činilo
spolu
s odvodmi
18.723,- €. Následne sme museli povyplácať záväzky vyplývajúce z pracovných zmlúv
voči zamestnancom, ktorým sa
ukončil
pracovný
pomer
z organizačných dôvodov (znižovanie stavov zamestnancov),
čo činilo spolu s odvodmi
5.534,- €. K 31.12.2010 bol
celkový dlh obce 423.500,- €.
Z toho neuhradené faktúry boli
v sume 113.500,- €, úver ko-

munál na výstavbu priemyselného parku od Dexia banky bol
vo výške 260.000,- € a pôžička
od firmy INNOVEN Slovakia
na nákup pozemkov pod priemyselný park bola vo výške
50.000,- €. Reálne sa uvažovalo o zavedení nútenej správy
obce. Po zvážení všetkých rizík
sme
sa
spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva rozhodli pre radikálne
šetrenie a znižovanie nákladov
na chod obce. Na obecnom
úrade sa znížili platy všetkých
zamestnancov oproti minulému obdobiu (vrátane starostu
obce) a znížili sme stav zamestnancov úradu o štyroch.
Bolo obmedzené zamestnávanie na dohodu o vykonaní práce.
Na
mzdách
spolu
s odvodmi sa takto na obecnom úrade dosiahla úspora
viac ako 5.000,- € mesačne
oproti bežným mesiacom roka
2010. Postupne sme začali
splácať dlhy. Ku dnešnému
dňu sa podarilo znížiť celkový
dlh obce o 140.000,- €, t.j. na
sumu 283.500,- €. Za neuhradené faktúry ešte treba zaplatiť
10.500,- €, dlh voči firme INNOVEN Slovakia sme znížili
na sumu 28.000,- € a dlh voči
Dexia banke sme znížili na
sumu 245.000,- €. Okrem toho
na spolufinancovanie výstavby
chodníkov sme v roku 2011
vynaložili sumu viac ako
30.000,- €. Doriešili sme prefinancovanie úveru vo výške
26.000,- € na multifunkčné
ihrisko a ukončili uvedený
úver. Momentálne sa musíme
sústrediť na spolufinancovanie
dostavby chodníkov podľa
schváleného projektu. Aby sme
toto všetko zvládli a dlh ešte
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viac znížili, bolo obecným
zastupiteľstvom
schválené
zníženie dlhu z odpredaja
obecného majetku v sume asi
100.000,- €. Zatiaľ sme
z areálu bývalej STS Tomášovce odpredali veľkú halu
spolu s vrátnicou (bez pozemkov – tie vlastní Slovenský
pozemkový fond) za sumu
33.000,- € a 30.03.2012 bol
schválený aj odpredaj Motorestu Halier, ktorý sa bude realizovať v súčasnom období.
Všetky takto získané financie
pôjdu na zníženie dlhu obce
a obnovu a opravu obecného
majetku.
Cesta, ktorú sme si vybrali je zložitá a ťažká. Výsledky, ktoré sme zatiaľ dosiahli nás však oprávňujú na
určitý optimizmus. Napriek
zlej finančnej situácii sme sa
snažili zabezpečiť bežný chod
obce. Aby sme nastolený trend
mohli stabilizovať, bolo nutné
prijať aj ďalšie nepopulárne
opatrenia. Narastajúce ceny
energií v posledných rokoch,
nutnosť platiť úroky z úverov,
ako aj samotný úver, vykrytie
predpokladaných
výpadkov
z príjmov obce za nájmy za
objekty, ktoré obec predala,
resp. plánuje predať, nás prinútili pre rok 2012 výrazne zvýšiť miestne dane a poplatky.
Z ich príjmu sa budú hradiť
služby, ktoré mnohí považujeme za samozrejmé. Verejné
osvetlenie počas celej noci,
chod a údržba materskej školy,
základnej školy, školskej jedálne, obecného úradu, zdravotného strediska, požiarnej
zbrojnice, ČOV, údržba cintorína a domu smútku, vývoz
TKO, oprava miestnych ko-

munikácií, likvidácia čiernych
skládok, údržba verejných
priestranstiev, ako aj podpora
športu a kultúry v obci. Na
konci roka sa podrobne vyhodnotí dopad zvýšenia miestnych daní na chod obce, ako aj
na zaťaženie jednotlivých skupín obyvateľstva, a v prípade
potreby sa navrhnú potrebné
zmeny (zníženie určitých sadzieb daní). S ďalším zvyšovaním miestnych daní sa už
nepočíta. Zároveň chcem občanov upozorniť, že aj
v súčasnom období sa stáva, že
mnohí majú nesprávne podané
daňové priznanie, resp. už neodráža
aktuálnu
situáciu
v stave majetku. V tom prípade
je dobré sa prísť zavčasu poradiť na obecný úrad a vykonať
prípadne zmenu v podanom
daňovom priznaní.
Po tomto všetkom by
som Vám rád predstavil aj
drobné úspechy, ktoré obec
doteraz dosiahla. Podarilo sa
nám vymeniť okná na niekoľkých triedach na Základnej
škole ako aj opraviť šatne
a schody, Zdravotné stredisko
sme napojili na obecnú kanalizáciu a prerobili novú čakáreň
pre pacientov, opravili sme
časť nefunkčného ústredného
kúrenia v kultúrnom dome,
vyčistili sme okolie cintorína
a zlikvidovali sme niekoľko
čiernych skládok. Vďaka výraznej angažovanosti Vás, občanov, sa podarilo presadiť
určité projekty a získať finančnú podporu pre obec. Cez zamestnanecký grantový program zamestnancov SPP p. Máriu Ľalíkovú, Petra Bobáľa
a Petra Belka sa podarilo presadiť projekt „Detské ihrisko

Mravčekovia“. Toto detské
ihrisko slúži našej verejnosti
v parčíku pred MŠ. Projekt
vypracovali a pomohli s jeho
realizáciou hlavne p. Katarína
Cíferová, Michal Ľalík a p.
Katarína Bobáľová, ako aj ďalší dobrovoľníci a darcovia.
Ďalej priamo v materskej škole
vyrástlo ďalšie detské ihrisko,
ktoré cez nadáciu SPP vybavila
poslankyňa OZ p. Ľubica Hrnčiarová. Obec sa v rámci protipovodňových opatrení zapojila
do Programu revitalizácie krajiny, kde od apríla 2011 do
septembra 2011 zamestnala cez
úrad práce troch ľudí a od októbra 2011 do marca 2012 ďalších desiatich ľudí. Títo zamestnanci podľa vopred schváleného projektu čistili rokliny
a budo-vali vodozádržné zariadenia proti povodniam. Za
vykonanú prácu im všetkým
patrí veľká vďaka. Nezaháľali
ani účastníci rodinného kurzu
angličtiny. Pani Bračoková
spolu s pani Trnkovou pripravili projekt „ENVIROSCHOOL“, ktorý obec zaslala
v rámci Programu obnovy dediny 2012 a projekt bol schválený. Obec ďalej vypracovala
spolu s riaditeľkou MŠ Janou
Mališovou projekt revitalizácie
MŠ, ktorý bol zaslaný na ministerstvo školstva. Jedná sa
o zakúpenie vybavenia MŠ
modernou technikou. Obecný
projekt
na
zriadenie
a vybavenie denného centra
v priestoroch dôchodcovskej
klubovne z prostriedkov určených z rezervy premiérky neprešiel. To nás však neodradilo. Zaslali sme žiadosti na
VUC
Banská
Bystrica
o dotáciu na podporu novo-
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vzniknutého divadelného súboru Havkáč a na spolufinancovanie Dňa obce. Dotáciu na
Dni obce nám už schválili.
Zaslali sme aj žiadosti na ministerstvo
financií
o poskytnutie dotácie na opravu strechy na kultúrnom dome
a na opravu obecných studní.
Za pomoc pri príprave
a realizácii spomenutých projektov patrí všetkým, ktorí ste
sa zapojili, veľká vďaka. Vďaka patrí aj všetkým funkcionárom TJ Slovan Tomášovce,
ktorí v týchto ťažkých časoch
dokázali dokončiť nové šatne,
ktoré úž od nového roku môžu
naši športovci využívať. Poďakovanie patrí aj všetkým spoluobčanom, ktorý sa zapojili
brigádnicky do výstavby šatní
ako aj do skrášlenia okolia
športového areálu. Nezaháľali
sme ani v oblasti kultúry. Spolupracujeme s našimi združeniami OZ Naše Tomášovce,
Jednota dôchodcov, ZPOZ,
SZPB, ZRPŠ pri MŠ a ZŠ, ako
aj jednotlivými komisiami pri
obecnom
zastupiteľstve
a spoločne organizujeme kultúrne a športovo-spoločenské
podujatia v obci.
Vážení spoluobčania.
Verím, že spoločnými silami sa
nám podarí našu obec pozdvihnúť zo zeme, aby mohla
rásť a rozvíjať sa. Čaká nás
však ešte dlhá a ťažká cesta.
Prosím o Vašu trpezlivosť a
spoluprácu.

Ing. Ján Mičuda
starosta obce

