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V ÁŽENÍ SP OLU OBČAN IA !
Tak, ako to už býva, jeseň sa pomaly
končí a prichádza zima. S jej príchodom sa zmenila celá príroda okolo nás.
Začiatok zimy, to nie je len sa cesta do
práce poprášená snehom. Je to aj iskrivý vzduch či rána plné hmly. Je to však
jedno z tých najkrajších a najúžasnejších období roka. V jase slnečných lúčov sa striedajú farby lístia s bielym
snehom na končekoch hôr. Táto atmosféra vnáša do našich sŕdc akýsi zvláštny pocit pokoja, pohody a lásky. Nie
všetci ľudia majú však toto obdobie radi, pretože často prší, bývajú hmly a zima občas oziabe prsty. Napriek tomu
sme plní očakávaní. Začal advent a blížia sa vianočné sviatky. Hoci je to pre
mnohých z nás hektický čas vyplnený
zháňaním darčekov, upratovaním a
chystaním dobrôt na sviatočný stôl, pôvodne to bolo obdobie spomalenia a
upokojenia, určené na rozjímanie. Tento zámer vychádzal zo životného štýlu
našich predkov, žijúcich v súlade s prírodným cyklom. V tomto ročnom období sú noci dlhšie ako dni, celá príroda sa ponára do pokoja. Upokojenie by
sa malo pretaviť do našej láskavosti,
vzájomného porozumenia, spokojnosti
a srdečnosti. Toto všetko sa akosi vytráca z nášho bežného života. Spomaľme ten náš neskutočne rýchlo plynúci
život a zamyslime sa, ako sme sa správali k svojej rodine, blízkym, priateľom, proste k ľuďom okolo nás. Ak je
treba ospravedlňme sa za zlé slová vyslovené životnému partnerovi, rodičom, deťom. Naši blízki a ich prítomnosť nech nás naplnia energiou, ktorú
všetci potrebujeme na zvládanie života
s jeho tmavými aj svetlými stránkami.
Skutočne je dôležité či si dokážeme
preniesť advent a blížiace sa Vianoce
do nasledujúcich dní, týždňov, zvyšku
roka, ďalšieho života s ich odkazom
vzájomnej pomoci, blízkosti a rodinnej
pohody.
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných,
stojí za to.“
Albert Einstein

Motto:
„Zísť z cesty slobody je
nebezpečné pre každý národ“
Vážení spoluobčania,
v tomto roku si Slováci pripomenuli
dve významné dejinné udalosti,
ktoré zbavili náš národ fašistickej a
komunistickej totality. Bolo to 75.
výročie SNP a 30. výročie Nežnej
revolúcie.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE sa začalo rozkazom generála
Jána Goliana dňa 29. augusta 1944
o 20:00 h. po odznení hesla
„ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM“.
Slobodný vysielač v Banskej Bystrici vyzval občanov na ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja proti vstupu fašistickej nemeckej armády na územie Vojnovej slovenskej republiky. Hlavnou zložkou
ozbrojených síl Povstania boli povstalecké jednotky organizované
ako: 1. československá armáda na
Slovensku, po mobilizácii mala postupne až 60 000 vojakov, 2. partizánske skupiny operujúce na povstaleckom území v počte do 18
000 bojovníkov. Zvesť o vyhlásení
SNP sa do našej obce dostala už 30.
augusta a reakciou je konštituovanie Revolučného okresného národného výbor, ktorého členmi sa stali
aj traja Tomášovčania, a to Juraj
Chochol, Ondrej Takáč Horný a Ján
Kulich. Činnosťou RNV bolo uskutočnenie mobilizácie, posilnenie
pohraničnej stráže, zásobovanie
obyvateľstva, vojakov a partizánov
a budovanie bunkrov. Do obce prichádza partizánsky oddiel Thälmann, ku ktorému sa pridávajú

naši muži Ondrej Fiľo, Michal Gaži,
Ján Galád a Ján Mišík. Aj napriek
statočnému odporu dňa 22. októbra
prekročili nemecké jednotky hranice Novohradu a v noci z 27. na 28.
októbra utrpeli povstalci porážku
na celom území Slovenska. Napriek
tomu sa SNP stalo príkladom pre
zotročené národy Európy a odvaha
ľudí ukázala, že ani malý národ neostal na okraji diania.
NEŽNÁ REVOLÚCIA je v dejinách
Čechov a Slovákov s ničím neporovnateľným fenoménom, lebo istá
malá časť Európy sa nekrvavou cestou dopracovala k slobode. Priniesla nám politické a občianske slobody, ako sú slobodné voľby, sloboda
slova, pluralizácia politického systému, sloboda zhromažďovania, vierovyznania a cestovania. Revolúcia
prišla, lebo sloboda je podstatou
človečenstva. Slobodu si treba vážiť,
strážiť a piplať, aby sa nestratila.
Boj za slobodu a spravodlivosť nie
je ani ľahký, ani krátky, ani jednoduchý. Je večný, ale musíme vydržať. Sloboda za to určite stojí, lebo

je jednou z najvyšších ľudských
hodnôt. Ak sa prestaneme o ňu
uchádzať, tak nás o ňu mocou a korupciou nakazení jednotlivci pripravia. Ale my tú slobodu dlhujeme
našim deťom a vnukom, aby mohli
žiť svoj vlastný život podľa svojich
predstáv. Preto musíme byť zodpovední aj dnes!
Jarmila Móricová
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SPRÁVA O INVESTIČNEJ ČINNOSTI V OBCI ZA ROK 2019
Rok 2019 sa pomaly blíži k svojmu
záveru. Musím skonštatovať, že to bol
mimoriadne hektický rok. Viacerí z
Vás mi vyčítali, že sa tento rok staráme o obec a jej chod menej ako v minulosti. Bola to oprávnená kritika.
Musím sa priznať, že to spôsobili viaceré faktory. Nakoľko boli našej obci
schválené viaceré projekty náročné
na čas potrebný k ich realizácii
(verejné obstarávanie, administrovanie projektov a iné), nebolo možné sa
dostatočne venovať všetkým oblastiam v obci tak, ako tomu bolo v minulých rokoch. Počas celého roka
2019 zamestnanci obce pracovali
v náhradných priestoroch. Hlavne zamestnankyne obecného úradu museli
pracovať v stiesnených pracovných
podmienkach a Vy ste museli znášať
obmedzenia pri vybavovaní podaní,
žiadostí resp. iných potrebných úkonov. Za uvedené sa všetkým ospravedlňujem a zároveň všetkým ďakujem
za pochopenie a trpezlivosť.
Hlavnou príčinou, ktorá spôsobila, že

celý rok úradujeme v náhradných
priestoroch, je realizácia projektu
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Tomášovce – zmena stavby pred jej dokončením“. Na realizáciu tohto projektu
získala obec financie z európskych
štrukturálnych a investičných fondov
a od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a to vo výške 507.303,09 EUR. V rámci projektu
sa zateplila budova obecného úradu,
vymenili sa na budove okná a bočné
dvere, vybudoval sa bezbariérový
vstup do budovy, zateplili sa stropy v
miestnostiach, kompletne sa vymenili
rozvody vody a elektroinštalácie, zrekonštruovala sa kotolňa, vymenilo sa
ústredné kúrenie, dobudovala sa
vzduchotechnika a zrealizovali sa
ďalšie úpravy vedúce k zvýšeniu
energetickej hospodárnosti budovy.
Projekt bol 14.11.2019 ukončený vy-

daním kolaudačného rozhodnutia.
Napriek úspešne zrealizovanému
projektu budú práce na obecnom
úrade pokračovať aj ďalej. Aby bol
obecný úrad ako nový, tak je potrebné, aby sa ešte zrealizovali ďalšie
menšie stavebné úpravy, súvisiace
najmä s úpravou vnútorných aj vonkajších priestorov a vykonaním prác,
ktoré nemohli byť vykonané v rámci
schváleného eurofondového projektu.
Zrekonštruujú sa všetky sociálne zariadenia, dobuduje sa nová kuchyňa,
opravia sa poškodené podlahy
v jednotlivých
kanceláriách
a na
chodbách, opravia sa schodištia
a javisko. Verím, že uvedené práce sa
podarí zrealizovať do konca júna
2020 a po rekonštrukcii bude budova obecného úradu opäť slúžiť obci a
najmä našim občanom.
Ďalším projektom, ktorý naša obec
zrealizovala v mesiaci apríl 2019 vo
výške 33.102,97 EUR, bol projekt
„Stavebná úprava miestnej komunikácie ulica Zelená, Tomášovce“. Projekt bol podporený v rámci výjazdového zasadnutia vlády SR vo Fiľakove
dňa 30.5.2018 dotáciou vo výške
20.000,- EUR. Zvyšné finančné prostriedky zabezpečila obec z vlastných
zdrojov.
Dôležitou skutočnosťou v rámci projektových aktivít našej obce je, že od
01.11.2017 má obec od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný

štatút „sociálneho podniku pracovnej
integrácie“. Na základe schváleného
štatútu začal sociálny podnik svoju
činnosť v mesiaci jún 2018. V roku
2018 v súvislosti s realizáciou aktivít
podľa schváleného Akčného plánu
okresu Lučenec získala naša obec od
Úradu vlády SR dotáciu na úhradu
výdavkov spojených s vybavením stolárskej a zámočníckej dielne vo výške
65.000,- EUR. Z uvedenej dotácie
boli zakúpené potrebné stroje

a zariadenia pre chod dielne, vrátane
dodávkového automobilu. Stroje boli
obci doručené na prelome rokov
2018/2019. Následne obecný sociálny podnik začal so svojou činnosťou.
Počas celého roka 2019 realizoval zákazky pre samotnú obec ako aj pre
iných klientov. Zrealizované boli napríklad aj tieto zákazky: výroba drevených lavíc a stolov z masívu, výroba
40 ks stolov pre obec Ľuboreč, výroba
7 ks drevených vitrín pre obec Polichno, výroba kancelárskeho nábytku
pre firmu Agro CS Slovakia, a.s., výroba dvoch veľkých zasúvacích skríň

pre ZŠ Tomášovce, výroba kancelárskeho nábytku pre obec Fiľakovské
Kováče, boli zrealizované drobné stavebné a maliarske práce pre mesto
Lučenec (maľovanie, stierkovanie
a kladenie podláh v materských školách ako aj v centre voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Lučenec) a iné väčšie či menšie zákazky. Na základe týchto skúseností
boli našej obci schválené aj ďalšie dotácie spojené s činnosťou sociálneho
podniku. Na výjazdovom zasadnutí
vlády SR dňa 28.08.2019 v Buzitke

bola schválená pre obec Tomášovce
dotácia vo výške 70.000,00 EUR,
ktorá je určená na rekonštrukciu budovy skladu na ulici Riečna (bývalý
areál STS) na stolársku a zámočnícku
dielňu v rámci podniku sociálnej ekonomiky. Zároveň bol obci schválený
regionálny príspevok na projekt
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„Rozšírenie činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného
pri obci Tomášovce o stavebnú činnosť“ v ďalšej sume 70.000,00 EUR,
pričom projekt je realizovaný s fi-

nančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. Financie,
získané v rámci tohto projektu budú
použité na nákup stavebných strojov
a zariadenia ako sú vonkajšie aj vnútorné lešenia, vibračné dosky, rezacie
zariadenie na asfalt a betón, kolesový
nakladač s podkopom a iným príslušenstvom. Na základe toho bude
môcť sociálny podnik vykonávať väčšinu menších stavebných prác pre
obec priamo.
Medzi najväčšie priority starostu obce ako aj obecného zastupiteľstva pre
toto volebné obdobie je nastavenie
nového systému v odpadovom hospodárstve obce, a to hlavne dobudovaním zberného dvora a malej kompostárne v obci. Po ich vybudovaní
chce obec nastaviť moderný a ekologický zber všetkých druhov odpadu,
najmä však biologicky rozložiteľného
odpadu produkovaného občanmi
v záhradách. Ako miesto budúceho
zberného dvora s malou kompostárňou bol vybraný areál bývalého skladu obilia na ulici Zelená. Pozemky
obec vlastnila dávnejšie, no vlani odkúpila od firmy Agrotom s.r.o. Tomášovce aj budovy bývalých skladov obilia. Zároveň bol spracovaný projekt
„Malá kompostáreň v obci Tomášovce“, s ktorým sa obec zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia
SR o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov za účelom
zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.
Dňa 17.10.2019 bolo obci doručené
rozhodnutie o schválení uvedeného
nenávratného finančného príspevku
vo výške 400.620,00 EUR. V rámci
uvedenej dotácie bude môcť obec vy-

Strana 3
konať stavebné práce a následne zakúpiť stroje a zariadenia potrebné pre
úspešnú realizáciu projektu „Malá
kompostáreň v obci Tomášovce“
a zriadenia zberného dvora v obci. Je
to pre všetkých naozaj dobrá správa,
pretože dúfame, že je to cesta, ako do
budúcnosti pomôcť prírode a zároveň
znížiť finančné zaťaženie občanov
v oblasti odpadového hospodárstva.

Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva:

Ing. Ján Mičuda, starosta

Uznesenie č. 19/2019 zo dňa
13.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie –

ZO ZASADNUTÍ
OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Komisie obecného zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2018
- 2022:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov:
Štefan Kocúr, Mgr. Štefan Haban a
Ing. Ján Kanda
Komisia pre vybavovanie sťažností:
Ing. Roman Pivarči, Ján Petian, Ľubica Hrnčiarová a náhradník Štefan
Kocúr
Komisia pre ekonomiku a služby:
predseda - Ing. Milan Lošťák
členovia - Mária Kúkeľová a Ing.
Dana Tisoňová

Školská a sociálna komisia:
Predsedkyňa - Ľubica Hrnčiarová
členovia - Mária Kúkeľová, Mgr.
Alena Kocúrová, Katarína Zvarová a
Alena Galádová
Kultúrna komisia:
predsedkyňa - Renáta Macková
členovia - Ján Petian, Ivan Bella,
Erika Baranová a Anna Laššanová
Komisia výstavby a dopravy:
Predseda - Mgr. Štefan Haban,
členovia - Ing. Ján Kanda, Ing. Ján
Juriga, Ing. Ela Síkelová a Ján Mičuda st.
Športová komisia:
predseda - Štefan Kocúr
členovia - Ján Petian, Anna Urbanová, Ján Adamove a Ing. Michal
Ľalík

predseda - Ing. Roman Pivarči
členovia - Ing. Ján Kanda, Juraj Baláž, Ján Dubašák a Zoltán Varga
Dôležité uznesenia OZ schválené v roku 2019:

1. že starosta obce Tomášovce Ing.
Ján Mičuda poveril s účinnosťou od
15.02.2019 na celé funkčné obdobie
2018–2022 svojím zastupovaním
zástupcu starostu Jána Petiana
2. že starosta obce Tomášovce Ing.
Ján Mičuda určil rozsah výkonu
funkcie zástupcu starostu obce Tomášovce pre funkčné obdobie
2018-2022 Jánovi Petianovi pracovný úväzok v rozsahu 37,5 hodín
týždenne
3. že mesačná odmena zástupcu starostu Jána Petiana bola určená podľa ustanovenia § 25 ods. 7, tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č.
5/2019 Z.z. a v znení neskorších
predpisov
s
účinnosťou
od
01.03.2019 ako 45 % mesačného
platu starostu bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny
Uznesenie č. 53/2019 zo dňa
15.08.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
B/ - schvaľuje –
VZN č.1/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Tomášovce a určenie miesta
a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole o pásma pre stravovanie v MŠ
a ZŠ
Ing. Ján Mičuda, starosta

„Život plný chýb je viac hodný
uznania ako život, v ktorom ste
nič neurobili.“
George Bernard Shaw
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Zo života materskej školy
Každé dieťa sa cíti najlepšie v kruhu
svojej rodiny, kde ho prijímajú
s láskou bez akýchkoľvek podmienok. Priblížiť rodinnej atmosfére sa
snažíme aj v našej MŠ. Snažíme sa
vytvárať príjemnú atmosféru pre deti, aby bez zábran prejavovali svoje
schopnosti, ktoré potom môžeme
ďalej citlivo rozvíjať.

Najsilnejšie zážitky prežívajú deti
predsa len pri nevšedných, výnimočných udalostiach. Takou je napríklad karneval, ktorý sa tento rok konal v MŠ. Bolo to zábavné dopoludnie, kde sa deti odprezentovali
v rozmanitých a originálnych maskách. Dopoludnie bolo pestré
s
rôznymi
tanečnými
hrami
a súťažami. Všetky masky boli odmenené
diplomom,
tombolou
a prekvapením z čarovného vreca. Divadlo z domčeka zahralo peknú rozprávku. Z kultúrnych podujatí
to bol Deň matiek, kde sa detí predstavili pestrým kultúrnym programom. Snažili sa tak vyjadriť lásku
a vďačnosť za to, že sa o nich mamky starajú.

MDD
sme
oslávili
športovozábavným dopoludním v MŠ a na
ihrisku TJ Tomášovce. Aj tento rok
mali deti koncoročný poldenný výlet
autobusom. Navštívili farmu Julova
dolina. Videli a poznávali rôzne zvieratá a jazdili na poníkovi. V júni sa

uskutočnila rozlúčka s predškolákmi
za účasti rodičov. Deti sa predstavili
kultúrnym programom, rodičia pripravili občerstvenie a nechýbala zábava pri hudbe.

V auguste sme sa zúčastnili na oslavách Dňa obce. Zapojili sme sa do
projektov Recyklohry a Naučme deti piť čistú vodu, kde sme získali nádobu s možnosťou využívania čistej
filtrovanej pitnej vody pre deti. Spomenuté podujatia sa darí organizovať vďaka obetavej spolupráci rodičov v prospech všetkých detí MŠ.
Bez nich by sa tieto akcie nemohli
uskutočniť, preto im patrí veľká
vďaka. Získané finančné prostriedky
z pokladne rodičovského združenia
boli použité pre deti v MŠ, a to na
nákup pomôcok, hračiek a občerstvenia pri rôznych akciách. Poďakovanie patrí aj Obci Tomášovce,
ktorá tiež prispela finančne na jednotlivé podujatia a aj na zabezpečenie rôznych pomôcok a potrieb pre
deti MŠ. V školskom roku
2018/2019 bolo zaradených 28 detí
v dvoch triedach a venovali sa im tri
pedagogické zamestnankyne a jedna
asistentka, ktoré sa snažili zodpovedne a tvorivo pracovať s deťmi,
spestriť im pobyt v MŠ, ako aj pripravovať
uvedené
akcie.
Aj
v septembri 2019 sme nastúpili
s
rovnakým
počtom
detí , organizácia tried a počet zamestnancov je taký istý ako v predošlom
šk. roku.
Meradlom úspešnosti jednotlivých
akcií je aj pamäť detí, ktoré na pekné zážitky často spomínajú. Pripomínajú im ich videonahrávky, prezentácie a fotografie. Deti sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života.
Sú veselé, hravé a šikovné. Preto láska k nim nech je na začiatku každého úsilia.
Katarína Zvarová, riaditeľka MŠ

Zariadenie školského stravovania
pri ZŠ v Tomášovciach

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o výdaji desiat, obedov a
olovrantov pre stravníkov MŠ a ZŠ
Tomášovce. Stanovená hodnota jedla
a úhrady za stravovanie vychádza z 3.
finančného pásma.
MŠ - finančný limit na potraviny:
Stravníci od 2 – 6 rokov:
desiata - 0,38 €
obed - 0,90 €
olovrant - 0,26 €
Stravníci od 2 – 6 rokov predškoláci,
hmotná núdza:
desiata - 0,00 €
obed - 0,08 €
olovrant - 0,26 €
ZŠ - finančný limit na potraviny:
Stravníci od 6 – 11 rokov:
obed - 1,21 €
Stravníci od 6 – 11 rokov platba po
dotácii z ÚPSVaR:
obed - 0.01 €
Zákonný zástupca žiaka, dieťaťa neuhrádza príspevok na režijné náklady na
stravu.
Zamestnanci finančný limit na potraviny:
obed - 1,41 €
režijné náklady - 1,46 €
spolu - 2,87 €
Príspevok zamestnávateľa 55% - 1,58
€
Príspevok zo sociálneho fondu - 0,40
€
Úhrada zamestnanca školy - 0,89 €
Finančný limit na potraviny - cudzí
stravníci:
obed - 1,41 €
režijné náklady - 1,46 €
úhrada - 2,87 €
Platba za stravu sa uhrádza do 20. dňa
predchádzajúceho mesiaca s uvedením presného mena a priezviska dieťaťa, žiaka / nie rodiča/ do správy pre
prijímateľa. Stravné je možné uhradiť
poštovou poukážkou alebo bankovým
prevodom - číslo účtu IBAN SK84
5600 0000 0060 4959 9031 - Prima
banka Slovensko, a.s.
Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka ho
odhlasuje zo stravy 24 hod. vopred do
10,00 hod. - telefonicky: 047/3812130
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010
Z.z.sa dotácia na stravu poskytne v
sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania
a odobralo stravu. V prípade včasného
neodhlásenia stravníka zo stravy alebo
neodobratia objednanej stravy je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa
uhradiť plnú úhradu stravy podľa finančného pásma stravovacieho zariadenia.
Jana Kurčíková, vedúca ZŠS
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Čo je nové v základnej škole
Septembrový vetrík opäť privial do
Základnej školy v Tomášovciach žiakov i pedagógov. Školu v súčasnosti
navštevuje tridsaťtri žiakov a vyučujú
sa v troch triedach. Triednymi učiteľkami sú Mgr. S. Přikrylová (1. ročník), Mgr. A. Kocúrová (2. ročník)
a Mgr. D. Fungáčová (3. a 4. ročník).
V ŠKD sú zriadené dve oddelenia,
ktoré vedú Bc. E. Drenková (1. a 4.
ročník) a I. Stupárová (2. a 3. ročník).

ich pani knihovníčka slávnostne pasovala za riadnych členov knižnice. Neskôr im ochotne pomáhala pri výbere
kníh na domáce čítanie.
V piatok 20. septembra bol tento rok
hlavným dňom verejnej zbierky Biela
pastelka. Žiaci našej školy dokázali, že
im osud nevidiacich a slabozrakých nie
je ľahostajný. Naše žiačky E. Muchová
a N. Síkelová sa stali dobrovoľníčkami,
ktoré
v
bielych
tričkách
a s pokladničkou v ruke oslovovali deti
i dospelých v škole i v uliciach Tomášoviec. Dobrovoľný príspevok od darcov odmenili letáčikom a symbolickou
bielou pastelkou.

Hoci je školský rok iba na začiatku,
my sa už môžeme pochváliť niekoľkými školskými i mimoškolskými aktivitami. V auguste boli žiaci a žiačky
našej školy súčasťou kultúrneho programu pri príležitosti Dňa obce Tomášovce. Prítomným hosťom sa
predstavili pásmom ľudových piesní
a tancov.

Napriek tomu, že sú dnes knihy dostupné v každom kníhkupectve, návšteva knižnice prináša deťom jedinečné zážitky. O túto skúsenosť sú dnes

bohatší žiaci, ktorí v týchto dňoch
spolu s pani vychovávateľkou z ŠKD
pani I. Stupárovou navštívili Novohradskú knižnicu v Lučenci. Najprv

Aj v tomto školskom roku by sme
chceli
nadviazať
na
úspechy
a ocenenia, ktoré sme získali v roku
predchádzajúcom. Významné študijné
úspechy sme zaznamenali v testovaní
piatakov. Naši bývalí štvrtáci boli testovaní v Matematike a Slovenskom jazyku. V Matematike dosiahli naši žiaci
úspešnosť 75 percent. Celonárodný
priemer úspešnosti bol iba 59,3 percenta. V Slovenskom jazyku naši žiaci
dosiahli úspešnosť 72,8 percenta. Celonárodný priemer úspešnosti bol iba
58,4 percenta. Tešíme sa, že naši žiaci
v obidvoch testovaniach dosiahli vyššie percento úspešnosti, ako bol celonárodný priemer.
Vo februári sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľky základnej
školy. Riaditeľkou Základnej školy
v Tomášovciach pre nasledujúce funkčné obdobie sa stala Mgr. Alena Kocúrová.

Obdobie pred začiatkom pôstu sme si
spestrili detským karnevalom, ktorý sa
netradične konal v priestoroch našej
školy. Originálne masky, zaujímavé súťaže, bohatá tombola a veselá nálada
boli príjemným ukončením pracovného týždňa pred jarnými prázdninami
našich žiakov.
Pred zápisom detí do 1. ročníka sme
v našej škole zorganizovali Deň otvorených dverí. Pozvanie prijali budúci prváčikovia sprevádzaní svojimi rodičmi
a pani riaditeľkou MŠ K. Zvarovou. Vo
vstupných priestoroch školy bola
sprístupnená školská kronika, do ktorej sa deti podpísali. Pre pozvaných
hostí pripravili pedagógovia a žiaci aktivity, v ktorých predškoláci ukázali
svoju pripravenosť do školy.
V apríli sme sa zúčastnili exkurzie v
Planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. Zamestnanci planetária nás prekvapili zaujímavým a poučným programom o vesmíre, ktorý bol premietaný na polguľovitú kupolu s priemerom desať metrov.
Školský rok sme uzavreli koncoročným
výletom. Cieľom našej cesty sa stala
rozprávková dedinka Habakuky na
Donovaloch. Divadelné predstavenia,
ukážky prác ľudových remeselníkov
i nákupy suvenírov zanechali v nás príjemné spomienky.
V oblasti materiálneho zabezpečenia
zakúpila Obec Tomášovce pre školu
nové počítače na vyučovanie Informatiky, hračky do ŠKD, telovýchovné pomôcky, cestovné na výlety a exkurzie a celoročne zabezpečovala opravy
a údržbu vonkajších a vnútorných
priestorov školy. Výbor Rodičovského
združenia zakúpil nové tituly detskej
literatúry do školskej knižnice, učebnice a pracovné zošity na vyučovanie
matematiky, uhradil servis galónu
s pitnou vodou a sponzorsky získal ceny do tomboly detského karnevalu.
Vedenie školy ďakuje Obci Tomášovce
a Výboru RZ za finančnú a materiálnu
pomoc.
Všetky informácie o činnosti školy sú
prístupné verejnosti na web stránke:
www.skolatomasovce.edupage.org
Mgr. Alena Kocúrová, riaditeľka ZŠ
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Zo života ZO Jednoty dôchodcov v Tomášovciach v roku 2019
24.1.2019 — spomienkové stretnutie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce . Pri položení vencov k Pamätníku padlých prispel
spevácky súbor prednesom piesní.
Slávnostné prejavy predniesli starosta obce Ing. Ján Mičuda a predseda
ZO SZPB V Tomášovciach Ján Cífer.
Pripomenuli obete z radov sovietskych a rumunských vojakov padlých pri oslobodzovaní našej obce.
20.3.2019 – uskutočnili sa krajské
oslavy MDŽ vo Zvolene za účasti
ôsmich našich členiek. Kultúrny program pripravili členky Základnej
organizácie JDS v Detve, ktoré vystúpili s tanečným retro programom.
Predviedli tanečné číslo s tancami zo
začiatku minulého storočia. V ďalšej
časti prispeli svojím vystúpením seniori zo Žiaru nad Hronom , ktorí
predviedli škótske tance. Pri príležitosti MDŽ boli odovzdané Ďakovné
listy KO JDS . Ďakovným listom bola
ocenená aktívna práca na prospech
starších ľudí a Jednoty dôchodcov
na Slovensku našej členky Alžbety
Jurínyiovej.
11.4.2019 - na Deň narcisov sme sa
zapojili do aktivity Ligy proti rakovine. Zorganizovali sme finančnú
zbierku, do organizácie ktorej sa zapojili hlavne J. Móricová, D. Hrnčiarová, E. Beracková a O. Baláž. Zbierka sa konala teraz už druhý rok.

Spolu s OO JDS v Lučenci sme sa
zúčastnili na Krajskej prehliadke v
prednese , prózy a vlastnej tvorby
seniorov v Modrom Kameni. Okres
Lučenec reprezentovali v prednese
poézie p. Anna Škamlová a Emília
Arvayová a s vlastnou tvorbou sa
predstavila p. Jarmila Móricová,
Prehliadka ukázala, že seniori sa
zaujímajú o literatúru a dokážu sa
prezentovať výborným výkonmi.
Tradične sme sa podieľali na oslavách 74.výročia oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny v obci. Do
spomienkového programu sme prispeli niekoľkými piesňami.
18.5.2019 - v Haliči vystúpil spevokol Háj z pod Haliera na stretnutí
obcí regiónu Novohradské podzámčie, ktorý svojím programom uzavrel prehliadku súborov z jednotlivých obcí, spájajúcu všetky generácie
pri piesňach. Boli to deti zo Základnej umeleckej školy v Haliči spolu s
dospelými a seniormi z jednotlivých
dedín.

Uskutočnili sme besedu o knihách
spisovateľky Ivety Zaťovičovej, ktoré
nás zaujali hlavne tým, že sú spojené
s oblasťou na juhu Slovenska . Spisovateľka hovorila o svojej ceste k písaniu a voľbe tém pre jednotlivé knihy. Dostali sme aj darček vo forme
kníh, ktoré naše členky so záujmom
čítajú. Neskôr ich chceme odovzdať
do Miestnej knižnice v našej obci.

1.6.2019 - sme v spolupráci s Obcou Tomášovce a základnou a materskou školou pripravili Športové hry

seniorov. Na jednotlivých súťažiach
sa zúčastnilo toľko našich členov, že
pre nedostatok času, sme dve zaujímavé súťaže museli vynechať. Na
základe dosiahnutých výsledkov sme
navrhli našich členov Jána Muchu,
Ondreje Baláža, Annu Odorčákovú,
Annu Malatincovú, Milana Kúkoľa a
Ondreja Kocúra, aby reprezentovali
náš okres na Krajských olympijských
športových hrách seniorov v Revúcej.
13.6.2019 - sa konali v Revúcej

Krajské olympijské športové hry seniorov. Z našej organizácie nás reprezentovali 6 členovia ako súťažiaci
a ďalší sa zúčastnili v obecenstve.
Chceli sme získať poznatky z organizácie takého podujatia. Naši členovia
boli úspešní a získali pekné umiestnenia: Anna Odorčáková v hode
granátom na cieľ a do diaľky a kope
na bránku, Anna Malatincová v behu
na 50 m, hode granátom a kope na
bránku, Ondrej Kocúr v stolnom
tenise , ale aj ostatní si zaslúžili
uznanie. Okresné družstvo malo aj
najstaršiu účastníčku p. Elenu Bakuľovú.
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Exupériho modlidba

20.6.2019 - spevácky súbor Háj z
pod Haliera sa zúčastnil Krajskej
prehliadky speváckych súborov seniorov v Brezne, kde vystúpil spolu s
12 seniorskými súbormi z celého
kraja a zo svojho repertoáru predniesol 3 ľudové piesne.
3.8.2019 - spevácky súbor Háj z
pod Haliera vystúpil aj počas osláv
Dňa obce Tomášovce. Svojím vystúpením potešili svojich spoluobčanov
a známych.
27.8.2019 - naši členovia sa zúčastnili osláv 75. výročia SNP v našej
obci. Súbor Háj z pod Haliera prispel
svojím vystúpením do programu a
členovia si so záujmom pozreli a vypočuli prezentáciu o SNP v našej

podvodníkov. Preto je potrebné dodržiavať niektoré základné zásady
obozretnosti, a tak predchádzať tomu, aby naše dobré úmysly a snahu
pomôcť niekto zneužil.
Desatoro bezpečného seniora:
I. Nena letím na " výhodný" nákup
II. Nedám peniaze do r ú k cu dzím ľuďom
III. Nenechám sa oklam ať pod
zámienkou problémov mojich blízkych

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu
pre všedný život. Nauč ma umeniu
malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma
sebaistým v správny čas. Obdar ma
jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby
som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo
je najbližšie, pomôž mi pokladať
práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. Ochráň ma pred naivnou
vierou, že v živote musí ísť všetko
hladko. Daruj mi triezve poznanie,
že ťažkosti, porážky, neúspechy
a sklamania sú súčasťou života, že
vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že rozum sa často
stavia proti srdcu. Pošli mi v pravej
chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Prosím Ťa
o prejav Tvojej lásky, priateľské
echo a aspoň tu a tam náznak, že
som užitočný. Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby
som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí
sám; býva mu povedané. Ty vieš,
ako veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu
a najnežnejšiu vec života. Vnukni mi
pravú chvíľu a pravé miesto, kde

IV. Nevpu stím do dom u cudzieho človeka, aby ma okradol
V. Neu kážem skr ýšu na peniaze
cudziemu človeku
VI. Nen aletím falošným policajtom a iným úradníkom
VII. Nedám sa oklam ať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
VIII. Nenaletím na falošné
zdravotné problémy cudzích ľudí
IX. Ner ozm ieňam peniaze cu dzím ľuďom
X. Nenastu pu jem k cu dzím do
auta

obci , ktorú pripravila p. Jarmila
Móricová. Zároveň sme sa zúčastnili
aj Okresných osláv 75. výročia SNP
pri Pamätníku na Budinej.
Pri nácviku spevokolu sme si pripomenuli nutnosť sústavne zdôrazňovať našim seniorom skutočnosť, že
sú medzi nami takí, ktorí využívajú
dobrosrdečnosť, dobroprajnosť a
dôverčivosť starších, ktorí neboli
zvyknutí na všade sa vyskytujúcich

Dôležité čísla:
POLÍCIA - 158
SENIOR LINKA - 0800 172 500
Urobme všetko pre to, aby sme zabránili v zneužití našej snahy pomôcť a dokázali sa ubrániť rozličným
podvodníkom a "šmejdom".

môžem zanechať balíček dobra slovami, či bez slov. Chráň ma pred
strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem. Nauč ma
umeniu malých krokov!

Ing. Zuzana Lošťáková
predsedkyňa ZO JDS

Antoine De Saint-Exupéry
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Stolnotenisový klub STK
Tomášovce

TOMÁŠOVSKÉ NOVINKY
sledujú od monitora, keď vysielame
„LIVE“ na našej facebookovej stránke

Paučo, Marián Kocúr, Adrián Klimák, ďalší hráči: Dušan Ambróš,
Matej Rafaj, Tomáš Vrbiniak,
Martin Petrinec.
Po jesennej časti zimujeme na
druhom mieste. Pred nami sa
umiestnil o jeden bod Cinobanský
športový klub.
Dorast je po jesennej časti v V. lige
skupina D na 5. mieste.
J.M.

Rýchlostná
cesta R2
A je to tu. Máme za sebou ďalší úspešný
ročník v krajskej 4. lige, v ktorej sa nám
darilo. V tomto ročníku, aj vďaka našej
terajšej jednotke Mirovi Tichému, sme sa
dostali na pekné šieste miesto v tabuľke.
Sme veľmi radi, že zúročené tréningy s
nami mu pomohli získať bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta transplantovaných a dialyzovaných. / 1. miesto Argentína, 2. miesto Irán/ konané v Anglicku
v polovici augusta.
Ďalšou novinkou je, že trénujeme prípravku pre mladých nádejných pingpongistov, ktorej sa taktiež ujal M. Tichý. A
robí to veľmi dobre, keďže mladí sa tešia
na tréningy. Do budúcna počítame aj so
súťažou medzi základnými školami.
V Rimavskosobotskej okresnej súťaži na-

STK Tomášovce.

Ing. Ján Kocúr
prezident STK Tomášovce

Čo je nové v
TJ Slovan Tomášovce
Do novej sezóny, kde pokračujeme v
6.lige DOUBLE STAR BET- ObFZ LC,
vstúpilo naše ,,A,, mužstvo v nasledovnom zložení:
brankári Pavel Grekčo, Roderik Pažický,
hráči Igor Fleško, Michal Slosiar, Peter
Budinec, Lukáš Mišo (hrajúci tréner),
Jozef Kamenský, Ján Mičuda, Martin
Barcaj, Filip Drugda, Dominik Badinka,
Martin Porubiak, Miroslav Tušim, Richard Olšiak, Juraj Hrnčiar, Michal Ľalík,
Tomáš Šurik, Peter Tomašovič, Andrej

Výstavba úseku R2 Mýtna - Tomášovce bola v lete oficiálne zahájená. Aktuálne na stavbe prebieha
archeologický prieskum, realizujú
sa prekládky inžinierskych sietí,
výrub drevín a iné prípravné práce.
Termín
ukončenia
výstavby
je august 2021.

Harmonogram
vývozu odpadu

V prípade deväťkilometrového úseku R2 Kriváň – Mýtna je situácia
komplikovanejšia. Súťaž na zhotoviteľa tam už síce bola vyhodnotená, ale jeden z neúspešných uchádzačov vzniesol námietku k vyhodnocovaciemu procesu zákazky.
J.M.

stala reorganizácia a rozdelenie východu
a západu sa mení na piatu a šiestu ligu.
My, chlapci z „B“ mužstva, sme pripadli
do 6.-tej ligy a budeme sa snažiť o postup
do vyššej ligy. Chcem pochváliť chlapcov z
„A“ mužstva, lebo nám robia veľkú radosť
v krajskej 4.-tej lige. Svojou hrou dosiahli,
že z okresu Lučenec sú Tomášovce jediná
dedina, ktorá má také vysoké umiestnenie
v súťaži.
A aby som nezabudol pozdraviť a vyjadriť
vďaku všetkým našim fanúšikom, ktorí
nás prídu povzbudiť, ale aj tých, ktorí to
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