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„Čaro Vianoc
spočíva v tom,
že šťastie
ostatných,
dokáže urobiť
šťastných nás“
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Naďa Urbanová
v Inkognite

a tomášovská
kronika

Akútny
odber krvi

Milí spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce a blížiaci
sa nový rok. Teraz však
sviatky budú iné. Šíriaci sa
vírus COVID-19 a kvôli tomu
prijaté opatrenia nás prinútia
ich prežiť inak. Mnohým z
nás sa nostalgicky v mysli
vybavia posledné Vianoce či
oslavy prichádzajúceho roka.
Kto by si bol vtedy pomyslel,
že sa to môže zmeniť. Možno
si v duchu položíme otázku:
„Prečo“?
Žijeme v uponáhľanom svete, a to prepotrebné pozastavenie sa počas Vianoc býva
akési krátke. Ako by to bol len
predĺžený víkend, počas ktorého sa snažíme zabudnúť na
každodenné problémy, staré
spory alebo sa v spomienkach
obraciame na svojich blízkych,
ktorí už nie sú medzi nami.
Tento rok nás koronavírus
prinúti sa zamyslieť nad skutočnými hodnotami a pravým
posolstvom Vianoc.
Veď prichádza čas túžobne
očakávaný všetkými. Každý rok
veľmi podobný, a predsa iný,
ale vždy nádherný, neopakovateľný. Prichádza čas, ktorý
nás poľudšťuje. Každoročne sa
nás dotýka svojou atmosférou,
v ktorej rezonujú slová domov,
rodina, zdravie, láska, šťastie,
priateľ, človek...

Vianočný
príhovor
V tomto vianočnom čase sa
každý z nás na chvíľu zastaví
a zblízka pozrie na dno svojej
duše. Dovolí spomienkam,
aby sa vyplavili na povrch,
viac si uvedomujeme blízkosť
tých druhých. Otvára náruč
porozumenia, vrúcnych slov a
želaní. Pretože Vianoce:
• to sú dni, keď sa človek potrebuje stretnúť s človekom,
ktorý ho pochopí, nevysmeje, dobrom pohladí…
• to je sviečka a plameň, nad
ktorým si možno ohriať
skrehnuté prsty…
• to je stôl, blízki spolusediaci,
pred nimi pravý nefalšovaný
medovník a vôňa jedličky, či
borovice…
• to je chvíľa, keď každý potrebuje vedieť, že nie je sám so
svojimi problémami, žiada
sa mu ľudské teplo, aby si
na ňom ohrial svoju dušu…
• to je slávnosť, ktorá dokáže
urobiť priam zázrak – vyčarí
na perách, predtým zamyslených, smutných a vážnych
– úsmev.

Na záver mojich slov sa Vám,
vážení spoluobčania, chcem
poďakovať za všetko dobré, čo
ste v tomto roku vykonali pre
svojich blízkych, za prácu na
vašich pracoviskách, za prácu
v prospech obce, za prácu v
prospech nás všetkých. Strávte
najkrajšie sviatky roka v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom
porozumení, láske, s ľuďmi,
na ktorých vám záleží. Prajem
Vám všetkým krásne prežitie
vianočných sviatkov a úspešný
vstup do Nového roku, všetko dobré, pevné zdravie, veľa
Božieho požehnania a veľa
osobných ako aj pracovných
úspechov.
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Lučenec
si dovoľuje osloviť
všetkých darcov krvi, ako
i občanov, ktorí doteraz
krv nedarovali, o urgentnú
pomoc. Na hematologickotransfuziologickom oddelení
je akútny nedostatok krvi,
a to všetkých krvných skupín.
Darcovia krvi môžu prísť na
odber každú stredu od 6:00 do
10:00 na hematologicko-transfuziologické odd. v novom chirurgickom pavilóne lučeneckej
nemocnice. Každý darca by
mal pred odberom prijímať
dostatok tekutín a nemal by
prísť na odber hladný. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu COVID-19
je potrebné dodržiavať bezpečnostno-hygienické opatrenia. Ďakujeme za všetkých
tých, ktorým krv zachráni život.


Text Anna Pálešová
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Vzácna návšteva Mikuláša v škôlke
December je pre
mnohé deti vzácny
mesiac, lebo
netrpezlivo očakávajú
príchod Mikuláša
a Vianoc. Ich práca
v materskej škole je
s týmto sviatočným
obdobím veľmi úzko
spätá . Aj keď je
mnoho vecí, ktoré
nám bránia vykonávať
množstvo skvelých
aktivít , deti v MŠ sú
veľmi šikovné a ich
práca v tomto období
je o to vzácnejšia.
Deti sa na príchod Mikuláša v MŠ pripravovali.
Rôznymi činnosťami si
vytvárali čarovné chvíle
v našej škôlke, nie len
v decembri, ale od samého začiatku nebrali
Covid-19 ako prekážku.
Spolu s pani učiteľkami

usilovne a kreatívne pracovali na mnohých projektoch spojených s ich
vzdelávaním. Keďže sa
rady hrajú aj my sa im
pokúšame vytvoriť také
podnetné
prostredie,
v ktorom môžu čo najviac
rozvíjať svoje vedomosti

a zručnosti, hoci mnoho
vecí kvôli Covidu-19 robíme s deťmi inak . Najlepší
spôsob ako sa deti oboznamujú s novými informáciami je zážitkové učenie, ktoré síce nemôžme
robiť úplne podľa našich
predstáv, ale v rámci
možnosti ho predsa len
deťom vytvárame. Takto
sa rýchlejšie oboznámia
s novými pojmami. V decembri to nebolo inak,
deti hrali rôzne rolové hry
a používali rôzne techniky maľovania. Jednou
z nich bola aj technika
komponovania tvarov na
ploche, ktorou si chceli
uctiť príchod Mikuláša
.Na toto dielo si deti dlho
zbierali vrchnáčiky z fliaš

HARMONOGRAM vývozu odpadu na rok 2021
Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný každý nepárny
týždeň v stredu:

06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 03.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04.,
12.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09.,
15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 22.12.
Triedený odpad - papier, plasty, sklo bude vyvážaný v stredu:

06.01., 03.02., 17.03., 14.04., 12.05., 09.06., 07.07., 04.08., 15.09.,
13.10., 10.11., 08.12.
Vývozy, ktoré pripadnú na štátny sviatok sa vyvezú v ten
deň alebo budú presunuté na iný termín, o ktorom vás budeme dopredu informovať.
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a do zberu zapojili niekedy aj celu rodinu.
Aj napriek nepriaznivej
situácií spojenej s Covidom 19 sa deti v MŠ mohli
tešiť zo vzácnej návštevy.
Mikuláš, anjelik a čert
navštívili naše deti z
Materskej školy v Tomášovciach. Prekvapenie,
radosť, úsmev, možno
menšie obavy striedali
výrazy na tváričkách našich najmenších, ktorí
radostným
potleskom
privítali Mikuláša s jeho
pomocníkmi.
Šikovné
deti Mikulášovi zaspievali
mnoho pesničiek, básničiek a pridali aj tanec,
ktorým vyjadrili radosť
z jeho príchodu. Všetci
mu sľúbili, že budú dobrí.

VOĽNÝ POHYB PSOV

,,Celý rok len poslúchať
budeme, všetko zjeme a
zle robiť nebudeme!“ Mikuláš sa ich básničkám,
pesničkám a sľubom
potešil, a preto im s pomocou anjelika a čerta
rozdal dlho očakávané
balíčky. Všetky deti sa
z balíčkov veľmi potešili,
mnoho z nich sa fotilo so
vzácnou návštevou. Na
záver odprevadili Mikuláša, čerta aj anjela vo výbornej nálade a rozlúčili
sa skvelou diskotékou.
V mene kolektívu MŠ
Tomášovce
ďakujeme
Obci Tomášovce, firme
PRP, s.r.o. za balíčky, ktoré
doniesol Mikuláš do MŠ,
pretože aj vašou zásluhou prežili užasnú vianočnú atmosféru.
Anna Liptáková,
riaditeľka MŠ

– upozornenie na porušovanie VZN

Vzhľadom na opakujúce sa sťažnosti občanov na voľný pohyb
psov na verejných priestranstvách Obecný úrad Tomášovce upozorňuje majiteľov a držiteľov psov, že podľa platného Všeobecne
záväzné nariadenia obce Tomášovce č. 1/2006 o niektorých podmienkach držania psov je ZAKÁZANÉ nechať voľne pohybovať psa
na verejnom priestranstve. Zároveň je chovateľ a držiteľ psa povinný zabezpečiť, aby nedošlo k svojvoľnému unikaniu psa na verejné
priestranstvo s vykonaním náležitých zábranných opatrení s osobitným zreteľom na psov chovných plemien, ktoré môžu spôsobiť
škody na zdraví a majetku iných občanov. Za nedodržanie zákazu
nechať voľne sa pohybovať psa na verejnom priestranstve môže
obec uložiť pokutu až do výšky 165,- EUR. Dôrazne preto žiadame
všetkých majiteľov a držiteľov psov, aby uvedený ZÁKAZ nechať voľne sa pohybovať psa na verejnom priestranstve rešpektovali.


Ing. Ján Mičuda, starosta obce
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INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Vážení rodičia!
V súvislosti s aktuálnymi opatreniam Vás informujeme: aktuálne (k 14.12.2020) sa škola nachádza v oranžovej fáze. Jeden
zamestnanec je pozitívny, všetci zamestnanci sú v nariadenej
karanténe. Obidve triedy sú v nariadenej 10-dňovej karanténe.


Anna Liptáková, riaditeľka MŠ

Vážení rodičia!
Ďakujeme, že nás informujete
a konzultujete s triednymi
učiteľmi a riaditeľkou
školy všetko potrebné
ohľadom výskytu či
podozrenia z ochorenia
COVID-19, ospravedlňovania
neprítomnosti detí. Takto
spoločne sa vieme usmerniť,
odkonzultovať potrebné,
ako aj upokojiť v náročnej
individuálnej situácii, do
ktorej sa dostanete.
Ja ako riaditeľka školy pravidelne vyjadrujem stanovisko,
že naším záujmom je návrat
detí do materskej školy, vyjadrujem svoj postoj na rôznych
úrovniach, dotazujem sa a dávam spätnú väzbu aj na najvyššej úrovni. Veľmi ťažko sa, ale
reaguje v chaotickej situácii, v
nejednoznačných
postojoch
na najvyššej úrovni, v častých
zmenách, v informáciách, ktoré
prichádzajú poobede v piatok.
Mojou snahou je vnímať potreby detí, rodičov i zamestnancov
školy, ale musím mať aj zdravý
nadhľad, zaujať v často neprehľadnej a hlavne vypätej situácii
zmysluplné stanovisko a prijať
zodpovedné rozhodnutie.
O všetkom podstatnom budete v prípade zmien včas informovaní!

•

•
•

•

školy v trvaní viac ako 3 po
sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu o bezinfekčnosti
Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) dní z dôvodu
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe
vydané všeobecným lekárom
pre deti a dorast.
Počet vydaných vyhlásení
a potvrdení nie je limitovaný;
V prípade, že u dieťaťa je
podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii
informuje príslušného triedneho učiteľa a riaditeľku školy
0911 948 707.
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné na-

hlásenie karantény, ak bola
dieťaťu nariadená lekárom
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,
alebo RÚVZ. Za týchto podmienok je dieťa vylúčené.

preberá ich pani učiteľka.
• Rúško, ochranný štít nosia povinne všetci zamestnanci školy
• Od 15.12.2020: výchovno – vyučovací proces so súhlasom
zriaďovateľa je prerušený.

Ďalej platí:
V prípade podozrenia na
ochorenie COVID-19 (označenie
ako úzky kontakt RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
V prípade ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie
RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
Je potrebné predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka pri návrate
do školy „Potvrdenie o chorobe“
vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez
ohľadu na dĺžku trvania jeho
neprítomnosti.

Ďalšie informácie priebežne
zverejníme. Želáme všetkým pevné zdravie.

Organizácia výchovno –
vyučovacieho procesu:
Ranný filter:
• ranný filter – meranie teploty
deťom, zodpovední poverení
zamestnanci školy, meranie
teploty zamestnancom, cudzím osobám, zodpovedná
riaditeľka školy
• Do areálu školy vstupujú deti

Anna Liptáková, riaditeľka MŠ

Bublina dvoch
domácností
Domácnosti si počas tzv. lockdown (zákazu vychádzania)
môžu vytvoriť bublinu s jednou
inou domácnosťou, s ktorou sa
budú môcť stretávať aj počas
zákazu vychádzania. Len dve, nie
viac a musia to byť tie isté domácnosti počas celého trvania
lockdownu. Takisto bude možné presunúť sa do niektorého
rekreačného zariadenia (chaty, apartmány, hotely), ale tam
môžu byť len ľudia z vytvorenej
bubliny. Ak je napríklad jednou
bublinou pár, kde jeden aj druhý
partner majú svoju rodinu, tak si
musia vybrať, s ktorou vytvoria
dvojičku.

Zdroj TASR

Usmernenie pre zákonných
zástupcov:
Prosíme rodičov, aby do školy
neposielali dieťa choré, ale aby
dieťa ostalo doma, kontaktovali
v prípade ochorenia lekára.
• Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej
03
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Novinky v základnej škole

V základnej škole sa pomaly blížime k ukončeniu prvého
polroku, a to je čas na zhodnotenie našich doterajších aktivít.
Súčasná situácia nás v našej
činnosti značne obmedzuje,
napriek tomu sme pre našich
žiakov pripravili pestrý výchovno-vzdelávací program na vyučovaní i v školskom klube detí.
Na začiatku školského roka
sa žiaci našej školy zapojili do
zberu starého papiera. Učili sa,
že recyklovaním papiera šetríme lesy a ochranou lesov znižujeme znečisťovanie ovzdušia. Aj
v tomto školskom roku Základná škola v Tomášovciach oslovila svojich žiakov, aby prispeli
do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny. Spoločnými silami
žiakov, rodičov i zamestnancov
školy sa podarilo nazbierať 1768
kg starého papiera.
Pri príležitosti Svetového dňa
potravín, ktorí si pripomíname 16. októbra, vytvorili žiaci
vo vestibule našej školy spolu
s pani vychovávateľkami výstavku ovocia a zeleniny, spojenú
so súťažou o najkrajšiu dekoráciu jesenných plodov. Víťazkou sa stala žiačka 1. ročníka N.
Goljanová. Na druhom mieste
Tomášovské novinky
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skončil štvrták J. Kocúr a tretia
priečka sa ušla S. Golianovi z 1.
ročníka. Žiaci v ŠKD diskutovali o zdravej výžive a vytvárali
koláže na tému Stravujem sa
zdravo. V rámci vyučovania výtvarnej výchovy sme sa zapojili
do celoslovenskej výtvarnej súťaže organizovanej Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pod názvom
Chutné maľovanie. Zmyslom
týchto aktivít bola snaha vytvoriť u detí návyk zdravého stravovania s množstvom ovocia
a zeleniny.
V októbri sme odštartovali
prvé kolo matematickej súťaže pre bystré hlavy s názvom
Maksík. Päťkrát za rok posiela
Maksík žiakom netradičné úlohy zakomponované do veselých
a napínavých príbehov. Okrem
úloh vymýšľa pre deti súťaže,
v ktorých môžu prejaviť svoju
zručnosť v kreslení a vymýšľaní vlastných úloh či hádaniek.
O diplom a titul Najmúdrejší
Maksáčik v tomto školskom
roku súťažia žiaci P. Janík (2. ročník), K. Kminiaková, S. Kučera, P.
Vilhan, L. Vreštiaková (3. ročník),
J. Kocúr a M. Šeben (4. ročník).
Posledný týždeň pred jesen-

nými prázdninami sa v našej
škole niesol v halloweenskej
nálade. Žiaci ukázali svoju zručnosť a kreativitu najprv v podobe vyrezaných tekvíc. Malé, veľké, usmiate, strapaté či zubaté.
Všetky boli nápadité a skrášlili
hlavný vchod do budovy školy.

Magickú atmosféru dotvárali žiaci oblečení v kostýmoch
kostlivcov, čarodejníc, duchov
a iných príšer, ktoré sa zišli na
Halloweenskej party. Hry, súťaže, hudba, tanec a zábava so
spolužiakmi potešili srdce každého strašidla.
V novembri si naši žiaci 2., 3.
a 4. ročníka vyskúšali svoje vedomosti a schopnosť logicky
myslieť v informatickej súťaži
iBobor. Táto úspešná súťaž, ktorej symbolom sa stal usilovný,
inteligentný a čulý bobor, vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy
sa postupne rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť
u žiakov záujem o informačné
a komunikačné technológie a
posmeliť ich v používaní moderných technológií pri učení
sa. V kategórii DROBCI z našej
školy súťažil 1 prvák, 5 druhákov a 12 tretiakov. Kategóriu
BOBRÍCI tvorili 5 štvrtáci. Každý účastník súťaže sa dozvedel
získaný počet bodov ihneď po
skončení testu. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 3. ročníka: Z.
K. Lawhorn, M. Uhrin a L. Vreštiaková.

rozhovor

03

Európsky týždeň boja proti
drogám pripadol tento rok na
tretí novembrový týždeň. Žiaci usilovne pracovali na protidrogových aktivitách v rámci
svojich tried i v ŠKD. Na začiatku týždňa mali žiaci možnosť
zoznámiť sa s publikáciou pre
deti Nenič svoje múdre telo.
V strede týždňa si ďalej dopĺňali vedomosti z protidrogovej
tematiky prostredníctvom interaktívneho kvízu a diskusiou
s pani učiteľkou D. Fungáčovou,
ktorá je školskou koordinátorkou protidrogovej prevencie. Vo
štvrtok sa žiaci z každej triedy
zapojili do preventívnej aktivity
Deň bez sladkostí, ktorej cieľom
bolo posilniť odhodlanie odolať
pokušeniu. V závere týždňa žiaci
pracovali na svojich kreatívnych
nápadoch pri tvorbe plagátov,
prostredníctvom ktorých vyjadrili svoj odmietavý postoj
k drogám a akejkoľvek závislosti. Veríme, že svojou účasťou
na pripravených aktivitách žiaci
získali povedomie o škodlivosti
užívania drog a upevnili si návyky zdravého životného štýlu.
V piatok 4. decembra sa už
od rána v našej škole ozýval
smiech a hlasná vrava. Naši
žiaci sa pripravovali na vzácnu
návštevu Mikuláša. Vyzdobovali triedy a pritom netrpezlivo
čakali. Nakoniec sa dočkali balíčkov plných sladkých dobrôt.
Mikuláš však neprišiel osobne.
Namiesto seba poslal svojho
nebeského kuriéra. Mikulášovi
sa deti odvďačili spoločnými
fotografiami, ktoré mu pošleme na jeho adresu. Veselá nálada pokračovala aj popoludní
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v ŠKD. S pomocou pani vychovávateliek deti vyrábali vianočné ozdoby, ktorými vyzdobili
vianočný stromček. K našim
tradičným predvianočným aktivitám patrí aj Vianočná pošta.
Písanie listov Ježiškovi ukončilo
tento výnimočný deň plný prekvapení a dobrej nálady.
Deviateho decembra sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. S náročnými úlohami
sa statočne popasovali a svoje
vedomosti testovali všetci žiaci
3. a 4. ročníka. Cieľom tejto súťaže bolo spopularizovať matematiku a podporiť talenty s
logickým myslením. Úlohou súťažiacich bolo v časovom limite
60 minút vyriešiť 15 úloh. Dôležitá bola aj rýchlosť, pretože
za ušetrené minúty získali žiaci
body naviac, ktoré sa pripočítali
k celkovému bodovému hodnoteniu. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 3. ročníka: Z. K.
Lawhorn, E. Snopková, M. Uhrin
a L. Vreštiaková. Všetkým súťažiacim ďakujeme, úspešným
riešiteľom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v obvodnom
kole
Verím, že počas vianočných
prázdnin, ktoré už klopú na dvere, si deti oddýchnu a naberú
nové sily. Tie budú potrebovať
po návrate do školy v januári.
Žiakom našej školy záleží na výbornom prospechu, a preto im
želám, aby dosiahli čo najlepšie
polročné hodnotenie.
V Tomášovciach, 7.12.2020
Mgr. A. Kocúrová, riaditeľka ZŠ

Celoštátne testovanie obyvateľov
v obci TOMÁŠOVCE

V dňoch 31.10. - 1.11.2020 sa
v našej obci uskutočnilo celoplošné testovanie koronavírusu COVID-19. Aby sa nám
podarilo pomôcť splniť túto
mimoriadne náročnú úlohu,
museli sme preveriť súdržnosť
a spolupatričnosť obyvateľov
našej obce. Napriek nejasným
a často sa meniacim pokynom,
sme najmä z vlastných radov
zložili tím zdravotníkov, administratívnych pracovníkov
a dobrovoľníkov, ktorí počas
oboch dní testovania preukázali, že sú naslovovzatí odborníci a ľudia s veľkým srdcom.
Len vďaka ich nasadeniu a
výkonu prebehlo testovanie v
Tomášovciach pokojne a bezproblémovo.

Ozbrojené sily SR.
Samozrejme je potrebné poďakovať aj všetkým Vám, ktorí ste sa testovania zúčastnili
a svojou disciplinovanosťou,
trpezlivosťou dokázali, že keď
je to potrebné, tak vieme zaťať zuby a splniť aj nepríjemné
nariadenia, čo pomôžu prekonať krízu, ktorá v novodobej
histórii Slovenskej republiky
nemá obdobu. Celkovo sa prišlo otestovať 958 obyvateľov,
z ktorých 9 bolo testovaných
pozitívne.

Za to patrí jedno veľké
ĎAKUJEM:

zdravotníkom Deniske Farkašovej, Evke Barkáčovej, Milenke Lajtošovej, Simonke
Galádovej, Danke Šnúrikovej,
Janke Baranovej a Milanovi
Baranovi,
administratívnym
pracovníčkam Janke Galádovej a Danke Tisoňovej, dobrovolníkom Michalovi Gubovi,
Miroslavovi Golianovi a Jánovi
Petianovi, policajtom Pavlovi
Bartkovi, Jánovi Fulajtárovi a
čatárovi Lukášovi Kajanovi za

Na záver chcem vyzvať všetkých, aby vydržali, boli naďalej zodpovední, nosili poctivo
rúška, dbali na hygienu rúk a
dodržiavali pri styku s ostatnými nariadené odstupy.
Ing. Ján Mičuda,
starosta obce
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Remeselný pivovar
v Tomášovciach

Pivovar Huncút, ktorý
sídli v našej obci založili
dvaja učitelia s pestrou
pivovarníckou minulosťou
- Tomáš Pivarči a Stanislav
Šipkovský. Obidvaja začínali
ako domáci variči piva. Tomáš
v domácich podmienkach
varil pivo od roku 2010.
Podporujúcou
udalosťou,
ktorá mu povedala, že by bolo
možné otvoriť si vlastný pivovar bolo pekné umiestnenie a ohodnotenie jeho piva
v domovaričskej súťaži „Biela
Vrana 2016“. Svoju záľubu časom povýšil na profesionálnu úroveň a získal potrebné
vzdelanie v odbore pivovarník - sladovník, vďaka čomu
garantuje prevádzku tomášovského pivovaru. Stanislav
s homebrewingom začal pred

Tomášovské novinky
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vyše štrnástimi rokmi. Keď sa
písal rok 2006, na Slovensku
bolo veľkou raritou vyrábať v
domácich podmienkach pivo.
Toto hobby si zamiloval a jeho
snom bolo založiť si malý remeselný pivovar. Profesionálna kariéra ho však „zaviala“
učiteľským smerom a tak varenie piva prešlo na dlhý čas
do úzadia. Opätovne sa vrátil
k homebrewingu v 2015 roku,
keď hľadal nové informácie o
homebrewingu a tu stretol Tomáša.
Víziou oboch majiteľov je robiť pivo, ktoré je pôžitkom pre
ľudí. Chcú prispieť k rôznorodosti a vzdelávaniu ľudí v pivnej oblasti a tým priniesť do
nášho regiónu pivnú revolúciu, ktorá má doslova globálny
charakter. Stano a Tomáš majú
jasnú koncepciu a chcú sa venovať výhradne vrchne kvaseným pivám. Pivo chápu ako
sezónny nápoj a podľa toho
realizujú a vymýšľajú svoje recepty. Pivná ponuka pivovaru
Huncút je počas roka naozaj
široká a mení sa podľa sezóny,
aktuálnych trendov a nových
nápadov, ktoré pribúdajú každým dňom. Huncúti celoročne
varia americkú IPU (India Pale
Ale), ktorá patrí na celom svete medzi najobľúbenejšie remeselné pivné štýly. V zimnom
období pravidelne pripravu-

jú tmavý kávovo-čokoládový
Stout a špeciálnu vianočnú
Červenú ražnú IPU. V letných
obdobiach sa orientujú na
„ľahšie“ pivné štýly, ktoré majú
nižší obsah alkoholu, ale zato
sú osviežujúcejšie. Medzi takéto štýly patrí napríklad pšeničné pivo, alebo mineralizované
Gose, ktorého pestrosť si Tomáš a Stano vyskúšali tento
rok v troch špeciálnych ovocných verziách – s pridaním ríbezlí, malín a hrozna.
Výsledkom niekoľkoročnej
spolupráce pivovaru s Útulňou
Andrejcová je výroba špeciálneho piva, ktoré sa varí počas
letnej sezóny a ľudia ho majú
možnosť piť len na útulni
v Nízkych Tatrách. Pivný endemit „Tetrov“ sa na Andrejcovej
stal veľmi populárnym a vyhľadávaným nápojom. Jeho
predajom sa podporujú organizácie, ktoré bojujú za záchranu našich lesov – domovov, v
ktorých žije chránený Tetrov
hlucháň.
Huncúti na svojom facebooku a instagrame neustále
zverejňujú nové informácie
o ich aktivitách. Prednedávnom sa pochválili aj spoluprácou s našou obcou, ktorá im
finančne pomohla zviditeľniť
tomášovský remeselný pivovar
prostredníctvom dizajnového
polepu auta. Každým najazdeným kilometrom tak zviditeľňu-

jú nielen pivovar Huncút, ale aj
obec Tomášovce.
Pivo dovážajú do partnerských prevádzok. V Lučenci si
môžete huncútske pivo vychutnať v podniku „Kuna“, „New Slimák“, alebo „U čierneho orla“.
V susednej Vidinej je možné
tomášovské pivo niekoľkokrát
do roka ochutnať aj v reštaurácii „Art Furman“. Vlastnú piváreň, reštauráciu alebo predajňu
v súčasnosti nemajú a zatiaľ
ani neplánujú otvoriť. Pivo sa
preto priamo u nich v pivovare
nedá kúpiť. Od začiatku pandémie príležitostne prebieha
aj rozvoz plechovkového piva
„PIVNÝ HUNCÚT“ na trase Tomášovce – Lučenec – Detva
– Zvolen – Krupina – Banská
Štiavnica – Banská Bystrica.
Najaktuálnejšie informácie
o pivovare Huncút, jeho aktivitách a pivnom rozvoze nájdete
na facebooku a instagrame @
pivovarhuncut. Tomášovských
pivovarníkov môžete kontaktovať aj mailom (pivarci.tomas@
gmail.com) alebo telefonicky
(0911 830 838).
Tomáš Pivarči

spravodajstvo
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Tomášovčanka Naďa Urbanová
domú ženu prezentujúv Inkognite
Všetci, ktorí sme si
posledný novembrový
deň pozreli populárnu
reláciu TV JOJ
Inkognito, sme boli
milo prekvapení, keď
sa na obrazovke zjavila
pre nás známa tvár.
Naďa tam bola pozvaná ako zakladateľka
novej slovenskej značky Noa!, ktorá priniesla
na trh originálne vreckovky.
Vyštudovaná žurnalistka, neskôr pôsobiaca v oblasti public
relations, si prešla cez
PR agentúry od hovorkyne až po manažérske
pozície vo veľkých korporáciách. Podnikateľka plniaca si v súčas-

nosti aj mamičkovské
povinnosti. Na mladú
ženu veľmi kreatívny a
intenzívny život. A ani
sa nečudujem. Už zo
školy si Naďku pamätám ako aktívnu žiačku
s vlastným názorom,
ktorý vedela plynule a
zrozumiteľne komunikovať. A tak ma vôbec
neprekvapilo, keď som
ju v televízii vnímala
ako prirodzenú sebave-

cu výrobky svojej firmy.
Tento nápad, ako
Naďa sama hovorí,
vznikol počas jej choroby, keď za deň vyminula celú krabicu papierových vreckoviek:
“Uvedomila som si,
koľko zbytočného odpadu vytváram, a tak
som začala hľadať látkovú alternatívu, ktorú som si pamätala z
detstva. V obchodoch
som zistila, že naše
vreckovky sú nudné a
z pohľadu dizajnu sme
sa nikde neposunuli.
Keďže mám rada pekné
veci, rozhodla som sa
vrátiť do obehu vreckovky, čo budú nápadité a vtipné. Chcem,
aby môj produkt ľudia
považovali za praktický
a ekologický. Sme ešte

mladá značka, na trhu
sme len od konca mája,
ale vieme vyrobiť vreckovky na mieru aj s textom a grafikou podľa
želania klienta,“ zakončila svoje rozprávanie.
Nás Nadin úspech
potešil a videli sme v
relácii, že vreckovky
zaujali aj jej aktérov.

Tomášovčania ti držia palce a želajú veľa
úspechov v živote.
Ak potrebujete zaujímavý darček pre priateľov a známych, alebo
chcete potešiť svoj nos,
kliknite si na stránku
www.noavreckovky.sk
Jarmila Móricová

Majstrovstvá kraja žiakov základných
a stredných škôl v šachu
Klub ŠK Junior Tomášovce
zorganizoval v dňoch
28. a 29. 11. Majstrovstvá
Banskobystrického kraja
žiakov základných a
stredných škôl v šachu.
Turnaj sa uskutočnil vzhľadom na známe okolnosti formou online turnajov, ktoré boli
pripravené na špecializovanom
šachovom serveri.
Šachisti nášho klubu dosiahli krásne umiestnenia, keď sme
získali 1. miesto a titul majstra
kraja v kategórii chlapcov ZŠ
Filip Ballo (Súkromné gymnázium Lučenec) a v kategórii
chlapcov SŠ Adam Badinka
(Gymnázium B. S. Timravy Lučenec). Pre náš začínajúci klub
sú prísľubom aj ďalší hráči, ktorí tiež postúpili na Majstrovstvá
Slovenska (V. Žiaková, L. Findrová, N. Tatalák, L. Bodor).

Darilo sa aj ďalším hráčom
z nášho regiónu, keď kategóriu dievčat ZŠ vyhrala Lucia
Kapičáková (ZŠ Haličská 7 Lučenec) a druhé miesto v kategórii dievčat SŠ získala P.
Gondášová (Gymnázium B. S.
Timravy Lučenec).
Veľmi pekné výsledky a postup na Majstrovstvá Slovenska dosiahli aj ďalší hráči: J.
Gréč, M. Berková, N. Beke.
Celkovo tak máme v našom
regióne troch majstrov kraja
zo štyroch kategórií a 11 postupujúcich na Majstrovstvá
Slovenska, čo je určite veľmi
pekným úspechom našich
mladých šachistov, ale zároveň aj veľkým záväzkom k ďalšiemu napredovaniu v tejto
kráľovskej hre.
RB
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Vianočné zvyky

Vážení spoluobčania,
formou autentickej citácie
z našej kroniky by sme vás
chceli informovať o živote
našich predkov v obci. Prvým
kronikárom bol okresný notár
Mikuláš Pecník so zápisom
zo 7. mája 1933. Vo svojich
záznamoch sa vracia aj k
dostupným informáciám,
ktoré sa udiali pred
založením kroniky.

Hoci žijeme v informačnom
veku a niektoré ľudové
zvyky a tradície sa postupne
vytrácajú, mnohé sa aj u nás
zachovali až dodnes.
Nástup zimného obdobia
časovo splýval s adventom,
ktorý začína štyri nedele pred
Štedrým dňom.
Najviac zvykov sa spájalo
s prvým dňom Vianoc /u nás
Kračún/, kedy sa na Štedrý deň vykonávali úkony, čo
mali pre rodinu zabezpečiť
šťastie, zdravie a prosperitu v
budúcom roku. Platila tu mágia začiatku: ako sa čo urobilo
na Štedrý deň, tak bolo počas
celého roka. Už ráno sa začal
čistiť celý príbytok a dvor, interiéry domu sa vybielili vápnom, drevené dlážky vydrhli
lúhom, umyli obloky. Gazdiné
piekli koláče, chystali jedlá na
vianočný stôl. Cez sviatky platil
zákaz akejkoľvek práce, ba aj
dobytok sa opatril na niekoľko
dní vopred.
Stredobodom izbice bol vianočný stromček, najprv iba v
bohatých rodinách. Niekedy sa
pre nedostatok miesta vešal
na hradu nad stôl. V chudobnejších domoch stačil konár
smreka pripevnený na okno
alebo dvere. Zdobili ho kvôli
deťom jabĺčkami, hruškami,
orechami, prípadne pečivom.
Všetky práce k štedrovečernej
večeri museli byť dokončené
do 17.00 hodiny. Počas dňa sa
dodržiaval až do večere prísny
pôst. Pred odchodom do kostola sa ľudia umyli v studenej
Tomášovské novinky
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vode pri studni alebo v potoku, aby zmyli zo seba všetky
hriechy a boli zdraví. Po návrate domov si rodina zasadla k slávnostne prestretému
stolu, na ktorom nesmel chýbať chlieb, oblátky s medom,
ovocie čerstvé i sušené, cesnak, koláče a pálenka. Večera
sa začala modlitbou a všetko
bolo prichystané tak, aby sa už
od stola nemuselo odchádzať.
Z jedál sa podávala hríbová
polievka s klobásou, opekance
a rezance s makom alebo orechami.
Omrvinky zo stola sa vždy
zaniesli hydine, prípadne sa
posypali okolo domu.
Pastieri z dediny chodili po
domoch aj vinšovať, za čo dostali koláč a pálenku. O polnoci šli muži a mládež na vežu
kostola spievať vianočné koledy a vyzváňať na zvonoch.
Prvý sviatok vianočný /Božie
narodenie/ bol vždy vyslovene
rodinný. Nikde sa nechodilo
a rodiny ostávali spolu doma.
Zavládol pokoj a ľudia si vychutnávali vzájomnú blízkosť
a súdržnosť. Inak to už bolo
na Štefana, kedy sa navštevovali priatelia a známi. Veselú
atmosféru tohto dňa večer
ukončila štefánska zábava.
Vinšujem vám šťastné
a zdravé vianočné sviatky,
aby každý trafil domov
spiatky, doma všetkým veľa
pokoja, radosti a lásky.
Jarmila Móricová

Z tomášovskej
kroniky
Citácia: “Obec Tomášovce
kedysi patrila do zväzku rímskokatolíckej cirkvi. Keď bola
kráľovskou donáciou darovaná rodine Balašovcov, stala
sa vyznavačkou reformovanej
cirkvi, lebo aj zemepán bol jej
prívržencom. Sem patrila aj rodina Forgáčová, čoho dôkazom
je lavica jeho rodiny umiestnená v evanjelickom kostole. Písomné doklady svedčia,
že tu stál kostol sv. Tomáša a
spomína sa i kláštor, čomu nasvedčujú múry nášho kostola
poukazujúc na istú pevnosť.
Počas panovania Jána Jiskru z
Brandýsa nad týmto územím
sa Tomášovčania pripojili k
husitskej viere. Husitov pripomína jeden karpit chrámu,
ktorý je pri hlavnom chrámovom vchode.
Pred Lutherovým vystúpe-

ním tu stál rímskokatolícky
kostol, čo dokazuje oltárny obraz, nachádzajúci sa vo farskej
kancelárii a zvon z roku 1905
zachovaný ako starožitnosť z
prvej svetovej vojny. Uznávaným kňazom v 16. storočí bol
Daniel Mazarius, neohrozený
zástanca svojej viery, ktorý bol
neskôr postavený pred súd v
Prešove a odsúdený na galeje.
Zomrel v Syrakúzach.
O sto rokov po ňom v tunajšom kostole pôsobil veľmi
mravný kňaz Ján Samuel Martini, ktorý dal mravne upadlé
panny verejne vyšibať. Mládencov robiacich v kostole
zhon dal postaviť pred oltár.
Po dedine hulákajúcich a v
krčme sa potulujúcich dal spokutovať a na dereš vytiahnuť.
V roku 1755 mal kanonickú vizitáciu vedenú ostrihomským
kardinálom Abbas Kolerom a
jeho sprievodom. Zdržali sa u
neho, kým ho nevyjedli. Krutý
osud postihol jeho nasledovníka Martina Mrakota z Tisovca, ktorý krátko po príchode
do Tomášoviec umrel nikdy
nevídanou smťou.
Terajší kostol bol stavaný
v roku 1824 a oltár má z roku
1751.Veža bola dokončená na
rozhraní rokov 1789/1790.Zvony
mala cirkev štyri. Najväčší mal
17 metrov, najmenší 25 funtov.
Na veži sú aj hodiny, urobené
v roku 1856. Stoja.“
Jarmila Móricová,
obecná kronikárka
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