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OZ DS Havkáči

Spojené Voľby

Tomášovský šport

775. výročie prvej
písomnej zmienky

Celá strana
venovaná školstvu

Z činnosti aktivít
divadelného súboru

Predstavenie
kandidátov

Zhrnutie sezóny
a výsledky športovcov

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a opäť
tu máme jeseň. Deťom skončili
prázdniny a začal nový školský
rok. Začiatkom októbra sme
v kultúrnom dome zablahoželali seniorom – jubilantom a
spoločne s ostatnými členmi
jednoty dôchodcov sme oslávili „Október, mesiac úcty k starším“. Okrem toho sa priblížil
ďalší veľký medzník v dianí obce
– a to komunálne voľby. Takže
mi prichodí bilancovať končiace
volebné obdobie.
Určite mi všetci dajú za pravdu, že za ostatné štyri roky sme
zažili veľmi nepredvídateľné
časy. Od februára 2020 celé Slovensko zasiahla vlna koronavírusu COVID-19, ktorý takmer na
dva roky ochromil chod štátu,
a tým aj našej samosprávy. Napriek tomu sme sa spoločne so
zamestnancami obecného úradu, materskej a základnej školy ako aj poslancami obecného
zastupiteľstva snažili konať tak,
aby dopady na Vás, bežných
občanov, boli čo najmenšie.
Napriek vynaloženému úsiliu
mnohí z Vás prišli o svojich najbližších. Mnohí máte zdravotné
problémy po prekonaní tejto
zákernej chorobe. My sme sa
však snažili konať vždy tak, aby
sme dôsledne a mnohokrát nad
rámec povinností vykonávali
príkazy, dodržiavali pandemické
opatrenia vydané ústrednými
orgánmi štátnej správy. Podávali sme pomocnú ruku pri zabezpečovaní ochranných pomôcok
pre občanov, zabezpečili sme
zriadenie vlastného mobilného odberového miesta priamo

v obci, kde sme v spolupráci
s dobrovoľníkmi a zdravotníkmi
organizovali testovanie obyvateľov na COVID-19.
Napriek všetkým uvedeným
skutočnostiam si obecný úrad
plnil zodpovedne svoje úlohy.
Bolo to o to viac náročné, pretože od novembra 2018 až do mája
2021 zamestnanci obce pracovali v náhradných priestoroch
– v bývalej družine. Za ten čas
sa nám podarilo zrekonštruovať pôvodnú budovu obecného
úradu.
Ani v inej investičnej činnosti
obec nezaháľala a pripravovala
a realizovala aj ďalšie projekty. Podarili sa nám vyasfaltovať
ulice Zelená, Železničná, Lúčna,
Budinská, Viešťansk popri potoku Ľubetník a cestu smerom na
Rybník. V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom sa vyasfaltovali ulice Školská a Viešťanská. Zároveň aj s
pomocou dotačných prostriedkov sme opravili interiér obecného úradu a kultúrneho domu,
úplne sme obnovili triedy v materskej a základnej škole vrátane vybavenia novým nábytkom,
opravili sme poškodenú strechu

na základnej škole a novým vybavením sme zariadili aj školskú
kuchyňu. Obec ďalej z vlastných
zdrojov vybudovala závlahový
systém na futbalovom ihrisku.
Momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce v bývalej STS na
ulici Riečna, kde bude prestavaný starý sklad na nové dielne
pre obecný podnik. Okrem toho
sa nám podarilo pripraviť projekt „Malá kompostáreň v obci
Tomášovce“, ktorý bol schválený a je vo fáze prípravy zmluvy
o pridelení nenávratných finančných prostriedkov. V rámci ďalších aktivít čaká na svoje
vyhodnotenie aj projekt „Revitalizácia vnútroblokov v obci
Tomášovce“, ktorým chce obec
výrazne skrášliť okolie bytoviek
na Družstevnej ulici. Taktiež
prebieha stavebné konanie na
vydanie stavebného povolenia
na výstavbu kanalizácie a čističky odpadových vôd na uliciach
Riečna, Riečna II. a Družstevná.
V rámci rozvoja cestovného ruchu v oblasti „Tomášovský rybník“ bola schválená dotácia na
budovanie jednoduchej infraštruktúry cestovného ruchu a začatie využívania rybníka na re-

kreačné účely – zriadená bude
požičovňa vodných bicyklov
a člnov a taktiež bude zakúpený pojazdný stánok slúžiaci pre
cestovný ruch.
Napriek tomuto všetkému sa
mnohí z Vás oprávnene pýtajú,
prečo sa neriešia aj iné problémy v obci. Zanedbané sú najmä
verejné priestranstvá v obci,
zastaralo pôsobia detské ihriská, nie je dobudovaný športový areál, nie sú vyasfaltované
miestne komunikácie, najmä
ulice Riečna II., Družstevná, medzi bytovkami, Mlynská, Závadská, chýba oplotenie cintorína,
zanedbané je zdravotné stredisko, potrebné je riešiť protipovodňové opatrenia v obci,
chýbajú cyklochodníky smerom
na Vidinú, Podrečany a Halič
atď. Je nám asi všetkým jasné,
že to sa už v tomto volebnom
období urobiť nestihneme. To
budú úlohy pre novozvoleného
starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Aj z uvedeného
dôvodu by som Vás chcel všetkých poprosiť, aby ste si v sobotu 29.10.2022 v čase od 7:00
do 20:00. našli čas, prišli voliť a
aby ste volili rozumne a s plnou
vážnosťou. Bude to Vaše rozhodnutie, ktoré určí, kto bude
v nasledujúcich štyroch rokoch
zastupovať nielen našu obec
a aj celý banskobystrický kraj.
Na záver Vám chcem ešte raz
všetkým poďakovať za možnosť
viesť a reprezentovať našu obec,
ktorú som v posledných dvanástich rokov mal. Taktiež Vám
všetkým prajem pevné zdravie
a veľa radostných chvíľ strávených v kruhu svojich najbližších.
Ing. Ján Mičuda,
starosta obce
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OSLAVY DNÍ OBCE TOMÁŠOVCE 2022

UDIALO SA V OBCI

2022

• úmrtie Dana Pafková vo veku 38 rokov – 03.07.2022
• zasadnutie obecného zastupiteľstva – 13.07.2022
• beseda Ako chutí Francúzsko s
Evou Aubry a Marie Verdier v budove Starej školy
• v Tomášovciach – 15.07.2022
• úmrtie Ivan Pafko vo veku 43 rokov
– 02.08.2022
• 775. výročie prvej písomnej zmienky obce Tomášovce – 03.08.2022
• slávnostné spustenie projektu
Stará škola - cesty poznania zameraného na regionálnu výchovu a
beseda s hercom Lukášom Pelčom
– 05.08.2022
• divadelné predstavenie STRAŠIDLO
v prevedení ochotníckeho súboru
Havkáči – 05.08.2022
• oslavy DNI OBCE Tomášovce v
športovom areály v Tomášovciach
– 06.08.2022
• úmrtie Mária Slatinská vo veku 87
rokov – 08.08.2022
• spomienkové oslavy 78. výročia
Slovenského národného povstania
a beseda s historikom PhDr. Pavlom Mičianikom, PhD. – 30.08.2022
• narodenie Mia Golianová – august
2022
• narodenie Viktória Urbanová – august 2022
• úmrtie Ivan Marcinek vo veku 63
rokov – 07.09.2022
• divadelné
predstavenie
DVERE v podaní Divadelního spolku
Prácheňská scéna v Písku z ČR –
09.09.2022
• beseda Hana Ponická osobnosť
Novohradu v budove Starej školy v
Tomášovciach – 15.09.2022
• úmrtie Ján Mravík vo veku 62 rokov
– 16.09.2022
• úmrtie Eva Rutkajová vo veku 64
rokov – 18.09.2022
• narodenie Marek Sekereš – september 2022
• zasadnutie obecného zastupiteľstva – 05.10.2022
• oslavy Dňa úcty k starším a ocenenie jubilantov – 07.10.2022
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Dni obce sa v tomto roku niesli v znamení osláv 775. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci. Obec Tomášovce
v rámci podujatia zabezpečila počas
víkendu od 5.- 7. augusta zaujímavý
program, v ktorom si určite každý divák
prišiel na svoje.
Oslavy sa začali v priestoroch starej školy,
kde sa za finančnej podpory obce Tomášovce spustil projekt Stará škola – cesty
poznania, zameraný na regionálnu výchovu a spoznávanie histórie našich predkov
na tomto území. Po slávnostnom príhovore
starostu Ing. Jána Mičudu a autorky projektu Jarmily Móricovej, pásku prestrihol herec
Lukáš Pelč z Lučenca. Občania si prezreli
vystavené exponáty a vypočuli krátky sprievod dejinami Tomášoviec. Všetci, ktorí budú
mať záujem, sú vítaní aj na rôznych aktivitách pripravovaných v týchto priestoroch do
budúcnosti. Tešíme sa spoluprácu so ZŠ,
ktorá má za cieľ pestovanie vzťahu k obci už
u malých detí a vychovať z nich aktívnych
občanov.
V podvečerných hodinách sa zaplnila sála kultúrneho domu na divadelnom
predstavení hry F. Urbáneka Strašidlo v prevedení nášho ochotníckeho súboru Havkáči, pod režisérskou taktovkou Ľ. Hrnčiarovej.
Veríme, že to bolo pre všetkých zúčastnených príjemne strávené popoludnie.
V sobotu ožil športový areál, kde sa konali počas celého dňa vystúpenia rôznych
účinkujúcich, ktorí dokázali vytvoriť výbornú atmosféru. Či už to bol pestrý program
pre deti s animátormi, pútavými atrakciami a súťažami alebo ukážky remesiel, pre-

zentácia regionálnych produktov a bohatá
tombola. Každý, kto dostal chuť, si mohol
pochutnať na výborných kotlíkových špecialitách, ale víťaz bol len jeden, a to Katarína Obročníková s rodinou.
Kultúrny program zabezpečili svojím vystúpením žiaci MŠ a ZŠ, seniorský spevácky zbor Háj spod Haliera a rozospievali nás
hity Vaša Patejdla v podaní skupiny Patejdl
Tribut, popová skupina INSTINCT z Prahy
a roková skupina KORD z Lučenca.
Vyvrcholením večera bolo vystúpenie
známeho bývalého superstaristu TOMÁŠA
BEZDEDU a hity z posledných 30 rokov minulého storočia od skupiny SHOCK BEND.
Disco night párty s FIT FAMILY RADIO pozývala do tanca do neskorých hodín.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili
ruku a pričinili sa o príjemný priebeh osláv.
Jarmila Móricová

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Tomášovce
V školskom roku 2022/23 máme naplnenú kapacitu školskej jedálne na viac ako
100%. Pri aktuálnych cenách potravín a nedostatočnom finančnom limite na nákup
potravín je veľmi ťažké zabezpečiť základné úlohy školského stravovania: ,,systém
plnohodnotnej výživy pre deti a žiakov, uskutočňovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať komodity najvyššej kvality“.
Za účelom nezvyšovania ,,dlhu“ na stravnom sme pristúpili k úprave jedálnych
lístkov, a to znížili sme frekvenciu podávania ovocia, zaraďovanie jedál ,,lacnejších“.
Minister školstva /už bývalý/ sa prostredníctvom médií viackrát vyjadril, že v rámci
finančných pásiem, ktoré zverejňuje ministerstvo školstva pre školské jedálne, majú
pripravený návrh, pričom pridali ďalšie dve pásma. Dokonca vo vyjadreniach k školskému stravovaniu padli aj termíny ,, začiatok školského roka, najneskôr 5. september“. Škoda len, že sme sa nedozvedeli, v ktorom roku.
Predložený návrh a termín účinnosti ostáva v rukách nového ministra školstva.

spravodajstvo
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Dni obce vrcholili hudobnými, zábavnými aj edukatívnymi podujatiami
pre dospelých, mládež, ale aj pre najmenších
(5. august) Piatkom sa začali oslavy
obce otvorením regionálnej izby «Stará
škola - cesty poznania» pod vedením
predsedkyne spolku Živena v Lučenci,
J. Móricovej. Občania a návštevníci
si mohli pozrieť regionálnu izbu s
tematikou z čias socializmu, rôzne
folklórne veci a bannery o histórii obce.
Hosťom tejto akcie bol herec Lukáš Pelč,
s ktorým bola vedená diskusia na rôzne
témy. Položili sme mu niekoľko otázok:
LUKÁŠ PELČ (HEREC):
Na aký najbližší film sa môžeme tešiť,
v ktorom si zahráš?
Na jeseň vyjde film Slúžka. Je to film
o rozpade republiky Rakúsko-Uhorska.
Hrám tam postavu záhradníka, ktorý je
dobrák a narukuje do prvej svetovej vojny. Bude to, myslím si, jeden z najkrajších
filmov za posledné desaťročie, ktorý sa
natočil. Historický film sme točili v období covidu, kde sme boli izolovaní a bývali
sme v zámku v Slatiňanoch v Čechách.
Ako si sa dostal k herectvu a máš aj nejakého hereckého idola?
Nemám herecký idol, ale veľa hercov
obdivujem, hlavne starších a veľmi si ich
vážim. Stal som sa hercom preto, lebo
som hľadal voľnočasovú aktivitu. Moje
hobby sa stalo mojou obživou a profesionálne sa tomu venujem a herectvo som
aj vyštudoval.
Priblíž nám tvoj new nápad, ktorý sa
bude konať prvýkrát na Slovensku. Na čo
sa ľudia môžu tešiť?
Vymyslel som jedno šialené podujatie,
ktoré bude prvýkrát na Slovensku a sú to
Majstrovstvá sveta v hode mobilných telefónov. Chcem podporiť to, aby sme doma
v zásuvke nemali 5 telefónov, ale aby sme
ich mohli niekomu dať za prijateľnú cenu
alebo recyklovať. Bude to ekologický a
kreatívny event. Chcem podporiť recykláciu telefónov, ktoré sa ešte dajú použiť.
Tvoj názor na otvorenie regionálnej
izby v obci?
Otvorenie regionálnej izby považujem
za výborný nápad a tiež, že je situovaný
pri škole, kde sa deti dozvedia viac o histórii obci. Aj mládež sa môže angažovať
do takýchto projektov. Je to veľmi dôležité
hlavne v dnešnej dobe dezinformácii. Vnímam to veľmi pozitívne.

(6.august) Dni obce pokračujú veľkolepým programom. Hudobný program bol
veľmi pestrý. Vystupovali v ňom rôzne
skupiny a hosťom akcie bol aj spevák a finalista Supestar aj so svojou kapelou Tomáš Bezdeda.
TOMÁŠ BEZDEDA (SPEVÁK):
Vaše prvé pocity a vnemy z Tomášoviec?
Párkrát sme hrali v Lučenci a aj v Galicii, Tomášovce sme vždy obchádzali a toto
je náš prvý koncert v Tomášovciach. Ja sa
teším z každej akcie. Vyzerá to tu super,
vidím, že sa ľudia bavia a je tu skvelá atmosféra.
Ako ste vnímali koronové obdobie bez
koncertov?
Koronové obdobie bez koncertov bolo
ťažké a depresívne aj pre nás aj pre ľudí.
Verím, že už nič také nebude.
Máte v pláne vydať nový album?
Akurát mám roztočený štvrtý album, ktorý vyjde na jeseň. Bude aj duet s Barborou
Piešovou, akurát darček na Vianoce. Album
bude na všetkých hudobných platformách.
Čo nám dnes zahráte?
Dnes budeme hrať naše skladby, ale takisto aj cover verzie od skupín ako je Beatles, Queenu, U2.

Akých interpretov alebo skupiny
počúvate?
Počúvam všetko, ale Queen, Pink Floyd
a Jackson boli základy, na ktorých som vyrastal. Zo slovenských interpretov Tublatanka, Nocadeň a No Name. Texty si robím sám, niekedy Boris Lettrich. Mám rád
melodickú hudbu, ktorá sa v súčasnosti
vytráca, ale stále ju zachraňujú niektorí
interpreti.
Aké je tvoje hobby?
Momentálne som zaľúbený a s priateľkou máme spoločné športové hobby.
Občas chodievam s Peťom Marcinom ako
hudobný hosť jeho talkshow, taktiež chodíme na rôzne akcie zabávať ľudí. Veríme, že nám to už covid nepokazí.
Ďakujeme za rozhovor
Natália Stratilová

Oslavy SNP v Tomášovciach
Dňa 30.08.2022 sa v našej malebnej obci uskutočnili oslavy SNP a jeho hrdinov.
Oslavy prebiehali deň po oficiálnom sviatku v Slovenskej republike. Slávnostný akt
prebiehal na dvoch miestach v obci a to pri pamätníku a v areáli miestnej školy konkrétne v starej škole. Účasť našich občanov bola hlavne spomedzi starších, ale zúčastnili sa aj zástupcovia mladšej generácie. Za zvukov piesní z miestneho rozhlasu
sa účastníci postupne zišli pri pamätníku a pán starosta obce predniesol slávnostný
prejav. Pani učiteľka Lenhartová predniesla niekoľko pekných básní za hudobného
doprovodu miestneho hudobného súboru. V tej chvíli dorazil medzi nás pán historik
PhDr. Pavel Mičianik, PhD., s ktorým bola vedená beseda a následne diskusia v areáli
starej školy, ktorá počas tohto leta prešla čiastočnou rekonštrukciou a opravami, čo jej
vnieslo nový nádych. Beseda trvala takmer dve hodiny. Počas besedy sa pán historik
začal najskôr venovať vzniku a ranému vývoju slovenského štátu. Následne sa začal
venovať koncepcii, stavbe a vývoju plánu SNP a dôvodom na jeho vznik, hovoril o úlohe generála Goliana, ktorý bol vystavený kritike za niektoré rozhodnutia. Pán historik
sa venoval aj tým, ktorí sa v našej obci zaslúžili o boj proti fašizmu i podpore SNP. Patrili k nim najmä pán farár Juraj Chochol, Ondrej Barkáč, Ján Kulich, Ondrej Takáč Horný,
Ján Breznický Adamove, Ján Cífer a iní. Neskôr sa beseda zmenila na diskusiu a medzi
spomínané témy patril aj konflikt na Ukrajine. Po ukončení diskusie bolo pripravené
občerstvenie a deň sa mohol zavŕšiť v skvelej nálade a pozitívnom myslení. Snáď sa
takéto akcie budú môcť ešte v našej obci zopakovať.
							
Andrej Barkáč
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Školské novinky
Septembrový vetrík opäť privial do Základnej školy v Tomášovciach žiakov i pedagógov. Návrat do školy bol príjemný, lebo
počas letných prázdnin naša škola opeknela. V triedach žiarili
čerstvo vymaľované steny a podlahy sa leskli novými nátermi.
Na našich žiakov čakali nové školské tabule, nábytok a doplnky
do oddychovej zóny v ŠKD. Aj v šatniach sa udiala veľká zmena.
Nové lavičky a vešiaky s poličkami potešili srdce nejedného školáka. Nové pieskovisko na školskom dvore hralo veselými farbami a lákalo deti ku hrám. Všetky tieto zmeny sme mohli uskutočniť vďaka finančnej a materiálnej podpore zriaďovateľa školy,
ktorým je Obec Tomášovce. Nemalou mierou ku skrášleniu interiéru školy prispela aj spoločnosť PRP, s.r.o. ktorá poskytla našej škole štedrý finančný dar. Obidvom subjektom vedenie školy
vyslovuje poďakovanie v mene všetkým žiakov a zamestnancov.

V školskom roku 2022/2023
navštevuje Základnú školu
v Tomášovciach 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 3. ročník) a Mgr. L. Apjárová
(2. a 4. ročník).
Hoci je školský rok iba na
začiatku, my sa už môžeme
pochváliť niekoľkými aktivitami. V septembri zorganizovali pedagógovia školy súťaž v
zbere papiera. Motivovali sme
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našich žiakov, aby svojou aktívnou účasťou v súťaži prispeli
k ochrane našich lesov. Spoločnými silami žiakov, rodičov i zamestnancov školy sa podarilo
nazbierať 1710 kg starého papiera. Ochotu pomáhať prejavili naši žiaci tým, že sa zapojili
do celoslovenskej zbierky Biela
pastelka. Všetci darcovia získali symbolickú pastelku ako
poďakovanie za dobrovoľný
finančný príspevok. Tešíme sa,
že sme vyzbierali takmer 65
eur a našou odmenou, okrem
dobrého pocitu, bol čestný diplom od Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Aj v tomto školskom roku by
sme chceli nadviazať na úspechy a ocenenia, ktoré sme získali v roku predchádzajúcom.
Máme veľké plány a očakávania a veríme, že sa nám ich podarí naplniť.
Mgr. A. Kocúrová
riaditeľka ZŠ

Dianie v Materskej škole
v Tomášovciach
Otvorenie nového školského roku 2022/2023 sa konalo
dňa 05.09.2022 v priestoroch
materskej školy. Pani učiteľky
privítali spolu 33 detí, z toho 7
predškolákov. Deti sú rozdelené
do dvoch tried a v každej triede
vyučujú dve pani učiteľky. V mesiaci september sa deti oboznamovali s režimom v mater-

skej škole. Veľká trieda v rámci
vzdelávania navštívila dopravné ihrisko v obci Buzitka, kde
rozvíjali svoje zručnosti v oblasti dopravnej výchovy. Materská
škola v Tomášovciach sa aj tento rok zapojila v spolupráci s rodičmi do projektu ,,Biela pastelka“, ktorý je zameraný na pomoc
nevidiacim a slabozrakým.

OZNAM
S hrdosťou oznamujem všetkým občanom, že Obec Tomášovce sa zapojila do národného projektu v systéme duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania
a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti,
schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického
vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u
konkrétneho zamestnávateľa. V rámci projektu obec spolupracuje s Obchodnou akadémiou v Lučenci a aktuálne má na praxi už
druhým rokom dvoch žiakov druhého ročníka a ja som jedným z
nich. Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania vykonávame na Obecnom úrade v Tomášovciach jedenkrát za týždeň,
kde sa učíme praktické veci z oblasti plnenia úloh obce pri výkone
samosprávy, štátnej správy, administratívy, účtovníctva, matričného úradu a oboznamujeme sa s prácou na jednotlivých oddeleniach úradu. Odbornú prax na obecnom úrade v rámci duálneho
vzdelávania budeme vykonávať najbližšie tri školské roky. Sme
veľmi radi, že sa obec zapojila do tohto projektu, nakoľko máme
jedinečnú možnosť naučiť sa aplikovať teoretické znalosti získané
v škole priamo v praxi a veríme, že neskôr aj v každodennom živote. Zároveň ďakujeme vedeniu obce, že takýmto spôsobom pomáha zmeniť systém výučby v školách, pretože žiaci zapojení do
duálneho vzdelávania budú v budúcnosti svojimi vedomosťami
reprezentovať nielen školu, ale aj našu obec.

Martin Bobáľ

spravodajstvo
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Vážení spoluobčania,
OZ DS Havkáči pokračuje aj
tento rok vo svojej činnosti.
Začali sme na jar s nácvikmi
divadelnej hry od Ferka Urbánka – SRAŠIDLO. Veľmi ma
teší, že už k starším a skúsenejším hercom sa pridali mladí, ktorých divadlo oslovilo.
Dali sme dokopy tri generácie,
trinásť ľudí. Vekové rozdiely
medzi hercami vytvorili výbornú spoluprácu a priniesli
aj veľa úsmevných príhod . No
zároveň pomohli aj lepšie pochopiť a zvládnuť text. Nakoľko
naši mladí vedia hrať na hudobné nástroje, to sme hneď
využili na obohatenie divadelnej hry. Tiež nám pomohli
s kulisami, ktoré aj namaľovali.
Hru sme cvičili po častiach,
podľa možnosti a dostupnosti
hercov. Až posledné dva týždne sme sa naplno pripravovali a konečne sa nám podarilo dva dni pred generálkou
všetkým stretnúť. Po doladení
posledných úprav, oblečenia a
rekvizít sme odhodlaní a povzbudení plnou sálou úspešne
zvládli premiéru. Vstávaním divákov a obrovským potleskom
sme ostali všetci zaskočení,
ale aj milo prekvapení. V mene
svojom, ale aj v mene divadelníkov z celého srdca ďakujem
všetkým, ktorí sa na nás prišli
pozrieť a aj nás finančne podporili. Predstavením sme začali oslavy Dňa obce.
Po premiére sme sa aktívne podieľali na druhý deň na
ihrisku. Starší sme mali náš
,,Havkáčovský“ bufet a mladí
zobrali na seba úlohu animá-
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torov . Obliekli si masky obľúbených rozprávkových postavičiek Mickey a Minnie, Máša
a medveď a zabávali deti celé
dopoludnie. Po týchto dvoch
ťažkých, ale krásnych dňoch
sme si dohodli krátky oddych .
09.09.2022 v piatok sme
privítali v našom kultúrnom
dome v Tomášovciach kolegov
divadla z Písku . Ďakujem všetkým, ktorí prišli na ich predstavenie DVEŘE .
S naším STRAŠIDLOM pokračujeme
vystúpeniami
v okolitých obciach: 18.09.2022
Mašková, 14.10.2022 v Starej
Haliči, 15.10.2022 v Podrečanoch a 23.10.2022 v Haliči.
05.11.2022 v sobotu sa v Tomášovciach uskutoční prehliadka divadelných amatérskych súborov. Vystúpia štyri
súbory. O 12.00 h Divadlo mladých z Lučenca, o 14.00 domáci DS Havkáči, o 16.00 divadelný súbor z Cinobane a o 18.00
h hostia z Červeného Kostelca.
Všetci ste srdečne pozvaní.
Dňa 03.12.2022 v sobotu pripravujeme stretnutie s Mikulášom.
Dňa 11.12.2022 v nedeľu sa
uskutoční Vianočný koncert
s Petrom Stašákom.
Dňa 25.12.2022 v nedeľu Štefanská zábava v kultúrnom
dome v Tomášovciach.
Všetky spomínané akcie robia divadelníci v spolupráci
s obecným úradom. Na všetky
vás srdečne pozývame. Bližšie vás budeme informovať
plagátmi , niečo si nájdete aj
v poštových schránkach a tiež
obecným rozhlasom.
Ľubica Hrnčiarová

Voľby do orgánov
samosprávy obcí 2022

Voľby do orgánov
samosprávy obcí sa konajú v
sobotu 29. októbra 2022 od
7:00 do 20:00 h.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci
(ďalej len „obyvateľ obce“) a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov
ochrany verejného zdravia, ak
osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený
obyvateľ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý
má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia
slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak
odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na
právne úkony.
Zoznam
zaregistrovaných
kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach, kde sa vo volebnom
obvode č. 1 sa volí 9 poslancov:

1. Juraj Adamove, 51 r., energetik, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
2. Ivan Argan, 33 r., opatrovateľ,
Kotlebovci – ľudová strana
naše Slovensko
3. Juraj Baláž, 60 r., elektrikár,
Smer – sociálna demokracia
4. Katarína Bobáľová, Ing., 42 r.,
vedúca oddelenia, nezávislá
kandidátka
5. Eva Galádová, 63 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia
6. Ľubica Hrnčiarová, 52 r., vedúca predajne, nezávislá
kandidátka
7. Ján Kanda, Ing., 60 r., poľnohospodársky inžinier, Smer
– sociálna demokracia
8. Michal Ľalík, Ing., 38 r., geodet, nezávislý kandidát
9. Milan Lošťák, Ing., 56 r., poľnohospodársky
inžinier,
Smer – sociálna demokracia
10. Renáta Macková, 55 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka
11. Marek Mitter, Ing., 33 r., procesný inžinier, nezávislý kandidát
12. Ján Petian, 55 r., živnostník,
Smer – sociálna demokracia
13. Roman Pivarči, Ing., 52 r.,
konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Michal Šeben, 36 r., policajt,
nezávislý kandidát
15. Marian Urban, 35 r., zmenový majster, nezávislý kandidát
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ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE TOMÁŠOVCE, KDE SA VOLÍ JEDEN STAROSTA
1. Ján Mičuda, Ing., 50 r., starosta obce, nezávislý kandidát
2. Miroslava Šebenová Hajdů, Mgr., 40 r., predajkyňa mobilného operátora, nezávislá kandidátka

1

Č.

Ing. Ján Mičuda

Nezávislý kandidát na starostu obce Tomášovce
Mám 50 rokov a od narodenia bývam v Tomášovciach.
Som ženatý a mám dvoch dospelých synov. Som absolventom Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 1990 pracujem na
železnici v rôznych profesiách,
naposledy ako prednosta železničnej stanice Fiľakovo. V
súčasnosti som z práce uvoľnený na výkon verejnej funkcie. V komunálnej politike
pôsobím od roku 1998, kedy
som bol prvý krát zvolený za
poslanca obecného zastupiteľstva. Poslancom som bol
aj vo volebnom období 20062010. Od roku 2010 zastávam
funkciu starostu tunajšej obce.
Počas svojho doterajšieho pôsobenia na obci som mal možnosť spolupracovať s rôznymi
zástupcami štátnej správy,
samosprávy ako aj iných organizácií. Prešiel som si rôznymi
funkciami, ktoré obohatili môj
profesijný rast.

Pre ďalšie volebné obdobie
je pre mňa prioritou vrátiť postavenie našej obce na takú
úroveň, ktorá jej historicky
patrila a právom patrí. Rád
by som teda prispel k tomu,
aby sa naša obec stala hnacou silou rozvoja regiónu, aby
poskytovala kvalitné vzdelávanie, aby podporovala rozvoj všestranných športových
aktivít, rozvoj kultúrneho,
spoločenského i duchovného
života v obci. Nie je to však
ľahké. Mnohé z predsavzatí
z minulosti sa nám spoločne s doterajšími poslancami
obecného zastupiteľstva už
podarilo splniť. Mnohé na svoju realizáciu ešte len čakajú.
Zvládnuť náročné úlohy, ktoré
sú pred nami, si vyžadujú najmä schopnosť spolupracovať
s obyvateľmi obce a ich volenými zástupcami, počúvať ich
podnety a tie zapracúvať do
pripravovaných plánov rozvoja obce, operatívne reagovať
na často sa meniacu situáciu
v spoločnosti a tiež schopnosť
využívať dlhoročné skúsenosti
z organizovania činností súvisiacimi s chodom obecného
úradu a obcou zriadených inštitúcií.
Verím tomu, že moja doterajšia práca a činnosť dáva záruku, že v prípade opätovného
zvolenia tieto náročné úlohy
zvládnem a funkciu starostu
budem vykonávať čestne, zodpovedne a v prospech všetkých občanov.

Volič svojim hlasom ovplyvňuje kvalitu života v obci. Obce totiž
hospodária s vlastnými financiami a o tom, kam putujú peniaze
rozhodujú starostovia a obecní poslanci. Na tieto prostriedky priamo prispievate, pri priemernom plate tisíc eur končí v obecnej
pokladnici viac ako 70 eur každý mesiac. Medzi kompetencie obce
patrí hospodárenie s vlastným alebo so štátnym majetkom. To znamená, že obce sa napríklad starajú o údržbu verejných osvetlení a
priestranstiev. Obce stavajú a udržiavajú aj miestne cesty. Zriaďujú
tiež materské a základné školy a menujú ich riaditeľov. Zabezpečujú chod školských jedální, klubov pre deti a mládež, základných
Tomášovské novinky
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Č.

Mgr. Miroslava
Šebenová Hajdu

40 r., predajkyňa mobilného
operátora, nezávislá kandidátka
Volám sa Miroslava Šebenová Hajdů a kandidujem na starostu obce Tomášovce. Keďže ma väčšina obyvateľov našej obce nepozná, stručne sa
Vám predstavím. Mám štyridsať rokov a do Tomášoviec
sme sa s manželom prisťahovali v roku 2009. Bývame
v rodinnom dome a vychovávame spolu tri deti. Od roku
2007 pracujem pre spoločnosť
Orange, posledných 9 rokov na
pozícii SME predajca senior.
Spolu s kolegyňou máme
v priamej starostlivosti približne 370 firiem a subjektov
v okrese Lučenec a Rimavská
Sobota. Sú to malé i stredne
veľké firmy, živnostníci, ale aj
školy a tiež obce. Každý deň sa

stretávam so zákazníkmi, komunikujeme spolu, riešim ich
požiadavky a problémy. Na to
aby sme zákazníkovi mohli pomôcť, našli správne riešenie,
uľahčili mu podnikanie, musíme dobre poznať jeho firmu,
ako funguje, aké má ciele, čo
je pre neho dôležité, čo chce
zlepšiť. Tiež obec, jej obyvateľov, jej problémy, možnosti, treba dobre spoznať na to,
aby ste vedeli nájsť najlepšie
riešenia. Preto by som chcela
svoje dlhoročné skúsenosti
využiť v prospech fungovania
našej obce, prispieť k jej rozvoju a prosperite. Nechcem
a nebudem Vám nič sľubovať.
Nebudem hľadať výhovorky
ako sa to nedá, ale vždy budem hľadať riešenie ako sa to
dá. Som zástanca názoru, že
kde je vôľa, tam je cesta. Budúcnosť našej obce je v našich
rukách. Nájsť správnu cestu si
vyžaduje umenie počúvať sa
navzájom, hľadať kompromisy,
schopnosť vedieť sa presvedčiť o správnosti krokov a prijať
správne rozhodnutia, zodpovednosť.
Som presvedčená, že keď
chcem niečo zmeniť, posunúť
seba aj obec vpred, zlepšiť
svoje okolie, nestačí len kritizovať, ale musíme preto niečo
robiť. Treba začať od seba samého, a preto som sa rozhodla
ísť touto cestou.

Prečo hlasovať v komunálnych voľbách?
umeleckých škôl, centier voľného času a školských jedální. Ak si
žiadate o stavebné povolenie, rozhodnutie tiež záleží od obce. Rovnako osvedčuje listiny a spravuje matriku. Práve obec určuje výšku
poplatkov a daní, ktoré odvádzate. Zriaďuje tiež obecnú políciu a
stará sa o bezpečnosť obyvateľov. Obec sa má postarať o zdravie a
život svojich obyvateľov správou zdravotníckych zaradení nižšieho
typu, obvodných zdravotných stredísk, domovov dôchodcov. Obec
sa má povinnosť zabezpečovať odvoz odpadu a ochranu prírody.
Zdroj: https://volby.sme.sk/c/23031687/komunalne-volby-preco-volit.html

03

voľby

Občasník ● Ročník 3 ● 3/2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV, KDE SA VO VOLEBNOM OBVODE Č. 1 SA VOLÍ 9 POSLANCOV:

1

Č.

Juraj Adamove

vať v obci, je nezodpovedné,
nakoľko sa ekonomická situácia v štáte nevyvíja dobrým
smerom. Preto aj samospráva
bude mať obmedzené možnosti na investície. Nedajú sa
stavať vzdušné zámky, vždy
treba vychádzať z reality. Preto
treba každú situáciu riešiť tak,
ako prichádza, t.j. zodpovedne a odborne. Preto ponúkam
zodpovednú a odbornú prácu
pre obec a jej obyvateľov.

3

Č.

Juraj Baláž

51 r., energetik, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

60 r., elektrikár, Smer – sociálna demokracia

Dámy a páni, milí spoluobčania.
Rozhodol som sa po zvážení
prijať ponuku kandidovať na
poslanca obecného zastupiteľstva na kandidátke strany
Národná koalícia a nezávislí
kandidáti ako nezávislý kandidát. Dôvody, prečo som sa
takto rozhodol, sú prozaické.
Nakoľko mám mnohoročné skúsenosti ako energetik
a odpadový hospodár na Slovenskom vodohospodárskom
podniku, chcem tieto využiť na
pomoc obci a občanom v tejto
zložitej ekonomickej a hospodárskej situácii, ktorá nás
dostihla aj v dôsledku zlého
a nekompetentného riadenia
štátu. Tu sa dostali do vlády
osoby, ktoré svojou neznalosťou značne zhoršujú život
bežným obyvateľom. Pomoc si
predstavujem ako energetické
poradenstvo občanom, ktorí
nemajú skúsenosti v tejto oblasti a taktiež obci. Zároveň je
potrebné naviazať na všetko
dobré, čo sa v obci spravilo
a rozvíjať ďalšie aktivity v rámci
možností, aké bude mať obec.
Na tomto mieste treba poďakovať aj doterajším poslancom
za odvedenú prácu, kde mnohokrát suplovali štát a robili aj
nemožné, aby pomohli naplniť
požiadavky, ktoré boli na nich
kladené. V dnešnej dobe sľubovať, čo všetko sa dá realizo-

Prečo kandidujem na mandát poslanca obecného zastupiteľstva?
• nie je mi ľahostajné, čo sa
deje v obci
• zaujímajú ma veci verejné
• zaujímam sa o životné prostredie, o šport i o kultúrne
podujatia
• chcel by som prispieť k rozvoju obce

2

Č.

Ivan Argan
33 r., opatrovateľ, Kotlebovci – ľudová strana naše Slovensko

Vážení občania,
ako kandidát politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko na mandát
poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach by som
chcel:
- zlepšiť fungovanie športu v
obci a rozvoj verejnej posilovne
- zlepšiť infraštruktúru cestnej
komunikácie
- pomôcť dôchodcom v oblasti
rekreácie
- zabezpečiť zakúpenie dostupného dopravného prostriedku, ktorý by bol vhodný
na rôzne využitie
- organizovať s pomocou obce
súťaže dobrovoľných hasičov

- Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici som sa aj s mojím
budúcim manželom rozhodla
usadiť a ostať v našej obci.
Tomášovce sú obec s dobrou
dostupnosťou, vybavenosťou
a veľkým potenciálom.
Ku komunálnej politike mám
veľmi blízko, regionálnu politiku som študovala na vysokej
škole, doma bola často témou
našich rozhovorov s mojou
maminou Máriou Kúkeľovou,
ktorá bola poslankyňou 18 rokov a v neposlednom rade sa
stretávam s problémami ľudí z
nášho regiónu denne vo svojej
práci.
Myslím si, že rozvoj a smerovanie našej obce je veľmi
dobre rozbehnuté a chcela
by som aj ja svojou prácou
prispieť k zlepšovaniu života
v Tomášovciach, nielen pre
vybranú skupinu obyvateľov,
ale pre všetky vekové kategórie - škôlka, škola, seniori a
aj samozrejme obyvatelia v
produktívnom veku. Nechcem
sľubovať nič nesplniteľné, ale
chcem priložiť ruku k dielu a
podieľať sa na fungovaní obce
a riešení problémov, s ktorými
sa denne stretávame a budeme stretávať.

4

Č.

Ing. Katarína
Bobáľová
42 r., vedúca oddelenia,
nezávislá kandidátka
Prečo som sa rozhodla kandidovať v Tomášovciach za
poslankyňu obecného zastupiteľstva?
V našej obci Tomášovce žijem od svojich štyroch rokov.
Navštevovala som tu materskú školu, základnú školu a
po vyštudovaní vysokej školy

5

Č.

Eva Galádová
63 r., dôchodkyňa, Smer –
sociálna demokracia
Som dôchodkyňou, mám
viac voľného času a preto by
som rada pre ľudí v obci Tomá07
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šovce prispela k ich spokojnému a šťastnému životu svojou
aktívnou poslaneckou prácou.
Som aktívna v cirkevnom živote, kde som vedúca Spoločenstva evanjelických žien
v Tomášovciach, členka spevokolu. Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva by som rada
podporovala tak evanjelickú,
ako aj katolícku cirkev. Vo svojej poslaneckej práci by som
mohla pomáhať aj v oblasti
školstva, kde som odpracovala 25 rokov ako učiteľka MŠ.
Mám vyššie odborné vzdelanie
v odbore špeciálna pedagogika. Mám rada deti, venovala by
som im patričnú pozornosť pre
ich rozvoj a šťastný život v obci.
Ani kultúra mi nie je vzdialená.
Som bývalá členka Zboru pre
Občianske záležitosti. Milujem
poéziu, tanec. Na zváženie by
bolo založiť tanečný klub, folklórny súbor, podpora divadelného súboru, oboznamovanie
s francúzskou kultúrou – spolupráca a iné kultúrne činnosti
podľa záujmu občanov. Podpora športu v obci – cvičenie,
turistika, cyklistika, cyklotrasy,
ženský, mužský futbal atď. Nie
je mi ľahostajné ani životné
prostredie obce. Zatiaľ sa zapájam do úpravy okolia, triedenie
odpadu. Presadzovala by som
viac zelene i výsadbu stromov,
kvetinovú výzdobu, dôraz na
čistotu obce. Prioritou mojej
práce je byť aj poslankyňou
vedľajších ulíc. Presadzovala by
som ich požiadavky, aby sa im
venovala patričná pozornosť,
aby sa skvalitnil život všetkých
obyvateľov v obci. Poteším sa
každému podnetu zo strany
občanov. Nezabudla by som
ani na dôchodcov, keďže som
už aj ja jedna z nich, aby sa cítili plnohodnotnými občanmi
obce, aj keď im to vek, či zdravie neumožňuje.
Milí spoluobčania, uchádzam
sa o Váš volebný hlas, aby ste
mi dali možnosť svojou aktívnou poslaneckou prácou prispieť k skvalitneniu života všetkých obyvateľov našej obce.
Tomášovské novinky
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Č.

Ľubica Hrnčiarová
52 r., vedúca predajne, nezávislá kandidátka
Vážení spoluobčania,
pred dvanástimi rokmi som
predstavila svoj predvolebný
plán, čím by som chcela prispieť k dianiu a rozvoju v obci.
Boli to väčšinou kultúrne a
spoločenské akcie. No po voľbách 2010 mi obecné zastupiteľstvo pridelilo sociálnu a
školskú komisiu. Tiež som bola
delegovaná ako člen za obec
do rady materskej a základnej
školy. Úlohy som sa zhostila a
pomáhala som a dodnes pomáham spolu s vedením MŠ
a ZŠ na komisiách riešiť ich
potreby a následne s kolegami na zastupiteľstvách hľadať
riešenia. Ako komisia sme aj
dvakrát zorganizovali Živý Betlehem s výťažkom pre MŠ a ZŠ.
No škola a škôlka majú aj výbory rodičov, ktorý každoročne
organizujú karneval, ples rodičov, Deň detí a iné. Majú svojich
predsedov a členov tak som
im nechcela narúšať ich akcie
alebo s nimi organizovať nové.
Nastal čas oprášiť svoj volebný program. V jednom bode sa
spomínal aj pokus obnovenia
divadla v obci. Začiatky neboli ľahké. Obsadenie hercov sa
menilo, nie každý sa tam našiel. No práca v divadle ma bavila a napĺňala. Cca po dvoch
rokoch sme založili OZ DS Havkáči a do stanov sme zapracovali všetky akcie ktoré program
obsahoval a robíme ich po
dnes. V spolupráci s obecným
úradom okrem našich vystú-

pení organizujeme Stretnutie
s Mikulášom, vianočné koncerty, tanečné zábavy a tiež sa
podieľame a pomáhame na
prípravách Dni obce. A tak si
môžem povedať, že svoje ciele a volebný program plním
niekedy aj viac ako na 100 %.
Dnes pred mojím štvrtým volebným obdobím sa znovu
uchádzam o Váš hlas. Chcem
naďalej pokračovať v tom čo
robím a čo ma baví. Prinášať
ľuďom smiech, radosť, zábavu
a hlavne aby sme sa čo najviac
a najčastejšie stretávali a aspoň na chvíľu zabudli na starosti a trápenia, ktorých máme
všetci viac ako dosť. Nedá mi
nespomenúť, že sme jediné
občianske združenie, ktoré nežiada od obce dotácie, ale na
svoju činnosť si zarába vystúpeniami a organizovaním niektorých akcií. Okrem už spomínaného chcem aj naďalej
ako poslankyňa pravidelne sa
zúčastňovať rokovaní obecného zastupiteľstva a pripomienkami a hlasovaním prispievať
k rozvoju a modernizácii obce.
Som veľmi rada, že o post
poslanca je konečne väčší
záujem. Je len na Vás, ktorým
deviatim poslancom zveríte
dedinu na najbližšie štyri roky.
Prosím Vás, aby sme sa v čo
najväčšom počte zúčastnili na
voľbách. Ak chcete dať aj mne
hlas, na kandidátnej listine
mám číslo 6.

7

Č.

Ján Kanda
Ing., 60 r., poľnohospodársky inžinier, Smer – sociálna
demokracia

Rozhodol som sa opäť kandidovať na mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach, aby som mohol
i naďalej prispievať k rozvoju
našej obce.
V rámci možností by som
chcel, ako poslanec obecného
zastupiteľstva, dbať na dobré
zabezpečovanie služieb pre
občanov.

8

Č.

Michal Ľalík
Ing., 38 r., geodet, nezávislý
kandidát
Volám sa Michal Ľalík. Mám
38 rokov. Som rodený Tomášovčan. S manželkou bývame
na Poľnej ulici a vychovávame 3 deti (Jožka 10, Jakubka
7 a Terezku 1). Som vyštudovaný geodet na vysokej škole
v Ostrave. Tomuto oboru sa
venujem od skončenia školy a
teda už 12 rokov pracujem ako
geodet na Železnici Slovenskej
republiky. V našej obci som
dlhé roky spätý s futbalom
a preto mi záleží na tom, aby
naše deti mali kde športovať,
tráviť voľný čas a rozvíjať svoj
talent. O tom, čo všetko by sa
dalo zlepšiť, by sme vedeli asi
rozprávať všetci. Preto nejdem
nič sľubovať a až čas ukáže či
to bolo dobré ...
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Č.

Milan Lošťák
Ing., 56 r., poľnohospodársky inžinier, Smer – sociálna
demokracia
Celý môj život je spojený
s obcou Tomášovce, preto som
aj v končiacom volebnom období prijal dôveru občanov
a podieľal som sa ako člen
obecného zastupiteľstva na
jej správe v čom by som rád aj
v nasledovnom volebnom období rád pokračoval. Uplynulé volebné obdobie je možné
hodnotiť z mnohých pohľadov.
Každý občan má svoje potreby
a ich zosúladenie s potrebami
ostatných je niekedy náročné.
Mojou snahou bolo prostredníctvom môjho pôsobenia
v zastupiteľstve ich uspokojiť
čo najviac. Ako sa mi to podarilo nechávam na posúdení občanov. Majetok obce sa
podarilo navýšiť za ostatné 4
roky z 2,5 mil. € na viac ako 3,3
mil. €, čo predstavuje nárast
o 33 %. V budúcom volebnom
období, ktoré bude náročné
najmä z pohľadu financovania,
považujem za hlavné zabezpečiť riadny chod obce, bezproblémové fungovanie školských
zariadení a podporiť organizovanie kultúrnych a športových
aktivít v obci. Za veľmi dôležitú
považujem starostlivosť o seniorov, či už prostredníctvom
podpory činnosti Jednoty dôchodcov. V investičnej oblasti
budem presadzovať, aby sa
ukončili rozbehnuté investičné aktivity najmä v oblasti
odpadového
hospodárstva,
revitalizácie verejných priestorov – sídlisko, lokalita rybník
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a centrum obce. V prípade
dostupnosti fondov navrhnem
realizáciu projektu zníženia
energetickej náročnosti budovy školy, dobudovania verejnej
kanalizácie a pokračovanie
rekonštrukcií verejných komunikácií. Počas volebného obdobia by som chcel upriamiť
pozornosť zastupiteľstva i na
vytvorenie podmienok na rozvoj individuálnej bytovej výstavby a riešenie dopravných
problémov v obci.
Čaká nás ťažké volebné obdobie. Bude v ňom potrebné
využiť všetky skúsenosti a poznatky ľudí podieľajúcich sa
na správe vecí verejných, aby
bolo pre obec úspešné. Preto
prajem Vám občanom šťastnú
ruku pri voľbe Vašich zástupcov a starostu.

10

Č.

Renáta Macková
nezávislá kandidátka do
Obecného
zastupiteľstva
v Tomášovciach
Vek: 55 rokov
Stav: vydatá, 2 deti
Vzdelanie: stredoškolské s maturitou
Súčasné zamestnanie: štátna
zamestnankyňa
Aktivity: poslankyňa OZ Tomášovce, predsedkyňa Občianskeho združenia Naše Tomášovce, členka Ochotníckeho
divadelného súboru Havkáči
Záľuby: turistika, folklór, divadlo, cyklistika

Milí spoluobčania,
doterajšia spolupráca s
Vami mi bola potešení. Obec
Tomášovce sa stala mojím domovom a preto chcem aj naďalej svoje sily a schopnosti
venovať rozvoju našej obce a
preto sa uchádzam o dôveru
Vás všetkých na ďalšie volebné obdobie.
Neuspokojujem sa s dosiahnutými výsledkami, ale hľadám riešenia ako veci posunúť
dopredu v prospech ľudí a pre
ľudí.
Nechcem rozpisovať nereálne ciele, chcem zapojiť do života v obci predovšetkým deti
a mládež, lebo oni sú naša budúcnosť, seniorov od ktorých
sa máme stále čo učiť. Chcem
vylepšovať a pokračovať v aktivitách, ktoré sú správne naštartované a spojiť obec v prospech pre dobré veci. Verím
a viem, že obec Tomášovce sú
a budú miesto, kde budeme
radi žiť.
Hodnotiť
moju
činnosť
v uplynulom volebnom období ako poslankyne OZ v Tomášovciach, mne neprináleží
- hodnotiť má musíte vy, občania obce Tomášovce.
Bude mi cťou a odmenou za
moje snaženie, ak sa rozhodnete prejaviť mi vo voľbách
v roku 2022 do Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce svoju dôveru cez váš hlas
a umožníte sa mi podieľať na
dokončení prác, ktoré sme
začali i na tých, ktoré sú pre
mňa ďalšou výzvou.
Nesľubovala som – urobila
som, nesľubujem - urobím !

11

Č.

Marek Mitter
Ing., 33 r., procesný inžinier,
nezávislý kandidát
Volám sa Marek Mitter, vyštudoval som Vysokú školu
bezpečnostného manažérstva
v Košiciach a pracujem vo
firme Adient Innotec Metal
Technologies s.r.o., na pozícii
procesného inžiniera. Náplňou
mojej práce je oblasť BOZP, vyhradené technické zariadenia,
správa budovy, analyzovanie
a tvorba zlepšujúcich opatrení
v rôznych smeroch.
Dôvody, pre ktoré som sa
rozhodol kandidovať na post
poslanca miestneho zastupiteľstva sú: môj osobný záujem
prispieť k dianiu v Tomášovciach, dopomôcť k ďalšiemu
napredovaniu v našej obci a
zapojiť aj mladšie generácie do
tohto procesu.
Aké témy ma zaujímajú?
Šport, lebo Tomášovce sú dedina s dlhoročnou športovou
tradíciou, ktorú treba podporovať. Voľnočasové aktivity (detské ihriská, oddychové zóny
– rybník, turizmus a cyklotrasy,
vytváranie nových možností).
Zlepšenie bývania a hľadanie
riešení pre nové rodiny. Sociálny podnik a využitie jeho
potenciálu. Spolupráca s inými
dedinami (priučenie sa vo veciach, ktoré sa už osvedčili).
Mojim hlavným cieľom je
skvalitnenie života v Tomášovciach. Načrtol som len pár tém,
ktoré k tomu môžu prispieť.
Koniec koncov je úlohou nás
všetkých pridať ruku k dielu,
aby sa tento cieľ dosiahol
09
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Č.

Ján Petian
55 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
Som poslancom už tri volebné obdobia. Možno tretíkrát aj
tu mala platiť zásada - trikrát a
dosť. Mám však pocit, že keď sa
snažíte robiť niečo dobré a pre
ľudí, tak toho nikdy nebude
dosť. Je toho veľa, čo sa za 12
rokov stihlo, najmä realizácia
rôznych projektov, ako výstavba našej ČOV, verejné osvetlenie, kamerový systém, rekonštrukcia kultúrneho domu,
ciest i chodníkov. Pri každom
projekte je potrebné prekonať náročnú byrokratickú prekážkovú dráhu. Za to, že sa v
našej obci realizovalo viacero
úspešných projektov sa chcem
poďakovať starostovi, Ing. Jánovi Mičudovi, pretože je to
najmä jeho zásluha. Čaká nás
ďalšia práca. Dokončiť zberný
zbor, ČOV na uliciach Družstevná a Riečna, rekonštrukcia ZŠ,
opravy miestnych komunikácií,
revitalizácia parku a centrálnej
časti obce. Okrem poslaneckého mandátu som počas troch
volebných období vykonával funkciu zástupcu starostu
obce. Nielen dlhodobé plány
a projekty, ale zabezpečovanie
každodenného chodu obecného úradu, MŠ, ZŠ a športového
areálu. Dennodenne sa pohybujem po obci, ľudia ma zastavujú, hovoria o svojich problémoch a tak často počujem
otázku: „Nedalo by sa to alebo
ono?“ Sme tu aj preto, aby sme
riešili každodenné starosti a
požiadavky občanov. Často aj
Tomášovské novinky
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súkromné osobné problémy.
Nie vždy sa dá pomôcť, pretože nezáleží všetko odo mňa
a nemôžem všetko ovplyvniť.
Nechcem dávať veľké sľuby,
ani hovoriť prázdne reči, pretože nasľubovať a nahovoriť
sa dá skutočne veľa. Ak každý deň urobím niečo dobré a
osožné pre túto obec, ak každý
deň pomôžem aspoň jednému
človeku a aspoň jeden človek
bude so mnou spokojný, tak
tá moja práca bude stáť za
to. Preto chcem kandidovať a
uchádzať sa o dôveru občanov
aj naďalej.

13
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Č.

Michal Šeben
36 r., policajt, nezávislý kandidát
Obyvatelia musia vedieť, že
zvolený poslanec počúva ich
názory a považuje ich za dôležité. Jedine obyvatelia obce
najlepšie vedia, čo je potreba
zmeniť a vylepšiť, aby sa nám
všetkým v Tomášovciach žilo
lepšie a bezpečne. Základným
kameňom je dôvera medzi
obyvateľmi a obcou.
Kandidovať som sa rozhodol
kvôli zmene, ktorá je potrebná.

Č.

Roman Pivarči

moja manželka a naše dve
krásne dcéry, svokrovci, veľká
časť ďalšej rodiny a v neposlednom rade moji kamaráti.
A to je aj dôvod prečo sa
chcem viac priblížiť k veciam
verejným a spolu s ostatnými poslancami urobiť všetko
pre to, aby sa v našej obci žilo
dobre a čím ďalej lepšie.
Nechcem mať silné reči
o tom, čo ja urobím , čo zmením, čo dokážem ..., to by bolo
odo mňa trúfalé. Určite je práca v obci spoločným dielom
všetkých poslancov, starostu,
zamestnancov obce a občanov.
Ale verím , že ak mi občania vyjadria svoju dôveru
a do Obecného zastupiteľstva
ma zvolia, budem dobrým tímovým hráčom, ktorý spolu
s ostatnými poslancami a samozrejme za podpory všetkých
občanov, môže byť osožným
členom obecného zastupiteľstva a zverených úloh sa zhostím s plnou zodpovednosťou
a vážnosťou.
Vopred Vám všetkým ďakujem za podporu.

Ing., 52 r., konateľ, Kresťanskodemokratické hnutie
Vážení Tomašovčania,
ako kandidát s podporou
politickej strany KDH na mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach Vám
ponúkam moje skúsenosti v
samospráve obce Tomášovce
pre jej stabilitu, rozvoj a podporu:
- pre ochranu rodiny ako základného prvku štátu a spoločnosti
- pre schopných a pomoc slabým
- pre využívanie verejných
zdrojov efektívne a transparentne
- kvalitného a dostupného
školstva a zdravotníctva.
KDH chce spravodlivé, vzdelané a úspešné Slovensko.

TIRÁŽ
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Č.

Marian Urban
35 r., zmenový majster, nezávislý kandidát
Prečo som sa rozhodol kandidovať do Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce.
Myslím si, že je mojou občianskou povinnosťou aktívne
sa zaujímať o dianie v obci,
v ktorej žijem ja, moji rodičia,
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Šachové Tomášovce
Minulú sezónu zakončili tomášovskí šachisti vydareným
turnajom, o ktorom sme podrobnejšie písali v minulom článku.
V mesiacoch júl a august sme si dopriali menšie šachové
prázdniny, ale hlavne skúsenejší členovia klubu využili letné
mesiace na účasť vo viacerých turnajoch.

Zúčastnili sme sa turnajov v
Kremnici, Brezne, Berente (Maďarsko) a Štítniku.
V septembri sme absolvovali dva kvalitné turnaje: Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu dospelých v Podbanskom
a turnaj v Banskej Bystrici.
Na majstrovstvách Slovenska nás reprezentovali hráči:

Adam Badinka, Filip Ballo a
Alex Jozefík, ktorí v silnej konkurencii výborne bojovali a
pripísali si cenné umiestnenia.
Najlepšie sa darilo Adamovi Badinkovi, ktorý nakoniec
skončil na 17. mieste (nad jeho
sily boli len hráči s medzinárodnými titulmi GM a FM), čo
je v konkurencii najlepších

hráčov veľký úspech. Ešte v
poslednom kole bojoval o celkové 4.miesto, čo sa nakoniec
nepodarilo, ale jeho výsledky
sú prísľubom ďalších výborných výsledkov.
O týždeň na to sme sa zúčastnili turnaja Open Banská
Bystrica s veľkou výpravou
šachistov a naspäť sme sa vracali s množstvom ocenení a
trofejí:
Chlapci do 10 rokov: Šimon
Skýpala 6. miesto. Chlapci
do 14 rokov: Patrick Malček
2. miesto, Tobias Koronczi 3.
miesto, Sebastián Oravec 5.
miesto. Chlapci do 18 rokov:
Adam Badinka 2. miesto, Alex
Jozefík 3. miesto
V celkovom hodnotení sa
najlepšie umiestnil A. Badinka na 8. mieste, ktorý si tak
vybojoval už druhý kvalitný
výsledok v septembri, čo mu
v súčte prinieslo krásny výsledok +127 bodov ELO za mesiac
september.
Od septembra organizujeme
v priestoroch Obecného úradu
v Tomášovciach turnaje pre
mládež.

TJ Slovan Tomášovce
Naša mládež súťažila v minulej sezóne v dvoch súťažiach. Dorastenci v okresnej
súťaži skončili na 4. mieste a naši najmenší chlapci a dievčatá do 11 rokov sa
umiestnili v premiérovej sezóne na piatom mieste. Najlepším strelcom súťaže sa stal
náš hráč Eliáš Ifrim so 60 timi gólmi.
V letnom období klub finančne podporila firma PRP, ktorá zakúpila komplet nové
materiálne vybavenie pre naše mládežnícke vekové kategórie. Úplne nové hracie
lopty a vybavenie na tréningovú jednotku.
V ročníku 2022/2023 máme prihlásené v
mládežníckych mužstvách kategórie U11 a
U9. Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa do
jednej z týchto vekových kategórií, môžete
tak urobiť na telefónom čísle 0905 469 228
(predseda TJ - Dominik Badinka) alebo sa
osobne prísť pozrieť na tréningy TJ, a to
každý pondelok, stredu a piatok od 17:00
hod. v športovom areáli Tomášovce.
Tak, ako v minulej sezóne sme sa predstavili v Slovenskom pohári aj v tomto roku.
V posledný júlový deň sme si zmerali sily
s tímom z Banskobystrického kraja „OFK
1950 Priechod“. Dvakrát sme prehrávali, no

napokon sa nám podarilo skóre dotiahnuť a na penalty sme to zvládli a postúpili
do ďalšieho kola. V tom nás čakal súper
z okresného mesta MŠK Rimavská Sobota, ktoré momentálne hrá tretiu najvyššiu
súťaž na Slovensku. Odohrali sme s nimi
vyrovnaný súboj, kde sme boli krôčik od
postupu do ďalšej fázy. Po remíze 1:1 v sme
žiaľ na penalty prehrali a nepostúpili.
A - mužstvo TJ Slovan Tomášovce sa v
uplynulej nováčikovskej súťaži 6.ligy skupiny D v stredoslovenskom futbalovom zväze
umiestnilo na krásnom 4. mieste so ziskom
42 bodov a s aktívnym skóre 66:40. Sezónu
hodnotíme ako pozitívnu a do ďalšej sezóny vstupujeme s vyššími cieľmi. Svoju púť
v jesennej časti súťaže odštartovalo A-mužstvo zahájením prípravy 10. júna 2022 pod
taktovkou Michala Karáseka. Do prípravy

Za sebou máme prvý turnaj
(25.09.2022), kde náš klub reprezentovali:
D do 8 rokov Saša Janíková 1. miesto, D do 11 rokov
Lýdia Horváthová 7. miesto,
D do 14 rokov Viktória Žiaková 3. miesto, Lucia Findrová 4.
miesto. CH do 8 rokov Tomáš
Skýpala 7. miesto CH do 11 rokov Roman Babinský 3. miesto,
Richard Lukáč 5. miesto, Šimon
Skýpala 6. miesto, Peter Janík 7.
miesto, Eugen Dančo 8. miesto,
CH do 14 rokov Patrick Malček 3. miesto, Michal Šeben 4.
miesto, Adam Galád 5. miesto,
Jakub Kocúr
7.
miesto.
Turnaj sa odohral za účasti
44 detí a už teraz sa tešíme
na ďalšie turnaje - najbližšie
22.10.2022.
V októbri odštartuje 5 .liga,
kde odohráme 14 kôl s kvalitnými súpermi, tak nám držte
palce.
Šachové tréningy sa konajú
každý piatok v priestoroch
Obecného úradu v Tomášovciach od 17:00 hod.

vstúpili s viacerými posilami, ktoré sa zatiaľ
ukázali ako dobré voľby. V doterajšej sezóne
sme odohrali 8 súťažných zápasov. Z toho
iba dva na domácej pôde. Z ôsmich zápasov sme sedemkrát vyhrali a len v jednom
prípade sme ťahali za kratší koniec. Jesenná
časť je len v polovici, no pevne veríme, že
si túto formu udržíme čo najdlhšie a spolu
dotiahneme súťaž do úspešného konca.
Ďakujeme všetkým divákom za podporu
na domácich aj vonkajších zápasoch. Vážime si vysokú účasť našich fanúšikov. Naďalej vám chceme robiť radosť našou hrou
a výsledkami.
SLOVAN DO TOHO!
Dominik Badinka
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Začiatok novej sezóny

Obec Tomášovce – Materská škola Tomášovce pokračuje aj v školskom roku 2022/23 v zapojení sa do
projektu “Dajme spolu gól” a to v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Tento projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí v predškolskom
veku 5 – 6 rokov na materských školách a žiakov 1.
ročníka na základných školách (pravidelné pohybovošportové aktivity so zameraním na futbal).
CIELE PROJEKTU:
1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho
a zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich
trvalý vzťah k športu
3. Podpora zdravého životného štýlu
4. Osvojenie si základných pohybových návykov
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k
ich veku
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a
samotnej hry – futbalu
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl s materskou školou a základných škôl
pre futbalové kluby v obciach a mestách
V rámci projektu “Dajme spolu gól” sa deti z Materskej školy Tomášovce zapájajú do pohybových
aktivít zameraných na všestranný pohybový rozvoj.
Aktivity sú bezplatné a budú prebiehať počas šiestich
mesiacov - október, november 2022, február, marec,
apríl, máj 2023. Realizáciu zabezpečuje Dominik Badinka, tréner s platnou futbalovou licenciou, ktorý
zodpovedá za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie,
vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal alebo záujmovú činnosť – futbal a
zároveň zodpovedá za bezpečnosť detí počas pohybovo-športovej v priestoroch realizácie aktivity. K
projektu je vytvorená WEB STRÁNKA www.dajmespolugol.sk a v časti aktivity rodičia/zákonní zástupcovia
detí nájdu, čo deti na aktivitách robia jednak na základe popisu a fotiek prípadne krátkeho videa.
Tomášovské novinky
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Pozdravujem
všetkých fanúšikov stolného
tenisu či už aktívnych
alebo aj neaktívnych
(aj tí sú potrební). Ako
nadpis hovorí, začala sa
nová sezóna 2022/2023
a my sme ju začali veľmi
dobre. Chlapci z „A-čka“,
ktorí po postupe teraz
hrajú 3.ligu, vyhrali nad
dlhodobým
rivalom
z Lučatína 11:7, pričom
Kačáni a Bobok robili po 4 body. Chlapci z
„B-éčka“ si doniesli z
Poltára remízu a podelili si rovnaký počet
bodov do tabuľky. Keďže len začala sezóna,
tak verím, že budeme
naďalej podávať skvelé
výkony a takto reprezentovať obec.
V septembri sa robil nábor nových mladých
perspektívnych
hráčov (6-9 rokov) do
nášho klubu. Ostal
som milo prekvapený
z toľkého záujmu. Prišlo

11 detí a z toho bolo 7
dievčat. Všetky deti sú
úžasné a majú radosť
z tréningu. Vidím, že
z nich môžu vyrásť veľké
hráčky a hráči.
V kategórii starší žiaci sa zúčastnili turnaja
družstiev v Kalinove
naši starší odchovanci,
kde podali fantastické výkony. Najviac by
som vyzdvihol Adama
Kandu a Janka Káku,
ktorí prekvapili aj súperov výbornou hrou
a bojovnosťou až do
konca a zožali víťazstvo.
Družstvo „A“ v zložení
Jakub Kocúr, Janko Káka
a Martin Kúkoľ porazili
protivníkov z Brezna
a chlapcom z „B“-éčka
v zložení Adam Kanda, Filip Ballo a Adam
Galád sa podarilo nabiť Brezno a remizovať
s Kalinovom B a s Hontianskymi
Nemcami.
Odveta, ktorá bude vo
Zvolene, je na spadnu-

tie a chlapci usilovne
trénujú, aby dosiahli
lepšie výsledky.
Ďalším turnajom, kde
nechýbali naši chlapci, bola SPM (slovenský
pohár mládeže), kde
sa stretávajú vo svojej
vekovej kategórií chlapci z celého Slovenska,
aby si zmerali sily. Prišlo 112 športovcov. Za
nás sa tam zúčastnili
Adam Kanda a Jakub
Kocúr. Najlepšie sa darilo Jakubovi, ktorého
v druhom kole pavúka
vyradil Batuna z Prievidze, ktorí je v slovenskom rebríčku na 10
mieste. Jakub nakoniec
obsadil priečku 25-32,
a posunul sa v celkovom hodnotení Slovenska na 47. miesto. Držíme mu palce do ďalších
súbojov.
Na záver sa chcem
poďakovať
všetkým,
ktorí nám chodia fandiť na ligové zápasy,
ale aj tým, ktorí zdieľajú na „nete“ naše
úspechy. Ďalej veľké
poďakovanie patrí obci
a firme PRP za sponzorstvo a v neposlednom
rade chcem poďakovať
aj tým, ktorí prispievajú
2% . Ďakujem.
Ing. Ján Kocúr
predseda
STK Tomášovce

