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Veľká noc – symbol nádeje
V 13.storočí pred n. l. Mojžiš
vyviedol Izraelitov z egyptského otroctva. Zázračným
spôsobom previedol svoj
národ cez Červené more,
ktoré sa stalo pre Izraelitov
záchranou a pre egyptského faraóna a jeho vojsko
záhubou.
Tento prechod, pesach, si
potom Židia z pokolenia
na pokolenie pripomínali práve počas sviatkov
Veľkej noci, keďže aj
samotný útek z Egypta sa
uskutočnil v noci. Vydali
sa do Zasľúbenej zeme,
do dnešnej Palestíny, kde
kedysi žili naši praotcovia Abrahám, Izák a Jakub.
Tam sa usadili a založili si
samostatný štát. V roku 33
n. l. počas veľkonočných
sviatkov umrel na kríži a
vstal z mŕtvych zakladateľ
kresťanstva Ježiš Kristus.
Prípravy na Veľkú noc sú
spojené s veľkonočným
pôstom. V tomto období
nasledujeme Ježišov príklad, ktorý sa utiahol v púšti,
aby sa 40-dňovým pôstom
a modlitbami pripravil na
svoje poslanie, na evanjeliové posolstvo.
Aj my sa na 40 dní trochu
vzdialime od hluku sveta, a
pôstom, sebazaprením, dobrými skutkami, ľútosťou
nad hriechmi a modlitbami
sa pripravujeme na oslavu
zmŕtvychvstania
Ježiša.

Pekná Veľká noc je odmenou za veľkonočný pôst.
Ten človek, ktorý v pôstnom
období
oľutoval
svoje hriechy, snažil sa
viac nehrešiť, zbaviť sa
chýb, zlých vlastností, ten
vskutku oveľa silnejšie
prežíva veľkonočnú radosť
z Ježišovho vzkriesenia.
Kto sa počas pôstneho obdobia snažil obmedzovať
v jedení, pití, požívaní
alkoholu, kávy, fajčení a
ušetrené peniaze veno-

val na dobročinné účely,
toho srdce teraz prekypuje
radosťou.
Kto sa usiloval dobre využiť
čas, a netrávil ho zbytočne
pozeraním televízie alebo
pri internete, viac sa venoval rodine, navštívil chorých
či starých príbuzných, má
teraz v srdci viac pokoja.
Na tom, kto každý deň
urobil aspoň jeden dobrý
skutok, sa teraz odzrkadlí
radosť z konania dobra.
Veľká noc je symbolom

Občanom našej obce prajeme
požehnané veľkonočné sviatky!
samospráva obce Tomášov

nádeje. Veď Veľký piatok vystrieda Veľkonočná
nedeľa. Po smrti nasleduje
vzkriesenie, po pohrebe
radosť zo stretnutia. Veľká
noc nás učí, že nemáme
strácať nádej. Akákoľvek
chyba alebo problém nás v
živote postretnú, zakaždým
sa nájde riešenie.
Boh dokáže aj zlo obrátiť na
dobro. Nikdy nie sme sami,
je s nami vzkriesený Kristus, ktorý premohol smrť.
Vždy sa nájdu dobrí ľudia,
ktorých srdcia sú naplnené
Ježišovou láskou. Na nich
sa môžeme spoľahnúť,
môžeme im dôverovať,
pomôžu nám.
Odkaz Veľkej noci znie, že
všetko naše konanie má
zmysel. Má zmysel byť
dobrý, má zmysel ľúbiť,
pomáhať, urobiť niekomu
radosť, lebo za dobro bude
odmena.
Keď sa na veci pozeráme očami kresťana, aj
utrpenie, obeta, sebazaprenie sú zmysluplné,
aj za ne nás čaká odmena.
Večný sudca vidí všetko,
vidí do ľudských sŕdc, a
raz každému spravodlivo
nadelí. Takže nezúfajme,
hlavu hore, máme nádej.
Želám všetkým pokojné a šťastné veľkonočné
sviatky!
Ján Zsidó,
dekan
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Z mesta na vidiek
Celý život som bývala v
Bratislave, v mestskej časti
plnej zelene, v blízkosti
vinohradov a lesa. Bolo to
krásne a neohrozené miesto. Časom sa však začalo
meniť na menej bezpečné,
útulné a prívetivé. Keď sa
naša rodina začala rozrastať
a očakávali sme malý prírastok, musela som prehodnotiť
svoje predstavy o bývaní.
Nikdy som netúžila žiť inde
ako v meste. Materstvo
vo mne však prebudilo nové
túžby, pocit zodpovednosti
voči očakávanému bábätku,
a tak sme sa s manželom
rozhodli odísť z mesta, aby
sme našli bezpečné miesto
na život.
Pozemok v Tomášove sme
našli cez realitnú spoločnosť
a hneď sa nám tu zapáčilo.
Obec je dosť malá na to, aby
sa tu ľudia poznali, ale aj
dosť veľká, aby tu boli dostupné služby, škôlka, škola,
obchodíky či zdravotné
stredisko. Spočiatku sme
sa borili s problémami pri
stavebnom povolení. Bola
to skúška odhodlania, a my
sme ju zvládli. Pri tom sme
lepšie spoznali zvyky, obecné problémy, ale aj postoje
ľudí súvisiace s maďarskoslovenskou
otázkou,
ktorá sa tu často preberá

a ovplyvňuje mnohé veci.
Som však veľmi rada, že tu
poznám väčšinu ľudí, ktorí
do osobných vzťahov národnostné rozdiely nevnášajú.
So Slovákom sa rozprávajú
po slovensky, s Maďarom
po maďarsky a sú ochotní

otvorení ľudia. Bývali sme v
obci len druhý rok a ja som
sa rozhodla kandidovať za
poslankyňu do obecného
zastupiteľstva. Poznalo ma
tu málo ľudí, ale ja som
cítila, že by som rada prispela k rozvoju našej obce, a

potenciál, ktorý títo ľudia
prinášajú.
Dnes je to už vyše troch rokov, čo v Tomášove bývame.
Náš syn navštevuje obecnú
škôlku a je v nej veľmi rád.
Žiť v dedinke v blízkosti
veľkomesta je privilégium

Žiť v dedinke v blízkosti veľkomesta je privilégium (Foto: Lýdia Korecká)
si navzájom pomôcť. Sama
som sa pokúšala naučiť sa
aspoň trochu po maďarsky
(mala by som mať nejaké
bunky, veď môj dedo takmer inak ani nehovoril), ale
... nejde mi to „do palice“.
Azda aspoň náš syn časom
niečo pochytí.
Pre mňa sú Tomášovčania

tak som to riskla. Na moje
prekvapenie som dostala
viac ako „2“ hlasy. A po
voľbách ma noví poslanci
oslovili s ponukou pracovať
v jednej z komisií. Tomu
hovorím otvorené myslenie. Obec sa prijatím nových
ľudí, ktorí tu chcú bývať,
spestrí a nadobudne nový

a šťastie. Možno si to mnohí ani neuvedomujeme.
Naša rodina je spokojná
so svojou voľbou stať sa
Tomášovčanmi. Dúfame, že
sem medzi vás zapadneme.
Katarína
Surmíková Tatranská

Je nás čoraz viac
Do nového roku 2012 sme
vykročili s krásnymi predsavzatiami,
činorodými
plánmi a elánom. Našou
prioritou je stmeliť rodinu seniorov spoločensky,
kultúrne a vytvoriť zdravé
prostredie na oddych, relax a zábavu. Váš záujem o
prácu v klube sa prejavuje
stále novými prihláškami.
Výsledky práce klubu sme
vyhodnotili na februárovej
výročnej schôdzi, účasťou
nás potešilo 106 členov. Aktivita a príjemné posedenie

s chutným občerstvením
povzbudilo mnohých z
vás k ochotnej spolupráci.
Veľkou udalosťou by mala
byť oprava a rekonštrukcia
kúpeľne a kuchyne v budove
klubu dôchodcov. Hygienicky, zdravotne a bezbariérovo upravené priestory
by mohli v budúcnosti slúžiť
ako denný stacionár pre
starších spoluobčanov. Budeme potrebovať veľa ochotných a pracovitých rúk. Radi
by sme uvítali spoluprácu a
podporu sponzorov z radov

miestnych
podnikateľov.
Za ponúknutú pomoc vám
vopred ďakujeme.
Od 7. marca 2012 prevádzkujeme relaxačné lôžko
poskytujúce masáž pomocou magnetov. Prihlásiť sa
môžete u pani Dömötörovej
a pani Laknerovej. Podrobné informácie a kontakt
nájdete na vývesnej tabuli.
Veselá zábava sa rozprúdila
na fašiangovom plese, kde
vynikli nápadité masky a
tradične sa pochovala „naša
dobrá basa“. 17. marca 2012

sa uskutočnil turistickopoznávací výlet do rakúskeho Hainburgu. Koncom
marca sme videli operetné
predstavenie.
A čo nás čaká v blízkej budúcnosti? V apríli
plánujeme návštevu divadla, v máji kúpanie, v
júni celodenný výlet do
mesta Šoproň v Maďarsku,
jedinečné nielen svojou
kultúrou, ale aj architektonickými pamiatkami.
Výbor Klubu dôchodcov
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Historický vývoj predškolskej
výchovy v Tomášove
Prvá zmienka o existencii
materskej školy v Tomášove
je z roku 1964 a to podľa
kroniky, ktorá sa z tohto
obdobia zachovala.
MŠ bola umiestnená v
Národnej škole v jednej
triede. Nemala pevný režim
dňa. Učili tam nekvalifikované učiteľky – ženy z
domácnosti. MŠ bola teda
jednotriedna, s vyučovacím
jazykom
maďarským.
Rodičia
so
slovenskou
národnosťou tiež žiadali otvorenie triedy pre svoje deti
a keďže nebol na to vhodný
priestor , bolo treba uvažovať
o postavení novej budovy.
Vtedajší miestny národný
výbor po dohode s okresným národným výborom
a za spolupráce občanov
obce, v takzvanej „akcii Z“,
vybudovali drevenú montovanú budovu.
Prevádzka v tejto materskej škole bola spustená 15.
12. 1964, kde jedna trieda
bola s vyučovacím jazykom
maďarským a jedna trieda
s vyučovacím jazykom slovenským, ale so spoločným
riaditeľstvom.
Pracovali
tam 4 kvalifikované učiteľky, s počtom detí 60. Neboli
prijaté všetky deti z kapacitných dôvodov. Materská škola bola s celodennou prevádzkou a vlastnou
kuchyňou.

Neskôr hygienik určil kapacitu materskej školy
na 55 detí.
Na prevádzke MŠ sa
podieľalo
JRD,
ktoré
zabezpečovalo údržbu.
V roku 1965 deti materskej
školy prvý krát verejne vystúpili so svojim kultúrnym
programom na oslavách
MDŽ v miestnom kine a
mali veľký úspech.
V školskom roku 1965/66
bol v materskej škole
stanovený pevný školský
poriadok
a
pracovalo
sa podľa osnov, ktoré si
pochvaľovali. Dopĺňali sa
učebné pomôcky a tým
sa zlepšovala výchovná
činnosť. Systematicky spolupracovali s rodičmi, prebojovávali nové myšlienky

vo výchove a odbúravali
staré názory.
Od
roku 1973 začalo
intenzívnejšie
pracovať
Rodičovské združenie, na
ktorom mali rodičia vždy
nejakú prednášku a schádzali sa päťkrát za školský
rok. V tomto roku zvolali
prvú pracovnú brigádu
rodičov, na ktorej upravili
okolie materskej školy,
vysadili zeleň, vybudovali
pieskovisko, preliezky a
hojdačky.
Sedemdesiate roky sa niesli v znamení práce podľa
nových,
ale dočasných
učebných osnov.
Práca
učiteliek bola v plnej miere
zameraná na spojenie školy
so životom spoločnosti a
na modernizáciu výchov-

Od roku 1982 sídli škôlka v tejto budove
(Foto: Lýdia Korecká)

no-vzdelávacieho procesu.
Využívala sa audiovizuálna
technika v rámci možností
materskej školy tej doby.
Školský rok 1978/79 bol
tretím školským rokom, v
ktorom školy a školské zariadenia
plnili
úlohy
ďalšieho
rozvoja
československej výchovnovzdelávacej sústavy a Medzinárodného roku dieťaťa.
Na jar, v roku 1979 sa
začala prestavba bývalej
základnej školy na materskú školu, pretože kapacita
už nespĺňala požiadavky
rodičov.
V roku 1982 sa v materskej škole pracovalo podľa
nových učebných osnov a
podľa názoru učiteliek boli
potrebné kvalitné vedomosti na prácu s deťmi, práca
bola namáhavá. Počty detí
boli prekročené, materskú
školu navštevovalo 62 .
Prestavba základnej školy
na materskú bola ukončená
a slávnostné otvorenie novej
MŠ bolo 1.9.1982.
Od tohto školského roka
boli v prevádzke 3 triedy
s vyučovacím jazykom
slovenským a jedna trieda s vyučovacím jazykom
maďarským a boli zriadené
dve samostatné riaditeľstvá
a tak je tomu dodnes.
Beata Korpášová

Detský fašiangový karneval
Už dávno nebolo pohromade
toľko
detských
úsmevov,
radostných
pohľadov a zvonivého smiechu pod jednou strechou.
Bola to veľká pestrofarebná prehliadka masiek.
V utorok počas školských
prázdnin
prišli všetci.
Veľkí aj malí. Mávnutím
čarovného prútika sa ob-

javili v kultúrnom dome
šašovia, princezné, zvieratká, čarodejníci, bojovníci
aj rozprávkové postavičky.
Tomášovské deti nám opäť
ukázali, že majú veľkú
fantáziu, prezentovali sa v
maskách od výmyslu sveta.
Aj dospelí z komisie
školstva a kultúry a ich pomocníci sa vrátili do det-

ských čias, nedali sa deťmi
zahanbiť. Prišli vo veselých
maskách ako korytnačka
Beatka, mušketier Dodo,
červená čiapočka Baška,
šaškovia Ľubka a Lucka a
ježibaba Maťka. Spolu s
deťmi tancovali, súťažili a
zabávali sa. Karneval bol
popretkávaný
bohatým
programom. Na záver sa

deti občerstvili, tak ako sa
na fašiangy patrí, šiškami a
čajom.
Neboli ste sa s nami zabávať
na tomto veľkolepom detskom karnevale? Pridajte
sa na budúci rok!
Barbora Rigóová,
členka komisie
školstva a kultúry
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Demografický vývoj v Tomášove
Európa je kontinentom s
najpomalším populačným
rastom.
Najmenšie
populačné prírastky zaznamenáva stredná Európa,
kde v niektorých krajinách,
napr. v Maďarsku a v Českej
republike,
dochádza
k
úbytku obyvateľstva. Počet
obyvateľov sa v poslednom
období každoročne znižuje
aj v Rumunsku, Bulharsku
a Rusku. Demografický
vývoj v Slovenskej republike je charakterizovaný
postupným spomaľovaním
reprodukcie obyvateľstva.
Tomášov sa vymyká z tohto
európskeho trendu, pretože
tu v posledných troch
rokoch začala pôrodnosť
vzrastať. Zároveň sa zväčšil
aj prirodzený prírastok
obyvateľstva – čo je rozdiel
medzi počtom narodení a
úmrtí v sledovanom roku.
Tomášov sa teda prirodzenou cestou rozrastá.
Názornejší pohľad na prirodzené prírastky a úbytky
obyvateľstva v Tomášove
ponúkajú tabuľky (zdroj
údajov obec Tomášov).
Barbora Rigóová

Prežije dievčenský futbal?
Dievčenský futbal, čiže Chilli
papričky, majú v Tomášove
trojročnú tradíciu. Svoju ligu
hrávajú dievčatá na ihrisku
malého formátu s umelým
trávnikom
ohraničeným
mantinelmi. Mužstvo tvoria
štyri hráčky a brankárka. Ide
o rýchly a dynamický futbal.
Žiadne postávanie a oddych.
Tréner strieda najdlhšie po
dvoch-troch minútach.
V Tomášove však takéto
ihrisko nemáme, takže Chilli papričky nemôžu trénovať
doma. Ak chcú byť dievčatá
rovnocennými súperkami
svojim protihráčkam, mu-

sia veľa trénovať: taktiku,
spoluprácu s mantinelom,
ktorý je pri minifutbale piatym hráčom v poli.
Žiaľ, ihriská sa nachádzajú
len v okolitých obciach, a
tak dievčatá trénujú mimo
Tomášova. Ani ich zápasy sa
neodohrávajú v Tomášove.
Je veľká škoda, že sa
nemôžu prezentovať doma.
Pri zápasoch ich nikto nepovzbudzuje, nikto neocení
ich šikovnosť. Niekedy ich
aj pichne pri srdiečku, keď
vyhrajú, a nikto sa o tom
nedozvie. Veď reprezentujú
svoju obec.

Podľa toho, čo som videla,
špeciálne ihriská na tento
druh futbalu výrazne podporujú rozvoj športu v
obciach. Vznikajú miestne ligy v minifutbale a

oživuje sa športové vyžitie.
V susedných obciach, ale
aj po celom Slovensku ich
dokázali postaviť vďaka
veľkým finančným príspevkom a dotáciám. Škoda, že
takéto ihrisko v Tomášove
nemáme. Veď by z neho
profitovala nielen mládež,
ale aj dospelí, muži aj ženy.
Navyše aj samotná obec
z jeho prenájmu.
Držím dievčatám palce a
verím, že napriek nevhodným podmienkami nestratia chuť hrať futbal.
Barbora Rigóová
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Ten kto robí, robí aj chyby...
Dlho som rozmýšľal nad tým,
ako začať písať tento článok,
aký mu dať názov. Idem písať
o rok starej udalosti orezania
stromov v areáli miestneho
futbalového štadióna. Vedenie športového klubu podalo žiadosť na obecný úrad
ohľadom orezania stromov,
ktoré lemujú celú dĺžku ihriska. Dôvod tejto žiadosti bol
z bezpečnostného hľadiska
opodstatnený. Tieto stromy
sú už staré, konáre boli prehnité a už pri malých vetroch
sa lámali a padali nielen do
hľadiska, ale aj na hraciu plochu.
Vážení občania, skúste si
predstaviť, že pozeráte skvelý
výkon futbalistov a zrazu
z ničoho nič padne veľký
konár. Ak vedľa vás, tak to je
ešte v poriadku, ale ak by vás

nebodaj zasiahol... radšej na
to nemyslime. Všetci si vieme
predstaviť, čo by sa mohlo
stať, ak by takýto veľký konár
zasiahol človeka. Tento areál
využíva aj naša mládež tak
na športovanie, ako aj na
zábavu a príležitostné posedenia mimo oficiálnych
podujatí. Keby sa tam niečo
stalo a lámajúce sa stromy
by niekomu ublížili, koho by
ste brali na zodpovednosť?
Preto o orez stromov vedenie
športového klubu žiadalo z
bezpečnostných dôvodov.
Preto sa tu pýtam, či ten krok,
ktorý spravilo vedenie klubu,
bol správny. Ak áno, tak sa
potom pýtam toho občana či
občanov, ktorí v tejto veci podali sťažnosť, či sa najprv nemali informovať, prečo sa to
všetko robilo. Neviem, proti

komu bola namierená vaša
sťažnosť, vážený sťažovateľ,
či ste chceli spraviť zle
športovému klubu alebo starostovi. Zle ste však neurobili
ani jednému, ale sami sebe,
vlastne obci. Obec dostala
pokutu za neodborné orezanie stromov a takáto pokuta
sa platí z obecných, teda
našich daní. Tieto financie
mohli poslúžiť na oveľa lepšie
účely ako na pokutu.
Áno, spravila sa chyba, my
sme orezali stromy v čase
vegetačného pokoja a podľa
vyjadrenia
inšpektorátu
životného
prostredia
a
nového zákona sa to má robiť
vo vegetačnom období. Riadili sme sa skúsenosťami a
radami našich otcov, ktorí
stromy vždy orezávali v čase
ich spánku. Boli sme upo-

zornení, že pri topoľoch je to
opačne. Napriek nášmu neodbornému zásahu stromy
naďalej žijú, vyháňajú nové
mladé pevné konáre a tak
budú skrášľovať športový
areál naďalej.
Čo k tomu dodať na záver.
Skôr než sa rozhodneme
kritizovať a hodnotiť niečiu
prácu a rozhodnutia, skúsme
sa popýtať prečo, načo a z
akých dôvodov sa to robilo.
Veď tí občania, ktorí v obci
pracujú, tak na obecnom
úrade, ako aj v spoločenských
organizáciách, všetko to, čo
robia, nerobia pre seba, ale
pre všetkých nás - čiže obec
Tomášov.
Jozef Lipka

Darujme deťom zážitok!
Mať dieťa dnes už nie je takou samozrejmosťou, akou to bolo kedysi. Ak teda máme to
šťastie byť rodičmi, mali by sme si vážiť tento najväčší dar! Zázrak, ktorý nám rastie pred
očami!
Dnešné deti majú skutočne všetko. Hračiek či sladkostí je počas celého roka viac ako dosť.
Čo im teda darovať na Deň detí, aby to bolo pre ne výnimočné, originálne, nezabudnuteľné
a krásne?
Darujme im zážitok!
Zážitok v podobe veľkolepého Dňa detí v Tomášove. Organizačne Deň detí v Tomášove
každoročne zabezpečujú členovia komisie školstva a kultúry. Zakaždým pripravíme deťom
množstvo atrakcií, zábavy, hudby, športových súťaží, hier i darčekov. Oslavy Dňa detí sa
nesú v znamení mnohých prekvapení. Z roka na rok sú bohatšie na program, pestrejšie,
zaujímavejšie, originálnejšie.
Všetko však stojí peniaze.
Milí priatelia, touto cestou vás oslovujeme s prosbou o finančnú alebo materiálnu pomoc pre organizáciu Dňa detí 2012 v Tomášove. Každý príspevok malý či veľký, je veľmi
dôležitý, pretože pomáha rozžiariť detské očká. Radi vám povieme, čo k príprave osláv detí potrebujeme. Pomôžte nám, nech sa stane tento deň pre naše a vaše deti tým
najvzácnejším, čo im môžeme okrem lásky v ich deň darovať. Naše kontakty nájdete na
konci článku. Veď napokon budú mať z akcie krásny zážitok nielen naše deti, ale aj my
dospelí.
Tak ako? Skúsime to spoločne?
Srdečne Vás na Deň detí v Tomášove pozývame, naplno si ho s deťmi vychutnajte! Vopred
Vám ďakujeme za pomoc a podporu.
Barbora Rigóová, tel.: 0903 651 901 b.rigoova@indexnoslus.sk
Jozef Lipka, tel.: 0910 280 306, lipka.jozef@azet.sk

Záber z minuloročného Dňa
detí v Tomášove. O zábavu
bolo postarané, deti odišli
domov s prekrásnymi
zážitkami.
(Foto: Jozef Lipka)
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Uznesenie č. 1/2012
zo zasadnutia OZ konaného dňa 06. 02. 2012
Obecné zastupiteľstvo
A: b e r i e n a v e d o m i e
1.
Správu z pracovných zasadnutí OZ
2.
Výsledok kontroly uznesení
3.
Pripomienky občanov – uvedené v zápisnici
4.
Informáciu starostu o podaných projektoch
5.
Riešenie prechodov pre peších v obci
6.
Predaj pozemku 305/106 a prvej časti pozemku
269/7 sa bude znovu prejednávať za prítomnosti žiadateľov.
Predaj druhej časti pozemku 269/7 sa bude riešiť po poslaneckom prieskume, ktorý sa uskutoční 7. 2. 2012
7.
Obec sa bude usilovať o výstavbu penziónu pre dôchodcov a o stavbu nájomných bytov
8.
Vypracovanie
geometrických
plánov
pre delimitačný protokol 00/2010/14244/AD – 1
B: s c h v a ľ u j e
1.
Plán činnosti kontrolóra obce na prvý polrok
2012
2.
Výstavbu kanalizácie v obci Tomášov v časti
Doma
3.
Prijatie daru z časti pozemkov v zóne C4 Školská
podľa zmluvy vloženej do katastra pod č. 5454/11
4.
Prenájom miestnosti cca 24 m² v starej telocvični
pánovi Szaboovi, ktorý ju bude využívať ako kanceláriu
5.
Dotáciu vo výške 8OO EUR pre skautský zbor
Szent László v Tomášove
C:ruší
D: u k l a d á
1.
Komisii pre výstavbu pripraviť na rokovanie OZ
dňa 23. 4. 2012 podklady na spracovanie dokumentu
„Zmeny a doplnky č. 2.“ územného plánu obce Tomášov
2.
Komisii pre životné prostredie prerokovať
a posúdiť nové povinnosti obce Tomášov vyplývajúce
z novely zákona o psoch
3.
Vypracovať návrh plánu obnovy zelene pri poľných
cestách v katastri obce
Jozef Szalay, starosta obce

Milí priatelia, spoluobčania!
Komisia športu a mládeže pri Obecnom úrade v Tomášove
Vás srdečne pozýva na tradičnú akciu
STAVANIE MÁJA
dňa 30. 4. 2012 od 16.30h.
V tom istom čase Vás Komisia školstva a kultúry pri Obecnom úrade v Tomášove pozýva na
2. ročník prezentačnej akcie škôl a škôlok s ukážkou a
predajom výrobkov detí
DETI RODIČOM A RODIČIA DEŤOM.
Obidve akcie sa uskutočnia pred budovou materskej
školy.
O dobrú hudbu a občerstvenie nebude núdza.
Tešíme sa na Vás!

Novinky v prevádzkovom
poriadku cintorína
Obec podľa zákona č.
131/2010 Z. z. § 15 je povinná
zriadiť cintorín a prevádzkovanie môže dať do bremena
spoločnosti, ktorá je na to
odborne spôsobilá.
Obec Tomášov má zmluvu
na prevádzkovanie s pohrebnou službou Ladislav
STRÍŽ, Trojičné námestie
12, 821 06 BRATISLAVA,
číslo telefónu: 455 2414 24.
To však neznamená, že iná
odborne spôsobilá pohrebná
služba tu nemôže pôsobiť,
ale musí o tom vedieť zmluvný partner. Evidenciu nebohých – hrobov – robí obec,
u nás konkrétne p. Pudmerická, ktorá je povinná hlásiť
zmluvnej strane úmrtie.
Treba vedieť, že za dodržanie
podmienok bezpečnosti pri
práci a používaní ochranných pracovných prostriedkov je plne zodpovedná
pohrebná služba, ktorá pohreb vykonáva. Vychádzajúc
z tejto skutočnosti, výkop
hrobu nemôže vykonať
nevyškolená osoba.
Podľa nového cintorínskeho poriadku je zakázané
vysádzať
stromy, umiestňovať lavice,
vylepovať rôzne reklamy
a pod. bez súhlasu obce
(správy cintorína).

Taktiež
upozorňujeme
občanov, že podľa nového
cintorínskeho poriadku je
každý povinný 30 cm okolo
hrobu udržiavať poriadok.
Prosíme občanov, aby triedili
odpady tak, ako sú označené
na nádobách – sklo, plasty a
biologický odpad. Likvidácia miešaného odpadu je
oveľa drahšia a platíme to
z našich spoločných peňazí.
Upozorňujeme vás, že kontajnery pri vchode sú určené
výlučne na sklo, a preto vás
prosíme, nehádžte iné veci do
týchto kontajnerov len sklo.
Pre
jednoduchšie
a
rýchlejšie vybavenie pohrebu odporúčame občanom
začať vybavovať na Obecnom úrade . Tu dostanete
presnú informáciu a pomoc,
aby ste zbytočne nemuseli
behať a strácať čas. Dávame vám na vedomie,
že ozvučenie pohrebného
obradu robí spoločnosť,
ktorá uskutočňuje pohreb,
a nie Obecný úrad.
Opätovne vás prosíme,
nenechávajte sklenené veci
okolo hrobov. Ak po začatí
kosenia budú rôzne vázy,
fľaše pri hroboch, pracovníci obce ich budú likvidovať.
Chceme tak predísť pracovným úrazom.

Vďaka za dar najvzácnejší
Dňa 6. marca 2012 sa uskutočnil v kultúrnom dome
v Tomášove bezpríspevkový odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby.
Dovoľte nám aj touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým
51 bezpríspevkovým darcom, ktorí v tento deň darovali
svoju krv.
Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne
situácie spojené so stratou krvi. Prispieva tiež k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“
organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú krv,
a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“. Pri darovaní krvi sa
urobí komplexné vyšetrenie krvi a človek si môže byť istý,
že je zdravý. Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo
by byť bežnou súčasťou života. Veď nikto z nás nevie, kedy
bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať...
Výbor MO SČK v Tomášove
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Výsledky volieb do NRSR v Tomášove
						
počet voličov zapísaných v zozname 		
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
počet platných odovzdaných hlasov
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

%
1.okrsok 2.okrsok
100
1004
991		
65,41
671
634
63,91
657
618

Názov politickej strany 			
1.okrsok
Zelení 						
1
Kresťanskodemokratické hnutie			
22
Strana demokratickej ľavice			
1
Slovenská národná strana			
7
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti		
40
Sloboda a Solidarita				
38
Právo a spravodlivosť				
3
Náš kraj 					
0
Strana zelených					
3
Ľudová strana Naše Slovensko 			
1
Smer - sociálna demokracia 			
65
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
1
Národ a Spravodlivosť - naša strana 		
2
Komunistická strana Slovenska			
1
Strana rómskej únie na Slovensku 		
0
Most - Híd					
293
99 % - občiansky hlas 				
9
ĽS - Hnutie za demokratické Slovensko		
0
Strana +1 hlas 				
0
Robíme to pre deti - Slobodné fórum		
1
Obyčajní ľudia					
1
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS 33
Strana občanov Slovenska			
0
Strana maďarskej koalície 			
126
Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej		
9
Strana živnostníkov Slovenska			
0

2.okrsok
3		
17		
0		
19		
55		
58		
0		
1		
3		
4		
135		
2		
1		
1		
0		
173		
10		
1		
0		
7		
4		
36		
2		
83		
3		
0		

spolu
1995
1305
1275
spolu
4
39
1
26
95
96
3
1
6
5
200
3
3
2
0
466
19
1
0
8
5
69
2
209
12
0

Privítanie detí

Preferenčné
hlasy
v Tomášove
Preferenčné
hlasy
najúspešnejších kandidátov
strán, ktoré vo voľbách do
NRSR získali viac ako 5%
hlasov v Tomášove:
Most-Híd
(36,5%)
Béla Bugár
361
Zsolt Simon
163
László Solymos 100
Rudolf Chmel
81
József Nagy
68
Edita Pfundtner 67
SMK		
(16,4%)
Gyula Bárdos
121
István Pomichal 121
József Berényi
76
Gabriella Németh 49
Pál Csáky
39
Tünde Neszméri 37
Smer-SD
(15,7%)
Robert Fico
133
Róbert Kaliňák 83
Pavol Paška
40
Marek Maďarič 37
Ján Počiatek
28
Dušan Čaplovič 22
OĽaNO
(7,5%)
Igor Matovič
68
Erika Jurinová
24
Alojz Hlina
18
Jozef Viskupič
16
Martin Fecko
16
Mikuláš Huba
10
SaS 		
(7,5%)
Richard Sulík
44
Daniel Krajcer
32
Ľubomír Galko 26
Juraj Miškov
20
Jozef Kollár
20
Jozef Mihál
16
SDKÚ-DS
(5,4%)
Lucia Žitňanská 41
Ivan Mikloš
20
Pavol Frešo
24
Magda Vášáryová 17
Mikuláš Dzurinda 11
Martin Fedor
9

V marci sa uskutočnilo privítanie nových občanov našej obce – 31 detí narodených
v roku 2011, ako aj ich zápis do pamätnej knihy, ktorá je kronikou pre budúce generácie.
(Foto: Obecný úrad Tomášov)

Pozn.: za stranou v zátvorke
je percentuálny výsledok
strany v Tomášove.
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Čo je nové u skautov?
V našej družine skautov
maďarskej národnosti v
Tomášove bol minulý rok bohatý na udalosti. Ale aj tento
rok sme začali s nadšením.
Skôr než objasním naše
tohtoročné plány, malá
rekapitulácia
udalostí
minulého roku. Najväčšou
akciou v roku 2011 bol 4. celozväzový tábor, na ktorom
sa zúčastnilo 600 skautov
maďarskej národnosti z
celého Slovenska. Prežili
sme spolu 10 dní v krásnom
údolí Csali pri obci Vinica.
Náš skautský tím sa aktívne
podieľal tak na príprave,
ako aj na aktivitách tábora.
Nazdávam sa, že sa nám
podarilo nazbierať trvalé
spomienky na tento pekný
pobyt.
Na jeseň sme už tradične
pokračovali v skautských
aktivitách v jednotlivých
hliadkach a rojoch. Usporiadali sme aj celodennú
akciu. Tu by som vyzdvihla
čistenie tomášovského cintorína pred sviatkom Pamiatky zosnulých a výrobu
šarkanov. December bol
veľmi pohnutý, tento mesiac už tradične prichádza
na rad roznášanie Betlehemského ohňa do maďar-

ských domácností. Aj tento
rok sme túto tradíciu v
Tomášove dodržali. Zapojili
sme sa aj do prípravy miestneho vianočného trhu,
spravili sme živý betlehem,
usporiadali adventný koncert. Oslávili sme aj naše
interné skautské vianoce.
Čo je nové v tomto roku?
Od januára sa týždenne
stretávajú
skautské
hliadky, mesačne aj roje
rozličných ročníkov. Od 17.
do 20. februára sme boli
na výlete v Budapešti. Tu

sme prenikli do Alicinej
Ríše divov, navštívili interaktívne múzeum Palác
zázrakov a Národné divadlo tanca, prezreli sme si
Budínsky hrad, prešli sme
sa po starobylých uliciach
vyložených mačacími hlavami, zúčastnili sme sa sv.
omše v kostole sv. Matiáša,
v Tropicariu sme pohladili
raje. Verím, že účastníci
výletu sa cítili dobre a popri skautskom programe
nasali čosi aj z kultúry tejto
metropoly.

Vo februári sme boli na výlete v Budapešti, kde sme
strávili štyri dni (Ilustračná snímka: wikipedia.org)

Nastávajúc obdobie bolo
tiež bohaté na program.
Zmerali sme si vedomosti
na jednodňovej univerziáde,
pred Veľkou nocou sme mali
duchovné cvičenia. Hry bez
hraníc budú v máji a radi by
sme šli aj na cyklotúru. V
lete, začiatkom augusta, sa
chystáme do tábora, ktorý
bude zvláštny tým, že v ňom
budú spolu skauti všetkých
vekových kategórií. Na jeseň
nás čaká veľká udalosť. Dňa
10. októbra oslávime naše
20. narodeniny – chystáme
dôstojnú oslavu. Prezradím,
že 13. októbra by sme chceli
mať v kultúrnom dome narodeninový bál. Ale nepredbiehajme udalosti.
Vo Zväze skautov maďarskej
národnosti na Slovensku sa
vo februári udiala zmena.
Na sneme sme si zvolili nové
vedenie. Ďakujem skautom
a ich vedúcim za obetavú
prácu v družine. Takisto sa chcem poďakovať
všetkým rodičom, roverom
a priateľom skautingu.
Koleso skautského života sa
krúti čoraz rýchlejšie, sme
jeho súčasťou a azda ani
nechceme z neho vystúpiť.
Marta Farkasová,
veliteľka družiny

Futbal - jarná časť sezóny 2011/2012
Rozlosovanie jarnej časti IV. ligy seniorov

Rozlosovanie jarnej časti ligy starších žiakov

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dátum
18.3
25.3
1.4
8.4
15.4
21.4
29.4
6.5
13.5
19.5
27.5
3.6
17.6

deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

čas
10:30
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
10:30
17:00
17:00
17:00

zápas
Inter - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - Malinovo
Rusovce - TOMÁŠOV
D. Nová Ves - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - Čuňovo
Vrakuňa - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - BCT
Most pri BA - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - Hrubý Šúr
Danubia - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - Kalinkovo
Vajnory - TOMÁŠOV
TOMÁŠOV - Jarovce

dátum
22.4
29.4
6.5
13.5
20.5
3.6
10.6

deň
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa
Nedeľa

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

zápas
Malinovo – TOMÁŠOV
TOMÁŠOV – Chorv. Grob
TOMÁŠOV – Blatné
Most pri BA – TOMÁŠOV
TOMÁŠOV – Igram
TOMÁŠOV – Miloslavov
N. Dedinka – TOMÁŠOV

Týmto pozývame na naše zápasy všetkých futbalových
fanúšikov Tomášova!
ŠK Tomášov
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Zdravý šesťdesiatnik
Miestny spolok Červeného
kríža v Tomášove nedávno
oslávil 60. rok svojej existencie. Je to nezávislá humanitná organizácia, ktorá
má dôležitú rolu najmä pri
poskytovaní prvej pomoci
a organizovaní darovania
krvi.
Počas šesťdesiatich rokov
sa na čele organizácie vystriedali nasledovní predsedovia: Irena Hopockyová,
Dr. Vojtech Mészáros, Ilona
Letuseková, Mária Horváthová a Terézia Némethová.
Zo začiatku mala naša organizácia 280 členov a 15
stanovísk
poskytovania
prvej pomoci. V rokoch
1956 – 1985 fungovala 23členná zdravotná hliadka,
ktorá sa zúčastnila viacerých okresných súťaží
a mohla sa pochváliť exkluzívnym umiestnením na
1 a 2. mieste. Hliadku viedli
Rozália Farkasová a Zuzana
Jelínková.
Viacerí
naši
členovia
sa dobrovoľne starali o
chorých. Spomeniem tých,
ktorí neopatrovali v chorobe
či starobe svojich rodinných príslušníkov, lež iných
spoluobčanov: Júlia Mikócziová, Zuzana Lengyelová,
Mária Nagyová, Rozália

Hegyiová, Sidónia Mériová,
Alžbeta Kőváriová.
Neraz sme organizovali akcie zamerané na získanie
peňazí pre náš spolok:
bály, výlety, zdravotné
prednášky. Mali sme pohotovostnú službu prvej pomoci pri športových stretnutiach alebo poľovačkách.
Vedenia sa zúčastnilo aj
skrášľovania obce. V prípade potreby organizujeme
zbierky pre núdznych.
Darovanie krvi sa v minulosti uskutočňovalo na
transfúznej stanici v Bratislave, kam darcov odvážal
autobus a potom ich doma
čakal dobrý obed. Našou
prvoradou úlohou je popri
poskytovaní prvej pomoci
aj naďalej organizovanie
bezplatného
darovania
krvi, ktoré sa v súčasnoti
uskutočňuje
priamo
v
kultúrnom dome obce.
Sme radi, že takto vzrástol
počet dobrovoľných darcov. Najmä mladšie vekové
skupiny sa zúčastňujú akcie
v hojnejšom počte. Vedenie
ČK sa zakaždým postará o
občerstvenie, dobrý obed
a domáce zákusky pre darcov.
Sme hrdí, že naši darcovia počas 60 rokov existencie miestneho spolku ČK

odovzdali cca 5 000 litrov
krvi. Aj naďalej sa usilujeme
získavať nových darcov
a pravidelne organizovať
darovanie krvi. Primerane našim možnostiam
uskutočňujeme zdravotné
prednášky. Naši členovia
poskytujúci prvú pomoc
sa pravidelne zúčastňujú
ďalšieho vzdelávania.
Spolupracujeme s Obecným
úradom pri vykonávaní
určitých prác, ako napríklad pri vysádzaní kvetov pri
soche sv, Mikuláša alebo
pri usporadúvaní osláv pri
príležitost Mesiaca starších.
Navštevujeme jubilantov,
na Mikuláša navštívime
všetkých starších a chorých
členov ČK a obdarúvame
ich balíčkami ovocia.
V roku 1999 sme s pomocou miestnych sponzorov.
čiastočne prispeliVojtechovi a Rozálii Kuczmanovcom,
držiteľom Zlatej Janského
plakety, na dovolenku.
V našej obci sú jedinou rodinou, ktorej všetci členovia
pravidelne
dobrovoľne
darúvajú krv. V roku 2001
sme prispeli na dovolenku
aj Jánovi Dobosovi, ktorý
daroval krv vyše 120 ráz. V
roku 2003 sme uskutočnili
zbierku šatstva, topánok,
kníh a hračiek pre deti v

sirotinci. V roku 2005 sme
vypomohli finančne príspevkom 1 500 korún krajskému Červenému krížu.
Podporujeme bratislavské
Združenie na pomoc chorým
na leukémiu a opakovane
sme prispeli na kúpu lekárskych prístrojov a zdravotných pomôcok potrebných
pri liečbe chorých.
Každoročne
organizujeme
celodenné výlety
napríklad do Podhájskej,
Rajca, Štúrova a Győru,
ktoré sú pre darcov krvi
zdarma. V roku 2010 sme
robili peňažnú zbierku pre
postihnutých povodňami
na východnom Slovensku.
Vyzbieraných 1880 eur
sme poslali do Kráľovského
Chlmca, ďakovný list nedal
na seba dlho čakať.
Radi by sme vyjadrili
poďakovanie členom vedenia ČK, ktorí ochotne
obetúvajú svoj voľný čas na
prácu v spolku. Ďakujeme
aj za podporu Obecného
úradu. Vrelá vďaka patrí
všetkým
darcom
krvi.
Prosíme ich aj o ďalšiu spoluprácu.

Oznamy

môže sa stať zajtra mne.
Nebuďme nevšímaví! Pohyb podozrivých ľudí hláste
susedom, známym, a aj na
Obecný úrad.

zákaz vodenia psov na detské ihriská, nakoľko psie
výkaly sú plné baktérii,
ktoré v styku s deťmi môžu
spôsobiť ťažké choroby.
Nerešpektovanie VZN č.
3/2010 o chove zvierat budeme sankcionovať.

alebo majetku obce.
2.
FO
podnikatelia a právnické osoby
– vykonajú deratizáciu vo
vlastných alebo nimi spravovaných objektoch.
3.
Fyzické
osoby
– občania vykonajú deratizáciu na pozemku a v
objektoch využívaných na
chov hospodárskych zvierat, v pivničných priestoroch
rodinných domov. Občania
môžu deratizáciu vykonať aj
svojpomocne v obchodnej
sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.
Obecný úrad

Opätovne
vyzývame
občanov, aby boli ostražití.
Stále sa pohybujú medzi
nami podozriví ľudia, ktorí si
„nežnými“ slovami získavajú hlavne starších ľudí.
Občania ich často púšťajú
do bytu, a títo ľudia už vedia ako „na to“. Nepúšťajte
nikoho cudzieho do domu,
neukazujte im peniaze, ináč
môžete prísť o úspory a už
ani polícia vám nepomôže.
Odporúčame
susedom,
aby sa navzájom sledovali.
Veď čo sa stalo dnes tebe,

Upozorňujeme majiteľov áut, ktorí parkujú na
chodníkoch a tým bránia
peším v ceste, že polícia
bude kontrolovať parkovanie na chodníkoch a voči
nedisciplinovaným vodičom
vyvodí patričné závery.
Vyzývame občanov, aby
svoje psy nepúšťali voľne
na verejné priestranstvo.
Obzvlášť upozorňujeme na

Vyzývame na vykonanie
celoplošnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov)
na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho
kraja v období od 01. 4.
2012 do 15. 5. 2012 nasledovne :
1.
Obec - vykoná deratizáciu v objekte v správe

Anna Simonicsová,
podpredsedníčka
miestneho spolku ČK

10

Plesová sezóna
Od víkendu po Troch
kráľoch do Popolcovej
stredy sa v Európe konajú karnevaly, fašiangové
zábavy a plesy. Kolotoč plesovej sezóny sa rozkrútil aj
tento rok. Možno aj jeden
váš víkend bol plesový.
Všetko len do času, keď
zábavu vystriedalo obdobie
40-dňového veľkonočného
pôstu.
Organizovanie plesov a
bálov patrí neodmysliteľne
k histórii Európy. Ples je
jednou z najdôležitejších
spoločenských
udalostí
roka. Okrem dobrej hudby,
tanca a kvalitného vína je
súčasťou plesu aj krásne
oblečenie.
Na klasický ples by mala
dáma prísť určite vo
večernej toalete s dekoltom,
ale na obyčajnú fašiangovú
zábavu s krycím menom
ples nie sú nevyhnutné
dlhé šaty, dokonca postačí
aj spoločenský nohavicový
kostým. Farba ani dezén nie
sú predpísané, ale večerná
toaleta si žiada ušľachtilejšie
materiály, ako je brokát,
zamat, satén, čipka alebo
hodváb. Zladené by mali
byť aj doplnky: šperky, malá
kabelka, uzavreté lodičky
s vyšším opätkom alebo
spoločenské
remienkové
sandále. A efektne vyzerajú
vhodne zladené rukavičky najmä v prípade šiat s ramienkami. A samozrejmosťou je
dokonalý účes, dlhé vlasy
majú byť vyčesané, môže
ich zdobiť čelenka či iný
šperk alebo živé kvety.
Muži potrebujú tmavší
oblek so svetlou košeľou,
efektnejšiu kravatu a elegantné topánky. Pri absolvovaní
reprezentatívnej
udalosti sa hodí smoking
alebo dokonca frak, ktorý
si vyžaduje čierne lakovky
a bieleho motýlika. K smokingu patrí zase čierny
motýlik, ale môže ho
dopĺňať aj vesta alebo

Ilustračné foto: autor
šerpa. Dámy by v žiadnom
prípade nemali mať na sebe
hodinky, zato páni áno. Pri
konzumácii alkoholu treba
dávať pozor, aby si dámy
nenalievali samy.
Vo všeobecnosti sa na plesoch tancujú štandardné
tance ako valčík, tango,
čardáš a obľúbená polka,
ktorú zvládnu aj menej
skúsení parketoví levi. Doba
je síce moderná a ženy sú
veľmi emancipované, ale
vyzývať do tanca má najmä
na významných plesoch
muž, s výnimkou oficiálne
vyhlásenej dámskej volenky.
Ak chce muž tancovať s dámou, ktorá nie je jeho partnerkou, najprv požiada o
dovolenie jej partnera alebo
spoločnosť, s ktorou sa ona
baví. Absurdnou je situácia, keď muž opustí ženu na
parkete a nechá ju tam po
skončení tanca stáť. Musí
ju vždy odprevadiť k stolu
a poďakovať za tanec, a to
platí v prípade vlastnej partnerky i dočasnej tanečnice.
Bontón priam zakazuje

žiadať dámu do tanca pri
jedle alebo v prípade, ak sa
dáma skvelo zabáva vo svojej spoločnosti. A ešte jeden
dôležitý moment plesového bontónu, ktorý súvisí
s prítomnosťou davu ľudí,
ktorí sa nepoznajú, a tým aj
množstva situácií, kedy sa
s niekým cez svojich partnerov a priateľov zoznamujú. Pri predstavovaní má
rozhodné slovo dáma. Ona
je prvá oboznámená s tým,
s kým má tú česť, a ona sa
rozhodne, či podá ruku
alebo aj nie. V prítomnosti
väčšej skupiny ľudí si dáma
podá ruky najprv so ženami,
potom s pánmi a potom sa
takto zvíta jej partner.
Plesová sezóna v Tomášove
sa začala, ako aj po iné roky,
plesom slovenskej základnej školy a pokračovala po
dvoch týždňoch plesom základnej školy s vyučovacím
jazykom
maďarským.
Scenár oboch plesov bol
rovnaký.
Po
krátkom
tanečnom kole nasledovalo
chutné jedlo, po ktorom

si podaktorí vychutnávali
dobré vínko, iní vykročili
na parket, aby predviedli
vlastné tanečné kreácie
sprevádzané
príjemnou
hudbou. O polnoci sa začalo
žrebovanie tomboly s hodnotnými cenami. Výťažok z
nej, ale aj z plesu, sa použije
na potreby oboch škôl.
Koniec plesu naznačila
nadránom tlmená hudba
a hostia s dobrými pocitmi
odchádzali domov.
Vážení priatelia! Pri slovách
hostia si dovolím jednu
poznámku. Zúčastňujem sa
obidvoch plesov, na prvom
ako organizátor, druhý si
už vychutnávam ako hosť.
Dlhé roky tu stretávam
občanov našej obce, ktorí sa
prídu zabaviť na obe akcie,
nezávisle od toho, do ktorej
školy chodia ich deti, resp.
ku ktorej národnosti patria,
pretože chcú podporiť naše
školy.
Týmto občanom si dovolím
vysloviť moje poďakovanie.
Ako som spomínal na
začiatku tohto článku, po
fašiangoch nasleduje 40dňový pôst, ktorý trvá
do Veľkonočnej nedele.
Rozlúčku s fašiangami
dodnes na mnohých miestach symbolizuje obrad pochovávania basy. Koná sa
pred Popolcovou stredou,
v posledný deň fašiangov.
Aj v našej obci existuje táto
tradícia. Oživili ju naši dôchodcovia a pred pár rokmi
sa k nim pridala aj komisia
školstva a kultúry, ktorá
pracuje pri Obecnom úrade
v Tomášove. Pri tejto akcii
sa bavia spoločne juniori aj
seniori. O dobrú hudbu sa
rok čo rok stará DJ Walter.
Kto neprišiel, môže ľutovať.
Na záver mi dovoľte
poďakovať všetkým organizátorom týchto kultúrnych
podujatí v obci.
Jozef Lipka, predseda
komisie školstva a kultúry
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Moja mama – môj vzor
Moju mamu vidím každý
deň a vždy, keď ju vidím,
moje oči žiaria šťastím. Má
tridsaťsedem rokov, štíhlu
postavu a dlhé hnedé vlasy.
Veľmi rada sa prechádza po
prírode. Jej obľúbená farba
je hnedá a nepáči sa jej fialová. Rada nosí sukne. Má
rada zvieratá, ktoré sú prítulné. Obľubuje krížovky
a sudoku. Keď raz začne
lúštiť, tak lúšti, až kým celú
krížovku nevylúšti. Keď si s
nejakou otázkou nevie rady,
tak sa spýta ostatných.
Pomáha mi s úlohami a najmä s tými, s ktorými si ja
sám pomôcť vôbec neviem.
Predsa má len viac skúseností než ja. Pomáha aj môjmu bratovi, čím dokazuje,
že je veľmi trpezlivá. Keď
sa narodil môj brat, musel
som sa viac osamostatniť,
pretože sa mu musela
venovať viac ako mne, ale
aj tak mi pomáhala. Teraz
je už môj brat väčší a moja
mama má menej starostí.

Vie navariť pre celú rodinu, rada upratuje a stará
sa o domácnosť. Vie veľmi
dobre plávať a nerada sa
potápa. Má rada teplo a
nemá veľmi rada zimu. Tiež
nemá veľmi rada, keď ju
niekto vyrušuje pri práci.
Vie pekne kresliť a písať
krajšie ako ja. Jej obľúbený
šport je basketbal, ktorý si
skoro každý týždeň chodí
zahrať so svojimi priateľmi.
Rada počúva skladby od
skupiny Elán. Jej obľúbený
spevák je Michal David.
S radosťou pomáha aj iným
ľuďom, ktorí potrebujú
pomôcť alebo s niečím
poradiť, a to nielen rodine.
Moja mama je zdravotná
sestra a veľmi veľa som sa
od nej naučil, keď sa niekomu u nás v rodine niečo
stalo a ona im pomohla. Je
veľmi usilovná, múdra a aj
trpezlivá a preto je mojím
vzorom. A dúfam, že takým
istým vzorom je aj pre
môjho brata.
Tomáš Tóth

Moja mama. Veronika Nagyová 1. A

Mamu ľúbim nadovšetko
Mama, mamka či mamina,
sú slová, ktoré používam
denne, oslovujem nimi svoju matku. Matka je stelesnenie bezpečia, lásky, nehy
a pochopenia... Ona ma
nosila deväť mesiacov pod
srdcom, to ona si ma ako
prvá popestovala v náručí,
ona ma naučila prvým
krôčikom, to ona stála a
vždy stojí pri mne, keď prekonávam prekážky osudu.
Stála pri mne aj pri mojich
úspechoch a tešila sa spolu
so mnou. Chráni ma pred
tým obrovským svetom,
plným nástrah a nerestí. Je
mojou oporou.
Ak sa tak zamyslím, bola
pri mne vždy, keď som
ju potrebovala. Keď som
bola chorá, bdela pri mojej
posteli a starala sa o mňa.
Nezáležalo jej na tom, že
sa nevyspí, hoci by mala
celú noc presedieť pri mojej posteli. Pamätám sa na
to, akoby to bolo včera, tvár
mala vtedy ustráchanú, bola

vyčerpaná, ale aj napriek
únave sedela pri mne, držala
ma za ruku a starala sa o
mňa ako o bábätko. Ak som
vyvádzala neplechu, vedela
byť aj prísna. Nebolo bežné,
že by zvyšovala hlas, ale ak
som ju nahnevala až príliš,
vedela použiť svoj hlas.
V tom okamihu som vedela,
že som vyparatila niečo zlé.
Mám arachnofóbiu, iracionálny strach z pavúkov,
a idem odpadnúť, keď čo
i len zočím pavúka, ale
mama mi vždy príde na
pomoc. Stačí, keď zapištím
a ona už hneď vie, čo sa
deje a nepotrebujem nič
viac povedať. A potom ma
už len pohladí tými dlhými
prstami po vlasoch a ja sa
zaraz cítim v bezpečí. Už mi
nič viac nechýba k šťastiu.
Samozrejme, je starostlivá.
Vždy, keď sa niekam chystám, pýta sa ma, kam idem
a s kým, či už je to len pred
dom alebo do dediny. Zopár
ráz mi zavolá, aby sa uistila,
že som v poriadku.
Pokračovanie na strane 12

Moja mama. Alex Lancz 2. A
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Činnosť komisie výstavby a dopravy
Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a
verejnoprospešných služieb
podľa plánu zasadala v
roku 2011 vždy prvú stredu
v mesiaci. Zaoberala sa
podaniami od občanov,
ktorých spôsob riešenia sa
doporučovali
obecnému
zastupiteľstvu, resp. pánovi
starostovi.
Taktiež sme v decembri
2011 doporučili obecnému
zastupiteľstvu odsúhlasiť
plán možných investícii
v našej obci, ktoré by sa
mohli realizovať buď z
vlastných zdrojov alebo
zabezpečovaných z eurofondov, alebo z iných zdrojov,
a to v rokoch 2011–2014,
napr.:
- dostavbu základnej školy,
aby vyhovovala kapacitám a
rozvoju obce
- dostavbu občianskej vybavenosti v priestore rezervovanom v územnom pláne
- výstavbu nájomných bytov

- výstavbu sociálnych bytov
pre seniorov
- výstavbu Obecného úradu
s možnou polyfunkciou
- dostavbu cyklotrás nadväzne na okolité obce
- prebudovať elektrorozvody
a realizovať nové podľa noriem Európskej únie
- vytvorenie atraktívneho
prístupu k malému Dunaju s
chodníčkami, lavičkami, altánkom, mólom, ohniskom
- revitalizáciu centra obce
hlavne pri mlyne a Mlynskej
ulici
- dobudovanie jaslí, školského dvora, zdravotného
strediska
- dobudovanie komunikácií
a chodníkov, ktoré občania
užívajú
- výstavbu altánku pri dome
smútku na Dunajskej ulici
- zabezpečenie meračov
rýchlosti pri vstupe do obce.
V roku 2012 komisia zasadala dňa 7. 2. 2012 a 28.
2. 2012, pretože komisia má

Úspech na matematickej
olympiáde
Okresné kolo matematickej olympiády pre 5. a 9.
ročník základných škôl sa
uskutočnilo 25. januára
2012 v Senci.
Z piateho ročníka zo Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským sa
zúčastnili Janko Lisý a
Dávid Simonics. Janko Lisý
sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 4. mieste.
Z deviateho ročníka zo Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským sa
okresného kola zúčastnili
Csaba Kővári, Helenka Laposová, Daniel Lisý, Dávid

Lieszkovszky a Vajk Pomichal. Z nich dvaja boli
úspešní riešitelia: Daniel
Lisý sa umiestnil na 2. mieste a Vajk Pomichal na 5.
mieste. V kategórii deviatakov v celom okrese bolo iba
päť úspešných riešiteľov a z
nich dvaja boli práve z našej
školy. Títo dvaja deviataci
budú reprezentovať našu
školu (a tým aj našu obec)
v krajskom kole matematickej olympiády, ktoré bude
21. marca v Bratislave.
Držíme im palce!
Margita Jančošeková

pripraviť podklady na spracovanie dokumentu „Zmeny
a doplnky č. 2“ územného
plánu Tomášov, nakoľko
podľa vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii v súlade so stavebným zákonom, obstarávateľ
(ako
obec
Tomášov)
zabezpečuje vplyvom zmien
a doplnkov vyhotovenie
nových výkresov spolu s
textovou časťou, spolu so
zachytením právneho stavu. Toto sa vykonáva k dátumu schválenia zmien a
doplnkov s tým, aby dokumentácia mala dostatočnú
prehľadnosť.
Otvorenie územného plánu
Tomášov bolo Obecným
zastupiteľstvom schválené
na decembrovom zasadnutí
v r. 2011.
Občania
môžu
svoje
požiadavky zasielať na
Obecný úrad Tomášov spolu
s prílohami (list vlastníctva,

snímka z mapy s určeným
priestorom a účelom). Ich
zaradenie spolu s prieskumom
trhu
Obecné
zastupiteľstvo vyhodnotí do
novembra 2012. Potom bude
pokračovať výber metódy
verejného obstarávania na
spracovateľa predmetného
dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2“ územného plánu
Tomášov. Pred samotným
schvaľovacím
procesom,
ako aj počas spracovania
budú s občanmi verejné
prerokovania.
Prípravné práce, obstaranie, vypracovanie, prerokovanie, schválenie dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2“
územného plánu Tomášov
sa realizuje v súlade so
stavebným zákonom č.
50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Pokračovanie zo strany 11

ľúbiť. Veď bez lásky sa žiť
nedá. Ale tým sa to nekončí.
Naučila ma rešpektu, súcitu
a spolupatričnosti. Bez nej
by som to nebola ja a som
nesmierne rada, že práve ja
mám toľké šťastie a mám
takúto úžasnú mamičku.
Ako raz povedal jeden
múdry človek menom G.
Cooper: „Sú tisíce hviezd na
nočnom nebi, tisíce mušlí na
brehoch mora, tisíce vtákov
na oblohe, tisíce motýľov na
lúkach, tisíce kvapiek rosy
po ráne, ale len jedna matka na celom svete.“ A preto
svoju mamičku nadovšetko
ľúbim a nevymenila by som
ju za žiadnu inú!

Mamu ľúbim nadovšetko
Niekedy sa mi zdá, že to
s
tou
starostlivosťou
preháňa a z času na čas
mi to aj lezie na nervy, ale
v podstate chápem jej obavy
a som aj rada, že jej na mne
tak záleží.
Keď sa usmeje, je to akoby
sa na oblohe plnej mrakov
objavilo slnko a celú zem
zaplavia lúče jej úsmevu.
Či som už kvôli niečomu
utrápená, alebo jednoducho nemám svoj deň,
jej úsmev a povzbudivé
slová ma nabijú energiou.
Naučila ma niečomu veľmi
dôležitému. Naučila ma

Mária Grožajová,
predsedníčka komisie

Mirka
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