POÏAKOVANIE
Vážení Obèania, touto cestou Vám všetkým ïakujem za Vašu úèas na vo¾bách
a za hlasy, ktoré ste mi vo vo¾bách odovzdali. Vaše hlasy ma zvolili za starostu
obce a tým ste podporili aj moje priority. Verím, že spolu s poslancami, ktorých
ste vo vo¾bách zvolili, Vaše oèakávania naplníme a nesklameme Vás.
Chcem by spravodlivým starostom pre všetkých obèanov Tomášova, nezávisle
od toho, kto ako hlasoval vo vo¾bách. Želám si, aby sa nám spoloène darilo
budova našu obec tak, aby sme mali dobrí pocit zo spoloène vykonanej práce.
Žiadam Vás o aktívnu spoluprácu a pomoc pri riešení verejných vecí, ako aj pri
riešení vecí v záujme našej obce a pre spokojnos jednotlivých obèanov,
združení, podnikate¾ských subjektov, spoloèenských ako aj iných organizácií.
Prajem Vám všetkým požehnané Vianoce a šastlivý nový rok!
Ing. István POMICHAL, PhD. , Zvolený starostu obce Tomášov
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Hospodárske hodnotenie
Pred vo¾bami v roku 2010, ako kandidát na post starostu obce Tomášov na 4. volebné obdobie som mal doleuvedený preh¾ad o
vykonanej práci a plány na volebné obdobie:
Poèas môjho starostovania sa zrealizovalo:
Nové stavby: park Sv. Mikuláša, telocvièòa pri ZŠ, nájomné byty - 21 bytov (4 budovy), prístavba kuchyne (rekonštrukcia sociálok) pri
kultúrnom dome, zberný dvor na odpady
Budovanie kanalizácie: Pestovate¾ská, Veterná, Mlynská, Štvrtocká a predåženie na uliciach Alžbetinskej,
Mierovej, Záhradníckej, Školskej + 3 ks preèerpávaèiek
Budovanie vodovodu: Mlynská, Rastická, Podzáhradná, predåženie - Záhradnícka, Školská, Pestovate¾ská
Plynofikácia: èas obce Doma, Podzáhradná, predåženie Školská, Záhradnícka, Majorháza
Rekonštrukcie: zdravotné stredisko (interiér, fasáda), strecha a fasáda na ZŠ sloveskej a maïarskej, materská škola (+ sociálky),
jedáleò pri ZŠ, bývalá kolkáreò, verejné osvetlenie, budova obecného úradu, klub dôchodcov,
miestny rozhlas - vybudovanie aj v èasti Malý Madarás, celková oprava (rekonštrukcia) èistièky odpadových vôd (kompletná výmena
technológie ÈOV), kotolòa ZŠ + MŠ.
Elektrika: 3 ks trafostaníc (Doma, Školská, Záhradnícka), nový elektrický rozvod - Podzáhradná, Školská a cintorín Malý Madarás
Výmena okien: ZŠ slovenská a maïarská, jedáleò, obecný úrad
Vybudovanie chodníkov: Mierová, Mlynská, Pestovate¾ská, Hlavná, Alžbetinská, Malinovská, Senecká, Dunajská, Malý Madarás,
Rastická (èas), v cintoríne (+cesta do cintorína)
Oprava miestnych komunikácií - nový asfaltový koberec na uliciach: Nová, Krátka, Športová, Kvetná, Dolná, Ul.l.mája, Robotnícka,
èas Malinovskej a Školskej
Europrojekty: 14 ks podaných, z toho 8 ks úspešných projektov. Najväèšie sú: EQUAL (rekvalifikaèné kurzy pre mamièky na MD a pre
nezamestnaných), Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia, Revitalizácia centrálnej zóny obce a plocha na stretávku (detské
ihrisko)
Za 12 rokov majetok obce Tomášov je bohatší cca o 5,5 mil EUR (165 mil. Skk).
Plány na volebné obdobie 2010 - 2014
Naïalej by starostom všetkých obèanov obce.
Podporova podnikate¾ov a podnikanie v obci v záujme rozvoja obce a obèanov obce.
Zabezpeèi bezpeèný život obèanov, majetku a dobré spolunažívanie - vytvori strážnu službu v spolupráci s našimi obèanmi v
záujme obèanov.
Rozvoj škôl, školských zariadení a jedální pri ZŠ a MŠ (vymeni okná).
Ochrana životného prostredia vrátane ovzdušia, rastlín, vôd a separácia odpadov na vyššej úrovni.
Rozvoj agroturistiky s využitím projektov EU (cyklodráhy, splavy na Malom Dunaji - prístav, úprava okolia rieky).
Viac pozornosti venova starším a osamelým osobám - denný stacionár, vybudova penzión pre starších ¾udí (málo metrážne byty),
zabezpeèi zdravotnú starostlivos.
Zlepši vzh¾ad cintorínov, vybudova urnový háj, na Osade prístrešok k domu smútku.
Výstavba ïalších nájomných bytov a otváranie nových ulíc pre výstavbu rodinných domov.
Naïalej rozvíja dobrú cezhraniènú spoluprácu s obcami Berg (Rakúsko) a Halászi (Maïarsko) poprípade aj s inými obcami.
Využitie slneèných kolektorov na ohrev vody.
Dokonèi Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), aby pozemky boli vrátené majite¾om a nenecha ich štátu (to, èo som už
zaèal, rád by som dokonèil).
Delimitáciou dosta pozemky od štátu spä pre obec.
Vybudova bezbariérový vstup do zdravotného strediska. Chodník na Podzáhradnej, smerom z mostu hore aj dole, v Malom
Madarási (predåži chodník), na Štvrtockej - inde už sú.
Rekonštruova chodníky na Školskej, Bratislavskej a cesty na Veternej, Bratislavskej, Tehelnej, Lesnej, Majorháza.
V èasti obce Doma vybudovanie kanalizácie.
Nezvyšova dane a poplatky.
Podporova domácich mladých športovcov, hádzanú, futbal, tanec a iné odvetvia -„len z domáceho prameòa".
Bolo to volebné obdobie, keï celý svet zasiahla hospodárska a ekonomická kríza. Bratislavský samosprávny kraj žia¾ stále nemohol
èerpa z fondov Európskej únie. Dobrým hospodárením sme dokázali realizova nasledovné akcie:
Výstavba: dom smútku, urnový háj, bezbariérový vchod do zdravotného strediska, chodník na most, 1.etapa kanalizácie v èasti obce
Doma, prístrešok k domu smútku na Osade.
Výstavba rekonštrukcia: odvodnenie plochy okolo škôl,(asfaltové plochy ) chodníky Školská, Bratislavská, Agátová, èas Hlavná, èas
Mlynská, cesty Veterná, Bratislavská , výmena okien: materská škola, zdravotné stredisko, Socha Sv. Trojice a neogotický kríž v
cintoríne, kaplnka v cintoríne, preèerpávaèky na kanalizáciu 9 ks, plot pri ZŠ, kamerový systém (3 kamery), hasièská zbrojnica.

Spätná kúpa pozemku pri ZŠ, kúpa osobného auta škoda Octavia, malotraktora s príslušenstvom a výsadba cca. 120 stromov.
Športový areál: automatický zavlažovací systém, osvetlenie tréningového ihriska, tribúna, bufet s prístreškom, javisko s prístreškom.
Rozšírenie spolupráce na pôde spoloèenskej a športovej s obcami Mórágy (HU) a Stará Myjava a Nová Lhota (ÈR).
Výstavba nájomného domu s 23 bytovými jednotkami (ktorý by mal by dokonèený na jar 2015) je pravdou, že investorom je firma
INNOVIA, Trnava, ktorá po kolaudácií domu odpredá stavbu obci Tomášov. Na kúpu sú financie zabezpeèené z ministerstva a zo ŠFRB
vo výške 862.860,--EUR. Tieto financie obec dostane k dispozícií po dokonèení celého diela. Vzh¾adom k tomu, že kapacita elektrického
prúdu nebola dostaèujúca, v priebehu budúceho roka bude vybudovaná nová trafostanica pri mlyne, zároveò sa zruší vysokonapätové
elektrické vedenie, ktoré sa nachádza v záhradách na Mlynskej ulici.
Taktiež máme hotové projekty na prístavbu budovy MŠ a robia sa projekty na budovu OcÚ.
Je podaný projekt (žiados) na Environmentálny fond na dostavbu kanalizácie v èasti obce Doma, ako i na BSK na výstavbu 5. triedy
MŠ.
Dnes môžeme konštatova, že na budúcoroèný obecný deò máme úspešný projekt z Bruselu vo výške 22 tis. Eur (to dostalo nové vedenie
obce ako dar).
Obec má úver 38 tis. Eur za verejné osvetlenie, ale na bankovom úète necháme pre nové vedenie obce cca: 100 tis.Eur.
Na záver ažko sa dá vyjadri v èíslach nárast majetku obce za 16 rokov. Veï sú veci, ktorým morálna hodnota sa nedá vyèísli. Pod¾a
môjho odhadu hodnota diela môže èini 7,2 mil. EUR (217 mil. Skk). Zároveò vyjadrujem poïakovanie bývalej starostke Mergite
Kukiovej - Berényiovej , nako¾ko ÈOV a kanalizáciu sme zaèali budova za jej starostovania.
Ïakujem všetkým ¾uïom, ktorí boli nápomocní na dosiahnutie týchto výsledkov a v budovaní našej obce.

Do tretej ligy sme vstúpili s cie¾om skonèi do 10. miesta. Káder sa nám nepodarilo výrazne posilni,
skôr sme sa oslabili, nako¾ko naša opora v bráne, J. Slovenèiak odišiel do Rakúska. Napriek tejto
strate sa nám podarilo cie¾ splni. V závereènom zápase jesennej èasti, sme dokázali po ve¾mi dobrom
výkone porazi slávny Inter Bratislava na jeho pôde. Týmto sme si vytvorili dobrú východziu pozíciu do
jarnej èasti.
Mužstvo prezimuje na 10. mieste tabu¾ky. Do nášho klubu patria i dve mládežnícke družstvá Mladší
dorastenci a prípravkári. Dorastenci, pod vedením trénera Miroslava Bertóka, hrajú 3. ligu, v ktorej sú
momentálne na ? mieste. Rados nám robia prípravkári, pod vedením Norberta Nagya a Blažeja
Szalaya. Je to v histórii tomášovského futbalu prvý raz, èo naše farby reprezentujú najmenší futbalisti.
Vo svojej súaži sú momentálne na 11. mieste.
Netreba zabudnú na ¾udí, bez ktorých by náš klub nemohol fungova.
Chcel by som sa poïakova starostovi obce p. Szalayovi, generálnemu sponzorovi p. Andrejovi
Sabovèíkovi a jeho manželke.
V neposlednom rade celému výboru, našim verným fanúšikom a všetkým obetavým ¾uïom, ktorí nám
podali pomocnú ruku.

Dobrovo¾ný hasièský zbor v Tomášove vznikol v roku
1886 a o dva roky bude oslavova svoje 130. výroèie.
Jeho existencia a fungovanie sú podobne ako naša
krajina ovplyvòované vývojom v oblasi ekonomickej,
sociálnej a v neposlednom rade aj politickej. Dôvod
vzniku dobrovo¾ného hasièstva a jeho poslanie sa od
konca 19. storoèia nezmenili, ale podmienky v ktorých
funguje v súèasnosti áno. V minulom storoèí
prechádzalo dobrovo¾né hasièstvo rôznymi etapami
vývoja a prešlo až do svojej súèasnej podoby. V tomto
èlánku nie je priestor na analýzu všetkých faktorov,
ktoré majú vplyv na chod a fungovanie DHZ, preto by
sa budem venova iba dvom, ktoré vnímam ako
najzásadnejšie. Sú nimi podpora v oblasti materiálnotechnického vybavenia a zamestnanostná štruktúra
èlenskej základne DHZ. Prechod našej krajiny na
súèasnú podobu trhového hospodárstva zo sebou
priniesol zmenu v zodpovednosti zabezpeèi
fungovanie chodu DHZ. Táto zodpovednos prešla na
samosprávy, t.j. na mestá a obce. Nedobrá
ekonomická situácia v mnohých regiónoch Slovenska
spôsobila, že mnohé mestá a obce boli nútené svoje
rozpoètové prostriedky použi na základný chod a
fungovanie obcí a na podporu napr. dobrovo¾ných
hasièov nezostávalo mnoho vo¾ných prostriedkov.
Tento stav sa postupne prejavil v nedostatoènom
materiálno-technickom vybavení mnohých DHZ. V
období socializmu pracovala väèšina dobrovo¾ných
hasièov v mieste svojho trvalého bydliska alebo v jeho
blízkosti. Hasièi tak mohli ove¾a rýchlejšie a vo väèšom
rozsahu reagova na nežiadúce situácie. Migrácia za
prácou a neochota zamestnávate¾ov uvo¾òova svojich
zamestnancov na zásahy výrazným spôsobom
oplyvòuje schopnos dobrovo¾ných hasièov v prípade
potreby vèas zasiahnu. Podobná situácia bola aj v
našom zbore. Po stagnácii, ktorá trvala do roku 2001,
priniesol nový výbor pod vedením L. Csenkeyho ml. do
našich radov èerstvý vietor. Za nieko¾ko rokov sa nám
pod jeho vedením podarilo dosta až na Majstrovstvá
SR v hasièskom športe, ktoré sa konali v Kysuckom n.

Hasièský zbor
Meste. Neskôr sme sa zamerali na obnovu priestorov
hasièskej zbrojnice, opravu hasièského automobilu a
doplnenie výstroje a ostatného vybavenia. Ïalšou
dôležitou èinnosou bolo doplnenie teoretických a
praktických znalostí v oblasti ochrany pred požiarmi.
Nápomocnú ruku nám poskytli pracovníci ÚzV
Pezinsko-Seneckého a pracovníci OR HaZZ v Pezinku a
hasièi zo Senca. Reštart nášho zboru sa uskutoènil
vïaka nezištnej práci i pomoci èlenov DHZ a ïalších
¾udí, ktorým bezpeènos a ochrana majetku a zdravia
ostatných obèanov nie je ¾ahostajná. Výraznou mierou
nám pomohol aj starosta obce Tomášov pán J. Szalay,
èlenovia obecného zastupite¾stva a projekt
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Celoplošné
rozmiestnenie síl a prostriedkov hasièských jednotiek.
Týmto èlánkom chcem povzbudi všetkých
dobrovo¾ných hasièov, ktorí sa pri plnení úloh èasto
stretávajú s problémami a popria im ve¾a úspechov a
vytrvalosti v ich v ïalšej práci. Odmenou za všetkú
vykonanú prácu nám je vïaka v oèiach tých, ktorým v
duchu nášho hesla „Bohu na slávu, blížnemu na
pomoc“ pomáhame.
Týmto Vás zároveò srdeène pozývame na Hasièský
ples ktorý sa bude kona 05.04.2015.
Jozef Strasser - velite¾ DHZ

Šach - výsledky a tabu¾ka 5. liga, roèník 2014/2015
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Tabu¾ka pod¾a poradia
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Gabriel Mózes - vedúci mužstva

*

0

