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1. Základné údaje o meste:
Mesto Tisovec sa rozprestiera na rozhraní Spišskogemerského
krasu (Muránskej planiny) a Stolických vrchov v masíve Slovenského
rudohoria. Do rieky Rimava sa na katastrálnom území mesta vlievajú
viaceré prítoky (Teplica, Losinec, Furmanecký potok, potok Blatný...).
Územie Tisovca sa nachádza v nadmorskej výške 411 m n.n. v strede
mesta. Tisovec je významným priemyselným a kultúrno-historickým
mestom v rámci Rimavskej doliny.
Súčasťou mesta je aj miestna časť Rimavská Píla.

2. Demografická situácia:
K 31. decembru 2009 mal Tisovec 4 088 obyvateľov, z toho 2 109
žien a 1 979 mužov. Z celkového počtu obyvateľov bolo detí do 15 rokov
644, mládeže do 18 rokov 120 a dospelých 3 324. Dôchodcov nad 62
rokov bolo 711, ZŤP 187, Rómov cca 340. V roku 2009 sa v Tisovci
narodilo 36 detí, zomrelo 55 občanov, na trvalý pobyt sa prihlásilo 48
občanov, odhlásilo sa 40 občanov.
Prvým občanom narodeným v roku 2009 je Milan René Matucha,
ktorý uzrel svetlo sveta dňa 15. januára o 8.15 hod.
4. januára sme sa rozlúčili s Ondrejom Hrončekom, ktorý 12 rokov
pracoval na poste riaditeľa Mestských lesov a ktorého sme poznali ako
aktívneho verejného činiteľa i zanieteného športovca.
Vo veku 62 rokov 21. novembra 2009 nečakane a navždy odišiel Doc.
PhDr. Štefan Baštín, ktorý bol známy ako vysokoškolský profesor
teórie literatúry a dejín americkej literatúry a prekladateľ americkej
literatúry do slovenčiny.
Počet uzavretých manželstiev občanov s trvalým pobytom v Tisovci bol
8. Z celkového počtu sobášov boli 4 civilné a 4 cirkevné.
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3. Zavedenie eura:
Najväčšou udalosťou v roku 2009 a to hneď na jeho samotnom
začiatku bolo zavedenie eura na Slovensku. Zavedenie novej meny je
historickým medzníkom pre každú krajinu. Slovensko urobilo značný
pokrok v oblasti nominálnej a reálnej konvergencie, čo sa prejavilo
v poklese inflácie a výraznom hospodárskom raste. Zavedenie eura na
Slovensku ešte viac zúročí výhody jednotného trhu. Euro odstraňuje
kurzovú neistotu medzi Slovenskom a jeho mnohými

dôležitými

obchodnými partnermi, včleňuje krajinu do jednej z najväčších
svetových ekonomík a pomáha ju chrániť pred niektorými vplyvmi
turbulencií na medzinárodných finančných trhoch.
Zároveň však treba zdôrazniť, že ak majú občania Slovenska plne
využiť všetky výhody zavedenia eura, musia slovenské verejné orgány vo
všetkých smeroch viesť ambicióznu hospodársku politiku. Dôležitá je
predovšetkým dôsledná a presvedčivá realizácia rozpočtovej politiky
v súlade so záväzkami Paktu stability a rastu. Potrebné sú aj ďalšie
opatrenia zamerané na zlepšenie fungovania slovenského trhu práce
a upevnenie

podnikateľského

prostredia

s cieľom

podporiť

rast

produktivity. Takýmto spôsobom by si Slovensko malo vytvoriť
podmienky na dlhodobo úspešné hospodárske výsledky.
Príchod eura bol hladký, plynulý, nesprevádzali ho žiadne zásadné
problémy, nikde nevznikli vážne komplikácie. Od prvých minút
fungovali s novou menou bankomaty, platobné terminály, banky včas
obnovili plný rozsah svojich služieb. Aj 16 – dňový duálny obeh sa
zaobišiel bez väčšej nervozity, zmätkov a stresu.
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4. Verejný život:
4.1 Mestské zastupiteľstvo
Na základe výsledkov komunálnych volieb v decembri 2006 boli aj v
roku 2009 členmi MsZ títo poslanci:
−

Mgr. Marta Svobodová

−

Milan Šlajfer

−

Jaroslav Lacko

−

Dušan Kojnok

−

JUDr. Mário Keleti

−

Ing. Róbert Buchta

−

Ing. Marcel Lopušný

−

Ing. Valéria Huňová

−

Ing. Viera Krišková

−

Mgr. Marián Krivuš

−

Július Krajči

Primátorom mesta bol Ing. Peter Mináč, jeho zástupcom JUDr. Mário
Keleti. Hlavnou kontrolórkou bola Ing. Katarína Mešková. Jej
funkčné obdobie sa ku koncu roka 2008 skončilo, ale na základe voľby
na zasadnutí MsZ v januári 2009 sa stala hlavnou kontrolórkou aj na
ďalšie 6-ročné obdobie.
Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány zastupiteľstva,
pracovali aj v roku 2009 v tomto zložení:
Ekonomická komisia
Predseda:

Ing. Viera KRIŠKOVÁ

Členovia

Ing. Štefan BÁLINT
Eva CABANOVÁ
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Ing. Pavel CIBULIAK
Mária ŠRAMKOVÁ
Tajomník

Mária Bagačková

Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva
Predseda:

Ing. Valéria HUŇOVÁ

Členovia

Mgr. Martina MANICOVÁ
B.c. Irena MILECOVÁ
Blažena SVINČIAKOVÁ
B.c. Irena VETRÁKOVÁ

Tajomník

B.c. Ida Krišková

Komisia výstavby a rozvoja mesta
Predseda:

Július KRAJČI

Členovia

Ing. Tatiana CSÖLLEOVÁ
Ing. Jaroslav HECKO
Ing. Dušan HUTKA
Jaroslav HURÁK

Tajomník

Ing. Danka Bálintová

Komisia kultúry a športu
Predseda:

Jaroslav LACKO

Členovia

Róbert BOHÁČIK
Rudolf KELETI
Dušan KOJNOK
Mgr. Milan MATUCHA

Tajomník

Mgr. Štefan Sabó

Komisia školstva vzdelávania a mládeže
Predseda:

Ing. Marcel LOPUŠNÝ

Členovia

Júlia HODOŇOVÁ
Ing. Anna KOŽIAKOVÁ
Marian LAZÁK
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PaedDr. Katarína DOMINIKOVÁ
Tajomník

JUDr. Zuzana Kederová

Komisia podnikateľská a cestovného ruchu
Predseda:

Ing. Róbert BUCHTA

Členovia

Miroslav BYSTERSKÝ
Juraj KAJBA
Dušan KOJNOK
Roman PETRÓCZY

Tajomník

Jana Maďarová

Komisia ochrany verejného poriadku a životného
prostredia
Predseda:

Milan ŠLAJFER

Členovia

Jaroslava HRUŠKOVÁ
Ivan MAŤKO
Igor MURTIN
Ján SPIŠIAK

Tajomník

Ing. Danka Bálintová

Zbor pre občianske záležitosti „Človek-človeku“
Predseda:

Mgr. Marta SVOBODOVÁ

Členovia

Jana ABSOLONOVÁ
Danka LAZÁKOVÁ
Mgr. Milan MATUCHA
Mgr. Tatiana MIHÁLOVÁ
Ing. Peter MINÁČ
Mgr. Štefan SABÓ
Michal STEJSKAL
Mgr. Ivana SZŐKEOVÁ

Tajomník

Božena BRÁDŇANOVÁ
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Výbor m. č. Rimavská Píla
Predseda:

Jaroslav LACKO

Členovia

Milan ŠLAJFER
Milan BÚTOR
Bohumil BELICA
Ľubomír BAGAČKA

Tajomník

Denisa Mániová

4.1.1 Zasadnutia Mestského zastupiteľstva
MsZ sa stretávalo pravidelne raz za mesiac. V uvedenom období
prebehlo 11

riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia MsZ. Zasadnutia

zvolával a viedol primátor mesta, v jeho neprítomnosti viceprimátor.
Hoci zasadnutia boli verejné, občania ich len v minimálnej miere
využívali na predostretie svojich názorov, požiadaviek, či sťažností.
1. zasadnutie 29. januára 2009:
Poslanecký zbor sa zaoberal voľbou hlavného kontrolóra,
prerokoval správu mestskej polície za rok 2008, plán kultúrnych a
športových aktivít na rok 2009, prípravu volieb prezidenta Slovenskej
republiky v marci 2009, zaoberal sa prenájmom, predajom a kúpou
mestských pozemkov, bytov i nebytových priestorov v mestských
budovách.
2. zasadnutie 26. februára 2009:
Na druhom tohtoročnom zasadnutí poslanci prerokovávali najmä
správy o výsledkoch hospodárenia v miestnych školách i odpadovom
hospodárstve za rok 2008, schválili dotácie pre tisovských turistov a
cirkevné zbory, schválili čerpanie úveru z Dexia banky vo výške 123.753
€ (3.728.208,-- Sk) na výmenu okien a zateplenie budovy Materskej
školy v Tisovci.
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3. zasadnutie 26. marca 2009:
Poslanci prerokovali Správu o činnosti Mestského úradu za rok
2008, Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Mestské lesy Tisovec
s r.o. Za rok 2008, Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Služby
mesta Tisovec za rok 2008, ďalej Poriadok odmeňovania zamestnancov
mesta, ako aj informáciu o podaných projektoch mesta v roku 2009.
Schválili tiež urbanistický návrh projektu „Plnička minerálnej vody
Šťavica“ spoločnosti UNIVOD s r.o. Valaská.
4. zasadnutie 30. apríla 2009:
Na tomto zasadnutí poslanecký zbor prerokoval program XV. Dní
mesta Tisovec v dňoch 18.-21. júna 2009. Ďalej schválili čerpanie
úverových limitov

z

Dexia banky

na

rekonštrukciu

miestnych

komunikácií – ulica Daxnerova, Jesenského, parkoviská na ulici
Štefánikova, Hviezdoslavova – Slávča a Rimava. Súhlasili tiež s
vybudovaním bazénov pri ZŠ Tisovec spoločnosťou Služby mesta Tisovec
s r.o. a čerpaním úveru z Dexia banky na túto stavbu. Boli informovaní s
prípravou volieb do Európskeho parlamentu v júni 2009.
5. zasadnutie 27. mája 2009:
Hlavným bodom tohto zasadnutia bol projekt „Stavebné úpravy
Základnej školy Dr. V.Clementisa“, pričom poslanci súhlasili s
vypracovaním projektovej dokumentácie, nakoľko je tento projekt v
súlade s platným územným plánom mesta

a

platným Programom

hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Ďalej bez výhrad schválili
Správu o hospodárení mesta za rok 2008 a prebytok hospodárenia vo
výške 91 316,47 € (2.751.000,-- Sk) navrhli previesť do rezervného
fondu. Schválili tiež otvorenie prevádzky Čerpacej stanice, ktorá už roky
v Tisovci chýbala.
Slávnostné zasadnutie 18. júna 2009:
Hlavným bodom tohto slávnostného zasadnutia bolo udelenie cien
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primátora mesta .
6. zasadnutie 2. júla 2009:
Na

poslednom

predprázdninovom

zasadnutí

poslanci

prerokovávali realizáciu projektu „Regenerácia sídla mesta Tisovec“,
kúpu starších nehnuteľností na Daxnerovej ulici do vlastníctva mesta,
aby sa predišlo ich predaju pôvodnými vlastníkmi neprispôsobivým
občanom.
7. zasadnutie 27. augusta 2009:
Po prázdninách sa poslanci venovali najmä žiadosti Mestských
lesov Tisovec na podporu a spolufinancovanie realizácie projektu
„Protipožiarna lesná cesta – rekonštrukcia lesnej cesty PASEKA“ a
prenájmom bytov v mestskej bytovke na ulici Jesenského 1470.
Nesúhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier
v prevádzke KRČMA ZÁHRADA na ulici Partizánskej v Tisovci
s odôvodnením, že ide o hazardné hry.
Mimoriadne zasadnutie 9. septembra 2009:
Jediným programom tohto zasadnutia bola výstavba bazéna
v Tisovci – v areáli Základnej školy Dr. V. Clementisa.
8. zasadnutie 24. septembra 2009:
Ako sa stalo tradíciou, septembrové zasadnutie sa konalo
v miestnej časti Tisovca – v Rimavskej Píle. Obyvatelia Rimavskej Píly sa
raz za rok prídu vo väčšom množstve posťažovať poslancom – či už na
údržbu miestnych komunikácií a cintorínov, neexistenciu chodníka pre
chodcov na hlavnej komunikácii, atď. , veriac, že dôjde k náprave.
Projekt na odvodnenie štátnej cesty a vybudovanie chodníka je už
rozpracovaný. Poslanci tu ďalej prerokovali prenájmy mestských
pozemkov, Správu o aktuálnom stave občanov zo znevýhodneného
prostredia a zabezpečovaní sociálnych služieb v meste, o využívaní
Komunitného centra v Rimavskej Píle a Materského centra v Tisovci.
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Boli tiež oboznámení s prípravou volieb do orgánov samosprávnych
krajov (VÚC) v novembri 2009.
9. zasadnutie 28. októbra 2009:
Dôležitým bodom tohto rokovania bolo schválenie otvorenia
predajne Dobrý mäsiar pre firmu MECOM TRADE s r.o. Humenné v
priestoroch, kde Tisovčania túto predajňu mali dlhé roky, ale v
poslednom období chátrala. Poslanci na tomto zasadnutí nevyhoveli
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Rimavská Sobota proti VZN
mesta o chove a držaní zvierat, ktoré sa týka najmä chovu veľkých
plemien psov v bytoch. Táto téma bola tiež predmetom niekoľkých správ
a reportáží v STV a TV Markíza.
10. zasadnutie 26. novembra 2009:
Na tomto zasadnutí poslanci schválili Správy o výchovnovyučovacej činnosti

a výsledkoch miestnych škôl, schválili tiež

prísediacich Okresného súdu Rimavská Sobota na obdobie 2010-2014
nasledovne: Danka Babušáková, Beáta Cibuliaková, Anna Dianišková,
Bc. Beáta Hudecová, Monika Kojnoková, Bc. Irena Milecová, Darina
Mizeráková, Mária Šajgalíková.
11. zasadnutie 22.12.2009:
Na predvianočnom zasadnutí boli na programe rokovania dôležité
body, a to Rozpočet mesta Tisovec na rok 2010 a výhľadovo na roky 2011
a 2012, Rozpočet základnej školy a základnej umeleckej školy na roky
2010, 2011, 2012. Poslanci schválili aj prestavbu kotolní STRED a
HRADOVÁ na biomasu. Schválili tiež vybudovanie nového prístrešku
nad terajším prameňom Šťavice na náklady firmy UNIVOD.
4.2. Mestský úrad (MsÚ)
Prednostkou MsÚ, ktorá viedla a organizovala prácu MsÚ, bola aj v
roku 2009 JUDr. Zuzana Kederová. Jej ďalšími úlohami je zabezpečovať

13

hospodársky a správny chod úradu, zúčastňovať sa zasadnutí MsZ s
poradným hlasom, plniť ďalšie úlohy, ktoré jej uloží MsZ a primátor
mesta. Za svoju činnosť sa zodpovedá primátorovi mesta.
4.2.1 Vnútorná

správa

– Oddelenie

sociálno-správne

a

oddelenie školstva:
Na tomto oddelení pracujú:
JUDr. Zuzana Kederová – prednostka MsÚ a vedúca oddelenia
Danka Lazáková – matrikárka
Božena Brádňanová – civilná ochrana a opatrovateľská služba
Ida Krišková – sociálny úsek a pokladňa
Pracovníčky tohto oddelenia okrem iného vypracovali a vydali 251
potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte, osvedčili 1462 podpisov a 671
fotokópií, 7 sťažností, 78 zmlúv o jednorazovom prenájme, 209 uznesení,
80 interpelácií a podnetov, 29 dotazníkov o výkone samosprávy,
sociálnych a bytových podmienkach mesta, ďalej poskytli 27 bezplatných
právnych konzultácií občanom.

V

rámci

opatrovateľskej služby

zabezpečovalo 16 opatrovateliek 36 opatrovaných občanov, a pre 7 z nich
zabezpečovali stravovanie. Komunitnú terénnu prácu zabezpečovali 2
zamestnankyne (Bc. Irena Milecová, Bc. Irena Vetráková), ktoré vykonali
242 návštev v rómskych rodinách, na ktorých riešili záškoláctvo, prípady
alkoholizmu, prípady deložovania, monitoring výskytu hepatitídy C …
Ďalej sprostredkovávali darovanie šatstva, potravín sociálne slabším
rodinám (27), návštevy u psychológa, psychiatra (14), vybavovali žiadosti
pre ŤZP – príspevok na opatrovanie, kompenzačné pomôcky (6),
pomáhali pri zverení maloletých (8) … V Komunitnom centre v
Rimavskej Píle do mája 2009 pracovala 1 pracovníčka (Žofia Ostricová),
od júna 2009 sa aktivity zabezpečovali formou aktivačných prác (Renata
Huľuková). Uskutočnili tu 53 podujatí a akcií – deň detí, burza šatstva,
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vianočné posedenie, kurz základov práce s PC … V rámci oddelenia
školstva bolo vydaných 40 hlásení a výkazov, 42 prípisov a žiadostí. V
rámci projektu „Elektronizácia a revitalizácia MŠ 2009“ boli MŠ v
Tisovci i v Rimavskej Píle dovybavené počítačmi, elektronickými
didaktickými pomôckami, televízorom i digitálnym fotoaparátom.
4.2.2 Ekonomika – oddelenie finančné a majetkové:
Na tomto oddelení pracujú:
Mária Bagačková – vedúca oddelenia, ekonómka
Iveta Miškove - účtovníčka
Eva Cabanová – úsek daní a poplatkov; v roku 2009 nahradila Ing.
Zuzanu Posuchovú.
Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený MsZ dňa 18.12.2008 v týchto
ukazovateľoch:
−

bežné príjmy:

−

kapitálové príjmy:

−

bežné výdavky:

−

kapitálové výdavky:

748.264,- €

−

finančné operácie – príjmy:

822.538,- €

−

finančné operácie – výdavky:

1.956.550,- €
36.849,- €
1.900.650,- €

63.000,- €

V priebehu roka 2009 boli mestu Tisovec poskytnuté účelové dotácie:
−

Ministerstvo kultúry SR: 5.873,- €

−

Ministerstvo financií SR: 5.311,- €

−

Recyklačný fond: 2.265,- €

−

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: 36.112,64 €

−

Krajský školský úrad Banská Bystrica: 504.958,- €

−

Krajský stavebnú úrad Banská Bystrica: 3.571,- €

−

Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica: 520,46 €
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−

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie: 203,- €

−

VÚC Banská Bystrica: 11.000,- €

Mesto Tisovec aj v roku 2009 splácalo úvery zobrané v predchádzajúcich
rokoch na rekonštrukciu námestia a vybudovanie nájomných bytov na
Jesenského ulici. Zostatok úverov k 31. decembru 2009 je 821.104,95 €.
Pracovníčky oddelenia v roku 2009 vydali 1681 platobných výmerov na
daň z nehnuteľností, 380 platobných výmerov na daň za psa, 1773
platobných výmerov za vývoz TKO.
4.2.3 Výstavba a rozvoj mesta – oddelenie výstavby, životného
prostredia:
Na tomto oddelení pracujú:
Ing. Danka Bálintová – vedúca oddelenia, životné prostredie
Ing. Ivan Kokavec – stavebná činnosť
Jana Maďarová – nájmy a pozemky, nehnuteľnosti
V roku 2009 pracovníci tohto oddelenia zabezpečovali výkup pozemkov,
rekonštrukciu jedálne v ZŠ Tisovec, rekonštrukciu MŠ Tisovec v sume
132.775,- €, vybudovanie basketbalového ihriska v športovom areáli ZŠ,
vybudovanie autobusovej zastávky v Rimavskej Píle, realizáciu projektu
„Prameň Rimavy“, asfaltovanie miestnych komunikácií (5 úsekov a 4
parkoviská) v sume 162.649,- € , projektovú dokumentáciu k projektom
mesta, vydávali kúpne a nájomne zmluvy na bytové a nebytové priestory
mesta (76), viedli 2 konania o náhrade škody spôsobenej medveďom,
vydali 51 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla, 13 ohlásení o drobných
stavbách...
Z mesta Tisovec a Rimavskej Píly sa v roku 2009 vyviezlo 344,9 ton
odpadu, ktorý bol uložený na skládke firmy Sekológ s.r.o v Brezne.
Náklady na odvoz a uloženie TKO predstavovali sumu 49.839,81 €.
Nebezpečný odpad zbierala dvakrát za rok firma DETOX Banská
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Bystrica.

Vyzbieralo

sa

3,845

ton

opotrebovaných

pneumatík,

nebezpečných látok, akumulátorov, elektrických zariadení, azbestu a
náklady pre túto firmu predstavovali 990,47 €. 17,84 ton stavebného
odpadu z domácností pri rekonštrukciách domov a bytov bolo uloženého
na skládke SLZ Hnúšťa a náklady predstavovali sumu 324,11 €. Firma
Brantner Revúca vyvážala z Tisovca a Rimavskej Píly separovaný zber –
papiera sme nazbierali 33,25 ton, skla 40,62 ton, plastov 16,68 ton.
Výdavky za odvoz a uloženie sa vyšplhali do výšky 9.323,59 €.
4.2.4 Spoločenský život – oddelenie kultúry a športu:
Na tomto oddelení pracujú:
Mgr. Štefan Sabó – vedúci oddelenia, šéfredaktor Tisovského mesačníka
Jiří Brož – samostatný referent, prevádzkar Kina pod Hradovou
Miroslava Kojnoková – vedúca Mestskej knižnice A.H.Škultétyho
Erika Zerolová – knihovníčka na 0,50 úväzok
Pracovníci tohto oddelenia zrealizovali a organizačne zabezpečovali 32
kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, pričom mali na
starosti výzdobu, ozvučenie, osvetlenie priestorov v budove Mestského
kultúrneho strediska i námestia pri jednotlivých akciách. Služby
oddelenia kultúry a športu využilo v roku 2009 cca 60.000 ľudí.
Pri oddelení pracuje 7 umeleckých súborov:
Mužský spevokol Dr. S. Daxnera

27 členov

9 vystúpení

Divadelný súbor Daxner

17 členov

13 vystúpení

DS T. Vansovej Rimavská Píla

19 členov

6 vystúpení

DFS Čížiček

34 členov

4 vystúpenia

DH Hradovanka

18 členov

6 vystúpení

Tisovské mažoretky

8 členiek

3 vystúpenia

14 členiek

2 vystúpenia

Mažoretčatá
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Tisovský mesačník:
V roku 2009 vychádzal 19. ročník Tisovského mesačníka, ktorý
informuje o živote v meste, práci mestského úradu, zasadnutiach
mestského zastupiteľstva, prináša údaje o kultúrnych, spoločenských i
športových podujatiach, prináša názory občanov mesta. Vytlačených
bolo 4662 výtlačkov, predaných bolo 4008 výtlačkov v celkovej hodnote
1.002 €.
Kino pod Hradovou:
V roku 2009 sa v našom kine pravidelne premietali filmy každý utorok
počas školského roka, niektoré predstavenia boli premietnuté v
dopoludňajších hodinách pre žiakov a študentov miestnych škôl. Je
potešujúce, že v tomto roku sa po rokoch začalo aj s premietaním počas
letných prázdnin, i keď to boli len 2 predstavenia – na skúšku.
Premietacia technika, o ktorú sa naďalej vzorne staral premietač
Stanislav Matušák, stále funguje, len filmov na formáte 33 mm je čoraz
menej. Sedadlá v kinosále sú už v havarijnom stave.
V roku 2009 bolo spolu objednaných 36 filmov, ale premietlo sa len 25
filmov, ktoré si pozrelo spolu 3050 divákov. Ročná hrubá tržba bola
4.032,30 €.
Najúspešnejšie premietané filmy – čo sa týka návštevnosti – boli:
−

Jánošík: Pravdivá história

−

Máj

436 divákov

−

Harry Potter a polovičný princ

355 divákov

−

Pokoj v duši

338 divákov

−

Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov

321 divákov

512 divákov

Mestská knižnica A.H.Škultétyho:
Knižnica

pri

napĺňaní

svojho

hlavného
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poslania,

ktorým

je

sprístupňovanie

knižničného

fondu

a

poskytovanie

knižnično-

informačných služieb, v roku 2009 prešla na automatizovaný systém
služieb – katalogizácie, výpožičiek – prostredníctvom programu
CLAVIUS. Do apríla 2009 prebehla v knižnici revízia fondu a nová
katalogizácia dokumentov. V máji bol spustený do prevádzky výpožičný
protokol, ktorý funguje na základe čiarových kódov a v októbri bol na
webovej stránke mesta spustený aj on-line katalóg našej knižnice.
Knižnica disponuje modernou technikou, aj výpočtovou – 2 počítače s
pripojením na internet pre pracovníčky, 8 počítačov s pripojením na
internet

pre

verejnosť,

skener,

2

tlačiarne,

laminátor,

viazač

dokumentov.
V roku 2009 knižnica evidovala spolu 18.801 kníh a 287 audiovizuálnych
dokumentov. Oproti roku 2008 klesol počet kníh o 2.432, ktoré boli
vyradené po revízii. Pribudlo však 471 knižných jednotiek (z toho 103
kníh slovenských autorov) v celkovej hodnote 4.688,39 €. Výpožičiek
bolo zaznamenaných 12.306. Knižnica odoberá 4 tituly periodík. Celkový
počet registrovaných čitateľov bol 598, z toho detí do 15 rokov 190,
študentov SŠ a VŠ 171 a dospelých čitateľov 237. Celkovo navštívilo
knižnicu 7.654 používateľov, z toho záujem o verejný internet malo
3.954 používateľov. Knižnica poskytuje aj medziknižničnú výpožičnú
službu – z iných knižníc zapožičala 390 dokumentov a 61 dokumentov
zapožičala iným knižniciam; poskytuje odborné informácie (38), rešerše
(20 rešerší - 452 záznamov). Pre školy a verejnosť využíva knižnica
klasické formy propagácie, ako sú besedy, literárne pásma, výstavy...
Celkovo bolo zorganizovaných 24 akcií, z toho 11 informačných hodín
pre žiakov MŠ a ZŠ. Hlavnou kultúrnou akciou knižnice v roku 2009
bola pripomienka 190. výročia narodenia 1. knihovníka knižnice
A.H.Škultétyho a jeho priateľa, tisovského rodáka J.D.Čipku pod názvom
„Súputnici A.H.Škultéty a J.D.Čipka“, ktorú podporilo aj MK SR
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sumou 830,- € a pri príležitosti ktorej bol vydaný aj biografický leták o
týchto osobnostiach. Knižnica sa v roku 2009 zapojila aj do
celoslovenskej výzvy pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, kedy sme v
našich domácnostiach hľadali knihy P. Dobšinského a následne boli
vystavené v knižnici – nazbieralo sa 52 kníh, pričom perličkou je, že
práve v našom meste sa našla najstaršia kniha z roku 1935 Popolvár
najväčší na svete. Zapojili sme sa tiež do celoslovenskej akcie
„Čítajme si“ organizovanej Linkou detskej istoty pri SV Unicef, pričom
v našej knižnici sa vystriedalo 153 detí ZŠ.
Ďalší pracovníci MsÚ:
Denisa Mániová – sekretariát primátora mesta
Milan Kantor – domovník MsÚ
Bohuš Antal – domovník a údržbár MsKS
Marika Antalová – upratovačka MsKS
Iveta Dianišková – správkyňa mestského športového areálu pri ZŠ na
0,50 úväzok
Cez aktivačnú činnosť v meste pracovalo cca 96 občanov a
prostredníctvom menších obecných služieb 117 občanov.
4.3. Mestská polícia:
Do 30. apríla 2009 vykonávali službu 3 policajti, od 1. mája už len dvaja
– náčelník Ján Martiniak a člen Ľubomír Husanica. Služby sa plánovali
striedavo, nočné najmä počas sviatkov a víkendov. Zlepšila sa spolupráca
s Obvodným oddelením Policajného zboru Hnúšťa, ktoré vykrývalo viac
služieb v Tisovci.
Príslušníkmi Mestskej polície bolo zistených 11 páchateľov trestnej
činnosti – krádeže, vydieranie, úverové podvody, lúpeže. Prijali tiež 195
oznámení,

ktoré

boli

preverené,
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prípadne

vyriešené,

najmä

dohováraním. Mestskí policajti v roku 2009 riešili 141 priestupkov – na
úseku občianskeho spolunažívania, majetku, dodržiavaní verejného a
trhového poriadku, na úseku odpadov a psov (13 túlavých psov bolo
utratených, 1 umiestnený v útulku v Lučenci, 2 darované záujemcom). V
tomto roku do výbavy mestských policajtov pribudla narkotizačná zbraň,
ktorá stála viac ako 990,-€ a má pomôcť pri odchyte túlavých psov. Až v
šiestich prípadoch zistili požitie alkoholických nápojov mladistvými a
maloletými. Celkovo na blokových pokutách vybrali 1719,- €.
V meste tiež fungoval kamerový systém, ktorý bol predovšetkým
prostriedkom

situačnej

prevencie,

orientovanej

na

odstránenie

príležitostí na spáchanie deliktu. Kamery sa využívali i na okamžité
preverovanie okolností prípadov ohlásených na pracovisko MsP – (17.
marca občan nahlásil odcudzenie osobných vecí, okrem iného aj
bankomatovej karty, ktorou bol vykonaný výber z účtu; kamerovým
systémom bolo dokázané, že občan sa „prepadol sám“, vykonal výber
financií, ktoré minul na alkohol a na výherných automatoch.)
V dvoch prípadoch zachránili život osamelo žijúcim, chorým občanom,
ktorých susedia už dlhšie nevideli, preto boli ich byty otvorené políciou a
následne im bola poskytnutá prvá pomoc.

5. Politický a verejný život:
Nový rok začal aj tohto roku Silvestrovskou diskotékou na Námestí.
Oslavovať 1.január ako prvý deň roka a zároveň 16. výročie vzniku
samostatnej Slovenskej republiky prišli pred Mestský úrad v Tisovci už
hodinu pred polnocou domáci ale aj hostia v našom meste. Vo svojom
krátkom ale emotívnom príhovore pozdravil všetkých občanov mesta a
zaželal pevné zdravie, lásku, šťastie i pokoj v duši primátor Ing. Peter
Mináč a následný ohňostroj odštartoval prvé minúty roka 2009.
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Nechýbalo ani občerstvenie - už tradične bol podávaný silvestrovský čaj
– aj s rumom.
64. výročie oslobodenia Tisovca a Rimavskej Píly sme oslávili 28.
januára na Námestí a následne v Obradnej sieni Mestského úradu, kde
sa po prvýkrát aktívne zapojili a prezentovali či už svojou vlastnou
tvorbou, recitáciou a spevom žiaci Základnej školy.
Oslobodený Tisovec
Zavialo vojnu do mesta Tisovec,
trpelo ňou každé mesto, obec.
Celé Slovensko zachvátil žiaľ,
len Nemec si vojnu prial.
Čas plynie, už treba postaviť sa im,
Nemcom i všetkým zlým.
V jeden deň sa Hačava aj Píla voľnými stali,
po Daxnerovej ceste vojská postupovali.
Keď k Tisovcu sa ruské vojská blížili,
na Trstí už Rumuni ľúty boj žili.
A keď konečne Tisovec na dosah mali,
zase hitlerovci ťažký boj rozpútali.
Na Dieliku v bitke zomrelo mnoho ľudí,
mnoho slovenských i rumunských rodín
za otcami smúti,
no nielen otcovia tam, i synovia mladí,
každý za to svojou biedou platí.
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Krutá noc 27. januára,
plameň života mladým ľudom zhára.
No ráno celá chasa šťastná
krásou usmieva sa.
Veď Tisovec je konečne slobodný.
Ale ľudia na tú vojnu nikdy nezabudli.
(Patrícia Zvarová, 5. A)
13. februára sa Tisovec aspoň na chvíľu stal spoločenským centrom
okresu Rimavská Sobota, keď v Mestskom kultúrnom stredisku prebehol
43. ročník vyhlásenia výsledkov ankety o najlepších športovcov a
kolektívov za rok 2008. Slávnostné oceňovanie najlepších športovcov sa
konalo za účasti tých najvýznamnejších hostí: pozvanie prijali prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda BBSK Milan Murgaš,
poslankyňa NR SR Jana Laššáková, prednostka Obvodného úradu v
Rimavskej Sobote Jana Uhrinová a ďalší významní hostia. Slávnostný
program moderovala Jarmila Lajčáková-Hargašová.
Ocenení z nášho mesta boli:
Terézia Pavková (Taekwondoo klub Hnúšťa) – 3. miesto v kategórii
žiakov
František Alberty – pamätná plaketa za rozvoj futbalu v meste
CSM Tisovec – ocenenie predsedu BBSK Milana Murgaša za vyše 40ročné pôsobenie v oblasti strojárenstva, za podporu sociálnych istôt i
podporu športu v Tisovci
Program oceňovania bol obohatený o vystúpenie týchto umeleckých
telies:
−

žiaci a pedagógovia ZUŠ v Tisovci,

−

detský spevácky zbor Lykovienky,

−

folklórny súbor Detva z Detvy.
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Vyzbierané vstupné ľubovoľné sa použilo na zakúpenie športových
potrieb pre základnú školu.
20. februára sme si v Obradnej sieni MsÚ pripomenuli 55. výročie
vzniku Združenia pre občianske záležitosti Človek človeku. Pozvanie na
oficiálnu pripomienku tohto výročia prijali okrem súčasných členov a
poslancov MsZ aj mnohí bývalí členovia ZPOZ-u, medzi ktorými
nechýbali tie najaktívnejšie – Jolka Krišková a Elenka Pavlíkovská. V
programe sa predstavili súčasní členovia – umelecké slovo sa prelínalo s
tónmi piesní, nechýbal príhovor primátora mesta a bulletin či malé
darčeky pripomínajú zúčastneným toto krásne podujatie.
6. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien. Všetky ženy,
ktoré prijali pozvanie do spoločenskej sály Mestského kultúrneho
strediska pozdravili naši „chlapci“ - primátor Peter Mináč, recitátori
Janko Valentík a Michal Stejskal, hudobníci a speváci Milan Katreniak a
Štefan Sabó. Svoje umelecké nadanie ukázali aj členovia Akordeónového
orchestra ZUŠ pod vedením Ľubice Sabovej.
21. marca prebehlo prvé kolo prezidentských volieb. V Tisovci bolo
otvorených 5 volebných okrskov od 7.00 do 22.00 hod.
Výsledky 1. kola:
Okrsok

1

2

3

4

5

Spolu

Bollová, Dagmara

2

12

4

5

2

25

Gašparovič, Ivan

90

245

220

181

115

851

Martináková, Zuzana 5

25

31

32

13

106

Melník, Milan

2

4

6

10

2

24

Mikloško, František

0

6

4

2

7

19

Radičová, Iveta

40

88

106

77

36

347

Sidor, Milan

3

9

1

3

0

16
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Celkový počet oprávnených voličov v Tisovci a Rimavskej Píle bol 3293.
Celková účasť bola 42,42%, čo predstavuje 1397 voličov.
Nakoľko v prvom kole nezískal ani jeden zo 7 kandidátov nadpolovičnú
väčšinu hlasov, konalo sa druhé kolo dňa 4. apríla. Celková účasť bola
47,25%, čo predstavuje 1558 voličov.
Výsledky v Tisovci a Rimavskej Píle boli nasledovné:
Okrsok

2

3

4

5

Spolu

816

872

774

392

3299

178

418

425

315

223

1559

odovzdaných 178

418

425

314

223

1558

Počet platných hlasov
pre
135
Ivana Gašparoviča

309

298

236

169

1147

Počet platných
pre
Ivetu Radičovú

104

126

78

51

401

Počet
voličov

1
oprávnených 445

Počet vydaných obálok
Počet
obálok

hlasov
42

22. marca sa tisovskí divadelníci spolu s primátorom mesta Tisovec,
ktorý si aj sám zahral,

zúčastnili natáčania televízneho filmu Smrť

ministra. Tento projekt o Vladimírovi Clementisovi sa pripravoval v
štúdiách Slovenskej televízie v Košiciach.
28. - 29. mája sa pokračovalo v natáčaní priamo v Tisovci, keď sa
Obradná sála MsÚ premenila na súdnu sieň, v ktorej mal hlavné slovo
Vladimír Clementis ako advokát chudobných v podaní Janka Krónera. V
komparze sa ukázali aj členovia DS Daxner, DH Hradovanka a Mužského
spevokolu Sama Daxnera. Natáčalo sa aj v exteriéroch Tisovca.
27. marca sme si pripomenuli Deň učiteľov. Učitelia všetkých
tisovských škôl boli pozvaní do Obradnej siene MsÚ, kde sa im
prihovoril Ing. Marcel Lopušný, predseda komisie školstva, vzdelávania
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a mládeže. Všetkým sa poďakoval za to, „že sa stali pre svojich žiakov
úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich
poznania“.
23. apríla sme stretali v uliciach mesta deti oblečené do modrého a
zeleného oblečenia. Aj takouto formou nás chceli upozorniť na Deň
Zeme.
30. apríla členovia DFS Čížiček a pracovníci oddelenia kultúry a športu
už tradične postavili na námestí MÁJ, a to nielen slobodným tisovským
dievčatám, ale všetkým pre radosť.
7. mája sme si pripomenuli ukončenie II. svetovej vojny položením
kytice a zapálením sviečok pri pamätníku SNP na námestí na počesť
všetkým obetiam vojny. Takýchto akcií sa už tradične zúčastňujú
členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, žiaci a študenti
našich škôl ako i poslanci MsZ.
Už 35 rokov slúži budova základnej školy svojim žiakom a pedagógom.
Pripomienka 90. výročia založenia meštianskej školy a 35. výročia
presťahovania sa do novej budovy bola dňa 22. mája. Na konferencii,
kde privítal všetkých hostí, aj bývalých učiteľov a zamestnancov školy
riaditeľ Mgr. Klement Kéry, odzneli referáty o dlhoročnej histórii
školstva v Tisovci i úspechoch a smerovaní súčasnej školy. V slávnostnej
akadémii sa predstavili šikovní tisovskí žiaci spevom, tancom, recitáciou
vlastných básní i športovým talentom. Ale budova už volá po oprave.
Tohto roku bol vypracovaný projekt na jej rekonštrukciu.
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29. a 30. mája sa v našom meste konali oslavy spoločnosti Calmit pri
príležitosti postavenia novej dvojšachtovej pece na výrobu vápna, ktorá
stála 9,2 mil. €. Pri tejto príležitosti firma zorganizovala Dni otvorených
dverí. V piatok sa v spoločenskej sále MsKS zišli pozvaní hostia, medzi
ktorými boli aj naši zástupcovia mesta a pozvanie okrem iných prijali
zástupcovia majiteľov spoločnosti Robert Schmidt, Jon Santa Cruz,
konateľ spoločnosti Peter Vaniš a iní.
A čo sa podávalo na recepcii:
−

Tartalettes s údeným pstruhom a uhorkovým julienne,

−

Tuniakový krém s olivou na toaste,

−

Údený atlantický losos s kaparami,

−

Chicken Caesar šalát s krutónmi,

−

Paradajkový šalát s červenou cibuľkou a pažítkou,

−

Grilované steaky z argentínskej sviečkovice,

−

Zapekaný fenikel so sušenými paradajkami,

−

Tiramisu,

−

Sacher kocky,

−

Ovocné košíčky s mascarpone ,

−

a nechýbalo pečené prasiatko.

V sobotu sa vytešili najmä deti, pre ktoré bol pripravený bohatý
program: detský kútik, výroba balónových zvieratiek, býk – trenažér,
súťaže... Pozvanie na tieto dni prijali tiež profesionálni umelci: spevák
Robo Opatovský, muzikálová speváčka Lenka Rakárová, moderátori
Andrea Vadkerti a Marián Mitaš. Účinkovali aj tisovskí umelci: Zuzana
Sabová, DH Hradovanka, Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera, DFS
Čížiček.
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Ďalšie tohtoročné voľby nás čakali 6. júna, kedy sme volili nových
europoslancov. O tom, že celoeurópska politika nám je dosť vzdialená, a
my radšej riešime domácu politiku, svedčí aj fakt, že volieb do
Európskeho parlamentu sa v Tisovci zúčastnilo len 625 oprávnených
voličov z celkového počtu 3302, čo predstavuje 18,92%.
Výsledky volieb:
Okrsok
Počet
voličov

1
oprávnených 461

2

3

4

5

Spolu

817

873

763

388

3302

Počet vydaných obálok

67

191

176

115

76

625

Počet platných hlasov

64

186

171

113

75

609

ĽS-Hnutie
za
4
demokratické Slovensko

21

4

10

10

49

Sloboda a solidarita

0

6

7

3

3

19

SMER-Sociálna
demokracia

33

94

94

63

38

322

Strana zelených

0

4

5

3

1

13

SDKÚ-Demokratická
strana

14

22

25

16

10

87

Demokratická strana

0

1

1

0

0

2

MISIA
21-Hnutie
0
kresťanskej solidarity

0

0

0

0

0

Agrárna strana vidieka

0

1

0

0

0

1

Konzervatívni demokrati
Slovenska-Občianska
3
konzervatívna strana

1

3

0

2

9

Strana
maďarskej
koalície-Magyar
0
Koalícijó Pártja

0

0

0

0

0

Komunistická
Slovenska

2

4

3

2

1

12

8

21

18

10

8

65

0

0

2

1

3

Slovenská
strana

strana
národná

LIGA,
občianska
0
liberálna strana
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Strana
ľavice

demokratickej

0

2

2

0

0

4

0

3

8

2

1

14

Kresťanskodemokratické
0
hnutie

6

1

2

0

9

Slobodné fórum

Najväčšou akciou pripravovanou v meste sú DNI MESTA TISOVEC.
Tohtoročný, už 15. ročník, sa konal v dňoch 18.-21. júna pri príležitosti
675. výročia prvej známej písomnej zmienky. Aj tohto roku bol pre
všetkých našich občanov, rodákov, hostí i ostatných návštevníkov mesta
pripravený bohatý program.
Vo štvrtok 18.6. prebehlo slávnostné zastupiteľstvo, na ktorom boli
odovzdané nasledovné ceny:
Ceny primátora mesta −

Peter Šablatúra a Ľuboš Manica - OFF ROAD klub Tisovec za

propagáciu mesta v rámci piatich ročníkov súťaže,
−

Milan Slabej pri príležitosti životného jubilea, za šírenie dobrého

mena mesta a vrelý vzťah k rodisku,
−

reverend Dušan Tóth, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o

založenie EGT a šírenie jeho dobrého mena v zahraničí, za trvalé
prechovávanie priateľstva k mestu .
Cena mesta −

Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci pri príležitosti 35.

výročia otvorenia novej budovy školy, za príkladnú výchovu a
vzdelávanie detí a mládeže.
Ďakovný list −

Zuzana Sabová – žiačka ZŠ Tisovec za reprezentáciu školy a mesta

v speve ľudových piesní na Slávikovi Slovenska 2008, kde získala druhé
miesto,
−

Michal Bagačka, primátor mesta Hnúšťa a Pavol Struhár, starosta
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obce Klenovec za dlhoročnú spoluprácu v samospráve, kolegiálne a
priateľské vzťahy.
Slávnostným zastupiteľstvom sprevádzali Marianna Resutíková a Michal
Stejskal. V kultúrnom programe vystúpila vokálna skupina Close
Harmony Friends.
V piatok 19.6. bola otvorená Nadregionálna výstava o cestovnom ruchu,
na ktorej sa prezentovali rôzne spolky, združenia, partnerské mestá
(hostia z Nového Sadu pripravili fazuľovicu a kysačské ženy „sarmu“ plnené kapustné závitky), taktiež stredné školy banskobystrického kraja
so zameraním na gastronómiu, študenti a pedagógovia ktorých pripravili
ochutnávky tradičných bryndzovníkov a „gemerských guliek“, miešaných
nápojov. A veru nestačili dopĺňať svoje pulty.
Tradičným piatkovým podujatím sa stal aj volejbalový turnaj o pohár
primátora mesta. Večer všetkých priaznivcov potešil koncert skupiny
IMT Smile.
V sobotu 20.6. ožilo mesto návštevníkmi tisovského jarmoku, súčasťou
ktorého býva aj jarmok ľudových remesiel. Tu sa svojimi výrobkami
prezentovali aj tisovskí remeselníci: Ján Maciak – výrobky z dreva
(fujary, píšťalky, črpáky, plastiky), Eva Manicová, Slávka Slivková –
medovníčky, Eva Dolinajová – šúpoľové bábiky.
Tohtoročný sobotný deň tiež patril stolnotenisovému turnaju o pohár
primátora mesta a rôznym kultúrnym programom: DS Daxner reprízoval
divadelné predstavenie FAUST, mladé nadané talenty a amatérske
skupiny sa predstavili na tribúne v programe TALENTÁRIUM. Hlavným
večerným programom bolo vystúpenie speváka Petra Cmoríka so svojou
skupinou. Po nádhernom ohňostroji pokračovala ešte videodiskotéka s
DJ Julom alias Pythonom. Dobrú náladu zabávajúcim sa nepokazil ani
mierny dážď, zima a vietor.
V sobotu 21.6. sa konali ekumenické bohoslužby v miestnom
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evanjelickom kostole. Počas športového dopoludnia sa hral plážový
volejbal i priateľské tenisové zápasy. Škoda len, že jeden zo športujúcich
hostí z Poľska si zlomil členok. Priaznivcov futbalu potešil priateľský
zápas medzi družstvami Internacionál Tisovec – Old boys Nowy Zmigród
(Poľsko) a majstrovský futbalový zápas Tisovec – Jesenské.
Boli tiež vydané nové propagačné materiály o Tisovci, ktoré do vydania
pripravili členovia Komisie podnikateľskej a cestovného ruchu pri MsZ –
mapa mesta so zaujímavými lokalitami a turistickými trasami, brožúra
Vitajte v Tisovci – ktoré majú pomôcť pri propagácii mesta.
Sprievodnými podujatiami tohtoročných dní mesta boli:
−

jazda historickým motoráčikom na trati Tisovec – Pohronská

Polhora so zastávkou na Zbojskách. (Tu všetkých návštevníkov prepadol
známy zbojník Surovec a o tom, že bola dobrá nálada, priniesla správu aj
TV Markíza vo večerných správach.)
−

prezentácia modelárskeho krúžku SOŠ Tisovec,

−

výstava 35 rokov Základnej školy Dr. V. Clementisa,

−

výstava „Svet ticha“ Milana Slabeja,

−

výstava „Príroda očami Marcela Vlčeka“.

Po Dňoch mesta Tisovec nás 29. augusta čakal DEŇ RIMAVSKEJ
PÍLY, ktorý okrem Mesta Tisovec organizuje Výbor m.č. Rimavská Píla,
Občianske združenie ZDaR a Miestny spolok SČK. Pripravený bol aj tu
bohatý program, ktorý však prekazil vytrvalý dážď:
- súťaž družstiev vo varení guľáša – prihlásilo sa 10 družstiev; víťazstvo a
putovnú varechu si odniesli miestni hasiči,
- súťaž v hode panvicou – vyhrala Zlata Huľuková výkonom 15 m,
- priateľský futbalový zápas Horný koniec proti Dolnému koncu (3 : 8),
- majstrovský zápas Rimavská Píla – Rimavská Seč (4 : 3),
- Repete návraty, na ktorých sa predstavili speváci Martin Jakubec,
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Lýdia Volejníčková a humorným slovom ich doplnila Aťa Klímová,
- divadelné predstavenie grotesky Skúška svedomia na motívy hry
Svedomie Terézie Vansovej v podaní Ochotníckeho spolku J. Čemana z
vojvodinskej Pivnice,
- zábava až do rána v hudobnej produkcii Jozefa Ambróza.
2. septembra nás čakali okresné oslavy 65. výročia Slovenského
národného povstania. Po pietnom akte pri Pamätníku SNP na námestí
pokračoval program v areáli pred Základnou školu, na ktorom sa
predstavili silové zložky SR: polícia, armáda, záchranári, psovodi,
poriadková jednotka... Deti si mohli okrem iného vyskúšať rôznu výstroj
a výzbroj, základy prvej pomoci, prezreli si zbrane Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote.
Je zaujímavé, že z aktívnych účastníkov odboja žije v našom meste ešte
15 občanov: Ján Rukavica, Oľga Krankušová, Július Rukavica, Gizela
Briegerová, Július Belán, Vilma Kubinská, Jozef Pavlikovský, Pavel
Rukavica, Mária Daxnerová, Jozef Choma, Rudolf Piecuch, Jarmila
Mikulková, Ľuba Murtinová, Michal Valent a Pavel Murárik.
V septembri sa už každoročne pripravujú podujatia pri príležitosti
výročia narodenia Vladimíra Clementisa, ktoré aj tohto roku podporilo
Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.
18. septembra sa v Evanjelickom kostole uskutočnil Koncert venovaný
obetiam represálií v 50. rokoch. Po príhovore evanjelického farára
Mariána Krivuša vystúpili v programe domáce hudobné telesá – MSSD,
Lykovienky EGT Voice, hostia z partnerského mesta Putnok a hosťom
večera bolo Bratislavské sláčikové kvarteto.
19. septembra sa konal už 28. ročník turistického prechodu
Clementisovou cestou. Zaujímavosťou tohtoročnej akcie bolo otvorenie a
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krst „Prameňa Rimavy“ pod Fabovou hoľou a „Príchod hurbanovcov do
Tisovca“ ako pripomienka meruôsmych rokov, ktorú zinscenovali
členovia DS Daxner. Mimoriadnou udalosťou tohtoročného podujatia
bola aj návšteva ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ktorý sa tu
zúčastnil celoslovenskej predpremiéry filmu SMRŤ MINISTRA.
Televíznu premiéru mal tento film 10. decembra na STV 1 o 20.15 hod.
Režisérom filmu bol Miroslav Košický; hrali: Ján Króner – ako Vladimír
Clementis, Ivan Krúpa, Miroslava Pleštilová – ako Lída Clementisová,
Dušan Jamrich, Ján Galovič a iní.
V dňoch 19.-20. septembra členovia Slovenského zväzu chovateľov
ZO Tisovec pre všetkých záujemcov pripravili IV. Oblastnú propagačnú
výstavu drobných zvierat v Letnej záhrade Caffe Dariján v Tisovci, na
ktorej vystavovali králiky, holuby, sliepky, perličky i peruánske morčatá,
ktoré zaujali najmä detských návštevníkov.
14. novembra sa konali voľby do Vyšších územných celkov. Za
rimavskosobotský okres sme vyberali 6 poslancov. Na volebnej listine
sme našli aj mená kandidátov z Tisovca.
Platné hlasy pre kandidátov za poslancov VÚC v rámci celého okresu:
Meno a priezvisko

Počet platných hlasov

Peter Mináč

4128

Michal Bagačka

3976

Pavel Struhár

3691

Peter Juhász

3382

Zoltán Bán

3125

František Auxt

3062
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Hlasy pre tisovských kandidátov za poslancov VÚC v tisovských
volebných okrskoch spolu:
Meno a priezvisko

Počet platných hlasov

Ing. Jaroslav Hecko

336

JUDr. Mário Keleti

240

Ing. Peter Mináč

610

Ing. Zdenek Očovan

88

Jaroslav Suja

92

Peter Vetrák
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Platné hlasy pre kandidátov na predsedu BBSK:
Meno a priezvisko

Počet
platných Počet
platných
hlasov
hlasov
v rámci kraja
v Tisovci

Vladimír Maňka

48090

267

Jozef Mikuš

39127

156

Milan Murgaš

18349

Marian Kotleba

13629

Jozef Šimko

7197

Igor Danihel

4098

Emil Samko

2499

Jozef Sásik

1506

Pavel Chovanec

1331

V prvom kole volieb sa z 3331 oprávnených voličov zúčastnilo 920. Pre
voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 879 platných hlasov, pre voľby
predsedu bolo odovzdaných 864 platných hlasov.
V druhom kole voľby predsedu BBSK, ktoré sa konalo 28. novembra,
boli výsledky hlasovania občanov Tisovca a Rimavskej Píly nasledovné:
Počet oprávnených voličov

3329

Počet zúčastnených voličov

497

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

492
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- Ing. Vladimír Maňka

294

- Ing. Jozef Mikuš

198

Začiatok decembra sa niesol v znamení Mikuláša. Ten do Tisovca a
Rimavskej Píly zavítal niekoľkokrát:
5. decembra navštívil priestory CSM Baru, 6. decembra navštívil deti
v Rimavskej Píle a 18. decembra zavítal do materských škôl. 9.
decembra mal navštíviť aj deti Základnej školy, ktoré si pripravovali
Mikulášsku metelicu, ale pre vysokú chorobnosť detí i učiteľov sa
ospravedlnil. Všade si deti pre neho pripravili pekný program s
básničkami, pesničkami a on sa im odvďačil malými darčekmi.
10. decembra sme si priblížili Vianoce rozsvietením veľkého
vianočného stromčeka v meste a vianočnej výzdoby na Námestí, kde
niekoľko desiatok detí a ich rodičov či starých rodičov prišlo na
stretnutie s Mikulášom a Čertom a na Hlavnej ulici v Rimavskej Píle.

6. Kultúrny život
17. januára sme kultúrny život v Tisovci otvorili Poľovníckym plesom a
už o týždeň neskôr, 24. januára, sa konal 2. divadelný bál, na ktorom
sa bavilo 89 hostí z Tisovca, Rimavskej Píly, Hnúšte, Rimavskej Soboty a
bližšieho či vzdialenejšieho okolia. Prítomných svojimi krátkymi etudami
pobavil mím Adrián Ohrádka.
Tradičné Pochovávanie basy sa tento rok konalo 21. februára v
Spoločenskej sále MsKS. V programe bavila všetkých prítomných
Dychová hudba Hradovanka so svojimi spevákmi. Plesovú sezónu v
Tisovci ukončil Maškarný ples detí Materskej školy dňa 24. februára.
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Divadelný súbor Daxner pripravil v dňoch 25. a 28. marca divadelný
sviatok pre všetkých priaznivcov Tálie a to divadelnú premiéru Goetheho
FAUSTA s podtitulom „Ľudská komédia“ v úprave Jaroslava Lacka,
ktorý bol zároveň režisérom tohto predstavenia. V úlohe Fausta sme
videli Karola Hrušku, v úlohe Mefista sa predstavil Michal Stejskal; ďalej
hrali: Júlia Hodoňová, Radka Hodoňová, Erika Hrušková, Hana
Opálková, Mariana Byssová, Scarlet Brnová, Dušan Kojnok, Milan
Cibuliak, Ján Kubove, Martin Hodoň, a svoj hlas „prepožičal“ tomuto
predstaveniu aj Ján Valentík.
O úspešnosti nášho divadelného súboru svedčí aj zájazd tohto telesa do
srbskej Vojvodiny, kde sa uskutočnil festival divadelných inscenácií
dolnozemských autorov DIDA v dňoch 3.-5. apríla. V Pivnici a Novom
Sade uviedli hru „Na jednom dvore“, s ktorou vlani zvíťazili na
celoslovenskej prehliadke ochotníckych súborov v Čadci. Úspech mali
naši divadelníci naozaj zaslúžený; Tisovčanom tlieskalo vyše 300
divákov zo širokého okolia.
16.-18. apríla sa konala v Revúcej krajská divadelná prehliadka, kde
Michal Stejskal získal cenu za herecký výkon v postave Mefista a DS
Daxner so svojím Faustom získali hlavnú cenu s odporúčaním na postup
na celoslovenskú prehliadku činoherných súborov v Tlmačoch, ktorá sa
konala 12.-14. júna. A opäť boli úspešní – získali 3. miesto s
odporúčaním

na

vrcholnú

prehliadku

ochotníckeho

divadla

na

Slovensku - Scénickú žatvu v Martine v dňoch 24.-28. augusta. Aj tu
mali veľmi pekné divácke ohlasy.
Ďalšie reprízy tohto predstavenia sa konali:
11.5. pre študentov SOŠ Tisovec a EGT
18.5. pre študentov Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti a večer pre
širokú verejnosť
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Divadelný súbor T. Vansovej z Rimavskej Píly už v decembri minulého
roka premiéroval vlastnú dramatizáciu poviedky Boženy SlančíkovejTimravy „Skon Paľa Ročku“, v ktorej sa predstavili okrem starých hercov
aj mnohé nové tváre: Ján Mihók, Tomáš Brádňanský, Monika Miškove,
Jana Svinčiaková, Zlata Huľuková, Milan Bútor, Vlasta Svinčiaková,
Marcel Košičiar, Pavel Ján Bútor. Tento súbor postúpil na celoslovenskú
prehliadku hier s dedinskou tematikou do Trebišova, ktorý sa konal 4.5. júna. Získali cenu za režijnú koncepciu predstavenia. S touto hrou sa
predstavili v dňoch 30. júna – 1. augusta na celoštátnej prehliadke
hier s duchovnou tematikou v Močenku pri Nitre, kde porota ocenila
celkovú koncepciu inscenácie a súbor získal cenu za scénografiu.
4.6. sa piľanskí divadelníci predstavili so svojou hrou obecenstvu v
Čerenčanoch.
V dňoch 2.-4. októbra sa v Tisovci konal 6. ročník festivalu
ochotníckych divadiel FEDIMÁK, na ktorom sa predstavili nasledovné
inscenácie:
−

DS Daxner: Faust (derniéra),

−

DS Homo Fuge Púchov: Antigona v New Yorku (predpremiéra),

−

Divadlo mladých Šesť Pé Partizánske: Krajina (víťaz celoštátnej

prehliadky divadiel mladých v Levoči),
−

Štúdio mladých pri DSJCH Brezno: Dilemy?!,

−

DS Timrava Lučenec: Som žena. A čo? (monodráma),

−

Celkom malé divadlo Žemberovce: Balada o Eve (úprava Bačovej

ženy; víťazné predstavenie v Trebišove a Močenku),
−

DS T Vansovej R. Píla: Skon Paľa Ročku,

−

klauni Adrián Ohrádka, Ľudo Jánský.

Súčasťou festivalu bola aj súťaž o najoriginálnejšiu adaptáciu klasickej
rozprávky O Červenej Čiapočke.
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27.apríla sme si pripomenuli 60. výročie úmrtia Dr. Sama Daxnera.
Členovia MSSD si jeho pamiatku uctili pri jeho hrobe na miestnom
cintoríne a pietna spomienka pokračovala kultúrnym programom v
kinosále, kde vystúpili miestne súbory: DFS Čížiček, DS Daxner, DH
Hradovanka a MSSD.
5. júna sa uskutočnil Festival Janka Plichtu, ktorý sa z dôvodu
nepriaznivého počasia tento rok nekonal v záhrade Daxnerovho domu,
ale v kinosále. Na tomto podujatí, ktoré tradične spolu s mestom Tisovec
organizovalo aj Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej
Sobote, vystúpili:
−

Tisovské mažoretky,

−

DH Gemerčanka z Revúcej,

−

DH Mesta Hnúšťa,

−

DH Hradovanka,

−

DH Magnezitár Jelšava,

−

DH Sobotienka Rimavská Sobota.

Programom sprevádzal Michal Stejskal.
17. septembra sa uskutočnila vernisáž výstavy „Krása dreva“ nášho
výtvarníka a rezbára Dušana Hutku v Novohradskej galérii v Lučenci,
ktorú vhodne spestrili svojím hudobným vystúpením Ľubica, Ján,
Zuzana a Vratko Sabovci a následne 28. septembra výstavu svojich
fotografií s názvom „Výber z tvorby“ otvoril v Slovenskej národnej galérii
na Zvolenskom zámku Milan Slabej.
19. septembra sa Tisovské mažoretky sa úspešne predstavili na
prehliadke dychových hudieb a mažoretkových súborov vo Fiľakove pri
príležitosti prezentácie cestovného ruchu na Slovensku. Vystupovali:
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Katarína Perenčayová, Katarína Hoosová, Petra Horváthová, Vanesa
Szabová, Radka Pindiaková, Lucia Martiniaková, Kristína Foľková.
30. septembra do Tisovca zavítal Štátny komorný orchester zo Žiliny.
Vo svojom repertoári majú skladbu hudobného skladateľa Juraja
Hatríka Tri venovania na texty Františka Bábelu (Modlitba za lásku;
Stopy; Je n´ai pas oublié – Nezabudol som), ktoré nám predstavili aj tu,
v Tisovci. Okrem tejto skladby sme počuli diela F.M.Bartholdyho, J.
Haydna a Mozartovu predohru k opere Figarova svadba.
3. októbra sa konali v našom priateľskom meste Stupava konali „Dni
zelá“, na ktoré pozvali aj členov Mužského spevokolu Dr.Sama Daxnera,
ktorí sa tu v kultúrnom programe predstavili piesňami: Slovensko moje,
Venček, Dobrý večer vám, Kolo Tatier, Čo čušíš a Dobre nám tu bývať.
11. decembra sa konal 29. ročník regionálnej prehliadky speváckych
zborov DAXNEROV TISOVEC. S mestom Tisovec ho spoluorganizovali
Bansko-bystrický samosprávny kraj a Gemersko-malohontské osvetové
stredisko Rimavská Sobota. Na koncerte sa predstavili nasledovné
súbory:
−

Detský spevácky zbor Lykovienky pri ZŠ Tisovec,

−

MSSD Tisovec,

−

EGT VOICE Evanjelického gymnázia v Tisovci,

−

Spevácky zbor RIMAVA Hnúšťa,

−

Miešaný spevácky zbor ADANTE Tornaľa,

−

Spevácky zbor BONA FIDE Rimavská Sobota,

−

Vokálne kvarteto Rimavská Sobota,

−

Cirkevný spevácky zbor NÁDEJ Revúca.

Svojou

interpretáciou vianočných a sakrálnych skladieb pripravili
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divákom krásny umelecký zážitok. Programom

sprevádzal Michal

Stejskal a na záver koncertu zaznela už tradične v prítmí sály pri
zapálených sviečkach pieseň Tichá noc, svätá noc, ktorá všetkým
zúčastneným i divákom pripomenula nadchádzajúce Vianoce. Vianočnú
atmosféru nám priblížila aj výstava „Vianočná nálada“, na ktorej sa
prezentovali naše šikovné tisovské ženy výtvormi svojich šikovných rúk šúpolienky,

medovníčky,

výšivky

a

výstava

starých

vianočných

pohľadníc.
26. decembra sa konala v Kultúrnom dome v Rimavskej Píle premiéra
divadelnej hry NEPREBUDENÍ, ktorú nacvičili členovia DS T. Vansovej
z Rimavskej Píly. Išlo o vlastnú adaptáciu poviedky Martina Kukučína
„Neprebudený“ v úprave a réžii Jaroslava Lacku. V hlavnej úlohe husiara
Ondráša Machuľu sa predstavil Ľubomír Bagačka, ďalej hrali: Zuzana
Vasová,

Ján Mihók, Zlata

Huľuková, Monika Miškove, Vlasta

Svinčiaková, Milan Bútor, Tomáš Brádňanský, Jana Maťková, Mário
Brukner, Zuzana Vengrínová. Preplnená sála už starého „kulturáku“
búrlivým potleskom ocenila výkon piľanských divadelných ochotníkov.
Po nej nasledovala veselá Štefanská zábava až do rána.

7. Ekonomická oblasť:
7.1 Služby mesta spol. s.r.o. Tisovec
100% majetkovú účasť v tomto podniku má Mesto Tisovec. Jeho
riaditeľom a konateľom aj v roku 2009 bol Ing. Štefan Bálint, druhým
konateľom bol JUDr. Mário Keleti. Podnik má ďalších 14 zamestnancov,
a 3 členov dozornej rady – Ing. Róbert Buchta, Ing. Viera Krišková,
Július Krajči. Aj v tomto roku v ich správe bolo 186 mestských bytov I.
kategórie a 66 bytov II. kategórie, zaoberali sa výrobou a dodávkou tepla
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a teplej úžitkovej vody v dvoch kotolniach – na sídlisku Stred a Hradová,
venovali sa údržbe mestských komunikácií, zelene a verejného osvetlenia
a verejného rozhlasu. Zabezpečovali tiež vývoz tuhého komunálneho
odpadu z Tisovca a Rimavskej Píly. V rámci drobných služieb
obyvateľom zabezpečovali elektrikárske služby, autodopravu a iné. 3.4.
havaroval ich traktor Zetor s kontajnerom v Rimavskej Píle; traktor bol
úplne zničený a následne odpredaný na náhradné diely za 3.787,- €,
nový bol kúpený za 8.447,- €. Taktiež zakúpili vozidlo LIAZ v hodnote
6.404,- €. Vo svojej správe mali 2 Domy smútku, 2 cintoríny, v ktorých
sa nachádza približne 3.730 hrobov. Vo svojej predajni Pohrebníctvo
realizovali predaj truhiel, kytíc a iného darčekového a záhradníckeho
tovaru. V predajni Kníhkupectvo – Info ponúkali nielen našim občanom
knihy, hračky, papiernícky tovar, školské potreby, suveníry, CD a DVD,
ale čoraz väčšiemu turistov a návštevníkov mesta poskytovali informácie
o meste, možnostiach turistiky, ubytovania či stravovania. V oboch
predajniach poskytovali zamestnanci služby poisťovne Kooperatíva. V
auguste

2009

sa

podnik

stal

víťazom

vyhláseného

verejného

obstarávania na výstavbu bazénov v areáli ZŠ, ktoré majú byť postavené
a dané do užívania v lete 2010 v celkovej hodnote viac ako 330 tis. €.
7.2 Mestské lesy Tisovec, spol. s.r.o.
Riaditeľom a konateľom tejto spoločnosti sa stal Ing. Karol Kubíni.
Druhým konateľom spoločnosti bol naďalej Jaroslav Lacko a dozornú
radu tvorili JUDr. Mário Keleti, Mgr. Marián Krivuš a Milan Šlajfer,
poslanci MsZ. Podnik zamestnával 11 zamestnancov, z toho 9 z Tisovca a
Rimavskej Píly. Obhospodarovali 9 479 ha zalesnenej plochy. Svoju
činnosť zamerali na služby v rámci lesníctva a ťažby dreva, na služby
súvisiace s poľovníctvom, piliarsku výrobu, vykonávanie zemných prác
so strojmi a opravu a údržbu motorových vozidiel, na veľkoobchod a
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maloobchod s drevom, pričom tvrdé palivové listnaté drevo predávali v
cene 25,-€ s DPH/prm, mäkké palivové listnaté drevo predávali v cene
22,- € s DPH/prm a ihličnaté palivo v cene 15,50 € s DPH/prm.
Spoločnosť v tomto roku vykázala zisk 187,75 €, keď výnosy
predstavovali 379.046,- € a náklady 378.858,- €.
7.3 CALMIT, výrobný závod Tisovec
V roku 2009 nahradil vo funkcii riaditeľa Jaroslava Huráka Ing.
Ľubomír Bendík. Zaoberali sa výrobou haseného a nehaseného
bieleho vápna, veľmi čistého a jemného vápenného hydrátu, jemného
vápenca Florakalk, drveným kamenivom rôznej hrúbky a pieskom na
stavebné účely aj pre súkromné osoby v cene 10,12€ s DPH/tona. V
decembri spustili do skúšobnej prevádzky novú dvojšachtovú pec
CIMPOBRETTI na výrobu vápna, ktorá má byť šetrnejšia k životnému
prostrediu. Pec je vysoká 58 metrov, je na viac druhov paliva a do jej
výstavby investovala firma Calmit 9,2 mil.€. Celkovo by mal závod zvýšiť
výrobu vápna na 180.000 ton vápna ročne. Aj pri zvýšenej výrobe sa
snažili znížiť objem produkcie CO2 a ostatných tuhých znečisťujúcich
látok inštaláciou látkových filtrov na ostatné 4 staršie pece, čo sa im
podarilo priemerne o 78%.
V roku 2009 to bola jedna z najstabilnejších firiem v meste, ktorá aj v
čase hospodárskej krízy nepristupovala k hromadnému prepúšťaniu
pracovníkov a k obmedzenej pracovnej dobe a zamestnávala cca 120
zamestnancov.
7.4 Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s.
Generálnym riaditeľom firmy bol naďalej Ing. František Alberty.
Hospodárska kríza doľahla aj na túto najväčšiu strojársku firmu v
regióne. Koncom roka 2008 v trvalom pracovnom pomere zamestnávali
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cca 470 ľudí, začiatkom roka 2009 odišlo asi 20 zamestnancov, väčšinou
v dôchodkovom veku. Od februára skrátili vo firme pracovný týždeň na 3
dni, pričom v čase voľna vyplácali 60% zo mzdy. Aj keď k oficiálnemu
hromadnému prepúšťaniu nedošlo, v máji bolo prepustených ďalších 50
zamestnancov, prevažne dohodou. V máji pozastavili výrobu celkom na 2
týždne, ale už v júni výrobu obnovili, o čom priniesla správu aj STV vo
svojom

spravodajstve.

Podľa

zákaziek

zamestnanci

pracovali

v

obmedzenom režime a často aj nárazovo a počas víkendov. Hlavným
výrobným programom CSM bola aj naďalej výroba UDS (Univerzálny
dokončovací stroj) v rôznych modifikáciách UDS 114, UDS 214, UDS
232, stroj TELEMAN, univerzálne terénne vozidlo Hill Catt v kooperácii
s firmou Scotrack, univerzálny odtarasovací stroj UOS 155. Svoje
výrobky firma vyvážala najmä do Ruska a krajín bývalého Sovietskeho
zväzu pre naftárov a plynárov.
7.5 Vanda s.r.o. Tisovec
Majiteľom odevnej spoločnosti bol Milan Kušev, ktorý firmu získal už v
roku 2008. Hoci na začiatku roka v závode pracovalo okolo 120
pracovníkov, v apríli prebehla prvá vlna prepúšťania, prepustených bolo
34 žien, v júni po druhej vlne ostalo pracovať cca 60 žien. Ku koncu roka
bolo nahlásené hromadné prepúšťanie, ku ktorému však nedošlo,
nakoľko sa firme podarilo získať nové objednávky. Firma svoje výrobky –
pánske košele, pracovné obleky i školské rovnošaty exportovala prevažne
do Anglicka a Rakúska.
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8. Školstvo
8.1 Základná škola Dr. Vladimíra Clementisa Tisovec
Vedenie školy pracovalo v nezmenenej zostave: riaditeľ Mgr. Klement
Kéry, zástupkyňa PaedDr. Katarína Dominiková, výchovnou poradkyňou
bola PaedDr. Miriam Kubinská, vedúcou školskej jedálne Oľga Oravcová.
Na I. stupni učilo 12 pedagógov, na II. stupni 15 pedagógov, v školskom
klube pracovali 2 vychovávateľky, nepedagogických zamestnancov bolo
16. Celkový počet žiakov bol 407, z toho chlapcov 196 a dievčat 211. Z
celkového počtu sa 41 žiakov vzdelávalo v 4 špeciálnych triedach. Na
konci šk. roka 2008/2009 prospelo 393 žiakov, z toho 137 prospelo s
vyznamenaním,14 žiakov neprospelo. 15 najúspešnejších žiakov školy
bolo odmenených vecnými cenami a pochvalným uznaním riaditeľa
školy: Tereza Svinčiaková, Alexandra Bartová, Patrícia – Daniela
Babušáková, Martin Hepka, Ester Magyarová, Katarína Kojnoková,
Natália Nagajová, Matej Dianiška, Bibiána Dianišková, Matej Stejskal,
Lívia Vančíková, Ľubica Šupková, Lenka Debnárová, Kristína Bysterská,
Štefánia Kováčová. Okrem toho boli odmenení úspešní riešitelia
medzinárodnej matematickej súťaže Klokan - žiaci Ester Magyarová,
Matej Bálint, Tomáš Manica a Patrícia Zvarová. Traja žiaci získali
ocenenie za úspešnú účasť v celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert Zuzana Sabová, Ľubica Šupková a Ján Sabó. Najlepšia žiačka 9. ročníka
Kristína Bysterská dostala od primátora mesta MP3 prehrávač, Ján
Nagaj a Katarína Zvarová dostali od riaditeľa školy 4MB USB kľúče.
Najlepší žiak, ktorý odchádzal zo školy, dostal vecnú odmenu od
primátora mesta Ing. Petra Mináča – prenosný počítač: odmenu získal
Ján Sabó, žiak VIII. A triedy, ktorý od septembra pokračuje v štúdiu na
EGT v Tisovci. Pri hodnotení sa brali do úvahy prospech, správanie,
reprezentácia školy navonok a úspešnosť v súťažiach a predmetových
44

olympiádach.
Žijeme vo svete, v ktorom sa dostávajú drogy v spoločnosti na také
miesto, kde nepatria..“. (Š. Oľha: Drsný diktát drogy)
Žiaci a učitelia školy usporiadali 6. mája 2009 Konferenciu
o drogách a zdravom životnom štýle. Konferencia sa konala
v MsKS Tisovec a zúčastnilo sa jej približne 80 žiakov nielen z Tisovca,
ale aj z prizvaných základných škôl. Z najväčšej diaľky prišli žiaci zo ZŠ
Postupimská z Košíc, okrem nich pozvanie prijali aj Základná škola s
materskou školou v Muráni, Základná škola v Pohronskej Polhore,
Základná škola v Čiernom Balogu a Stredná odborná škola v Tisovci.
Svojou prítomnosťou podporil podujatie primátor mesta Tisovec Ing.
Peter Mináč, riaditeľ ZŠ Tisovec Mgr. Klement Kéry a psychologička
Mgr. Janka Ciráková z CPPPaP v Rimavskej Sobote.
V škole sú vytvorené veľmi dobré podmienky pre zariadenie školského
stravovania. V jedálni sa v tomto školskom roku vymenila podlaha,
vymurovala sa priečka medzi kuchyňou a jedálňou s výdajnými
okienkami a zakúpil sa nový výdajný pult.
8.2 Stredná odborná škola Tisovec
Aj v školskom roku 2008/2009 bol riaditeľom školy Ing. Ján Frntic,
zástupkyňou Ing. Valéria Parobeková, od 1.8.2009 bola za zástupkyňu
zvolená Ing. Anna Kožiaková. Pedagogických pracovníkov bolo 20, z
toho učiteľov 17 a 3 vychovávatelia,nepedagogických pracovníkov bolo 6.
V septembri 2008 do školy nastúpilo 196 žiakov:
Trieda

Počet
žiakov

Študijný odbor + zameranie

1. A

18

elektrotechnika

1.B

30

manažment regionálneho cestovného ruchu

1. C

20

elektrotechnika – informačné systémy

2. A

22

elektrotechnika
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3. A

18

elektrotechnika

3. B

20

elektrotechnika

3. C

15

technické a informačné služby - chémia

4. A

23

elektrotechnika

4. B

30

technické a informačné služby - chémia,
strojárstvo

V júni 2009 maturovalo na škole 53 žiakov. V maturitných predmetoch
anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra, PČOZ a
matematika dosiahli lepšie priemerné prospechy ako v minulom
školskom roku.
Škola disponuje 12 klasickými učebňami, 2 učebňami cudzích jazykov,
odbornou

učebňou

chémie

a

3

chemickými

laboratóriami,

3

počítačovými učebňami, učebňou strojníctva a technického kreslenia,
strojníckou a elektrotechnickou dielňou, telocvičňou, vonkajšími
ihriskami pre hádzanú a volejbal, posilňovňou, školskou knižnicou a
školským internátom s kapacitou ubytovania 95 žiakov.
Študenti využívali svoj voľný čas v 16 krúžkoch záujmovej činnosti.
Chlapci reprezentovali školu na športových súťažiach vo volejbale,
futbale a basketbale v rámci okresu, škola organizovala silový viacboj,
pretláčanie

rukou,

študentky

odboru

manažment

regionálneho

cestovného ruchu sa zúčastnili študijného pobytu v Grécku, vybraní žiaci
a učitelia reprezentovali školu na „Burze informácií o trhu práce“ v
Rimavskej Sobote a Revúcej, žiaci školy sa zúčastnili celoslovenských
súťaží Mladý vedec, matematických súťaží KLOKAN a MAKS,
internetovej súťaže MEĎ a medzinárodnej internetovej súťaže GENIUS
LOGICUS.
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8.3 Evanjelické gymnázium Tisovec
Riaditeľkou školy bola aj v školskom roku 2008/2009 PhDr. Helena
Pašiaková, zástupkyňou Mgr. Ľubomíra Petricová. V tomto školskom
roku začalo školu navštevovať 320 žiakov, v priebehu roka 1 žiačka
zanechala štúdium, 11 žiakom povolila riaditeľka školy absolvovať časť
štúdia v zahraničí (Anglicko a Írsko, USA) a 2 žiaci študovali podľa
individuálneho študijného plánu. Škola mala 11 tried (1 trieda
osemročného štúdia, 10 tried päťročného bilingválneho štúdia).
V škole pracovalo 29 pedagogických zamestnancov a 4 boli na materskej
a rodičovskej dovolenke; z celkového počtu 33 bolo 28 slovenských a 5
amerických učiteľov. Od apríla do júna učila na škole 1 francúzska
lektorka. Škola zamestnávala 11 nepedagogických zamestnancov.
Škola mala pre žiakov k dispozícii 11 klasických učební, 6 učební na
cudzie jazyky s 38 počítačmi, fyzikálne a chemické laboratórium,
mediálne laboratórium, školskú knižnicu, posilňovňu a malú telocvičňu,
kabinet psychologičky, kaplnku.
Žiaci školy sa zapájali do mnohých športových i vedomostných súťaží,
kde sa prejavila ich vysoká vedomostná úroveň. Spomeňme aspoň
niektoré:
- v olympiáde z anglického jazyka sa Magdaléna Lauríková (5.A)
umiestnila na 3. mieste v celoslovenskej súťaži.
- účasť na celoslovenskom workshope onkologickej výchovy v Bratislave,
kde žiačky Adela Blahová (2.A) a Jaroslava Líšková (3.B) informovali o
„Dni jabĺk“ na škole.
- študentská spoločnosť EGTeam, ktorá pracovala v rámci vzdelávacieho
programu Aplikovaná ekonómia, ukončila svoju činnosť so ziskom 4300
€. Jej člen Lukáš Vetrák postúpil do celoslovenskej súťaže Mladý líder,
Nikoleta Kamenská a Katarína Kandová postúpili do celoslovenského
finále počítačovej simulácie Bank of Action, Anton Dang a Branislav
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Klimo (obaja 5.A) reprezentovali v apríli Slovensko na Európskom kole
počítačovej simulácii Bank of Action v Bruseli. Spoločnosť získala 1.
miesto v marketingovej prezentácii na Veľtrhu študentských spoločností.
- členovia záujmového debatného klubu sa zúčastnili projektu „Debate
Europe Argument“ - rozhlasovej a televíznej exhibície najlepších
debatérskych tímov, kde získali 1. miesto; Juraj Vojčiak získal 2. miesto a
Lukáš Vetrák 4. miesto ako individuálni debatéri v tomto projekte. Juraj
Vojčiak reprezentoval SR aj na Majstrovstvách sveta v debate v Aténach.
- športovo zdatní študenti sa úspešne umiestňovali na súťažiach v
badmintone, halovom futbale, stolnom tenise, šachu, volejbale …
- 30 žiakov pracovalo v speváckom zbore EGT Voice, ktorý obohacoval
školské i mestské akcie a zúčastnil sa mnohých prehliadok zborového
spevu.
8.4 Materská škola Tisovec
Riaditeľkou bola naďalej Júlia Hodoňová. Okrem nej tu ďalej pracovalo
7 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov, ktorí sa starali
spolu o 84 detí v 4 triedach. K najzaujímavejším aktivitám, ktoré
pripravili pre deti ale aj ich rodičov, patria:
Deň mlieka – na dvore mali kozičku aj s kozliatkom a malou ovečkou,
mohli ich chovať, starať sa o ne...
Jesenné čarovanie – výroba postavičiek z prírodných materiálov a
následná opekačka
Vynášanie Moreny, maľovanie kraslíc, zdobenie perníkov, Ondrejovské
tradície – typické každoročné akcie, ktorými približujú deťom svet
ľudových tradícií.
V roku 2009 zakúpili pre deti nafukovací skákací hrad a z Mestských
lesov Tisovec sponzorsky získali nové lavičky a stôl na vonkajšie
posedenie. V júni začali s výmenou okien a zatepľovaním budovy, ktoré
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ukončili v polovici septembra.
8.5 Materská škola Rimavská Píla
Riaditeľkou až do roku 2010 ostáva Mgr. Vjerka Rečníková. Spolu s
ďalšou učiteľkou a 2 nepedagogickými pracovníčkami sa starali o 23
detí. Ide o jednotriednu školu pre deti vo veku 3 – 7 rokov, ktorú
navštevujú aj rómske deti (10). V tomto roku na okná namontovali nové
žalúzie, čaká ich ešte oprava podláh. Deti využívali aj počítačovú
techniku v blízkom Komunitnom centre, zúčastnili sa výletu do Bojníc,
pripravovali kultúrne programy pre občanov Rimavskej Píly: Deň
matiek, Deň seniorov, MDŽ, Fašiangový karneval...
8.6 Základná umelecká škola Tisovec
Riaditeľom školy bol naďalej Mgr. Milan Matucha, ktorý tiež vyučoval
hru na keybord, gitaru, basovú gitaru. Členmi pedagogického zboru boli:
Elvíra Nagyová – klavír; Mgr. Ľubica Sabová – PŠ, PHV, HN, akordeón;
Mgr. Oksana Ščúrová – spev, obligátny klavír; Hajnalka Vargová –
klavír; Vojtech Oláh – zobcová flauta, klarinet, saxofón, priečna flauta,
bicie; Mgr. Ivana Szőkeová – výtvarný odbor; Mgr. Marta Svobodová –
literárno-dramatický odbor; Ján Lakatoš – hra na husle a gitaru (do
mája 2009).
V šk. roku 2008/2009 bolo prihlásených 215 žiakov; v hudobnom
odbore 128, vo výtvarnom odbore 76 a v literárno-dramatickom odbore
11. ZUŠ sídli v budove ZŠ, k dispozícii má 5 malých tried na individuálne
vyučovanie a 2 veľké triedy na kolektívne vyučovanie; žalostné je však
zariadenie tried – chýbajú stoličky, poličky, skrine a dostupné vybavenie
je veľmi staré.
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Úspechy školy:Hudobný odbor
Pódium mladých umelcov
Sólový spev – Lučenec – Andrea Kirschová – zlaté pásmo – pedagóg:
Mgr. O.Ščúrová
Klavír – R.Sobota – Diana Ivanová – strieborné pásmo – pedagóg: H.
Vargová, Zuzana Sabová – bronzové pásmo – pedagóg: E. Nagyová
Komorná hra – Poltár – akordeónové kvarteto – 1.miesto v I. kategórii
– Patrik Perenčaj, Aneta Vetráková, Tomáš Manica, Vratko Sabó pedagóg: Mgr. Ľ. Sabová, Akordeónové kvarteto a A. Kirschová nás
reprezentovali na koncerte víťazov PMU v Tornali
Talent Revúca
Harmonické nástroje do 14 rokov – keybord
Alexandra Štellmachová – Čestné uznanie poroty – pedagóg: Mgr. M.
Matucha
Výtvarný odbor
Fašiangy na Gemeri
Zuzana Sabová – 1.miesto v III. kategórii
Tomáš Kriška – 3. miesto v III. kategórii
Vesmír očami detí
Martina Zelenáková – 3. miesto – 1.-4. roč. ZUŠ
Tomáš Kriška – postupujúci
Divadlo očami detí
Ján Sabó – 2.miesto v II. kategórii
Jakub Stejskal – 3.miesto v II. kategórii
Žiaci

a

pedagógovia

vystupovali

aj

na

rôznych

kultúrnych

a

spoločenských podujatiach v meste, organizovali výchovné koncerty pre
žiakov ZŠ a MŠ, pokračovali v tradičnej „Rodinnej pohode“, ktorej 8.
ročník sa konal 19.3. a na ktorej sa predstavili ako hudobníci i výtvarníci
celé rodiny – spolu 65 účinkujúcich.
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9. Zdravotná a sociálna starostlivosť:
V poskytovaní základnej lekárskej starostlivosti ani v tomto roku
nedošlo v meste k žiadnym zmenám. V zdravotnom stredisku na
Malinovského ulici mali svoje ambulancie: praktický lekár pre dospelých
MUDr. Peter Šuran, detská lekárka MUDr. Milota Bindasová,
stomatologičky MUDr. Zuzana Šuranová a MUDr. Božena Brziaková. V
administratívnej budove CSM na Daxnerovej ulici mala ambulanciu
MUDr. Anna Žiaková, praktická lekárka pre dospelých a dvakrát v
týždni tu poskytoval zdravotnú starostlivosť MUDr. Peter Marko,
gynekológ. V roku 2009 v Tisovci fungovala súkromná Lekáreň Tisovec
na Daxnerovej ulici, majiteľkou ktorej je PharmDr. Jana Strinková. V
tomto roku bola budova zrekonštruovaná a v suteréne vybudované
priestory pre ďalšie podnikateľské aktivity – solárium. Pribudnúť má aj
kozmetický a kadernícky salón. V roku 2009 otvorila ambulanciu na
Jozeffyho ulici veterinárna lekárka MVDr. Petra Poláková.
8. decembra mesto Tisovec získalo cez projekt Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR „Mobilná OPS“ 9- miestne osobné motorové
vozidlo FIAT Ducato, na ktoré MPSVaR prispelo sumou 16.600 € a
mesto sumou 7.220 €. Auto bude slúžiť na poskytovanie lepších
terénnych sociálnych služieb našim starším občanom. Pekný vianočný
darček.
9.1 Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Tisovec
Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj. Jedná
sa o verejnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou. Zariadenie
poskytuje komplexnú starostlivosť starým občanom a občanom so
zdravotným postihnutím. Štatutárnym zástupcom je Ing. Valéria
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Huňová - riaditeľka DDaDSS. V roku 2009 tu pracovalo 26
zamestnancov, ktorí sa starali o 43 klientov (25 klientov DD a 18 klientov
DSS s telesnými a psychickými poruchami). Vo svojej kuchyni zároveň
pripravovali racionálnu stravu i stravu zohľadňujúcu rôzne zdravotné
diéty pre ďalších cca 50 starších občanov mesta. V tomto roku pre
zlepšenie komfortu stálych obyvateľov domova vymaľovali izby klientov i
spoločenské miestnosti a vymenili staré drevené okná za nové plastové.
Lekársku službu zabezpečoval obvodný lekár podľa potreby a
požiadaviek

klientov,

výchovno-vzdelávacia

činnosť

zabezpečovali

pravidelnými mesačnými prednáškami zdravotné sestry, pastoračná
činnosť bola zabezpečená každú stredu evanjelickým farárom a na
požiadanie katolíckym farárom. Kultúrne akcie organizovali pri rôznych
príležitostiach a sviatkoch, nechýbali stretnutia so seniormi z iných
zariadení, klubov dôchodcov, invalidov a pod. Najviac potešili vystúpenia
detí z materskej školy, základnej školy, základnej umeleckej školy,
folklórneho súboru a žiakov evanjelického gymnázia. Zaujímavou akciou
bol tohtoročný JUNIÁLES, na ktorom sa stretli deti zamestnancov s
„babkami a dedkami“ v družnej debate i spomienkach na časy ich
detstva. V letnom období relax a príjemný oddych našli naši „starkí“ v
areáli záhrady pri opekaní špekačiek, grilovaní či posedení pri guláši.
Keďže „patrónom“ nášho DD a DSS je maestro Marián Lapšanský a
aspoň jedenkrát do roka si nájde čas na návštevu, zamestnanci a
obyvatelia mu pripravili tohto roku milé prekvapenie – pri príležitosti
životného jubilea dostal od nich krásnu tortu v tvare klavíra.

9.2 Detský domov Škovránok Tisovec
Riaditeľkou DD Škovránok bola Mgr. Zuzana Fábryová. Veľkou
zmenou v súčasnej histórii detského domova bolo zlúčenie Detského
domova Dalmatín v Tisovci s Detským domovom Škovránok v Hnúšti,
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ktoré sa uskutočnilo 1. januára 2006.
O 27 detí vo veku 2-25 rokov, ktoré boli rozdelené do 3 samostatných
skupín, sa staralo 8 vychovávateliek, 2 gazdiné a 3 ďalší zamestnanci
(údržbár a šofér, ekonómka, sociálna pracovníčka). Dve skupiny boli
vytvorené pre neplnoleté deti (10+11), v jednej skupine bolo 6 mladých
ľudí, ktorí mali k dispozícii samostatný byt a pripravovali sa na
samostatný život – sami si hospodária, varia, perú, upratujú...
V apríli tohto roku usporiadali Deň otvorených dverí, na ktorý pozvali
deti z materských škôl, základnej školy ale i ostatných obyvateľov mesta,
aby videli, ako si tu deti žijú, ako pracujú, zabávajú sa ...
Pri Detskom domove pracuje aj OZ Škovránčatá, ktoré sú poberateľom
2% daní z príjmu a pomocou nich i sponzorských darov prispievajú
k zlepšeniu kvality života detí v detskom domove, pomáhajú utužovať
vzťahy mimo priestorov detského domova, dávajú šancu deťom zažiť
a poznať viac ako môže poskytnúť rozpočet detského domova. Aj vďaka
nim a Nadácie Úsmev ako dar mohli deti z nášho domova zažiť krásne
prázdninové dni v Kysaku, Banskej Bystrici či na Krokave.

10. Duchovný život
Evanjelický a.v. cirkevný zbor Tisovec
Zborovým farárom v Tisovci bol naďalej Mgr. Marián Krivuš. Cirkevný
zbor v v tomto roku evidoval 658 členov, z toho 226 mužov a 342 žien a
90 detí.
Počet Služieb Božích

Priemerná účasť

Hlavné SB

65

88 + 13 detí na besiedke

Pôstne SB

4

23

Adventné SB

3

27
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Modlitebný večer

4

Domov dôchodcov

16

14

V roku 2009 bolo vykonaných 9 krstov (6 chlapcov, 1 dievča, 2 dospelí),
cirkevných pohrebov bolo 13 (6 mužov, 7 žien), cirkevný sobáš bol 1,
konfirmovaní boli 6 členovia.
V zbore ďalej organizovali biblické hodiny pre mládež, dorast a
dospelých (spolu 113), v rámci Detskej besiedky pripravili Deň rodiny,
Tekvicovú párty, vianočné vystúpenie, cirkevný spevokol reprezentoval
zbor a mesto na Stretnutí spevokolov Rimavského seniorátu v Lehote
nad Rimavicou.
V školskom roku 2008/2009 bolo prihlásených na náboženskú výchovu
z I. stupňa ZŠ 32 detí, z II. stupňa 23 detí.
Sumou 6.640,- € (200.000 Sk) prispelo mesto na opravu evanjelického
kostola, ktorá prebieha už od roku 2000.
Okrem tohto zboru v Tisovci a m.č. Rimavská Píla pôsobili Evanjelický
a.v. cirkevný zbor Rimavská Píla (zborovým kňazom je

diakon Ján

Belica; k tomuto zboru patrí aj fília Hačava), rímsko-katolícka cirkev farnosť Tisovec (Mons.ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD.).

11. Šport
V roku 2009 si 9 športových klubov pôsobiacich v meste Tisovec podalo
žiadosti na pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
Schválené a pridelené boli nasledovne:
Klub RTVS - posilňovňa

300,00 €

KST Tisovec

630,00 €

Volejbalový klub Tisovec

500,00 €
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TO KOS Rimavská dolina

670,00 €

Futbalový klub CSM „B“

790,00 €

Speleoklub Tisovec

630,00 €

Stolnotenisový klub Tisovec

830,00 €

Lyžiarsky SKI Klub

1 160,00 €

Off Road Tisovec

630,00 €

11.1 OFF ROAD Tisovec:
5. ročník tohto podujatia sa konal v dňoch 17.-19. apríla. Prihlásilo sa
naň 350 majiteľov terénnych áut so svojimi posádkami

nielen zo

Slovenska, ale aj ďalších 6 krajín. Preteky a autá prilákali do Tisovca
niekoľko tisíc záujemcov a obdivovateľov týchto vozidiel. Usporiadatelia
pripravili pre súťažiacich 105 km trate v náročnom teréne, 8 skúšok
zručnosti, a perličkou bol „bahenný kúpeľ“
v Dolinke.
11.2 KST Trstie Tisovec:
Predsedom klubu je Rodan Štrba.
14. februára usporiadali 35. ročník Zimného výstupu na Trstie, ktorého
sa zúčastnilo 62 turistov nielen z Tisovca, ale i blízkeho okolia.
Najmladším účastníkom bol 3-ročný Samko Keleti, najstarším Ján
Kliment z Hnúšte, takmer 80-ročný pán. Pre všetkých zúčastnených bolo
na chate pripravené malé občerstvenie. Kultúrnym doplnkom tohto
podujatia bola aj tradičná výstava fotografií Milana Slabeja, ktorej 8.
ročník sa niesol v znamení motta: „Krása čo oku lahodí, dušu pohladí,
srdce poteší...“
V dňoch 25. -26. septembra pripravili v spolupráci so ZŠ Tisovec
spomienkovú akciu pri príležitosti 85. výročia založenia Klubu
československých turistov v Tisovci a 80. výročia úmrtia Václava
Vraného, jedného z jeho zakladateľov. Spomienkovému výstupu na
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Trstie predchádzala beseda o V. Vranom, jeho živote i práci a položenie
kvetov pri hrobe na miestnom cintoríne. Vybraní žiaci, ktorí sa zúčastnili
výstupu, si uctili jeho pamiatku aj pri mohyle pri machovom rašelinisku,
na mieste, kde Vraný zomrel a ktorú mu vďační tisovskí turisti postavili
na prvé výročie úmrtia. Na chate boli pre žiakov pripravené rôzne hry,
ktoré preverili ich vedomosti, ale aj zručnosti a odvahu. Akcie sa
zúčastnilo 21 žiakov a 8 dospelých.
11.3 KST TO KOS Rimavská dolina:
Predsedom oddielu, ktorý si v tomto roku pripomenul 25. výročie
založenia a ktorý v Tisovci funguje od roku 1993, je naďalej Dušan
Kojnok. Do klubu sa v tomto roku prihlásilo rekordných 130 členov (64
dospelých a 66 detí). Oddiel pripravil v tomto roku 3 pravidelné akcie:
- 25. ročník „Ondrejovho pochodu vďaky na Kraskovskú pastvu“ (10.1. 15 účastníkov),
- Výstup na Hradovú (25.4. - 76 účastníkov),
- 15. ročník „Valikinou trasou“ (24.10. - 42 účastníkov).
Oddiel pripravil pre všetkých záujemcov aj túry do ostatných častí
Slovenska:
- Po literárnych a historických stopách BBSK (21.3. - 46 turistov
navštívilo Španiu Dolinu a Tajov),
- Za vlkmi do Polonín (9.-11.4. - 7 členov TO KOS spoznávalo
najvýchodnejšiu časť Slovenska),
- Víkend v Malej Fatre (8.-10.5. - 27 turistov zdolalo roklinu Diery, Veľký
a Malý Rozsutec, Chleb a Stoh),
- Za povesťami o slovenských hradoch (23.5. - 14 záujemcov navštívilo
Sklabinský hrad a Múzeum slovenskej dediny v Martine-Jahodníkoch),
- Výstup na Kráľovu hoľu (20.6. - zdolalo ju 13 turistov),
- Turistická dovolenka (24.7.-1.8. - 16 turistov spoznalo krásy Českého a
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Saského Švajčiarska, kraj Labských pieskovcov i krásy Prahy),
- Výstup na Slavkovský štít (16.8. - 3 odvážlivci podnikli túto náročnú 10hodinovú túru),
- Vysoké Tatry (30.8. - 44 záujemcov prešlo z Lysej Poľany cez Poľský
hrebeň a Vysokú, okolo Sliezskeho domu do Starého Smokovca, alebo zo
Starého Smokovca cez Hrebienok a Velickou dolinou späť do Smokovca).
Dušan a Mirka Kojnokovci propagovali krásy tisovskej prírody a
Hradovej zvlášť aj v relácii Rádiovíkend, ktorú 23.6. nahrávala
redaktorka Silvia Hoffmannová z rádia Regina Banská Bystrica.
11.4 Lyžiarsky SKI Klub:
Hoci Tisovec bol vždy baštou lyžiarskych športov v našom okrese,
posledné tri zimné sezóny lyžiarom vôbec neprajú. V klube, ktorého
predsedom je Marcel Lopušný, pracoval v roku 2009 žiacky oddiel.
Trénovať chodili na umelo zasneženú Čertovicu a do strediska Košútka v
Hriňovej.
13.-15. marca sa konala súťaž o Slovenský pohár žiakov v zjazdových
disciplínach v Oščadnici – Veľká Rača. Tisovec tu reprezentovali:
Patrícia Lopušná, Janko Kožiak, Libor Brndiar, Dušan Remper (všetci v
kategórii starší žiaci).
obrovský slalom - miesto

slalom - miesto

Dušan Remper

17. a 14.

9

Libor Brndiar

21. a 20.

17

Ján Kožiak

26. a 21.

21

Patrícia Lopušná

17. a 19.

19

Celkovo mal Slovenský pohár 7 kôl (7x slalom, 7x obrovský slalom) a
naši mladí pretekári sa v ňom nestratili:
Patrícia Lopušná s celkovými 137 bodmi skončila na 26. mieste, Dušan
Remper so ziskom 141 bodov skončil na 21. mieste, Libor Brndiar so
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ziskom 121 bodov skončil na 26. mieste a Jankovi Kožiakovi 93 bodov
vynieslo 31. miesto.
11.5 Stolnotenisový klub Tisovec:
Predsedom tohto aktívneho klubu, ktorý pôsobí v našom meste od roku
1996, je Ján Filipiak. V tomto roku sa náš klub zlúčil s klubom Magnezit
Revúca, ktorého A družstvo hrá II. ligu, B a C družstvá hrajú III. a IV.
ligu, prevažne v Tisovci. Klub má v súčasnosti 18 tisovských členov –
mužov a dorastencov.
21. marca zorganizovali 11. ročník Majstrovstiev Tisovca v stolnom
tenise, ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 pretekárov z Tisovca, Hnúšte a
Klenovca.
Výsledky:
Registrovaní muži: 1. Tibor Ivarg
2. Ľubomír Ulický
3. Juraj Remeň
Neregistrovaní muži: 1. Jakub Filipiak
2. Róbert Kováč
3. Ján Ďurík
Štvorhry: 1. Juraj Remeň – Július Legéň
2. Tibor Ivarg – Jakub Filipiak
3. Ľubomír Ulický – Ján Filipiak
Deti: 1. Severín Zelenák
2. Ľubomír Palík
3. Ján Filipiak ml.
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11.6 Úspech tisovského futbalu:
17. novembra bol na vyhlasovaní tradičnej ankety „Najúspešnejší tréneri
SsFZ za rok 2009“ v kategórii tréner mládeže vyhlásený za najlepšieho
Ján Rosiar ml. Svojou trénerskou prácou sa významnou mierou podieľal
na jarnom historickom postupe žiakov FK CSM Tisovec do II. ligy
skupiny Juh. V tomto roku pôsobil spolu s Jánom Rosiarom st. aj ako
tréner družstva dospelých FK CSM, ktoré po jesennej časti figuruje na 1.
mieste IV. ligy skupiny JUH.
Mužstvo dospelých hrá od jesene roku 1995 až doteraz IV. ligu
skupiny JUH. Za tie roky došlo v mužstve k niekoľkým zmenám v kádri,
starí hráči ukončili svoju kariéru a káder sa začal omladzovať. V priebehu
rokov 1995 až 2009 sa Tisovčania stále držia v súťaži IV. ligy skupiny
a momentálne sú najdlhšie pôsobiacim mužstvom v IV. lige skupiny
JUH. Počas týchto rokov sa mužstvo dospelých vždy držalo v horných
miestach tabuľky, v sezóne 2008/2009 družstvo CSM Tisovec skončilo
na 6. mieste zo 14 družstiev - odohrali 26 zápasov s bilanciou 11 výhier, 5
remíz, 10 prehier a získali 38 bodov, ale ani jeden ročník sa nepodarilo
mužstvu postúpiť do vyššej III. ligy. Podariť sa im to môže práve v tejto
sezóne 2009/2010, keď sú momentálne Tisovčania na prvom mieste
v tabuľke.
Po úspešnom účinkovaní žiakov v III. lige skupina D v sezóne
2008/2009, kedy skončili na 2. mieste zo 14 družstiev (odohrali 26
zápasov s bilanciou 20 výhier, 3 remízy, 3 prehry a získali 63 bodov),
postúpilo mužstvo žiakov do II. ligy skupina JUH. Bol to veľký úspech
mládežníckeho futbalu v meste Tisovec. Pričinili sa o to starší žiaci /
ročník 1994-1995/ pod vedením trénera Miroslava Lukáša a mladší
žiaci /1996 -1997/ pod vedením trénera Jána Rosiara ml.
Mužstvo dorastencov pôsobí v V. lige skupina D od sezóny
2007/2008, keď v sezóne 2006/2007 vypadli zo IV. ligy skupiny JUH.
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Pre túto sezónu je dôležité, aby si mužstvo dorastencov udržalo dobré
postavenie v tabuľke. V sezóne 2008/2009 družstvo skončilo na 10.
mieste z 13 družstiev (odohrali 24 zápasov s bilanciou 8 výhier, 2 remízy,
14 prehier a získali 26 bodov). Káder mužstva momentálne tvorí 19
hráčov, z ktorých sa aktívne zúčastňujú tréningov a zápasov 13 hráči.
11.7 Mestský športový areál pri ZŠ Tisovec:
Areál pozostáva z 1 tenisového kurtu, 1 univerzálneho ihriska
využívaného na tenis alebo volejbal, 1 ihriska s umelým trávnikom na
minifutbal, 1 ihriska na plážový volejbal a v tomto roku bolo dobudované
basketbalové ihrisko. Športoviská sú využívané od marca do novembra v
dopoludňajších hodinách žiakmi ZŠ v rámci hodín telesnej výchovy,
poobede ihriská slúžia verejnosti a študentom EGT na telesnú výchovu.
V tomto roku areál využilo 712 športuchtivých obyvateľov mesta a na
prenájme ihrísk sa vyzbieralo 3.705,- €.
11.8 I. Gemerské športové dni v Putnoku
Prvou aktivitou projektu „Otvorené brány, otvorená náruč Gemera a
Malohontu“ boli Gemerské športové dni v Putnoku. Program aktivít bol
rozdelený do troch dní, počas ktorých obyvatelia oboch partnerských
miest súťažili v jednotlivých disciplínach. Súťaže prebiehali v mestskej
športovej hale a mestskom kultúrnom stredisku v Putnoku.
9.10.2009:

Uskutočnilo

sa

slávnostné

otvorenie

Gemerských

športových dní. Prvá športová disciplína bola hádzanie šípok na terč.
Súťaže sa zúčastnili ženy aj muži vrátane primátorov miest a poslancov
mestského zastupiteľstva.
10.10.2009: Súťaže prebiehali v stolnom tenise, šachu, volejbale muži
a ženy, hádzanej ženy, futbal rehabilitačných inštitúcií. Stolný tenis bol
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silnou disciplínou športovcov z Tisovca, ženská hádzaná dopadla lepšie
pre družstvo z Putnoku.
11.10.2009: Posledný deň súťaží bol venovaný najpopulárnejšiemu
športu - futbalu. Turnajovým spôsobom hrali svoje zápasy žiaci,
dorastenci a „starí páni“. Ing. Peter Mináč sa aktívne zapojil do futbalu
so „starými pánmi“. Na záver domáci športovci predviedli ukážky
z aerobiku a z bojových umení.
Všetky športové súťaže prebiehali v duchu fair – play a vyše 200
účastníkov športových dní si vzájomné zápolenie skutočne užívalo.
Vznikli nové športové priateľstvá a boli dohodnuté športové stretnutia
v nasledujúcom období. Všetci sa už tešia na zimné a letné športové hry
v Tisovci v roku 2010.

12. Služby a obchod:
Dôležitou oblasťou života v meste sú jeho obchody, reštauračné a
ubytovacie zariadenia i prevádzky drobných služieb, ktoré majú slúžiť
občanom a návštevníkom mesta.
12.1 Obchody s potravinami a rozličným tovarom:
Na Jozeffyho ulici má svoje sídlo CSM Market. Nájdeme tu predajňu
potravín a mäsa, drogériu a parfumériu, železiarstvo a domáce potreby,
odevy, obuv, papierníctvo a hračky. Spolu je tu zamestnaných 17
pracovníkov.
Najväčšou firmou je Jednota COOP Brezno, ktorá v Tisovci
prevádzkuje 3 predajne: na Námestí, na Jesenského ulici a Supermarket
na Daxnerovej ulici. Spolu zamestnáva 16 predavačiek.
V predajni lučenskej firmy CBA, ktorá sídli na Jesenského ulici (Pod
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orechom), sú zamestnané 4 predavačky.
Porovnanie cien základných potravín:
Jednota
COOP

CBA

CSM Market

cukor

0,75 €

0,65 €

0,88 €

soľ

0,27 €

0,23 €

0,36 €

olej 1 l

1,29 €

0,99 €

1,01 €

múka

0,29 €

0,29 €

0,39 €

mletá káva 100 g 0,80 €

1,20 €

1,18 €

ryža

0,82 €

1,19 €

0,56 €

chlieb

1,06 €

0,99 €

1,10 €

mlieko

0,55 €

0,49 €

0,72 €

maslo 250 g

1,49 €

0,59 €

1,56 €

Ceny sú pohyblivé a zákazníci vyhľadávali predovšetkým akciové ceny.
Ďalšie predajne: Jana Hurajtová, BIP Potraviny, Spohypo, Dobrý mäsiar,
Ovocie zelenina Mariana Vetráková.
12.2 Ostatné predajne:
Svoje služby obyvateľom nášho mesta poskytovali ďalej: Elektro Kováč,
Pro Elektro, Elektro Viera Slašťanová – aj opravy práčok, umývačiek, VDrogéria Alžbeta Šablatúrová, 101 Drogérie, Drogéria Gomaz Klára
Ďalaková, Farby-laky Katarína Koncošová. Oblečenie a obuv sme mohli
nakupovať v predajni „Lucia“ Vlasta Lorková, v „Čínskom obchode“ a na
54 výpredajových akciách rôznych firiem v MsKS, ktoré sú veľmi
obľúbené. V meste fungovali aj Papierníctvo Atlas Viera Kubove,
Chovateľské potreby a 2 kvetinárstva – Oľga Cabanová, Marcela
Kajbová.
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12.3 Reštaurácie:
Kaviareň a reštaurácia Centrál ponúka príjemné a útulné posedenie
pri krbe. Svoje služby ponúka nielen miestnym obyvateľom, ale aj
turistom, ktorí si radi prídu pozrieť krásy Tisovca, ako aj jeho okolia.
Okrem jedál medzinárodnej kuchyne (talianske cestoviny, thajské
špeciality) sú špecialitami reštaurácie jedlá z bryndze, ktorá má svoju
výrobňu v Tisovci. V roku 2009 ponúkala obedové menu aj pre miestne
firmy (Calmit, Interstil) a miestne školy (ZŠ, EGT) v cene 2,22 € - 2,56 €.
Organizovali tiež spoločenské podujatia, svadby, stužkové, recepcie,
firemné posedenia.
Pizzeria Meredith sídli na Daxnerovej ulici (u Noskov) a ponúka 24
druhov pizze (najobľúbenejšia je pizza Meredith za 3,85 €/600 g,
špecialitou je Tisovská pizza s bryndzou, slaninou a klobáskou za 3,58
€/570 g), rôzne druhy cestovín a šalátov, zapekané rožky...
Pizzeria CSM v nákupnom stredisku CSM okrem pizze a cestovín
ponúka aj rýchle občerstvenie v podobe zemiakových placiek,
majonézových, zeleninových či rybacích šalátov …
Caffe Dariján okrem nápojov a výbornej kávy či horúcej čokolády
ponúka v lete v záhradnej časti možnosti rýchleho občerstvenia – grécky
(2,49 €) či šopský (1,99 €) šalát, lángoše, vyprážaný syr s hranolkami …
Cukráreň na Váhe zabezpečovala okrem predaja zákuskov aj predaj
tisovskej bryndze a ostatných mliečnych výrobkov.
Hotel Garni CSM na Daxnerovej ulici ponúka vo svojej reštauračnej
časti taktiež obedové menu v hodnote 2,49 €. V roku 2009 pripravili pre
záujemcov víkendovú akciu

„Kačacie hody“, na ktorých za tri dni

spotrebovali 6 kačíc, 100 kačacích stehien, 33 porcií kačacích pŕs, 5 kg
kačacej pečienky, 200 lokší, 15 knedlí a 100 porcií štrúdle.
Zároveň

poskytujú

ubytovanie

v

jedno

a

zrekonštruovaných izbách (spolu 27 lôžok a 4 prístelky).
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dvojlôžkových

12.4 Služby:
Kadernícke služby poskytovali vo svojich prevádzkach Jana Mojžišová,
Darina Vaľová, Astrid Komjatiová a Viera Svinčiaková. Kozmetické
služby poskytovala Denisa Ballová, krajčírske služby Silvia Dianišková a
Vlasta Demjanová. V meste máme 2 pekárne – Alfex a Pod Hradovou,
výrobu bryndze – Brysyrt. Obyvateľom mesta chýbali ostatné služby –
najmä čistiareň šatstva, oprava obuvi, hodiniek...

13. Iné udalosti:
Otvorené brány Gemera ...
V rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika –
Slovenská republika 2007 – 2013 partnerské mestá Tisovec a Putnok
(MR) pripravili a podali projekt v rámci opatrenia Ľudia ľuďom pod
názvom

„Otvorené

brány,

otvorená

náruč

Gemera

a Malohontu“.
Cieľom projektu je ešte viac prehĺbiť vzťahy medzi občanmi dvoch
partnerských

miest,

ktoré

sa

budujú

už

skoro

10

rokov

a prostredníctvom rôznych športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí budovať partnerstvo medzi občanmi oboch miest. Radostná
správa prišla z riadiaceho orgánu VÁTI v Budapešti, že podaný projekt
bol schválený a Tisovec ako aj Putnok získali spolu takmer 68 000 € na
realizáciu jednotlivých aktivít. 5% nákladov projektu budú hradené
z rozpočtu oboch miest. Vedúcim partnerom projektu je mesto Tisovec
a mesto Putnok vystupuje v úlohe cezhraničného partnera. Realizácia
projektu bude

prebiehať od 1.1.2009 do 30.9.2010.

jednotlivých aktivít projektu sú:
• letné športové dni v Putnoku a v Tisovci,
• zimné športové hry v Tisovci ,
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Obsahom

• konferencie partnerských miest a obcí v Tisovci a v Putnoku ,
• stretnutie mládežníckych samospráv ,
• putovná výstava tvorby umelcov z regiónu povodia riek Slanej
a Rimavy, príprava publikácie,
• kultúrny

festival

v Putnoku,

organizovanie

poľovníckeho,

rybárskeho a jazdeckého dňa,
• kultúrny festival v Tisovci, organizovanie poľovníckeho dňa ,
• záverečná konferencia v Tisovci.
Realizácia projektu bude vyššou úrovňou spolupráce obyvateľov oboch
partnerských miest. Dlhoročná spolupráca dáva záruky, že aktivity budú
úspešne realizované a pridelené finančné prostriedky budú účelne
využité pre budovanie partnerstva.
(zdroj: www.tisovec.com)

Sedí hoľa na prameni...
Na podnet Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a regionálneho
rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci a Turistického oddielu
KOS Rimavská dolina sa počas vlaňajšieho prechodu Clementisovou
cestou našiel a určil prameň, ktorého sprístupnenie a úprava bolo
následne v tomto roku spracované formou projektu a ten podporený
Mikroregiónom Muránska planina v mikrograntovom programe
„Šanca v našom regióne“. Projekt dostal názov :
„SEDÍ HOĽA NA PRAMENI“.
Zahŕňa vyčistenie a úpravu prameňa rieky Rimava pod Fabovou hoľou a
jeho okolia a tiež zastrešenie prameňa a osadenie prístrešku s lavičkami
a stolom v jeho blízkosti. Keďže sa prameň nachádza v blízkosti
turistických trás vedúcich na Fabovu hoľu, v projekte sa počíta aj s
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vyznačením odbočiek k prameňu a to jednak od turistického smerovníka
v sedle Kučelah, ako aj od trasy vedúcej zo sedla Burda na Fabovu hoľu.
Projekt spropaguje samotný vodný tok Rimavy, ale aj prírodu v jeho
okolí, oživí prírodné prostredie a čo je najdôležitejšie, zabezpečí stály
zdroj čistej vody v blízkosti trasy Rudnej magistrály, hojne navštevovanej
turistami nielen nášho regiónu, ale aj turistami z iných oblastí
Slovenska, ba aj zahraničia. Od plánov po realizáciu uplynul rok. K tomu,
aby sme dnes mohli širokú turistickú verejnosť a občanov mesta pozvať
ochutnať vody spod Fabovej hole bolo potrebné podniknúť jednotlivé
kroky a absolvovať niekoľko brigád.
20. september 2008 – Lokalizácia prameňa v rámci 27. prechodu
Clementisovou cestou. Dvaja členovia Komisie podnikateľskej a
cestovného ruchu a traja členovia TO KOS Rimavská dolina sa v prvej
fáze podujali nájsť najvyššie položený prameň a vyčistiť ho od hrubých
nánosov, konárov, tŕňov a buriny.
Apríl 2009 – Príprava a spracovanie projektu „Sedí hoľa na prameni“a
jeho následné odoslanie na Mikroregión Muránska planina.
Máj 2009 – Projekt podporený v mikrograntovom programe „Šanca v
našom regióne“ sumou 400,00 €.
Jún až september 2009 – Príprava a úprava materiálu na prístrešky
a úprava priestoru v okolí prameňa vypílením stromov a kríkov
zamestnancami Mestských lesov Tisovec.
8. august 2009 – Úprava okolia prameňa a odtoku, čistenie priestoru
odpratávaním buriny a konárov z vyťažených stromov, úprava spodnej
časti prístupového chodníka k prameňu.
15. august 2009 – Úprava priestoru pod prístrešok s lavicami a
stolom, vykopaním a vyrovnaním terénu, dokončenie úpravy prameňa
jeho vyhĺbením a vyložením skalami.
6. september 2009 – Osadenie tabuľky „Prameň Rimavy“ na
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turistický smerovník v sedle Kučelach, čistenie okolia smerovníka od
buriny a konárov, značkovanie odbočiek zo sedla Kučelach a od
turistickej trasy nad sedlom Burda k prameňu, odpratávanie konárov po
ťažbe dreva z turistického chodníka pri odbočke nad sedlom Burda.
8. - 9. september 2009 – Osadenie lavíc, stola a postavenie
konštrukcie prístrešku nad prameň a konštrukcie odpočívadla
zamestnancami Mestských lesov Tisovec.
12. september 2009 – Ochranný náter 4 kusov drevených smeroviek
„Prameň Rimavy“.
13. september 2009 – Nátery drevených konštrukcií odpočívadla a
nad prameňom, upevnenie 4 ks drevených odbočiek „Prameň Rimavy“, 2
kusy pod prameňom a 2 kusy na turistickej trase nad sedlom Burda,
odpratávanie konárov po ťažbe na ceste od prameňa k turistickej trase
nad sedlom Burda, úprava spodnej časti chodníka k prameňu a
likvidácia buriny v spodnej časti prameňa a chodníka.
15.,16., 17. september 2009 – Náter šindľov pripravených na
prekrytie prístreškov nad prameň a odpočívadlo, pokrytie striešok nad
prameňom a nad stolom s lavicami.
(zdroj: www.tisovec.com)

29. januára osobné auto zrazilo chodca na ceste medzi Tisovcom a
Rimavskou Pílou. Vodič zbadal neosvetleného chodca po prejazde
zákrutou v poslednej chvíli a už nemohol zabrániť zrážke. Dopravnú
nehodu zavinil 70 ročný chodec, išiel v pravom jazdnom pruhu po ceste
v smere od Tisovca na Rimavskú Pílu, bol v tmavom oblečení,
neosvetlený. V bezprostrednej blízkosti prichádzajúceho vozidla chodec
náhle vošiel do jazdnej dráhy auta. Chodec bol vyhodený nárazom na
čelné sklo vozidla a následne spadol na vozovku. Náraz bol taký silný, že
chodca doslova vyzulo z topánok a svojim telom rozbil čelné sklo.
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Posádka auta sa nezranila, chodca previezla RZP do nemocnice v Hnúšti.
Utrpel ťažké zranenia, ktorým nakoniec podľahol.
(zdroj: www.echoviny.sk)

17. apríla TV Markíza priniesla správu o nájdenom zatúlanom 3mesačnom medvieďati, ktoré sa potulovalo po Hviezdoslavovej ulici.
Dočasne sa ho ujali Ľudovít Hudec a Ján Vengrín, ktorí ho nachovali a
hľadali kompetentných činiteľov, ktorí mali rozhodnúť o jeho ďalšom
osude. Paradoxne ochranári navrhovali vrátiť chránené zviera hlbšie do
lesa, buď si nájde stratenú medvedicu, alebo zahynie. Nakoniec mal malý
tulák skončiť v ZOO Bojnice alebo v Spišskej Novej Vsi.
Medvedica Dáša je už v zoologickej záhrade v Bojniciach. Všetci veria,
že to bude pre ňu len prechodný pobyt a po niekoľkých mesiacoch skončí
v Rumunsku v záchytnom stredisku, odkiaľ keď vyrastie, ju pustia
do voľnej prírody.

1. júna firma Progress Trading a.s. Trebišov otvorila v Tisovci čerpaciu
stanicu, kde si záujemcovia môžu natankovať 2 druhy palív: Diesel a
Natural 95. Tisovčania sa tak po piatich rokoch, kedy museli chodiť do
najbližšej Hnúšte vzdialenej 12 km, dočkali novej „benzinky“. Hneď v
prvý deň jej služby využilo 65 majiteľov motorových vozidiel.

13. augusta Regionálne správy STV

informovali o rekonštrukcii

bytovky na Štefánikovej ulici č.956, keď sa viacerí obyvatelia tejto
bytovky sťažovali na zničené plastové okná. 18. augusta TV Markíza v
Prvých TV priniesla správu o nevydarenej rekonštrukcii bytovky na
Francisciho ulici, keď po oprave strechy začalo do bytovky zatekať.
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14. októbra poľská polícia zatkla 20 slovenských fanúšikov (medzi nimi
aj Pavla Bálinta ml. a Mateja Hudeca z Tisovca), ktorí v stredu večer po
víťazstve slovenského tímu vbehli na ihrisko a oslavovali postup
futbalistov na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vbehnutie na hraciu
plochu je u severného suseda trestným činom a slovenskí fanúšikovia
porušili zákon. Za tento čin im hrozil minimálne peňažný trest, alebo
dokonca aj tri roky za mrežami. Slováci si stredajším víťazstvom v Poľsku
zabezpečili historicky prvý postup na svetový šampionát, ktorý sa bude
konať v Južnej Afrike. Ako odškodné za väzenie v Poľsku boli všetci
zatknutí fanúšikovia pozvaní v novembri na večeru s našou futbalovou
reprezentáciou a dostali mnohé spomienkové darčeky. Správu priniesla
TV Markíza vo svojom Športovom spravodajstve.
Družke sa vyhrážal zabitím
20. októbra 44- ročný muž z Tisovca doma vulgárne nadával svojej 34ročnej družke. Vyhadzoval jej veci zo skrine, vyhrážal sa jej zabitím a
fyzicky ju napadol. Chytil ju pod krk, škrtil a ťahal ju za vlasy. Potom ju
hodil na zem. Priložil jej ku krku hlaveň doposiaľ nestotožnenej dlhej
guľovej zbrane. Pod hrozbou násilia mu musela žena sľúbiť, že ho
neopustí. Nespôsobil jej zranenia, žena však mala obavy o zdravie a život
svoj i svojej dvojročnej dcérky, ktorú počas celého incidentu držala v
náručí. Vyšetrovateľ v Rimavskej Sobote muža obvinil zo zločinu
vydierania a prečinu nebezpečného vyhrážania a hrozí mu trest odňatia
slobody na 4 až 10 rokov.
(zdroj:www.novohrad.sme.sk)
Železničná trať medzi Tisovcom a Hnúšťou v okrese Rimavská Sobota
je neprejazdná. „Vplyvom nepriaznivého počasia došlo 25. decembra
2009 na úseku Tisovec – Hnúšťa (pri Rimavskej Píle) k zosuvu pôdy zo
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svahu priamo na trať, a to v dĺžke deväť metrov,” informovala TASR
Zuzana Chalupová z odboru komunikácie Železníc Slovenskej republiky
(ŽSR). Železničná trať ostáva aj naďalej neprejazdná, pracovníci ŽSR v
súčasnosti pracujú na odstránení škôd a zatiaľ sa nedá odhadnúť, kedy
bude prevádzka na tomto úseku opäť obnovená. „Dôvodom je väčší
rozsah škôd. Finančné náklady bude možné vyčísliť až po dokončení
prác, pretože ešte nie je známe, akým spôsobom sa bude zosuv riešiť.
Jednou z možností je nahradenie múrom alebo doplnenie nového
násypu,” skonštatovala Chalupová. ŽSR zabezpečili pre cestujúcich
náhradnú autobusovú dopravu.
(zdroj: www.echoviny.sk)

14. Počasie a jeho osobitosti podľa mesiacov:

Január - celý mesiac sa niesol v znamení veľkej oblačnosti, hmly, keď
na konci mesiaca (po 20.1.) výdatné dažďové prehánky nahradili slabé
občasné sneženie. Najchladnejšie ráno bolo 10.1. s teplotou -14°C. Po
15.1. cez deň teplota neklesla pod 0°C.
Február – v prvej polovici mesiaca pokračuje daždivé počasie, denné
teploty sú v rozmedzí +2°C až +11°C. V druhej polovici mesiaca sa citeľne
ochladilo, najchladnejšie ráno sme mali 22.2. s teplotou -13,5°C a začalo
aj snežiť – napadlo do 12 cm snehu.
Marec – pokračuje premenlivé chladné počasie, striedajú sa dažďové a
slabé snehové prehánky; denné teploty nevystúpili nad +11°C. Sneh
celkom zmizol. 6.3. sa objavili prvé snežienky. Prvý jarný deň bol veľmi
chladný s rozpätím teplôt od -4°C do +5°C, 23.3. nám ešte snežilo.
Apríl – konečne sa začalo otepľovať, nastali príjemné jarné slnečné dni
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s miernym vetrom, priemerné denné teploty sa pohybujú okolo +20°C.
Máj - „Suchý apríl, mokrý máj, bude žitko ako háj“ - pranostika sa
vyplnila. Po teplom apríli sme mali opäť viac daždivých dní, ktoré sa
striedali so slnečným ale veterným počasím. 18.5. bol najteplejší deň s
dennou teplotou nad +27°C, ale v noci sme sa dočkali prvej tohtoročnej
búrky.
Jún – prvý júnový týždeň je studený s teplotami do +18°C, potom
nastúpili slnečné dni s teplotami nad +25°C, 29.5. teplota dosiahla až
+30°C. Posledný týždeň opäť ochladenie, premenlivé počasie s
dažďovými prehánkami.
Júl – letné prázdniny nás prvý týždeň privítali veľmi teplými dňami, ale
slnečné počasie sa striedalo s búrkami z tepla a lejakmi. Potom už
nasledovali krásne slnečné teplé dni, priemerná denná teplota okolo
+29°C až +30°C.
August – pokračovalo teplé, slnečné počasie s občasnými prehánkami a
ochladením

v

poslednom

augustovom

týždni.

Najchladnejšie

a

najupršanejšie bolo 29.8., práve na Deň Rimavskej Píly – teplota sa
pohybovala len okolo +19°C.
September – pokračuje chladnejšie veterné počasie s väčšou
oblačnosťou, slnečnejšie dni sprevádzal slabší vietor, ranné teploty
neklesajú pod +5°C, denné teploty sa pohybujú od +18°C do +22°C.
Október – prvé dni mesiaca s veľmi premenlivým počasím, denné
teploty sú v rozpätí +17°C až +27°C. 10.10. nastalo veľké ochladenie,
prišla búrka s hromobitím a bleskami a na chodníkoch v meste sa
objavili žaby. 14.10. prvýkrát zasnežilo, v tomto období sa teploty
pohybujú od 0°C do +5°C. Koncom mesiaca sa ešte mierne oteplilo, ale
dni boli typicky jesenné – hmlisté, daždivé, veterné.
November – typická jeseň, len 3 slnečné dni, inak oblačno, zamračené,
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hmlisto, veterno, dážď a lejaky, rána začínajú byť chladnejšie.
Najchladnejšie bolo 4.11. (-3°C až +3°C), najteplejšie 19.11. (+4°C až
+14°C).
December – prihlásil sa nie práve zimným počasím, ale relatívne
teplými dňami s teplotami od +2°C do +9°C. Až po 10.12. sa začalo
riadne ochladzovať, denné teploty sú pod nulou, fúka silný vietor. Po
20.12. sa ranné teploty zastavujú na -14°C, občasné snehové prehánky
nám priniesli do 20 cm snehu a tešíme sa na biele Vianoce. Ale skoro.
23.12. sa rapídne oteplilo, aj ranné teploty sú nad nulou, výdatný dážď
spravil z bielej periny hnedú pľušť, sneh celkom zmizol, celé vianočné
sviatky až do Nového roka sú daždivé a toto počasie narobilo problémy
železničiarom.
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