November 2017

8

TISOVSKÝ MESAČNÍK

„Nákup nových kníh“

Mestská knižnica A. H. Škultétyho zakúpila v rámci projektu „Nákup nových kníh“ 326 nových kníh vďaka podpore
z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. V rámci projektu sme získali dotáciu 3000 €. Hlavným cieľom projektu
bolo doplniť literatúru širokého obsahového spektra pre všetky vekové kategórie našich používateľov, aby sa naplnilo základné
poslanie knižnice, t.j. sprístupňovať knižničný fond a tým zabezpečiť permanentné požiadavky na knižnično-informačné služby.
Používatelia knižnice nájdu nové tituly krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých na policiach našej knižnice. Najviac
získaných titulov je z krásnej literatúry pre dospelých -164 kníh. Detskú literatúru sme doplnili o 118 titulov. Z náučnej literatúry –
44 titulov, sme sa snažili doplniť niektoré vedné odbory ako sú pedagogika, psychológia, sociálna práca a zdravotníctvo. Naša
knižnica sa snaží poskytnúť dostatok študijných materiálov pre študentov stredných i vysokých škôl, ale aj množstvo kníh pre
voľnočasové aktivity seniorov a deti. Novinky z krásnej literatúry pre deti i dospelých sú neustále vypožičané a rezervované, záujem
o nové tituly má vzrastajúcu tendenciu. Naša knižnica využíva automatizovaný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia knihy,
ktoré sú aktuálne požičané rezervovať na https://kniznica.tisovec.com/katalog/.
Každý dokument zakúpený z pridelených finančných prostriedkov je označený nálepkou s logom FPU a riadne zaevidovaný,
zapísaný v prírastkovom zozname a sprístupnený v on-line katalógu. Je fyzicky sprístupnený v knižničnom fonde na absenčné aj prezenčné vypožičiavanie. Z
finančnej podpory FPU vo výške 3.000 € bolo zakúpených 264 knižničných jednotiek. Ostatných 62 knižničných jednotiek bolo uhradených spolufinancovaním z
rozpočtu Mesta Tisovec v sume 544 €.

Lesný skanzen Tisovec
Mnohí z občanov mesta, ale aj prechádzajúci, si všimli počas týchto mesiacov výraznú aktivitu v opustenej záhrade na
Hviezdoslavovej ulici (oproti Mestských lesov Tisovec s.r.o.).
Dnes Vám už môžeme všetkým s hrdosťou oznámiť, že vysoké nasadenie zainteresovaných a ochota spolupracovať
priniesla ovocie a v tejto záhrade vyrástol LESNÝ SKANZEN TISOVEC. Tento krásny areál pre nás všetkých vybudovali
Mestské lesy Tisovec s.r.o. za spolupráce ochotných ľudí a organizácií. Už v roku 2016, v prvej etape realizácie tohto
projektu, Mestské lesy Tisovec s.r.o. vyčistili celý pozemok od náletových drevín a inváznych rastlín, oplotili budúci areál
a za spolupráce OZ Zbojská a Nadácie Orange začali I.etapu naplnenia myšlienky vybudovať areál ako oddychovú zónu
na konci náučného chodníka Voniaca. Do konca roka 2016 zamestnanci Mestských lesov Tisovec s.r.o. vybudovali altán
a osadili informačné tabule, ktoré mali prechádzajúcich turistov a deti oboznamovať s lesom, jeho funkciou,
s negatívnym vplyvom odpadov na životné prostredie a so spoznávaním lesných biotopov. V tomto roku 2017 sa
zmobilizovali ďalšie organizácie a po úspešnom získaní grantu od Nadácie Ekopolis naštartovali II.etapu projektu.
Následne sa podarilo získať aj granty od Nadácie EPH a Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron. V rámci týchto
projektov bol vybudovaný druhý altán s otvoreným ohniskom a premietacím plátnom, privedená elektrická energia, vyrobené interaktívne prvky a ďalšie prvky
drobnej infraštruktúry (napr. chodníky, drevorezby zvierat, domčeky pre hmyz, vtáčie búdky apod.). Mestské lesy Tisovec s.r.o. vybudovali jazierko s mostíkom,
detské ihrisko, mini lezeckú stenu, lavičky, stoly, toalety či odpadkové koše. Toto všetko spestrila mladá generácia (deti a študenti), ktorí vysadili stromčeky,
vyvozili chodníky štrkom, vyrobili drobné zvieratá, dokončili akupresúrny chodník, vymaľovali a skrášlili altán na motívy Ferdinanda Coburga a hlavne priniesli
dobrú náladu a novú energiu. Všetci zainteresovaní nadšenci svojou mierou prispeli k vybudovaniu nášho Lesného skanzenu Tisovec. Naďalej ale hlavným
garantom celého projektu ostávajú Mestské lesy Tisovec s.r.o., ktorých zamestnanci odpracovali na tomto projekte počas roka neuveriteľných cca 5 000 hodín.
Areál Lesný skanzen Tisovec sa nám všetkým podarilo dokončiť podľa plánu a slávnostne sme ho odovzdali verejnosti dňa 23.10.2017 za prítomnosti zástupcov
Múzea vo Svätom Antone, NP Muránska planina, zástupcov Združenia obecných lesov SR a Lesy Banská Belá, s.r.o., zástupcov miestnych škôl (ZŠ Tisovec, EGT
Tisovec a SOŠ Tisovec), zástupcov DDaDSS Tisovec, ako aj zástupcov MsL Tisovec s.r.o. a miestnych podnikateľov a občanov. V závere by sme chceli verejne
poďakovať všetkým dobrovoľníkom a nadšencom z radov podnikateľov, občianskych združení, ale aj dôchodcov a mládeže, ktorí svojou vlastnou prácou prispeli
k želanému výsledku, ktorý vznikol aj vďaka rešpektovaniu názorov a pripomienok všetkých zainteresovaných lokálpatriotov. Za všetkých Tisovčanov, okoloidúcich,
turistov, ale aj návštevníkov ĎAKUJEME:
Zamestnancom Mestských lesov Tisovec s.r.o. , Občianskemu združeniu OZ Zbojská (grant z Nadácie ORANGE a EKOPOLIS), T4 - občianskemu združeniu (grant
z Nadácie EPH a Partnerstva MP-ČH), umeleckým majstrom Jánovi Maciakovi a Pavlovi Hajdukovi z Michalovej, remeselníkom Milanovi Láskovi a Jaroslavovi
Koniarovi, žiakom ZUŠ a ZŠ v Tisovci, študentom SOŠ a EGT, Komisii podnikateľskej, cestovného ruchu a RR pri MsZ v Tisovci, podnikateľom Jozefovi Danišovi
DAJO – SERVIS a Ľubomírovi Hanuskovi ELHAN za materiál poskytnutý sponzorsky, firmám Zbojská s.r.o., TISWOOD s.r.o., TAXOVIA s.r.o., DDaDSS Tisovec za
sponzorské dary, Marcelovi Vlčekovi z Pohronskej Polhory za bezplatné poskytnutie fotografií.
Všetkým Vám ešte raz ĎAKUJEME Janka Rončáková a Ing. Katarína Mešková

Mestské lesy Tisovec s.r.o. vám oznamujú:
Palivové drevo na rok 2018 je potrebné nahlásiť do konca februára 2018. Z dôvodu veľkého
záujmu je maximálne množstvo palivového dreva na jeden rodinný dom 10prm. Cena je za
10prm - listnaté palivo 250€ a ihličnaté palivo 205€ a miešané 220€ s dopravou.(V prípade
vlastnej dopravy je z ceny odpočítané 50€). Nahlásiť je potrebné na tel. čísle 047 5494564,
0908 901 893, 0915 369 235 a email: lesy@stonline.sk

Pripravujeme v decembri

Tak krátko išiel som s vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou mi
pieseň nedospievali.
Dňa 13.11. 2017 uplynie 10 rokov od
smrti nášho syna Igora Horáčeka.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Rodičia, brat a dcéra
Bianka.

6.12. - Mikuláš v Tisovci a mikulášsky trh
/ záujemcovia o stánky - 5493264 /
7.12. - Mikulášska metelica žiakov ZŠ
8.12. - Daxnerov Tisovec
prehliadka speváckych zborov
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Clementisove dni 2017
Tradične tretí septembrový víkend sa v Tisovci
konali spomienkové oslavy Vladimíra
Clementisa, ktorý sa tu narodil 20. septembra
1902. Súčasťou bol aj 35. ročník diaľkového
turistického pochodu Clementisovou cestou
z Pohorelej a Zbojskej cez sedlo Burda do
Tisovca.
Spomienkové oslavy na tisovského rodáka sa
začali už v piatok prijatím hostí na radnici. Pri
tejto príležitosti predseda Slovenského zväzu
protifašistických
bojovníkov, p. Pavol
Sečkár, odovzdal
primátorovi mesta
Tisovec a hlavným
predstaviteľom
družobných miest
z krajín
Višegrádskej
štvorky –
z maďarského
Putnoku, poľského
Nowého Żmigródu
a moravskosliezskyc
h Ludgeřovíc – Čestné uznanie za zásluhy proti
fašizmu, za slobodu, za rozvíjanie odkazu SNP,
za dlhoročnú aktívnu spoluprácu.
Piatkový program pokračoval v evanjelickom
kostole v Tisovci 16. ročníkom Koncertu

obetiam represálií 50-tych rokov. Kultúrne
podujatie tradične otvorilmiestny Mužský
spevokol Dr. Samuela Daxnera pod vedením
Gabriely Rúfusovej. S pekným príhovorom
vystúpil zborový farár ECAV p. Radoslav Naď.
Program pokračoval vystúpením organistov –
Aleša Tománka z Ludgeřovíc i Jána Bačaka z
poľského Noweho Żmigródu a koncertom
flautistky Székely Anikó, ktorú na klavíri
doprevádzala Kincsesné Balogh Bettina z

Putnoku. Kultúrny program ukončili žiaci a
pedagógovia z tisovskej ZUŠ-ky.
Po nočnom lejaku a daždivom ráne sa ľuďom
vstávalo ťažko, no kto sa rozhodol pre túru,
určite neoľutoval. 36. ročník diaľkového

MŠ T. Vansovej vo Zvolenskej Slatine. Po
programe sme navštívili Galériu Jána
Kulicha, rodáka zo Zvolenskej Slatiny,
ktorý celý svoj život venoval sochárskej
tvorbe. Program, ktorý pripravili vo
Zvolenskej Slatine, bol skutočne bohatý,
prijatie veľmi vrúcne a my sme vďační za
všetko, čo pre nás organizátori pripravili.
Cítili sme sa naozaj výborne a veríme, že
naše stretnutia sa budú v budúcich
rokoch opakovať, aby sme si stále
pripomínali život a tvorbu T. Vansovej a
jej blízkych.

Dar od Ing. Petra Mináča
V pondelok 6.novembra 2017 Ing.Peter Mináč v
spoločnosti riaditeľa firmy PMX –net, s.r.o. Vladimíra
Maslena a riaditeľky školy Mgr. Miroslavy Štefánikovej
odovzdal v riaditeľni Evanjelického gymnázia v Tisovci
žiačke 1.B triedy Milote Rajchelovej nový notebook, ktorý
bude používať počas štúdia na EGT. Takouto formou chce
pán Mináč podporiť v štúdiu žiakov zo sociálne slabšieho
prostredia, ktorí si túto školskú pomôcku nevyhnutnú
v súčasnej dobe na štúdium za normálnych okolností
nemôžu dovoliť. Veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Miroslava Štefániková
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Zraz speleopotápačov
pochodu Clementisovou cestou sa začal
príchodom historickej zubačky s parným
rušňom na Zbojská. Už pri výstupe na prvý
vŕšok Kučalachu sa mrákavy roztvorili, slnečné
lúče zaliali úbočia a na juh sa ponúkal výhľad
až na masív vzdialenej Matry v Maďarsku. O
občerstvenie sa tento rok postarali priatelia a
spoluorganizátori zo Závadky nad Hronom, a
veru sa nedali zahanbiť. Guľáš pripravený na
Burde bol výborný. A kto mal chuť na sladké,
mohol si dať
palacinky od
tisovských žienok
z Únie žien
Slovenska.
Popoludní sa
všetci opäť stretli
pred Pamätníkom
Vlada
Clementisa, ku
ktorému
delegácie položili
kytice.
Prítomným sa
prihovoril primátor mesta, Ing. Peter Mináč.
Príjemnú atmosféru dotvorili členovia DH
Hradovanka. Príjemný deň sa končil v
spoločenskej sále MsKS koncertom hudobnej
skupiny Balkan Sambel.

Pripomienka 160. Výročia narodenia a 75. výročia úmrtia T. Vansovej
vo Zvolenskej Slatine
Dňa 15. októbra 2017 sa členovia MO MS
v Tisovci zúčastnili Pripomienky 160.
výročia narodenia a 75. výročia úmrtia T.
Vansovej vo Zvolenskej Slatine, v rodnej
obci T. Vansovej, rod. Medveckej. Sme
veľmi vďační za pozvanie, ktoré sme od
organizátorov zo Zvolenskej Slatiny
dostali. Prežili sme príjemný deň s
bohatým programom. Absolvovali sme
Slávnostné bohoslužby v tamojšom
evanjelickom kostole, Slávnostnú
akadémiu pri príležitosti výročia narodenia
a úmrtia T. Vansovej, krst knihy „U nás
doma“, ktorú zostavili žiaci a učitelia ZŠ s

7

Na počesť potápačov, ktorí pomáhajú
objavovať a skúmať zatopené jaskynné
systémy na Slovensku a v zahraničí, sa
uskutočnil v Tisovci v dňoch 13. – 15.
októbra 2017 VI. ročník Zrazu
speleopotápačov. Okrem prvého ročníka,

ktorý sa uskutočnil na chate pod vrchom
Hradová, asi tri kilometre od Tisovca, sa
všetky ďalšie ročníky konali v sále MsKS
v Tisovci v centre mesta. Je to z dôvodu
dobrej dostupnosti, možnosti parkovania,
stravovania, ale aj pre možnosť výstav
a premietania. Dôležitá je i ústretovosť
mesta a pomoc pracovníkov oddelenia
kultúry MsKS. Piatok 13. októbra dopoludnia
bol vyhradený najmä na prípravu sály v
MsKS v Tisovci, ktorú nám každoročne
bezplatne poskytuje mesto Tisovec. Prípravu
mali ako vždy na starosti žiaci SOŠ v Tisovci,
členovia jaskyniarskeho krúžku pod vedením
našej členky Mgr. Kataríny Hutkovej.
V popoludňajších hodinách začali prichádzať
prví prihlásení. V ponuke na ubytovanie bol
hotel CSM Kôlnička, Centrum pre deti
a mládež pri ECAV Tisovec Makovica
a internát Strednej odbornej školy v Tisovci.
Oficiálny program sa začal v sobotu 14.
októbra o 9. h stretnutím účastníkov v
sále MsKS v Tisovci. Pri prezentácii si
účastníci mohli pozrieť ponuku jaskyniarskej
literatúry, suvenírov, ako aj grafické práce
študentov SOŠ venované potápaniu.
Dopoludnie bolo vyhradené pre záujemcov
o exkurzie do vybraných jaskýň Tisovského
krasu. V ponuke boli jaskyne Jazerná,
Teplica a Nová Michňová. V rámci programu
si mohli zúčastnení a záujemcovia prezrieť
výstavu fotografií a dokumentov venovanú
110. výročiu narodenia generála Júliusa
Noska, tisovského rodáka a jedného
z organizátorov Slovenského národného
povstania. V ďalšom výstavnom priestore
MsKS predstavil potápač a zberateľ Peter
Ferdinandy jedinečnú výstavu potápačských
hodiniek, doplnenú odborným výkladom.

V dopoludňajších hodinách prebiehali aj
neformálne stretnutia a diskusie
zúčastnených potápačov a jaskyniarov. Časť
členov Speleoklubu Tisovec varila guláš
z diviny, ktorú ulovil náš člen a sponzor
Peter Vetrák. Kuchári Ivan Kubíni a Dušan
Čipka si mäso pripravili už deň predtým.
O pomocníkov pri varení nebola núdza. Pred
obedom začal fungovať i bufet, a tak bolo
pre záujemcov k dispozícii aj dobré pivo.
Guláš sa začal podávať už okolo poludnia a
po obede o 15. h Zraz speleopotápačov –
VI. ročník otvoril predseda Speleoklubu
Ivan Kubíni a organizátor podujatia Dušan
Hutka. Aparatúru a premietanie počas
prednášok zabezpečil náš člen Julko Krajči.
Vzápätí začali odborné prednášky a diskusie.
V popoludňajšom programe bola očakávaná
najmä prednáška a premietanie záznamu
o novej jaskyni Mangalica, ktorá bola
objavená v lokalite Suché doly v spolupráci
s poľskými jaskyniarmi. Zatiaľ sa zameralo
vyše 450 m jaskynných priestorov, pričom je
zrejmé, že jaskyňa pokračuje ďalej. Objav,
ako aj jaskyne v tejto lokalite prezentoval
náš člen Lukáš Vlček v dvoch samostatných
prednáškach. V tretej prednáške predstavil
históriu a posledné prelomové objavy
v jaskyni Bobačka. Posledné poznatky
z geológie Jazernej jaskyne na základe
meraní a analýzy vzoriek prezentoval Prof.

Tibor Sasvári, ktorý počas potápačského
prieskumu Jazernej jaskyne v roku 1969
objavil tzv. Štvrté jazero, ktoré sa
opakovane nedarilo nájsť 47 rokov. Až
v roku 2016 sa na hladine jazera vynoril
potápač Ján Blaho. Bol to výsledok tímovej
práce jaskyniarov a potápačov. Vo svojej
prednáške sa Prof. Sasvári zameral i na
jaskyňu Teplica, najmä v súvislosti
s posledným objavom v tejto potápačskej
lokalite. Veľa o histórii merania času pri
potápaní sme sa dozvedeli z odbornej
prednášky a premietania P. Ferdinandyho,
ktorý zabezpečil aj spomínanú výstavu
potápačských hodiniek. Najočakávanejšia
prednáška spojená s premietaním sa týkala
jaskyne Teplica, pretože zainteresovaní
vedeli, že bude oficiálne predstavený nový
objav v tejto potápačskej lokalite.
Prelomový objav stručne uviedol za
objaviteľov Michala Ševečka a Zuzky
Schusterovej, ktorí z objektívnych dôvodov
nemohli prísť, potápač a člen objavného
tímu J. Blaho. Keďže objavené priestory
ešte nie sú zamerané, bola predstavená

pamäťová mapa od potápača Michala
Ševečka. Už od vzniku jaskyniarskej skupiny
v Tisovci v roku 1951 sa jaskyniari pokúšali
prekonať vstupný sifón do vtedy neznámej
jaskyne. V 60. rokoch sa pokúšali zdolať
sifón mnohí potápači na čele zo Zbižom
Nišponským. K objavu jaskyne však došlo až
2. 2. 1974, keď sifón prekonali potápači
Tibor Sasvári a Peter Ošust. Objavená
jaskyňa napriek svojej veľkosti pokračovala
na konci zatopeným priestorom. Od roku
1974 sa potápači v desiatkach ponorov
pokúšali nájsť v zatopených priestoroch
jaskyne pokračovanie, pričom v roku 1994
v nej zahynul český potápač Miroslav
Nešvera. Po takmer 43 rokoch pokusov
našiel potápač Michal Ševeček v jaskyni
možné miesto jej pokračovania. Neskôr, pri
ďalších akciách a po rozšírení tohto miesta,
prenikol spolu so Zuzanou Schusterovou
podzemným tokom cez ďalšie zatopené
priestory, ktoré postupne klesajú až do
hĺbky -30 m, do nových suchých častí
jaskyne Teplica. Voľné pokračovanie je
vzdialené vyše 200 m od miesta ponoru.
Priebeh objavovania, ako aj časť priestorov
novej jaskyne sa podarilo nafilmovať. Ján
Blaho na záver oboznámil zúčastnených
s výsledkami prieskumu jeho tímu
potápačov aj na iných skúmaných lokalitách.
Po skončení prednášok po 19. h pokračovala
diskusia zúčastnených do neskorých
večerných hodín. V nedeľu sa pre
záujemcov konala exkurzia do Jaskyne
dvoch kamarátov (K2). Po exkurzii sa
uskutočnila aj pracovná akcia
v perspektívnej jaskyni Natálka.
V popoludňajších hodinách po odchode
posledných účastníkov bol VI. zraz
speleopotápačov ukončený. Na záver chcem
poďakovať sponzorom MUDr. Jánovi
Dianiškovi, Petrovi Vetrákovi, Miroslave
Kojnokovej, Mgr. Kataríne Hutkovej, Petrovi
Ferdinandymu, Ing. Anne Kožiakovej
a ďalším za pomoc a podporu pri
organizovaní a zabezpečení zrazu. Počas
troch dní sme mali krásne slnečné počasie,
čo prispelo k zdarnému priebehu celého
podujatia.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka
Texty k foto: Potápači Michal Ševeček
a Zuzana Schusterová pred pokusom
o zdolanie sifónu jaskyne Teplica 12. 8.
1917, Otvorenie VI. ročníka Zrazu
speleopotápačov Ivan Kubíni a Dušan
Hutka, Výstava potápačských hodiniek Petra
Ferdinandyho
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Oáza poznania a spolupráce
Nadácia Slovenskej sporiteľne
vyhlásila v apríli 2017 I. ročník grantového
programu Inovatívna základná škola 2017.
Táto nadácia dlhodobo podporuje finančné
vzdelávanie na Slovensku a rovnako je tiež
podporovateľom rôznych inovatívnych metód
formálneho vyučovania v základných školách,
ich využitia v praxi a samotné vzdelávanie
učiteľov.
Pani riaditeľka PaedDr. K.
Dominiková videla v zapojení sa do tohto
programu možnosť vytvoriť v areáli školy
miesto, kde budú
prebiehať
vyučovacie hodiny
a aj rôzne iné
aktivity mimo
vyučovania v
priamom kontakte
s prírodou a
pomôcť deťom
vytvoriť puto, lásku
a úctu k prírode.
A tak sme
vypracovali projekt
s názvom Oáza
poznania a spolupráce, v ktorom sme sa
zamerali na environmentálne aktivity na
školskom dvore – v oáze poznania a
spolupráce, v ekotriede s priľahlými skalkami
určenými pre výsadbu a pestovanie kvetov,
liečivých rastlín a rôznych bylín. Snažili sme sa
vytvoriť podnetné a motivačné prostredie,
ktoré by bolo bezprostredne späté s prírodou
a so životným prostredím detí. Chceli sme,
aby sa stala miestom poznávania,
experimentovania a skúmania, miestom, kde v
priamom kontakte s prírodou ju budú môcť
deti hlbšie a intenzívnejšie precítiť a
prostredníctvom svojich zmyslov nájdu cesty k
jej lepšiemu porozumeniu.
Prostredníctvom nášho projektu sme
chceli deťom ponúknuť možnosť aspoň na
chvíľu sa odpútať od všetkých výdobytkov
vedy a techniky a vrátiť sa do prírody aj v
našej oáze, kde by prebiehali vyučovacie
hodiny aj rôzne aktivity mimo vyučovania.
Časť areálu našej školy, ktorý mal minimálne
využitie, sa nám podarilo premeniť na
ekotriedu, kde budú prebiehať aktivity s
prvkami moderného inovatívneho vzdelávania.
Za cieľ projektu sme si určili
pritiahnuť deti prostredníctvom aktivít k
objavovaniu krás prírody, ale aj samého seba,
využívaním tzv. exploratívnej hry, v ktorej sa
dieťa chová ako bádateľ, skúša realitu
dotýkaním, hladením, počúvaním a voňaním,
zvýšiť citlivosť detského zmyslového
vnímania, a tým vlastne obohatiť
plnohodnotné prežívanie jeho života. Chceli
sme deťom ponúknuť taktiež aktivity, ktoré
rozvíjajú spoluprácu, sociálne vzťahy a
vzájomnú komunikáciu.
Naším zámerom bolo tiež pomôcť
deťom vytvoriť puto, lásku a úctu k prírode a
aj takýmto spôsobom u nich formovať city,
lásku a empatiu. Keď chceme u mladých ľudí
vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode,
potom musíme uviesť do vyučovacieho
procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa
objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej

činnosti, zažije pritom emocionálnu skúsenosť
a je si výsledkom tohto objavu a poznania
omnoho istejšie. To pôsobí priaznivo na
stabilizovanie dlhodobého zachovania a
vzťahu k naučenému. Tým, že deťom
poskytneme možnosť samostatne pozorovať,
vyhľadávať, objavovať a získavať skúsenosti,
učiť sa pozorovať pri vyučovaní v prírode
určitý objekt, uľahčíme im pochopiť vzájomné
súvislosti a zapamätať si ich.
S radosťou sme prijali správu, že náš
projekt Oáza poznania a spolupráce bol

roháč - súboje na pni (lavičke), kováčiky obratnosť (kotrmelce), mravce – využitie
zmyslov (hádanie materiálu v pocitovom
chodníku), húsenica – spolupráca (nosenie
lavičky) a lúčny koník – šikovnosť (hádzanie
a chytanie lopty pomocou deky). Po
úspešnom zvládnutí všetkých disciplín sa
súťažiaci občerstvili (záujmu sa tešili bylinkové
čajíky) a pripravili na záverečnú úlohu, aby
spoločne vytvorili nápis z listov – EKOTRIEDA.
9. novembra 2017 sa uskutoční
slávnostný karneval pre deti, ktorý je zvláštny
tým, že
vstupenkou naň
sú masky, ktorých
originály môžeme
nájsť v prírode:
zvieratká,
rastlinky, neživá
príroda a pod.
Karneval bude
záverečnou
bodkou za týmto
úspešným
projektom, ktorý
bol podľa svojho
vybratý medzi 24 najlepších v grantovom
názvu – Oáza poznania a spolupráce programe Slovenskej sporiteľne, získali sme
naozaj plný spolupráce ľudí, ktorí na ňom
finančnú podporu a mohli sme sa pustiť do
pracovali a poznania, že keď sa spojí
práce. V určenej časti areálu našej školy
nadšenie, ochota a obetavosť, dokážu spolu
začala rásť ekotrieda – učebňa v prírode,
aj nemožné.
pocitový chodník, bylinková špirála a hmyzí
Našu oázu pokoja a spolupráce
domček, motýlí záhon a kvetinová skalka.
chceme zveľaďovať aj naďalej a postupne
Zmenu zaregistrovali s potešením nielen žiaci, realizovať ďalšie nápady, napr. altánok, včelí
ale aj rodičia, ktorým sa zmena prostredia
záhon, zväčšiť jazierko, landart, napájadlá pre
veľmi páči. Ekotrieda bude slúžiť na
vtáčiky, živé stavby a pod. Budeme sa snažiť
organizovanie aktivít zameraných na prírodu a organizovať ďalšie zaujímavé aktivity pre
život v nej, na priame vyučovanie predmetov žiakov s prírodovedným zameraním (lesná
ako napr. prvouka, prírodoveda ale aj iných,
pedagogika), pozývať do ekotriedy
prostredníctvom zážitkového vyučovania.
zaujímavých hostí (výstava dravcov), a
Zároveň bude miestom spoločných stretnutí
samozrejme využívať ekotriedu na priame
detí, rodičov a učiteľov pri rôznych aktivitách vyučovanie viacerých predmetov aj
mimo vyučovania.
spoluprácu s rodičmi mimo vyučovania a pod.
V rámci projektu sme zorganizovali
Náš projekt by sme nemohli
exkurziu do vzdelávacieho centra v Slatinke,
uskutočniť bez obrovskej pomoci Mestských
kde deti pod dohľadom odborných
lesov Tisovec, ktorým ďakujeme za dodanie
pracovníkov s úžasom spoznali, že aj pod
dreva a vyhotovenie stolov a stoličiek v
hladinou našich vodných tokov prebieha čulý ekotriede, za materiál na zhotovenie
a zaujímavý život, keď v riečke Slatinka
pocitového chodníka, za ochotu riešiť s nami
vlastnoručne „nalovili“ živý materiál a potom
akýkoľvek vzniknutý problém a za milé
určovali totožnosť jednotlivých zástupcov
povzbudzujúce slová.
vodných hmyzu, pozreli si zaujímavý film
Ďalšími našimi pomocníkmi
o živote vo vode a na brehu a zahrali sa
v projekte boli : p. Ján Kostka – ktorý nám
náučnú hru, v ktorej sa naučili mnoho
pomáhal s dovozom tují, materiálom na výplň
o vodných živočíchoch.
pocitového chodníka, so zhotovením
V rámci projektu pokračovali aktivity informačných tabuliek, Agrospol Hradová,
na I. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach na
s.r.o. – ktorý zabezpečil dovoz zeminy na
témy: Motýlí týždeň, Včelie kráľovstvo,
vyrovnanie terénu a sadenie, Rokos Trade ,
Chrobačí album, Naši malí spolubývajúci,
s.r.o - ktorý nám pomohol s výkopovými
Zázračné bylinky, Mravenčia práca, Chrobačia prácami, p. Zuzana Vrábľová poskytla materiál
olympiáda, Kamaráti v núdzi, v ktorých sa deti na zhotovenie bylinkovej špirály, p. Krekáň –
zábavnou formou dozvedali o svete hmyzu,
pomoc pri objednávke tabule do ekotriedy
maľovali, cvičili a pripravovali na jar, keď
a pomôcok na edukačné aktivity, Mestský
budú môcť svoje vedomosti využiť priamo
úrad a Služby mesta Tisovec – pomoc pri
v ekotriede, pri práci s bylinkami vysadenými dovoze materiálu a v neposlednom rade
v špirále, či kvetinami v motýľom záhone...
mnoho dobrovoľníkov z radov pedagógov
Skutočným zážitkom bolo najmä
a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov
zábavné a poučné popoludnie pre deti
školy a samotných žiakov, ktorým je projekt
a rodičov, kde museli všetci plniť disciplíny na venovaný. Všetkým patrí naša veľká vďaka.
motívy zo života chrobáčikov: lykožrút Mgr. Ľ. Goldschűtterová, Mgr. J. Ťažká
vŕtanie a preliezanie chodbičkami (tunelom),
lienka - preteky v chytaní vošiek (balónikov),

November 2017

5

TISOVSKÝ MESAČNÍK

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja
Podľa § 158 zákona č. 180/2014 Z. z. o
osobnosti(OĽANO), NOVA,
podmienkach výkonu volebného práva a o Kresťanskodemokratické hnutie,
zmene a doplnení niektorých zákonov v
Občianska konzervatívna strana
znení neskorších predpisov uverejňuje
Ing. Radoslav Vazan, nezávislý kandidát
volebná komisia Banskobystrického
Volebný obvod č.6 Lučenec
samosprávneho kraja výsledky volieb
Mgr. Pavol Baculík, nezávislý kandidát
poslancov zastupiteľstva a volieb
Ing. Branislav Hámorník, SMER – sociálna
predsedu Banskobystrického
demokracia
samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4.
Ing. Pavel Greksa, nezávislý kandidát
novembra 2017.
MUDr. Juraj Pelč, nezávislý kandidát
A. Do zastupiteľstva Banskobystrického
Mgr. Attila Agócs, PhD., MOST - HÍD
samosprávneho kraja boli zvolení:
Volebný obvod č.7 Poltár
MUDr. Andrea Baníková, Sloboda a
Volebný obvod č.1 Banská Bystrica
Ing. Igor Kašper, nezávislý kandidát
Mgr. Ondrej Lunter, nezávislý kandidát
Mgr. art. Viera Dubačová, nezávislý
kandidát
Mgr. Jakub Gajdošík, SMER – sociálna
demokracia
Ing. Martin Turčan, nezávislý kandidát
Ing. Mgr. Marian Kotleba, Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko
Ľubomír Motyčka, SMER - sociálna
demokracia
PhDr. Ľubica Laššáková, SMER – sociálna
demokracia
Volebný obvod č.2 Banská Štiavnica
Mgr. Mikuláš Pál, nezávislý kandidát
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
Volebný obvod č.3 Brezno
osobnosti(OĽANO), NOVA,
JUDr. Tomáš Abel, PhD., nezávislý
Kresťanskodemokratické hnutie,
kandidát
Mgr. Martin Juhaniak, nezávislý kandidát Občianska konzervatívna strana
MUDr. Eva Laurinc Wolframová, nezávislý Ing. Ján Chromek, SMER – sociálna
demokracia
kandidát
Volebný obvod č.8 Revúca
Mgr. Daniel Struhár, nezávislý kandidát,
Ing. Miroslav Fašang, nezávislý kandidát MVDr. Milan Kolesár, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
Volebný obvod č.4 Detva
Mgr. Stanislav Horník, nezávislý kandidát, osobnosti(OĽANO), NOVA,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Ing. Ján Šufliarský, nezávislý kandidát
Občianska konzervatívna strana
Mgr. art. Roman Malatinec, SMER –
Ing. Július Laššan, SMER – sociálna
sociálna demokracia
demokracia
Volebný obvod č.5 Krupina
Mgr. Maroš Skopál, Sloboda a Solidarita, Ing. Július Buchta, Slovenská národná
strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé

Volebný obvod č.9 Rimavská Sobota
MUDr. Peter Juhász, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
JUDr. Jozef Šimko, nezávislý kandidát
Ing. Zoltán Cziprusz, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
Mgr. Michal Bagačka, SMER – sociálna
demokracia
Ferenc Auxt, Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja
Ing. Ladislav Rigó, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
Volebný obvod č.10 Veľký Krtíš
MUDr. Mirko Trojčák, SMER – sociálna
demokracia
MUDr. Ondrej Kollár, SMER – sociálna
demokracia
László Jámbor, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
Volebný obvod č.11 Zvolen
Matej Snopko, nezávislý kandidát
Ing. Peter Košík, PhD., nezávislý kandidát
PhDr. Ján Beljak, PhD., Sloboda a
Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti(OĽANO), NOVA,
Kresťanskodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna strana
MUDr. Jozef Ježík, SMER – sociálna
demokracia
MUDR. Milan Čarnoký, nezávislý kandidát
Volebný obvod č.12 Žarnovica
Kamil Danko, SMER-sociálna demokracia
Mgr. Ján Havran, SMER – sociálna
demokracia
Volebný obvod č.13 Žiar nad Hronom
MUDr. Ladislav Kukolík, nezávislý
kandidát
Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA, SMERsociálna demokracia
Bc. Daniel Gelien, nezávislý kandidát
MUDr. Vladimír Flimer, SMER-sociálna
demokracia
Za predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja bol zvolený:
Ing. Ján Lunter, nezávislý kandidát

"Stredná odborná škola, ul. Jesenského č. 903, 980 61 Tisovec,
vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku. Podmienky súťaže sú zverejnené na Úradnej tabuli mesta
Tisovec a na webovej stránke školy: www.sostisovec.eu "

Okienko stavebnej komisie
Stará klasicistická radnica
z roku 1796 postavená
Georgiusom Danjelikom
z Muráňa.
Stav budovy
okolo roku 1930
a v roku 2016.
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Voľby do VÚC, medzníkom politiky voči občanovi ?
V týchto voľbách každý z nás vystavil
vysvedčenie súčasným politikom i kandidátom,
ktorí sa uchádzali o poslanecké mandáty. Tí,
ktorí nešli k urnám, nechali „prepadnúť
všetkých“ kandidátov. Ostatní, ktorí šli
k urnám a dali svoj hlas do hry o dôveru, majú
šancu dostať to čo chcú. Či je to zmena, alebo
uznanie schopností tých, ktorých sme
zakrúžkovali. To je hra o dôveru.
Predvolebná kampaň v Tisovci nedokázala
osloviť občanov Tisovca.
Stretnutia s občanmi, či to bola Kotlebova
strana, p.Kašper, alebo takmer utajené
stretnutie s občanmi stranou SMER- sociálna
demokracia. Každý rád hovoril o svojich
problémoch, ale obratne sa vyhli riešeniam
aktuálnych problémov Tisovca. Trochu sa síce
spomenuli, ale riešenia sa ani nenačrtli a
všeobecná rovina bola okorenená ohováraním
politických súperov, rozkrádaním hlavne
štátnych peňazí a zvyšujúcou sa mocou
oligarchov nezákonným obohacovaním.

To všetko denne počúvame alebo čítame
v médiách.
Volebná účasť v Tisovci
bola 37,78%, čo je o dačo lepšie ako
v minulých voľbách- ale to nestačí. Čo však
s ostatnými občanmi, ktorí sa rozhodli nevoliť.
Je to sila, ktorá sa raz prejaví. Keď ničím
iným,. tak názormi. Že dochádza i v Tisovci
k zvratu v miestnej politike, to ukázali tieto
voľby. Nevšímavosť k dlhodobým problémom
v Tisovci podkopala dôveru vo vládne strany.
Do popredia sa dostáva dôvera
v nezávislých kandidátov, poslancov.
To nás čaká v blížiacich sa komunálnych
voľbách. Je to pre súčasnú garnitúru výstražné
zvonenie. Samospráva je základ demokracie.
S týmto pojmom treba rozumne narábať. Moc
a peniaze v demokracii sú prostriedkom, nie
cieľom, hoci to tak dnes vyzerá. Od roku 1989
je to návrat k súkromnému vlastníctvu. Zvolili
sme si rýchlu cestu. Divoká privatizácia, rýchly
presun výrobných prostriedkov do súkromných
rúk, reštitúcie a bohatnutie niektorých vrstiev

obyvateľstva, vytváralo nepriaznivú
spoločenskú atmosféru, ktorá nám pretrváva
aj v súčasnosti. Zdvihla sa nám životná
úroveň, ale prehĺbili sa sociálne rozdiely, zjavila
sa chudoba. Tisovec nie je výnimkou. V akom
stave sa nachádzame, to by bolo vhodné, aby
s tým vyrukovali poslanci. Odpočet za volebné
obdobie by nám zaostril obraz Tisovca. Boli
sme aj úspešní, ale ľudia majú oprávnene
vyššie nároky a sociálne a zdravotné služby
nám stagnujú a celkové služby nám v Tisovci
vymizli. Máme pekný nový lesný skanzen.
Nedopusťme, aby sa z Tisovca stal skanzen.
Nemôžeme si nechať ukradnúť Tisovec, ani
Rim. Pílu. História by nám to neodpustila.
Preto sú voľby .
Mali sme možnosť
urobiť zmenu. Len 60 percent voličov to
nechalo na menšinu, tak si nemáme čo
vyčítať. Opravu môžeme urobiť
v komunálnych voľbách.
Vladimír Pašiak

Priama cesta zo školy do zamestnania
Program medzinárodnej mobility
študentov a učiteľov Erasmus+ je
program podporovaný EU a národnou
agentúrou SAAIC. Je to program, ktorý
podporuje aktivity v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy mládeže a športu počas
programového obdobia v rokoch 20142020 a poskytuje granty pre široké
spektrum akcií a aktivít v uvedených
oblastiach. Program dáva príležitosť
študentom stráviť obdobie v zahraničí a
zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti
a zamestnateľnosť. Naša škola (SOŠ
v Tisovci) sa v rámci programu Erasmus
+ úspešne uchádzala o grant pre
odbornú prax našich žiakov v zahraničí
s projektom Priama cesta zo školy do
zamestnania. Odborná prax našich
žiakov, ktorí uspeli vo výberovom konaní,
bude realizovaná od 28. októbra do 16.
novembra 2017 v Rakúsku (vo Viedni).
Prax žiakov odboru manažment

regionálneho cestovného ruchu bude
zameraná tak,
aby získali prehľad o organizovaní prác

v stravovacom a ubytovacom zariadení
hotela,
grafici si v grafickom štúdiu
vyskúšajú prácu od zadania objednávky
klientom, cez plánovanie, prípravu

Čas gaštanov a exkurzií
Chodby i triedy školy boli 11.
októbra na SOŠ v Tisovci
poloprázdne, hoci ešte chrípková ani
„pseudochrípková“ epidémia
nevypukla. A nešlo ani o hromadné
záškoláctvo, aj keď to tak trochu
vyzeralo... Všetci elektrikári (1. – 4.
ročník) s vyučujúcimi odborných
predmetov Ing. Smolcom a Ing.
Rosiarom boli totiž na exkurzii vo
výrobnom podniku SLOVMAG, a.s.
Lubeník, ktorý je výrobcom
žiaruvzdorných materiálov. Žiaci si
prezreli výrobné priestory
a zariadenie podniku a získali

základné informácie o jeho histórii
a zameraní.
Aby žiakom odboru manažment
regionálneho cestovného ruchu
nebolo ľúto, prváci a druháci si tiež
obuli túlavé topánky. S Ing.
Ganajovou sa vybrali do Revúcej.
Zážitkové vyučovanie spojené s
Prehliadkou Múzea Prvého
slovenského gymnázia, historických
budov mesta, kostolov a cintorína
bolo spojené s príjemnými dojmami
i užitočnými poznatkami.
PaedDr. Zora Kéryová

návrhu, výrobu konečného produktu až
po propagáciu daného produktu a
elektrikári by mali spoznať technologické
postupy a metódy práce používané v
západnej Európe, osvojiť si moderné
technológie pri navrhovaní
elektroinštalácií budov a inteligentných
domov.
Všetci by okrem odborných vedomostí
a zručnosti mali získať zahraničné
pracovné skúsenosti, spoznať inú krajinu
a získať zahraničné pracovné kontakty.
Odborné vedomosti získané na
zahraničnej stáži budú posudzované
učiteľmi odborných predmetov a
hodnotenie od firiem sa bude
zohľadňovať v polročnom, poprípade
koncoročnom hodnotení žiakov.
Porovnanie získaných vedomostí a
zručností bude merané na základe
princípov hodnotiaceho systému ECVET.
PaedDr. Zora Kéryová
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TISOVSKÝ MESAČNÍK

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 25.10.2017
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
- Správu o činnosti Mestskej polície v Tisovci
za III. štvrťrok 2017
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2016/2017 v Materskej škole Tisovec
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2016/2017 v Materskej škole Rimavská
Píla
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2016/2017 v Základnej škole Dr. V.
Clementisa Tisovec
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2016/2017 v Základnej umeleckej škole
Tisovec
- vyhlásenie majetku mesta, a to
novovytvoreného pozemku v katastrálnom
území Rimavská Píla, parcely CKN č. 439/5,
evidovanú ako ostatné plochy o celkovej
výmere 527 m2 v zmysle geometrického
plánu č. 32966334-48/2017, vypracovaného
geodetickou kanceláriou Ján BRNDIAR, so
sídlom ČA 667, 980 55 Klenovec,
za prebytočný
- zverejnenie zámeru mesta predať
novovytvorený pozemok v katastrálnom
území Rimavská Píla, parcely CKN č. 439/5,
evidovanú ako ostatné plochy o celkovej
výmere 527 m2 v zmysle geometrického
plánu č. 32966334-48/2017, vypracovaného
geodetickou kanceláriou Ján BRNDIAR, so
sídlom ČA 667, 980 55 Klenovec, v zmysle
§7 ods. 4 písm. c) a §11 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta a majetkom
štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods.
1 písm. c) a ods. 5 Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. v platnom znení
- znenie kúpnej zmluvy na odpredaj
nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve Mesta Tisovec
- podmienky predaja:
- lehotu na predkladanie cenových ponúk je
do 10.11.2017
- vyhodnotenie predložených cenových
ponúk vykoná Komisia výstavby a rozvoja
mesta
- v zmysle §7 ods. 4 písm. c) a §11 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva
a v zmysle §9a ods. 1 písm. c) a ods. 5
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a uznesenia
MsZ č. 526/2017 písm. c) zo dňa 27.
septembra 2017, predaj pozemku
v katastrálnom území Tisovec, a to: parcely
CKN č. 5033/2, evidovanej ako zastavané
plochy a nádvoria o novej výmere 729 m2
v zmysle geometrického plánu č. 4452254122/2017, vypracovaného geodetickou
kanceláriou GOEDETING Slovakia, s.r.o., so
sídlom Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská
Sobota,
pre Ľubomíra VETRÁKA, bytom 980 51 Veľké
Teriakovce 33, formou priameho predaja za

ponukovú cenu vo výške 2,4417 Eur/m2, to
v dňoch 23. až 25. novembra 2017, v zložení:
znamená za celkovú sumu 1 780,00 Eur
poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci a
- v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad
členovia Mužského spevokolu Sama Daxnera
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a - vyhlásenie majetku mesta, a to
majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle novovytvorených pozemkov v katastrálnom
§9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.
území Tisovec, parcely CKN č. 5033/7,
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
evidovanej ako zastavané plochy a nádvoria
a uznesenia MsZ č. 527/2017 písm. c) zo dňa o celkovej výmere 66 m2 v zmysle geometrického
27. septembra 2017, predaj nehnuteľností
plánu č. 44522541-22/2017, vypracovaného
v katastrálnom území Tisovec, a to: parcely
geodetickou kanceláriou GOEDETING Slovakia,
CKN č. 1045, evidovanú ako záhrady o celkovej s.r.o., so sídlom Kraskova 4115/1A, 979 01
výmere 1009 m2, parcely CKN č. 1046,
Rimavská Sobota, parcely CKN č. 5041/11,
evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
evidovanej ako zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 15 m2, parcely CKN č. 1047, o celkovej výmere 170 m2 v zmysle
evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
geometrického plánu č. 32966334-57/2017,
o celkovej výmere 54 m2 spolu so stavbou
vypracovaného geodetickou kanceláriou Ján
rodinného domu súp. č. 313 a parcely CKN č. BRNDIAR, so sídlom ČA 667, 980 55 Klenovec
1051, evidovanú ako záhrady o celkovej
za prebytočný
výmere 82 m2, pre Miroslava KUCHTU, bytom - zverejnenie zámeru mesta predať pozemky
Ševčenkova 12, 851 01 Bratislava z dôvodu
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN č.
hodného osobitného zreteľa (susediaci –
5033/7, evidovanej ako zastavané plochy a
prídomový pozemok), za celkovú cenu 1 500,00 nádvoria o celkovej výmere 66 m2 v zmysle
Eur
geometrického plánu č. 44522541-22/2017,
- v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad
vypracovaného geodetickou kanceláriou
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a GOEDETING Slovakia, s.r.o., so sídlom Kraskova
majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota, parcely CKN
§9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb.
č. 5041/11, evidovanej ako zastavané plochy
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a a nádvoria o celkovej výmere 170 m2 v zmysle
uznesenia MsZ č. 528/2017 písm. c) zo dňa 27. geometrického plánu, vypracovaného
septembra 2017, predaj pozemku
geodetickou kanceláriou Ján BRNDIAR, so sídlom
v katastrálnom území Tisovec, a to: parcely
ČA 667, 980 55 Klenovec, v zmysle §7 ods. 5
CKN č. 2843, evidovanú ako zastavané plochy písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s
a nádvoria o celkovej výmere 29 m2, pre
majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto
Daniela HRNČIARIKA, bytom Bakulínyho 1092, užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona
980 61 Tisovec, z dôvodu hodného osobitného č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zreteľa (susediaci – prídomový pozemok), za
neskorších predpisov
celkovú cenu 150,00 Eur
- Zmluvu o dielo medzi Mestom Tisovec ako
- realizáciu projektu s názvom „Tisovec –
objednávateľom a spoločnosťou STRABAG s.r.o.,
Losinec, kanalizácia“
so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je
projekt s názvom „Tisovec - Losinec,
zhotovenie diela „Sanácia havarijného stavu
kanalizácia“ v rámci VÝZVY na predloženie
oporného múru na bočnom ramene ulice
žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2018
Hviezdoslavovej v meste Tisovec“, vo výške 32
z Environmentálneho fondu
704,74 Eur s DPH
- zabezpečenie povinného spolufinancovania
- Kúpnu zmluvu medzi Mestom Tisovec ako
projektu, to znamená min. 5% z celkových
kupujúcim a spoločnosťou Bluetech, s.r.o., so
oprávnených výdavkov, to znamená maximálne sídlom Žižkova 596, 395 01 Pacov, Česká
10 526,32 Eur
republika ako predávajúcim, ktorej predmetom je
- realizáciu projektu s názvom „Tisovec –
záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu
Losinec, vodovod a kanalizácia – časť vodovod“ predmet zákazky „zberové vozidlo s rotačným
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na lisovaním 4x4“ vo výške 267 960,00 Eur s DPH
projekt s názvom „Tisovec – Losinec, vodovod - Kúpnu zmluvu medzi Mestom Tisovec ako
a kanalizácia – časť vodovod“ v rámci VÝZVY
kupujúcim a spoločnosťou BEL-ENERGY, s.r.o.,
na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na so sídlom Na Šťáhlavce 1555/2, 160 00 Praha 6,
rok 2018 z Environmentálneho fondu
Česká republika ako predávajúcim, ktorej
- zabezpečenie povinného spolufinancovania
predmetom je záväzok predávajúceho dodať
projektu, to znamená min. 5% z celkových
kupujúcemu predmet zákazky „traktor
oprávnených výdavkov, to znamená maximálne s hydraulickou rukou a čelným nakladačom,
10 526,32 Eur
traktorový príves, štiepkovač drevnej hmoty na
- dodatok č. 11 medzi Mestom Tisovec ako
podvozku, miešací voz s hydraulickou rukou,
prenajímateľom a spoločnosťou Mestské lesy traktorový príves na VOK“ vo výške 256 500,00
Tisovec, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1143, Eur s DPH
980 61 Tisovec ako nájomcom, na prenájom
ruší
lesných pozemkov vo výške 61 900,00 Eur s
- uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.
pripomienkami
541/2017 zo dňa 25.09.2017
- dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok ž i a d a
medzi Mestom Tisovec a spoločnosťou Mestské - Štátne lesy SR š. p., so sídlom Nám. SNP 8,
lesy Tisovec, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova č. 975 66 Banská Bystrica, o prefinancovanie celej
1143, 980 61 Tisovec
sumy 32 704,74 Eur s DPH
- delegáciu mesta, ktorá sa zúčastní návštevy
partnerskej obce Ludgeřovice (Česká republika)

