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Okienko stavebnej komisie
Kde sme sa posunuli? Budova Živnostenskej záložne okolo roku 1920 a jej
fasáda v roku 2015.

Padajú hviezdy, aj my padneme.
Vädnú tie kvety, aj my
zvädneme.
A klenoty hruda kryje.
Ale tie hviezdy predsa svietili
a pekný život tie kvety žili
a diamant v hrude mezhnije.

Dňa 9.10.2017 uplynulo už 6
rokov, čo nás navždy opustila
milovaná manželka, mamka a
stará mamka Elenka Pavlikovská
z Jesenského ulice. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Poďakovanie za finančnú podporu
Mesto Tisovec ďakuje Nadácii Allianz a spoločnosti Calmit, s.r.o. za
finančnú podporu na realizáciu projektu „Nové náradie pre detské
zdravie“. Finančný príspevok od Nadácie Allianz vo výške 500 € a od
spoločnosti Calmit, s.r.o. vo výške 1 000 € bude použitý na zakúpenie
nového detského náradia, ktoré bude osadené pri Materskej škole
Rimavská Píla. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť detí Materskej školy
pri rozvoji pohybových zručností. Realizáciou projektu sa zabezpečí
dodanie certifikovanej detskej zostavy určenej do exteriéru materskej
školy.

Poďakovanie za finančnú podporu
Občianske združenie Mestský športový klub Tisovec ďakuje
spoločnostiam Calmit, s.r.o. a DUG, s.r.o. za finančnú podporu.
Finančný príspevok bude použitý na prevádzkové výdavky súvisiace
s činnosťou mládežníckych družstiev v jesennej časti sezóny
2017/2018.

Projekt „Z rozprávky do rozprávky“

„Rozprávky sú jasné svetlo ľudu, cez ktoré nazrieť môžeš do tajnej
sveta budúcnosti.“
(Pavol Dobšinský)
MO MS v Tisovci a ZUŠ Tisovec oznamujú záujemcom, že CD
s ľudovými rozprávkami nášho regiónu si môžu zakúpiť v ZUŠ
Tisovec a v MsKS Tisovec. CD je výsledkom projektu Z rozprávky
do rozprávky, ktorý vznikol z iniciatívy Mgr. Ľubice Sabovej,
učiteľky ZUŠ Tisovec a s podporou ZUŠ Tisovec, Miestneho odboru
Matice slovenskej v Tisovci a OZ Musae Taxovia v Tisovci.
Východiskom sa stal Codex taxoviensis, cenný prameň slovenských
rozprávok a povestí, ktoré zozbierali P. E. Dobšinský, A. H.
Škultéty, J. D. Čipka a Š. M. Daxner. Zápisy rozprávok vznikli v
prvej polovici štyridsiatych rokov 19. storočia. Projekt Z rozprávky
do rozprávky bol zrealizovaný s finančnou podporou Matice
slovenskej, Ing. Petra Mináča a OZ Musae Taxovia (Múzy Tisovca).
Na realizácii CD sa podieľali:
Hovorené slovo: Ján Valentík
Hudba: Radka Sokolová (husle), Vojtech Oláh (zobcová flauta,
saxofón), Ľubica Sabová (akordeón)
Realizácia nahrávky: Michal Randis, MAXX Hnúšťa
Návrh obálky: Patrícia Cavarová

(MO MS Tisovec)

Inzercia

Predám mrazničku Calex Symphony 180 a gaučovú súpravu Poprad Cena: dohodou Kontakt:0915356761
Predám osobné vozidlo ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI, Motor 1896 cm3, 77 KW, prevodovka MT/5, Strieborná metalíza svetlá,
disky Al, Stav tachometra 261000 km, alarm, ťažné zariadenie, Cena 3500 €, Kontakt 0915824387
Tisovský mesačník – mestské noviny občanov Tisovca a Rimavskej Píly. Vychádzajú 12 – krát do roka. Vydáva MsÚ Tisovec ,Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 IČO 00 319 155
Povol. uzn. MZ 21/1991, reg. č.SKO/4, evidenčné číslo: EV 3937/09.ISSN 1339-1844. Redakcia:Michal Stejskal, Štefan Sabó,Miroslava Kojnoková,,Erika Zerolová. Tel.: 047/5493470.
www.tisovec.com, mail: kultura@tisovec.com. Grafická úprava a tlač: Oddelenie kultúry MsÚ Tisovec. Uzávierka posledný deň v mesiaci.
Fotografie bez označenia autora: Milan Slabej. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.Redakcia nezodpovedá za obsah článkov od prispievateľov.
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Z činnosti tisovského Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera v rokoch 2000 - 2017
V roku 2000 sa zbor zúčastnil svojho 4.
zahraničného zájazdu v histórii. Navštívili sme
Bulharsko a Juhosláviu. Spevokol bol vlastne
kultúrnym predvojom slovenskej prezidentskej
návštevy Bulharska po desaťročnej odmlke
vzájomných štátnych kontaktov po r. 1989. V
roku 2001 sa začala oprava Daxnerovho
domu, spevokolského sídla. To istým
spôsobom skomplikovalo predprípravu na 125.
výročie založenia, bolo treba nacvičovať v
náhradných priestoroch. Dom bol znovu
odovzdaný do prevádzky 30.4.2002. V tom
čase bol naším hosťom SKUS Šafárik z Nového
Sadu. V tomto roku v júni (7.6.) sa po
mnohých rokoch stretli dva bratské spevokoly
Bradlan z Trnavy a náš spevokol. Navzájom sa
obohatili spoločným spevom a tak oslávili 125.
výročie organizovaného spevu v Tisovci. V r.
2003 sa spevokol zúčastnil Horehronských dní
zborového spevu v Brezne a o rok na to už
vítal v Tisovci prezidenta SR Rudofla
Schustera, účinkoval o.i. v Trnave a v
maďarskom partnerskom Putnoku. V roku
2006 zas vítal prezidenta - v tomto prípade
Ivana Gašparoviča, vystupoval na Dňoch zelá
v Stupave. Okrem tu spomínaných vystúpení
sa spevokol zúčastňuje aj pravidelných
každoročných prehliadok a koncertov i ďalších
príležitostných jednorázových vystúpení. 8.6.
2007 sa konal Slávnostný koncert pri
príležitosti 130. výročia založenia. Spevokol sa
prezentoval aj na slávnostnom odhalení reliéfu
tisovského rodáka, politika, Dr. V. Clementisa

v budove Ministerstva zahraničných vecí SR v
Bratislave. V tomto jubilejnom roku zbor
účinkoval v srbskej Vojvodine v rámci zájazdu
v Novom Sade, Šíde a Báčskej Palanke;
účinkoval aj na koncerte v evanjelickom
kostole v Brezne. V roku 2008 otváral výstavu
Expo v Putnoku, spieval pri odhalení
Pamätníka obetí 1. sv. vojny v Sušanoch i na
80. výročí dobrovoľného hasičského zboru vo
Vyšnej Pokoradzi. V roku 2009 opäť vítal
prezidenta I. Gašparoviča, členovia sa
individuálne zúčastnili natáčania filmu o V.
Clementisovi, účinkoval aj na Vápenke pri
spustení novej pece, na okresných oslavách
65. výročia SNP v Tisovci, spieval i pri položení
kvetov k pamätníku V. Clementisa za účasti
premiéra SR R. Fica, opätovne vystúpil na
Dňoch zelá v Stupave. V roku 2010 o.i.
vystupoval na koncerte v evanjelickom kostole
a na stretnutí troch generácií, v roku 2011 to
boli dva koncerty v evanjelickom kostole.
13.4.2012 účinkoval na Výročnom koncerte 40
-ročného Spevokolu Štiavničan, ako aj na
jubilejnom koncerte pri 135. výročí založenia
18.mája. Zhodou okolností v ten istý deň
prebral predseda spevokolu pre MSSD cenu
predsedu BBSK Kvet kultúry 2012 z rúk M.
Maňku. V ďalšom roku sme vystúpili na
pripomienke 55. výročia úmrtia Ivana Kraska v
Lukovištiach a 24.11. ako hosť Kultúrnej
jesene v kultúrnom dome Valaská. V 2014
-tom sa spevokol zúčastnil v historického
sprievodu ulicami mesta pri príležitosti 670.

výročia prvej známej písomnej zmienky o
meste. Rok 2014 bol poznačený rapídnym
úbytkom aktívnych členov, na večnosť sme
vyprevadili piatich. Za celé obdobie to bolo
spolu 18 členov. Situácia začínala naberať
vážne rozmery, no postupne sa podarilo získať
pre spev ďalších nadšencov (6) a tak ho dnes
tvorí 16 bratov spevákov. V roku 2016
spevokol vystúpil na Dňoch mesta a na Dni
obce Babinec, ale aj pri odhalení busty
zakladateľa spevokolu Samuela Daxnera pri
evanjelickom kostole, kde spieval spoločnú
skladbu Aká si mi krásna spolu so Speváckym
zborom slovenských učiteľov tak, ako aj na
Daxnerovom Tisovci v spoločenskej sále MsKS.
V roku pripomienky 140. výročia
organizovaného spevu v Tisovci sme
účinkovali pri odhalení busty gen. Júliusa
Nosku, na slávnostnom zasadnutí MsZ pri
udelení ceny primátora mesta dirigentke
Gabike Rufusovej pri príležitosti 30. výročia
dirigovania spevokolu, účinkovali sme aj na
zájazde v Rumunsku, na koncerte pri 140 tom výročí. Vystúpili sme aj v ranogotickom
kostole v Čečejovciach na koncerte v rámci
festivalu Ars antiqua europea in Via gothica.
Tieto riadky píšem v nádeji, že mužský
zborový spev v Tisovci nezahynie, veď sa
chystáme na ďalšie vystúpenia v partnerských
Ludgeřoviciach i na Daxnerovom Tisovci 2017,
na ktorý by mal opäť zavítať aj
banskoštiavnický banícky spevokol Štiavničan.
Štefan Sabó

Ars antiqua europea in Via gotica. V rámci
prehliadky sa v sobotu 23. septembera 2017 o
18:00 hod. konal koncert "SPEVOM K SRDCU"
v Ranogotickom kostole Reformovanej cirkvi v
Čečejovciach. Jubilujúcemu 140 -ročnému
Mužskému spevokolu Dr. Samuela Daxnera sa
dostalo tej cti, že mohol vystúpiť na
samostatnom koncerte v rámci tohto
veľkolepého projektu. Spevokol pod taktovkou
Gabriely Rufusovej prezentoval dva bloky
Košický samosprávny kraj, Gemerské osvetové skladieb. V prvom bloku to boli skladby s
náboženskou tematikou: Haleluja, Domine,
stredisko Rožňava v spolupráci s Obcou
pacem da nobis, Odíď, Mojžiš, Hojže, bože,
Čečejovce a Farským úradom reformovanej
cirkvi a. v. Čečejovce organizovali XVI. ročník Bože, čos´ráčil, Doma, doma.
V programe sa predstavila aj speváčka Marta
medzinárodnej prehliadky historickej hudby
Svobodová. Korepetítor Milan Matucha
európskych regiónov na Gotickej ceste s
korešpondujúcim parádnym latinským názvom sprevádzal ju i spevokol v druhom bloku

skladieb, kde odzneli vybrané skladby
rôznorodých štýlov; klasické, ale aj
komerčnejšie, ktoré sú u spevákov obľúbené a
to: Gemerská pjäsniška, Láska opravdivá,
Večernij zvon, O slnku spievaj. Koncert sme
zavŕšili vydarenou interpretáciou úpravy
Verdiho Zboru Židov. Ňou sme naplnili aj
umelecky plodný september 2017 - snáď sme
taký ešte v histórii spevokolu ani nemali.
Aj touto cestou ďakujeme osvetárkam GOS
Rožňava za ponúknutú možnosť; sestre
farárke Tímei Géresi i ženám čečejovského
reformovaného zboru za skvelé prijatie a
starostlivosť s občerstvením.
Určite budeme dlho všetci zúčastnení
spomínať na vydarený večer v Čečejovciach.
Štefan Sabó, foto: Juraj Svoboda, ml.

Na koncerte v Čečejovciach

to dopadlo: Vavrín víťazstva a po prvýkrát pohár
TST získala dvojica Peter Michalko – Ján
Vengrín, ktorá zopakovala vlaňajší triumf, keď vo
finále zdolala celkovo druhých Milana Poláka s
Jánom Mixtajom. Na treťom mieste skončila
dvojica Peter Mesár - Marek Truhan, ktorí v
súboji o bronz porazili Petra Brndiara s Mirom
Bračom. Po tenisovej stránke to bol jeden z
najlepších turnajov vo štvorhrách v Tisovci, ak nie
najlepší. Aj pekné počasie tomu prialo akoby si aj
slnko tiež chcelo vychutnať skvelú atmosféru
turnaja. Hráči svojim zodpovedným a férovým
prístupom k hre aj priebehu turnaja prispievajú k
rozvíjaniu tradície štvorhrových turnajov a posúvajú
ich na čoraz vyššiu úroveň. Za to im srdečne
ďakujeme a tešíme sa na stretnutie pri ďalších
turnajoch v nasledujúcom roku.
Tomáš Labanc, Peter Brndiar
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HĽADANIE
V každom srdci i hlave
dosť je miesta
aby sme si uvedomili
z ktorej sme ulice či mesta
I z rodiny z ktorej sme vzišli
každý by sa mal pýtať
kedy sme sem prišli
Prečo do tejto zeme
pod tajomné Tatry
od kedy tu Slovák žije
čím si zaslúžil krásu čo mu zatiaľ patrí
Či majú pravdu dejiny čo iní píšu
i nemôže byť
že už dávno pred Samom
mali sme svoju ríšu
Či veriť bludnej stati
že len nedávno prišli sme z pripiati
i solúnskí bratia boli prví
alebo de en á našej krvi
tisíce rokov starú pravdu zjaví
a my konečne pochopíme dôvod klamstiev
pravý

To však najskôr musíme chcieť
nebáť sa čo sa stane
keď sa budeme prieť
Uvedomiť si kto nám je bližší
či lstivý Brusel
či idea zblíženia Slovanov
čo cieľ najvyšší
Dávno pred nimi mali sme svojich bohov
tí nenútili nás zabíjať
ani brať otrokov
učili nás ako siať a žať
ako si uctiť otca mať
Vždy boli sme ochotní podať pomocnú ruku
aj za cenu života chrániť svoju lúku
no tú má aj sused
nedávno ešte brat
neraz sme dovolili cudzím
z jeho úrody brať
Keby sme sa spojili
nebolo by nad nás sily
čo ma nepáli nehasím
do hláv sme si vryli
Z toho tisíce rokov ťažia
tí čo nám vládnu
preto nevieme sami si vládnuť

Nechceme pastiera svojho rodu
cudziemu chrbát núkame
za grajciar predáme vodu
nič vlastné čochvíľa nemáme
zostane len slzy roniť tomuto národu
Roniť a banovať za tím čo sme mali
trpké bude zistenie že sami sme malí
v školách i v rodine učiť by mali
že vedomého si svojich koreňov
vietor falše a klamstiev nezvalí
Učiť ako si seba i brata ctiť
a nie v biede
pod cudzím jarmom žiť
Je treba veľké chcenie
aby všetkým Slovanom došlo uvedomenie
kto som a kam patrím
že náš je Balkán i roviny ponad Tatry
celý Dunaj aj šíre pláne matky Rusi
kde asi majú korene
a z koho sa zrodili Prusy
Netvrdím že viem a nájdem pravdu
i kde je skrytá zrada
no len ten sa k pravde priblíži
kto ju hľadá
Karol Hruška

Tisovský rodák Alexander Čunderlík zapísal časť jeho kultúrnej histórie
vystúpeniach - spartakiádach v rámci RTJ
v Tisovci, ale aj v Utekáči, vo Zvolene, aj
v Bratislave.

1. ročník tenisového turnaja štvorhier o pohár TST - Tisovec 15.9.2017
skupín. Začalo sa naozaj zostra, každý zápas bol
dôležitý, lebo poradie v skupinách rozhodovalo o
nasadení do pavúka vyraďovacích zápasov. Hráči
mali prichastané občerstvenie s tradičným
kotlíkovým gulašom pripravovaným online priamo v
areáli. Tentoraz nemal hlavného kuchára počas celej
doby varenia - varili ho ako sa hovorí, všetci a nikto,
a ak by sa niekto pýtal, či „polífčička byla?“, tak
bola. Na rozdiel od gulášu atmosféra hustla
pribúdajúcimi zápasmi a už semifinálové zápasy boli
ozajstnou ozdobou turnaja. Dramatické, napínavé,
plné bojovnosti, nasadenia, obetavosti aj tenisového
umu. Boj o každý fiftín, zvraty, nečakané riešenia
Už dlhé roky sa na tenisových dvorcoch v Tisovci
herných situácií privádzali do varu divákov, no pútali
poriadajú tenisové turnaje v štvorhrách, vždy na jar aj pozornosť hráčov na vedľajšom kurte, ktorí hrali
a na jeseň. Piatok 15.9.2017 bol termínom
o umiestnenie. O veľkej vyrovnanosti svedčí to, že o
pokračovania tejto série tentokrát pod záštitou
víťazstve rozhodlo až viac šťastia (šikovnosti,
Tisovského spolku tenistov. Zišlo sa 21 tenistov, 1 skúsenosti, odvahy) v záverečných loptičkách. A ako
tenistka a dvojice sa rozlosovali do 4 základných
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V tomto roku si pripomíname sté výročie
narodenia tisovského rodáka Alexandra
Čunderlíka (1917 – 1992), znalca
a propagátora histórie kultúrnych tradícií
v Tisovci. Narodil 5. augusta 1917, ako
v poradí predposledný z dvanástich
súrodencov. Rodina vtedy žila v rodinnom
dome na Korytišťoch, časti Hámra. Mesto
Tisovec - okolitá príroda, bohaté kultúrne
tradície, priemyselné a robotnícke prostredie
okolo vysokej pece - toto všetko formovalo
celý jeho život.
Ako žiak a študent sa aktívne zúčastňoval na
kultúrnom a spoločenskom živote v Tisovci.
Cvičil aj v robotníckej telovýchovnej jednote
(RTJ), zúčastňoval sa na telovýchovných

aj ako vlastivedný sprievodca po Bratislave,
prednášal na kurzoch pre sprievodcov. Písal aj
články do novín a časopisov hlavne
k bratislavskej histórii a jej významným
Navštevoval gymnázium v Rimavskej Sobote, osobnostiam. Publikoval aj niekoľko článkov
zmaturoval v roku 1938. Bolo to v čase
viažucich sa k Tisovcu, jeho osobnostiam (S.
napätej medzinárodnej situácie, keď fašistické Daxner, M. Kriška, M. Lapšanský, Š. Pekár)
Nemeckou stupňovalo agresiu voči
a kultúrnym tradíciám (ochotnícke divadlo,
Československej republike. Cez prázdniny
spevokol, dychová hudba). Veľmi sa vracal do
medzi tisovskými študentmi inicioval a
svojho rodného Tisovca, mal veľmi rád
zorganizoval usporiadanie akadémie s ideovým prírodu v okolí Tisovca, vždy si našiel čas
zámerom na obranu republiky pred fašistickou a strávil tu niekoľko dní.
agresiou. Za päť týždňov nacvičili celkom
slušný program: hudobný, spevácky, recitačný Po svojom odchode na dôchodok v roku 1977
aj divadelný. Predniesol úvodný prejav, kde sa si ľahšie našiel čas na písomné literárne
vyslovil za obranu republiky, jej
spracovanie niektorých tém z histórie, či
demokratických aj humanitných ideálov.
kultúrnych dejín svojho rodného Tisovca.
Akadémia splnila svoje poslanie a vyvolala
K týmto témam neboli k dispozícii žiadne
priaznivý ohlas v širokej verejnosti. Po
archívne materiály, alebo len v obmedzenej
vyhlásení mobilizácie sa dobrovoľné nastúpil
miere. V Univerzitnej knižnici prelistoval celé
na ľudovú školu v Hámre na zastupovanie
ročníky novín Gemer Malohont, hľadal tu
chýbajúcich učiteľov, ktorí narukovali do
pramene o dianí v Tisovci. Najviac využíval
armády.
rozhovory s pamätníkmi – aktívnymi
účastníkmi udalostí a podujatí. Prišiel do
V tom istom roku začal študovať na Univerzite Tisovca na niekoľko dní, navštevoval
Komenského v Bratislave. Počas prvých
pamätníkov, ich spomienky si zapisoval.
vysokoškolských prázdnin nacvičil s tisovskou Spracoval dejiny robotníckej dychovej hudby
mládežou hru Gustáva Zocha „Z otroctva ku v Tisovci, ktoré vyšli vo forme samostatnej
slobode“. Bola to hra s tematikou udalosti
publikácie pod názvom „ Tá naša kapela“
okolo vzniku ČSR v roku 1918. Hoci tu
v roku 1983, pri príležitosti 90. výročia jej
účinkovali hrali ochotníci väčšinou bez
vzniku. Časopisecky vyšli články „Divadelný
divadelných skúsenosti, hra mala u tisovského Tisovec po roku 1918“ (Obzor Gemera 1987)
publika úspech.
a „Z dejín spevokolu v Tisovci“ (Vlastivedný
časopis 1987). Niektoré jeho štúdie o Tisovci
Od roku 1946 žil v Bratislave a pracoval ako
ostali len v rukopisoch, nestačil ich dokončiť.
profesor slovenského jazyka a literatúry na
Zomrel 26. januára 1992, pochovaný je
Strednej škole umeleckého priemyslu. Pôsobil v urnovom háji Krematória v Bratislave.
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Čo nás môže prekvapiť ?
Záujem politikov o problémy občanov .
Volebný mesiac je pred nami a veľa sa toho
nedeje. Skôr je tu opačný trend, politici,
hlavne veľkí, vystupujú v médiách a riešia si
tam svoje problémy, vzťahy. V popredí sú
milióny za právne služby, vraj aby sme sa mali
lepšie, žonglovanie s DPH, daňami akože
hľadanie vinníkov, ktorí sa strácajú
v administratíve štátu a nikto ich nevie nájsť.
To nás prostých občanov, už neprekvapuje.
Tvrdenie, že máme nadštandardné
makroekonomické výsledky, dokonca
i v Tisovci máme prebytkový záverečný účet
za rok 2016, to je fakt. Prekvapenie- tvrdia
nám, môžeme byť hrdí ako sa nám darí. Len
tá hrdosť čosi stojí, hlavne tých, čo platia
dane.
Občania toto však zatiaľ nepocítili
vo svojich peňaženkách, to je to
prekvapenie.
V rodinných ekonomikách sa pomaly zvyšujú
výdavky. Prekvapenie, počas letných mesiacov
zdražela voda, aj tá naša v Tisovci, potraviny,
hlavne maslo. Životné náklady začínajú
stúpať. Ekonomika štátu, i tá miestna, čoraz
viac bude vstupovať do hospodárenia rodín .
Riešenie je zvýšiť príjmy do rodinného
rozpočtu odchodom za prácou do zahraničia ,
alebo do bohatých regiónov, kde sú
automobilky, priemysel, potreba pracovných
síl je tu zjavná a sú tam oveľa vyššie zárobky
ako v tomto regióne. Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví pracuje na optimalizácii
ceny elektrického prúdu aj pre domácnosti.
Možno nás tento úrad prekvapí znížením

radikálnych kandidátov. Lenže na Slovensku je
cesta k moci aj cestou k peniazom daňových
poplatníkov, čiže k peniazom občanov.
Komu dáme hlas, ktorej strane, ktorým
kandidátom? V Tisovci sú politické strany v
škrupine, nevieme, čo sa tam skrýva. Možno
sa sami vylúpnu zo škrupiny, alebo treba túto
škrupinu narušiť? A potom to bude
prekvapenie. Historické tradície Tisovca, kde
cieľom bola aj prijateľná sociálna politika
a verejný záujem, je minulosťou. V súčasnom
hospodárskom systéme, kde je prioritou
komerčný záujem, je ťažko hľadať
a zabezpečiť rovnovážny stav, aby bol občan
spokojný. Tu môže pomôcť regionálna
a miestna ekonomika hlavne v oblasti
sociálnych a zdravotných služieb, to potrebuje
starnúci Tisovec, tu je pole neorané .V závese
je problematika rómskej menšiny, kde sú
možné pracovné kapacity. Roky sa každý
tomuto problému vyhýba, ale raz treba začať.
Zmena politického systému je tu už viac
kandidáti za poslancov VÚC B. Bystrického
ako dvadsať rokov, ale v Tisovci sme sa veľmi
kraja, zatiaľ je „strategické“ ticho. Tisovec vie dopredu nepohli, ľudia sú dosť skeptickí.
prekvapiť aj cudzích návštevníkov, keď
Tento val skepticizmu
vystúpia z vlaku na malej stanici v Tisovcia ľahostajnosti treba prekonať.
šok pri pohľade na „budovu stanice“. Ešteže
Je príjemné očakávať dobré
stretnú v Tisovci prívetivých ľudí.
prekvapenia, je však potrebné pripraviť
Prekvapenie môže byť
preto živnú pôdu nielen prichádzajúcimi
liekom politiky
voľbami, ale hlavne motiváciou a
vrcholovej, regionálnej miestnej. Môže nás
podporou ľudí, ktorí chcú niečo dokázať
prekvapiť ľahostajnosť voči veciam verejným, a prekvapiť samých seba a tým aj
ľudia o toto dianie strácajú záujem, tento
Tisovec. Vladimír Pašiak
nezáujem vyhovuje poslancom, politikom,
majú pokoj. Ale môže to byť cesta k moci

Európsky deň jazykov na SOŠ v Tisovci
a zapojili ich do všetkých aktivít a súťaží. Až
jedenásť zastávok pri prechádzke pomyselnou
uličkou poskytlo súťažiacim priestor na
preukázanie vedomostí a zručností v rôznych
oblastiach.
Posledná zastávka v Uličke jazykov bola
spojená s vyhodnotením dňa, s vyhlásením
výsledkov súťaží a odovzdaním odmien.
Víťazmi sa tentokrát stali bezkonkurenčne
štvrtáci. Obsadili všetky bodované pozície – na
prvom mieste sa umiestnila 4. A, na druhom

Zámerom tohto tematického divadelného
festivalu je sprístupniť profesionálne divadelné
umenie v regióne, ktorý je v súčasnosti
okrajový, hoci v minulosti vynikal bohatou
ochotníckou divadelnou činnosťou. Nadväzuje
na myšlienku Pavla Dobšinského, ktorý sa už v
roku 1851 snažil založiť v tejto oblasti
„premiestňovacie divadlo“ pre mestá Revúca,
Tisovec. Pre túto iniciatívu vyhotovil Peter
Michal Bohúň prvú divadelnú oponu. Tento

festival má divadelno-vzdelávací charakter.
Jeho úlohou je aj zvýšenie záujmu o témy,
ktoré sú náročné.
Tento ročník je zameraný aj na 115. výročie
narodenia a 65. výročie násilnej smrti Dr.
Vladimíra Clementisa, politika, nášho
tisovského rodáka.V utorok, 12.9.2017 sa v
aréne kinosály MsKS Tisovec predstavil herec
Marko Igonda v programe scénického čítania
Vladimír Clementis – Dialóg o vine a

5

TISOVSKÝ MESAČNÍK

NAŠI - Mladý Tisovčan Noel Daňko súťažne jazdí na bicykli dole kopcom.

ceny ? To by nás mohlo prekvapiť , len sa
s tým váha. Okrajové regióny, kde patrí aj
Tisovec sa nám vyprázdňujú od mladých
a perspektívnych ľudí. Je to konštatované aj
v Záverečnom konsolidovanom účte Mesta
Tisovec.
Tento fakt už nikoho neprekvapuje. Skôr by
nás prekvapilo riešenie tohto stavu. Vízia
rozvoja, hlavne turizmu a služieb spojených s
tým, sa síce o tom trocha hovorilo na rokovaní
septembrového zastupiteľstva, otázka je či to
nájde nejakú odozvu? Potrebujeme investovať
a vytvoriť podmienky. Možno nás prekvapia

Dňa 26. septembra 2017 sme na našej škole,
SOŠ v Tisovci, zorganizovali už 5. ročník
Európskeho dňa jazykov, pripravili sme novú
Uličku jazykov plnú zaujímavých vedomostných
kvízov, súťaží a hier.
Tento deň sme využili i na prezentáciu
školy ako Deň otvorených dverí a privítali sme
žiakov základnej školy v Tisovci, ktorých sa
v rámci animačných aktivít ujali žiaci
študijného odboru manažment regionálneho
cestovného ruchu, sprevádzali ich po škole
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mieste 4. C a na treťom 4. A trieda.
Priebeh celého dňa mapovali žiaci odboru
grafik digitálnych médií, ktorí už tradične
zabezpečujú fotodokumentáciu pre školu
i školské noviny na všetkých školských akciách.
I tohoročný Deň európskych jazykov sa
vydaril. Zostáva zaželať si, aby sme rovnako
úspešní ako v teórii boli i v každodennej
praktickej oblasti jazykového
a medzikultúrneho porozumenia.
PaedDr. Zora Kéryová

SLOVENSKÉ KORTYNY 2017
treste z cely smrti, ktorý režijne a
scenáristicky pripravila Irena Žantovská. Ide o
javiskovú adaptáciu románu významného
súčasného spisovateľa Ľuboša Juríka Smrť
ministra, ktorá popisuje fiktívny príbeh
poslednej noci pred popravou v cele smrti
slovenského intelektuála a politika Vladimíra
Clementisa.
Pokračovanie na str.6

Downhill je relatívne mladá športová disciplína.
Jej podstata spočíva v jazde na horskom
bicykli dole kopcom s cieľom dosiahnuť čo
najlepší čas. Ale trate sú situované spravidla
v lyžiarskych strediskách, ktoré poskytujú
dostatok možnosti na výstavbu downhillových
tratí . Samotné preteky sa riadia pravidlami
UCI, čo je medzinárodná cyklistická federácia.
Doma trénujem na trati v Rejkove, ktorú sme
si postavili svojpomocne s kamarátmi. Veľmi
by nás potešilo, keby bola možnosť, aby aspoň
dvakrát za mesiac bol spustený vlek, ktorý
v súčasnosti len chátra. Teraz musím trénovať
v iných strediskách, kde využili potenciál tohto
športu.
Tento šport si našiel obľubu aj u mladých ľudí
v meste Tisovec. Najviac zaujal mladého
talentovaného jazdca Noela Daňka, aj preto
sme mu položili pár otázok, na ktoré nám Noel
ochotne odpovedal.
1.Koľko si mal rokov, keď si začal jazdiť
downhill?
S bicyklovaním som začal od 3 rokov .
Downhill súťažne jazdím tretí rok.
2. Čo Ťa láka na downhille?
Na downhille ma láka rýchlosť a technika
jazdy, rôzne skoky , prekážky a množstvo
kamarátov, ktorý sa tomuto športu tiež
venujú.

3. Aký „bike“ na to potrebuješ a koľko
taký „bike“ stojí?
Downhill jazdím na špeciálne upravenom
horskom bicykli, ktorý sa od normálneho
horského
bicykla odlišuje tým, že
sú na ňom použité kvalitnejšie komponenty, je
celo odpružený , má pevnejšie a širšie kolesá,
širšie postavenie riadidiel , má špeciálne
kotúčové brzdy, spevnený rám a lepšie
odpruženie. Zjazdové bicykle, ktoré
používame na preteky, sa pohybujú od 700
do 10.000 eur.
4. Aké sú tvoje úspechy v tomto športe?
Medzi moje najväčšie úspechy, ktoré som
doposiaľ dosiahol patrí :
1. miesto na Slovenskom pohári v Mraznici
1. miesto na Slovenskom pohári v Malej
Lučivnej
1. miesto na Slovenskom pohári v Jasnej
2. miesto na Majstrovstvách SR na Kubínskej
Holi
1. miesto na Slovenskom pohári na Malinôm
Brde v Ružomberku
1. miesto na Downhill cup Sliač
2. miesto na Downhill Bachledová dolina
5. Mal si už nejaké zranenia? Ak áno,
popíš aké a kde sa Ti stali?
Zjazd na bicykloch je extrémne nebezpečný
šport , ktorý si vyžaduje od jazdca
stopercentné sústredenie na jazdu so zdravou
dávkou rizika. Pri zjazde dochádza často
k pádom a zraneniam .
Zranenia sa nevyhli ani mne . Na
majstrovstvách SR som vo finálovej jazde
spadol na kamenistom úseku . Pri páde som
utrpel posun medzi tavcovej platničky ,otras
mozgu a pomliaždenie stehna. Napriek pádu
som pretek dokončil a obsadil som druhé
miesto. Hneď v cieli ma už čakali horský
záchranári, ktorí ma preniesli do sanitky a táto
ma odviezla do nemocnice. 3 týždne po tomto

páde som štartoval na 5.kole Slovenského
pohára v Ružomberku , kde som pretek vyhral,
ale v semifinálovej jazde som si zlomil palec na
nohe.
6. Kde sa Ti na downhillových tratiach
jazdí najlepšie?
Moje dve najobľúbenejšie trate sú Jasná
v Nízkych Tatrách a Kubínska Hoľa v Dolnom
Kubíne.
7. Koľko financií Ťa stojí tento šport na
sezónu?
Tento šport je finančne náročný. Finančné
náklady na jednu sezónu sa pohybujú
v tisíckach eur.
8. Máš aj nejakého sponzora, alebo Ťa
sponzoruje len rodina?
Jazdím za Absolute racing team, ktorý mi
poskytuje plášte na bicykel a prepláca mi
štartovné na jednotlivých pretekoch. Ostatné
náklady spojené s pretekmi , tréningami
,ubytovaním, cestov-ným , servisom bicykla
znášajú moji rodičia.
9. Aký je tvoj najväčší sen a čo by si
chcel v downhille dosiahnuť?
Môj najväčší sen je dostať sa do
profesionálneho tímu, jazdiť európsky
a svetový pohár a vyhrať majstrovstva sveta.
10. A čo tvoj posledný a zároveň najväčší
úspech?
Šieste kolo Slovenského pohára finále
v Osčadnici - Veľká Rača. Skončil som
na 1. mieste v kategórii žiaci . Rovnako som
získal pohár za celkové víťazstvo
v Slovenskom pohári v DH za sezónu 2017 .
Celý víkend pršalo takže trať bola riadný
motocross.
/rozhovor viedol Peter Rukavica/

Beh ulicami mesta
Štvrtok 28. septembra 2017 sa v Tisovci
uskutočnil 3. ročník Behu ulicami mesta,
ktorého organizátormi sú Mesto Tisovec –
Komisia kultúry a športu a Základná škola
Dr. Vladimíra Clementisa.
V krásny slnečný deň sa začalo súťažiť už
od rána. Najprv prišli na rad najmladší
účastníci v predškolskom veku, ktorí sa so
svojimi učiteľkami zabavili pri šprinte na
200 metrov. Ďalej sa pokračovalo podľa
vekových kategórií, dĺžka trate sa
a súťaživosť účastníkov. Poslednými
postupne zväčšovala a s ňou aj napätie
bežcami pred hlavnou kategóriou boli
dorastenky a dorastenci do 19 rokov.
Popoludní štartovali kategórie mužov a
žien (pozn. - štartu sa zúčastnila len
jediná pretekárka).
Trasy viedli ulicami mesta v dĺžke od 200
do 2300 metrov, podľa veku bežcov.
Pretekov sa zúčastnili školy: MŠ a ZŠ
Tisovec, Evanjelické gymnázium a
Stredná odborná škola Tisovec, ako i
futbalisti MŠK Tisovec. Atmosféra

pretekov bola výborná, počasie nám
prialo a účastníci si odniesli pekné zážitky,
prípadne aj diplom, medailu a cenu za
víťazstvo.
Ďakujeme všetkým organizátorom,
hlavným rozhodcom Mariánovi
Petrokovi a Igorovi Beregimu,
pretekárom, sprievodcom i
ostatnému personálu za
vytvorenie skvelej atmosféry a
zvládnutie tohto podujatia.
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Delegácia mesta Tisovec v Tăuții-Măgherăuș (Rumunsko)
delegácie z miest Ószd v Maďarsku a
Tuchow z Poľska. Domáci pre všetkých
pripravili bohatý program – navštívili sme
Múzeum obetí komunizmu v meste
Sighetu, „veselý cintorín“ v dedinke
Săpânţa, kde miestny umelec – maliar a
rezbár S. I. Patras –na želanie príbuzných
na drevené záhlavie vyrezal portrét či
obraz zo života a príčiny skonu
pochovaného, doplnený o veselú riekanku
Pred pár rokmi navštívili naše mesto
predstavitelia Tăuții-Măgherăuș, keď
hľadali stopy po svojom rodákovi,
básnikovi Ionovi ŞUGARIU, ktorý sa
zúčastnil oslobodzovacích bojov v Tisovci
a zomrel pri oslobodzovaní Brezna.
"Som sám, preč ... Tu sú hory, je to veľa
snehu ako doma. Myslím na detstvo,
rodičov ... Je mi ľúto, že som nemohol ísť
domov ... Napísal som niekoľko listov, ale
nedostal som odpoveď...“ (fragment z
denníka, 26. januára 1945) Hoci naše
mestá spojila smutná udalosť, našli sme v
Rumunsku nových priateľov.
V dňoch 7.-1.9.2017 bola delegácia nášho
mesta spolu s Mužským spevokolom
Sama Daxnera pozvaná na návštevu pri
príležitosti odpustovej slávnostnej svätej
omše na počesť patróna kostola, kde náš
jubilujúci spevokol vystúpil so svojim
programom. Stretnutia sa zúčastnili aj
Pokračovanie zo str. 4
Jurík postavil svoj text ako dialóg medzi
Clementisom a jeho advokátom, ide však o
postavu nereálnu, až symbolickú, postavu
našepkávača a pokušiteľa, ktorá spovedá
Clementisa z kľúčových momentov jeho
života. Obe postavy symbolicky predstavil
Marko Igonda, ktorý do úlohy advokáta vniesol
celú metaforu zla, doženúc Clementisa práve
tam, kde sa nachádza a kde sa končí jeho
život. Táto dvojrola patrí k vrcholným
dramatickým výkonom Marka Igondu.

Zúčastnili sme sa aj otvorenia a
prehliadky novej školy priamo v TăuțiiMăgherăuș, pri ktorej bolo aj malé
múzeum pôvodného bývania. Každý deň
sme mali možnosť ochutnať miestne
gastronomické špeciality a každý večer
bol pripravený program, na ktorom sa
prezentovali pozvaní hostia, kde sa
nadväzovali ďalšie spoločné priateľstvá.
Musíme sa naozaj veľmi pekne
poďakovať primátorovi mesta, pánovi
Antonovi Ardeleanovi a rumunským
priateľom za pozvanie do ich krásneho
kraja, za milé prijatie, za starostlivosť o
nás, pánovi Kadlecovi za tlmočenie počas
nášho pobytu. Veríme, že sa tak naši
rumunskí priatelia budú cítiť u nás v
Tisovci, kde sme ich pozvali v januári
2018, pri príležitosti výročia oslobodenia
Tisovca.
Tak, dovidenia, priatelia!

a pestro vymaľoval (napr. "I ten kto mal
prachy, musel zomrieť", "Boh odpustí ti
milý synak, že podrezal si svoju mať",
ap.), kláštor Barsana, kde žije len 11
pravoslávnych mníšok, ktoré sa starajú o
celý areál. Tento pravoslávny kláštor je
klasickým príkladom drevenej
maramurešskej architektúry a významné
pútnické miesto. Jeho počiatky siahajú do
začiatku 18. storočia. Z vonku pôsobí celý
komplex veľmi pekne a upratane.

tematicky vybočujú knihy Nedokončená
kronika (1964), v ktorej spomína na detstvo,
dospievanie a rodinné prostredie, a
korešpondencia s manželkou Lídou Listy
z väzenia (1969).
Od roku 1982 sú mesto Tisovec a
Pohorelá organizátormi diaľkového
turistického prechodu Clementisovou cestou,
ktorého zakladateľom bol p. Milan Vojtko pri
príležitosti nedožitých Clementisových
osemdesiatin. Bol zorganizovaný s obavami a
malou dušičkou, lebo vtedajšia politická klíma
nebola naklonená podujatiam tohto typu.
Práve 20.9. uplynulo 115 rokov od narodenia
Napriek tomu sa na prechode zišlo okolo 50
Dr. Vladimíra Clementisa, právnika,
nadšencov. Od roku 1989 boli pravidelnými
politika, publicistu, ministra zahraničných vecí
účastníkmi prechodu aj mladí slovenskí poeti a
ČSR.
poetky, ktorí sa až do roku 2003 pod
Základné vzdelanie získal v Tisovci. V rokoch
pozorným okom básnika Vojtecha Kondróta
1913-1921 študoval na gymnáziu v Skalici.
pripravovali na svoju literárnu dráhu a svoje
Právo vyštudoval na Právnickej fakulte
prvotiny prezentovali vo vlastnej interpretácii
z maloburžoáznej kolísavosti. V januári 1951
Karlovej univerzity v Prahe, z toho dva
na popoludňajšom matiné v Tisovci. Po smrti
semestre strávil na univerzitách v Nemecku a ho zatkli a 20.-28. 11.1952 bol v Prahe
V. Kondróta prevzal jeho štafetu Braňo
odsúdený na trest smrti. Rozsudok bol
vo Francúzsku. Počas štúdií v Prahe bol
Ondruš, ktorý patrí k organizátorom tohto
vykonaný 3.12.1952. V roku 1963 bol
spoluzakladateľom skupiny a časopisu DAV,
podujatia od vzniku Mladej demokratickej
politicky i občiansky plne rehabilitovaný. Jeho ľavice. Od roku 2002 je súčasťou
v ktorom pracoval až do jeho zániku v roku
predvojnová publicistická činnosť je v základe Clementisovych dní aj Koncert venovaný
1937. Do roku 1939 mal advokátsku
zhrnutá v dvoch zväzkoch pod názvom Vzduch obetiam represálií 50-tych rokov, pretože aj
kanceláriu v Bratislave. V politických
našich čias (1967). Londýnska publicistika
procesoch obhajoval príslušníkov robotníckej
náš rodák, politik a spisovateľ sa stal obeťou
vyšla v knihe Odkazy z Londýna (1947).
triedy a členov KSČ. Po rozbití republiky
režimu, ktorému spočiatku dôveroval. Na
V londýnskej emigrácii vydal aj viacero brožúr podobné udalosti nesmieme zabúdať, aby sme
emigroval do Francúzska, odtiaľ do Anglicka.
politického obsahu, zostavil dva zborníky
V Londýne pôsobil ako publicista, vystupoval
sa poučili z histórie a nedopustili ich
v československom rozhlasovom vysielaní BBC, slovenskej poézie Zem spieva (1942) a Hnev
opakovanie.
svätý (1944). Z jeho literárneho diela
kritizoval klérofašistický režim na Slovensku,
napísal a vydal viaceré štúdie, redigoval Nové
časy. Po oslobodení bol poslancom Národného
zhromaždenia a štátnym tajomníkom na
Ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 19481950 bol ministrom zahraničných vecí. V marci
1950 ho krivo obvinili z intelektuálskeho
vzťahu k robotníckej triede a strane,
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TISOVSKÝ MESAČNÍK

UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 16.8.2017
Uznesenie č. 524/2017
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
- Konsolidovanú výročnú správu mesta Tisovec
za rok 2016
- v zmysle §12 ods. 4 písm. c) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a
majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle
§9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a uznesenia MsZ č. 512/2017 písm. c) zo dňa 16.
augusta 2017, prenájom časti pozemku
v katastrálnom území Tisovec, a to:
1.
časti parcely EKN č. 2433,
evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8 m2,
pre Marcelu MÁNIOVÚ, bytom Daxnerova 761,
980 61 Tisovec, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (susediaci – prídomový pozemok), za
cenu vo výške 2,70 Eur/m2/rok, to znamená za
celkovú sumu 21,60 Eur na obdobie od
01.10.2017 do 30.09.2018
- Vyhlásenie majetku mesta, a to pozemku
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN
č. 5033/2, evidovanej ako zastavané plochy
a nádvoria o novej výmere 729 m² v zmysle
geometrického plánu č. 44522541-22/2017,
vypracovaného geodetickou kanceláriou
GEODETING Slovakia, s.r.o., so sídlo, Kraskova
4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota, za
prebytočný
- Zverejnenie zámeru mesta predať pozemok
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN č.
5033/2, evidovanej ako zastavané plochy
a nádvoria o novej výmere 729 m² v zmysle
geometrického plánu č. 44522541-22/2017,
vypracovaného geodetickou kanceláriou
GEODETING Slovakia, s.r.o., so sídlom Kraskova
4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota, 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 MF SR č. 492/2004 Z.
z. v platnom znení
- znenie kúpnej zmluvy na odpredaj
nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
Mesta Tisovec
podmienky predaja: lehota na predkladanie
cenových ponúk je do 13.10.2017. vyhodnotenie
predložených cenových ponúk vykoná Komisia
výstavby a rozvoja mesta
- zverejnenie zámeru mesta predať majetok
mesta, a to pozemky v katastrálnom území
Tisovec, parcely CKN č. 1045, evidovanú ako
záhrady o celkovej výmere 1009 m2, parcely CKN
č. 1046, evidovanú ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 15 m2, parcely CKN
č. 1047, evidovanú ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 54 m2 spolu so
stavbou rodinného domu súp. č. 313 a parcely
CKN č. 1051, evidovanú ako záhrady o celkovej
výmere 82 m2, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (susediaci – prídomový pozemok), v
zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
- zverejnenie zámeru mesta predať majetok
mesta, a to pozemky v katastrálnom území
Tisovec, parcely CKN č. 2843, evidovanú ako
zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
29 m2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(susediaci – prídomový pozemok), v zmysle §7
ods. 5 písm. e) Zásad hospodárenia a

nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu,
ktorý mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
- vyhlásenie majetku mesta, a to pozemkov
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN č. 2843,
evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 29 m2, ktorých vlastníkom je
Mesto Tisovec v podiele 1/1, za prebytočný
- ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa
01.10.2011 medzi Mestom Tisovec ako
prenajímateľom a spoločnosťou SPOTLIGHT, s. r.
o., Magurská 4B, 831 01 Bratislava ako nájomcom,
na prenájom stĺpa verejného rozhlasu pri rodinnom
dome na Daxnerovej ul. so súpisným číslom 772,
k 30.11.2017
- zmluvu č. M/974/274/17 o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na investičnú akciu:
„Tisovec, Rimavská Píla, kanalizácia“ medzi Mestom
Tisovec ako budúcim povinným z vecného bremena
a spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska cesta 5, 974
01 Banská Bystrica ako budúcim oprávneným
z vecného bremena, podľa prílohy k uzneseniu
- zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. M/974/275/17
na investičnú akciu: „Tisovec, Rimavská Píla,
kanalizácia“ medzi Mestom Tisovec ako budúcim
predávajúcim a spoločnosťou Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica ako budúcim
kupujúcim, podľa prílohy k uzneseniu
- prenájom časti nehnuteľnosti – rodinného domu
na ulici Daxnerovej súpisné číslo 657 v Tisovci,
vedenej na LV č. 1354, ktorého vlastníkom je Mesto
Tisovec v podiele 1/1, pre Dušana MANICU, bytom
Kozí Chrbát 1032, 980 61 Tisovec, na obdobie od
01.10.2017 do 30.04.2018 za cenu prenájmu vo

- zabezpečenie financovanie neoprávnených
výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu
- predloženie žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia telocviční a náraďovne ZŠ Dr. V.
Clementisa Tisovec“ v rámci VÝZVY na predloženie
žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2017
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami výzvy
- zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
najmenej 10% z poskytnutých finančných
prostriedkov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
- vyhlásenie majetku mesta, a to pozemkov
v katastrálnom území Tisovec, parcely CKN č. 1045,
evidovanú ako záhrady o celkovej výmere 1009 m2,
parcely CKN č. 1046, evidovanú ako zastavané plochy
a nádvoria o celkovej výmere 15 m2, parcely CKN č.
1047, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 54 m2 spolu so stavbou rodinného
domu súp. č. 313 a parcely CKN č. 1051, evidovanú
ako záhrady o celkovej výmere 82 m2, ktorých
vlastníkom je Mesto Tisovec v podiele 1/1,
za prebytočný
- zaradenie porastov do jednotlivých zón:
-do A zóny navrhuje zaradiť nasledovné porasty:
dielec: 3, ET: 1, výmera:
19,45 ha,
dielec: 3, ET: 2, výmera:
8,33 ha,
dielec: 4, ET: 1, výmera:
10,49 ha,
dielec: 4, ET: 2, výmera:
4,49 ha,
dielec: 38, ČP: A, výmera: 7,48 ha,
dielec: 38, ČP: B, výmera:
9,91 ha,
- do C zóny navrhuje zaradiť nasledovné porasty:
dielec: 179, ET: 1, výmera: 2,51 ha,
dielec: 179, ET: 2, výmera: 0,84 ha,
dielec: 179, ET: 3, výmera: 0,84 ha,
dielec: 559, ET: 1, výmera: 3,17 ha,
len časť od
potoka smerom na východ
dielec: 559, ET: 2, výmera: 2,11 ha,
len časť od
potoka smerom na východ
výške 15 Eur/mesiac, za účelom dočasného užívania - Projekt ochrany chráneného areálu Rimava
- úpravu a doplnenie uznesenia Mestského
nehnuteľnosti
zastupiteľstva v Tisovci č. 508/2017 zo dňa
- Zásady kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
16. augusta 2017 nasledovne:
- Zásady vybavovania sťažností
- Územný plán mesta Tisovec, Zmeny a doplnky č. 2
- ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom
nebytových priestorov v objekte bývalej evanjelickej - spôsob prerokovania návrhu Územného plánu Mesta
Tisovec, Zmeny a doplnky č. 2 a rozhodnutie
školy súp. č. 3 medzi Evanjelickou cirkvou a. v.
o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho
Rimavská Píla, so sídlom Vansovej č.1, 980 61
prerokovaní
Tisovec – Rimavská Píla ako prenajímateľom
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017, ktorým
a Mestom Tisovec ako nájomcom dohodou
zmluvných strán v súlade s Čl. II nájomnej zmluvy, sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu
Mesta Tisovec mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
k 30.09.2017
nariadenie Mesta Tisovec č. 45/2002 o záväzných
- nájomnú zmluvu na prenájom nebytových
priestorov objektu bývalej evanjelickej školy súp. č. častiach Územného plánu Mesta Tisovec
- Dohodu o spolupráci medzi partnerskými mestami
3 medzi Evanjelickou cirkvou a. v. Rimavská Píla,
so sídlom Vansovej č.1, 980 61 Tisovec – Rimavská Ludgeřovice, Nowy Žmigród, Putnok a Tisovec na
obdobie 2017 – 2020, podľa prílohy k uzneseniu
Píla ako prenajímateľom a Mestom Tisovec ako
ruší
nájomcom, za účelom realizácie projektu
- Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Tisovci č.
„Komunitné centrum Tisovec“, podľa prílohy
523/2017 zo dňa 16.08.2017
k uzneseniu s pripomienkami- realizáciu projektu s názvom Komunitné centrum b e r i e n a v e d o m i e
- žiadosť Miroslava KUCHTU, bytom Ševčenkova 12,
Tisovec
- predloženie ŽoNFP s názvom Komunitné centrum 851 01 Bratislava, o odkúpenie nehnuteľností vo
Tisovec v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613- vlastníctve Mesta Tisovec
- žiadosť Daniela HRNČIARIKA, bytom Bakulínyho
2017-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade
1092, 980 61 Tisovec, o odkúpenie nehnuteľností vo
s platným programom rozvoja mesta a platným
vlastníctve Mesta Tisovec
územným plánom mesta
- zápisnicu z pracovného stretnutia k návrhu zonácií
- zabezpečenie povinného spolufinancovania
Národného parku Muránska Planina a návrhu
projektu, to znamená min. 5% z celkových
Projektu ochrany chráneného areálu Rimava
oprávnených výdavkov

