Správa o činnosti oddelenia kultúry a športu
za rok 2016
Aj v roku 2016 urobilo oddelenie kultúry a športu všetko preto, aby sa vo svojich priestoroch (v
budove MsKS, knižnici, múzeu, kine, kultúrnom dome v Rim.Píle ) návštevníci cítili dobre, mali
možnosť dobrej zábavy, mohli sa vzdelávať, získali nové poznatky, mohli sa informovať, resp. mohli
byť spolu s ľuďmi podobných záujmov, alebo si jednoducho spoločným spevom, tancom, rozhovormi,
či vzdelávaním spríjemnili všedné dni. S dôrazom na naše tradície a uchovávanie našej identity, ktoré
sú hnacou silou našej spoločnosti v dnešnom egoistickom, materiálnom, globalizovanom svete
internetu plnom papučovej kultúry, ktorá stále skôr kritizuje iných, sa naša inštitúcia podujala na
neľahkú úlohu, keď sa svojimi podujatiami snaží ináč naplniť šedé všedné dni. Napĺňa nás radosťou,
že okruh ľudí nám nápomocných stále rastie. Chceli by sme touto cestou vysloviť poďakovanie našim
školám, škôlkam, spolkom, organizáciám a združeniam v meste a mnohým ďalším súkromným
osobám, že svojim pričinením prispeli k úspechu našich podujatí. Aj vďaka tejto spolupráce pôsobí
kultúrno-spoločenská oblasť ako jeden celok.

Personálne zabezpečenie činnosti odd, KaŠ:
Činnosť zabezpečujú 4 odborní pracovníci a 1 technický pracovník, z toho:
- 1 vedúca oddelenia KaŠ (M. Kojnoková),
- 2 odborní pracovníci na odd. KaŠ (M. Stejskal, Mgr. Š. Sabó)a 1 odborná pracovníčka v knižnici (E.
Zerolová)
- 1 pracovník zabezpečujúci technickú prevádzku s doplnením činností domovníka a údržbára
(B. Antal)
- upratovacie práce a menšie opravy vrátane údržby verejnej zelene v okolí DK riešime aj
prostredníctvom aktivačných pracovníkov (3)
- ďalej sa staráme o technické, bezpečnostné a hygienické zabezpečenie všetkých podujatí, ktoré sa v
priestoroch MsKS konajú, bez ohľadu na to, či sú to jednorazové alebo pravidelné akcie;
- zabezpečujeme aj komerčné aktivity s cieľom zabezpečiť príjem mesta z nájmu nebytových
priestorov a konania kultúrno – spoločenských podujatí
V tomto roku sa nám podarilo zrenovovať aspoň niektoré priestory v budovách MsKS – nové linoleum
na schodisku v Mestskej knižnici, upravili sme a vymaľovali priestory knižnice, havarijný stav strechy
nad hudobným salónikom a novou kuchynkou bol riešený rekonštrukciou a postavením novej spádovej
strechy. Ešte stále treba zrekonštruovať bývalú bábkársku sálu na galériu – úloha dlhodobá, trvá už 2
roky, vymeniť linoleum v kinosále – rohy na schodoch, kinosálu vymaľovať, prípadne doplniť
vykurovacie telesá, prerobiť osvetlenie knižnice – koncom roka 2016 sme získali stropné svietidlá
vďaka Ing. Ivanovi Kriškovi z Pomocnice o.z. - treba ich komplet vymeniť.

Oblasť kultúrno-výchovnej práce:
FS Tisovec uchováva, zveľaďuje a prezentuje folklórne tradície Tisovca. Podľa potreby spolu s
súborom vystupujú aj individuálni umelci: Milan Katreniak, Roman Košičiar, Patrik Košičiar.
FS Tisovec má v súčasnosti 18 členov + 3 externí + 4 ĽH z Klenovca.
Organizačnou vedúcou FS Tisovec bola Zuzana Košičiarová.
Nácviky FS Tisovec bývajú spravidla v pondelok a štvrtok vo veľkej klubovni a v spoločenskej sále.
Pri 30. výročí založenia sme materiálne dovybavovali súbor nasledovne:
6 párov mužských čižiem, 3 páry mužských krpcov, 5 ks bielych mužských nohavíc, 5 ks čiernych
mužských viest, 16 ks ženských čiernych zástier, 16 ks ženských krpcov.
VYSTÚPENIA: 8 – (5 v Tisovci a Rim. Píle, 3 mimo Tisovca: Klenovec, Rim. Baňa, Kokava nad
Rim.)

DFS Čížiček má 16 členov. Vedúcou DFS Čížiček bola Martina Ľuptáková, korepetítorkou Ľubica
Sabová a Aneta Vetráková, Tobiáš Struhár. Nácviky DFS Čížiček bývajú v každý pondelok a utorok v
tanečnej triede ZUŠ.
VYSTÚPENIA: 5 doma: DMT Zbojská, 30 FSTisovec, stavanie mája, vyhodnotenie športovcov,
Mikuláš
3 mimo Tisovca: Klenovec, Kokava, Drienčany
Dychová hudba Hradovanka účinkuje na niektorých podujatiach organizovaných v meste.
Dirigentom je Milan Matucha, organizačným vedúcim a pokladníkom je Ján Čepík. Má 23 členov – 19
hudobníkov, 4 speváci. Členovia sa stretávajú každý utorok v Daxnerovom dome.
VYSTÚPENIA:6 v Tisovci; 2 mimo Tisovca
Mužský spevokol Sama Daxnera (MSSD) má 17 členov. Predsedom je Ľudovít Kriška, diriguje
Gabriela Rufusová, korepetície Peter Majoroš. Členovia sa stretávajú pravidelne vo štvrtok v
Daxnerovom dome. Pravidelne vystupujú na Daxnerovom Tisovci – prehliadke speváckych zborov
dospelých.
VYSTÚPENIA: 3 vystúpenia v Tisovci + 1 vystúpenie v Babinci
DS Daxner – v súbore aktívne pracuje 12 členov. Nácviky majú v pondelok a stredu vo vlastnej
klubovni a na javisku kinosály MsKS. V priebehu roka reprízovali hru Slučka pre dvoch (9x) a Túžby
(7x), premiérovali i reprízovali hru Boh masakra (4x) . S hrou Túžby, sny, výčitky sa zúčastnili
festivalov: Lojkov divadelný Tisovec (1.miesto a Cena za herecký výkon – Michal Stejskal), Zochova
Revúca (1. miesto), FEDIM Tisovec – hosť festivalu, Belopotockého Mikuláš, Dišputy Veľký Krtíš,
Scénická žatva Martin, Ochotníci Bratislava. S hrou Slučka pre dvoch sa zúčastnili prehliadky
Casiopea Fest Budmerice (1. miesto, Cena diváka a Cena za herecký výkon – Dušan Kojnok). V
decembri pripravili premiéru divadelnej hry BOH MASAKRA pod režijným vedením Jakuba
Mudráka. Členovia tiež aktívne pomáhali pri organizácii divadelného festivalu mladých v Tisovci –
FEDIM. Boli organizátormi 9. Divadelného bálu.
VYSTÚPENIA: 20 (4 v Tisovci, z toho 1 x premiéra, 16 mimo Tisovca – z toho 6 x divadelné
festivaly)
DS T. Vansovej Rimavská Píla – v súbore pracuje 11 členov. Stretávajú sa v pondelok a stredu v
Kultúrnom dome v Rimavskej Píle. Zúčastnili sa regionálnej prehliadky Lojkov divadelný Tisovec s
hrou BÁL, ktorú pripravili pod režijným vedením Jaroslava Lacka. Pod režijným vedením Michala
Stejskala pripravovali v roku 2016 hru Košieľka, ktorú však pre ochorenie člena súboru nemohli
premiérovať a premiéra ich čaká v apríli 2017. Členovia tiež aktívne pomáhali pri organizácii
divadelného festivalu v Tisovci – FEDIM.
VYSTÚPENIA: 5
Mažoretky a mažoretčatá – vedúcimi sú Eva Perenčayová a Petra Kertész. V oboch súboroch je
spolu 30 dievčat, ktoré nacvičujú každý pondelok v spoločenskej sále MsKS.
VYSTÚPENIA: 5 v Tisovci - vyhodnotenie športovcov, pochovávanie basy, stavanie mája, Mikuláš,
festival DH

PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ a ostatné podujatia v MsKS v roku 2016:
Podujatia delíme na také, ktoré sú výlučne v réžii zamestnancov MsKS ( technické zabezpečenie,
organizácia, réžia), na podujatia iných organizácií, kde zabezpečujeme priestory a techniku a tzv.
dovezenú kultúru – najmä profesionálne programy a tiež tzv. vyvezenú kultúru – naše súbory
vystupujú mimo mesta Tisovec.

Dátum

Akcia

Organizátor

Počet
účastníkov

1.1.

Vítanie Nového roka na námestí + v Rim. Píle

mesto

100

16.1.

Poľovnícky ples

PZ Hradová

20.1.

Pripomienka narodenia Ľudovíta Štúra

MO MS Tisovec

20

22.1.

IX. Divadelný bál

DS Daxner

120

25.1.

Divadlo DRAK s hrou „Kubo“ pre školy

25.1.

DS T.Vansovej – repríza Starúš plesnivec

DS TV R. Píla

29.1.

Výročná schôdza – Daxnerov dom

PZ Voniaca

40

28.1.

Pripomienka 71. výročia oslobodenia Tisovca a
Rim.Píly – námestie

SZPB,mesto

350

28.1.

Vyhodnotenie najlepších športovcov detí mládeže –
1.ročník

Komisia KaŠ

180

29.1.

Spomienkový výstup na Hradovú

TO KOS Rim.dolina 94

29.1.

Študentský ples EGT

EGT

5.2.

Karneval v Stonožke – veľká klubovňa

OZ Stonožka

6.2.

Výročná schôdza – hudobný salónik

SZCH

30

6.2.

Pochovávanie basy

DH Hradovanka
odd. KaŠ

150

15.2.

Pracovné zasadnutie k PHSR – veľká klubovňa

prednosta

30

20.2.

Výročná členská schôdza – veľká klubovňa

PZ Voniaca

30

22.2.

Pracovné zasadnutie ku komunitnému plánu – veľká
klubovňa

prednosta

20

5.3.

Voľby do NR SR – priestory MsKS, Daxn.dom, KD
Rim. Píla

MsÚ

8.3.

MDŽ v Tisovci a v Rim. Píle

ZPOZ

150

11.3.

Strašidelné nožničky – profesionálne divadlo

Odd. KaŠ

180

15.3.

Výročná schôdza – hudobný salónik

SČK

40

15.3.

Členská schôdza – veľká klubovňa

OZ Invalid

50

19.3.

DS Daxner v Hriňovej – Slučka pre dvoch

DS Daxner

20.3.

Výročná schôdza – veľká klubovňa

SRZ

70

21.3.

Výchovný koncert - kinosála

ZŠ Tisovec

170

26.3.

Veľkonočná zábava – spoločenská sála

HS Aspekt

2.4.

Twenty Five – videodiskotéka s Julom Viršíkom

3.4.

Šláger paráda: Ondrej a Mirka + Helena Vrtichová koncert

Odd. KaŠ

9.4.

Lojkov divadelný Tisovec – regionálna prehliadka
- Túžby, sny a výčitky

Odd. KaŠ + GMOS 70
6 súborov

10.4.

Členská schôdza – veľká klubovňa

OZ Hravá Sova

20

15.4.

Divadlo pre EGT - kinosála

EGT

120

15.4.

Členská schôdza – veľká klubovňa

PZ Voniaca

20

17.4.

DS Daxner v Kokave nad Rimavicou – Slučka pre
dvoch

DS Daxner

20.4.

DS Daxner na Prednej hore – Slučka pre dvoch

DS Daxner

300

90
120

25.-30.4.

Výstava drevených plastík L. Zúrika – hud. salónik

Odd. KaŠ

80

26.4.

Výročná schôdza – veľká klubovňa

OZ Invalid

70

29.4.

DS Daxner na Zochovej divadelnej Revúcej – Túžby,
sny a výčitky

DS Daxner

2.5.

Stavanie mája

Odd. KaŠ

8.5.

DH Hradovanka v DD aDSS

DH Hradovanka

2.5.

Majáles

Odd. KaŠ

50

7.5.

Vatra slobody na Obadovom očku

TO KOS
odd. KaŠ

100

9.5.

Pripomienka ukončenia II.sv.vojny - námestie

Mesto SZPB

14.5.

DFS Čížiček, FS Tisovec – stavanie mája na Rim.Píle

ObV Rim.Píla

17.-21.5.

Výstava fotografií Kataríny Hutkovej – hudobný
salónik

SOŠ Tisovec
odd.KaŠ

110

19.5.

Rodinná pohoda - kinosála

ZUŠ Tisovec

130

20.5.

DS Daxner v Revúcej – Slučka pre dvoch

DS Daxner

21.5.

Noc múzeí + remeslá v Clementisovom dome

Odd. KaŠ

21.5.

Výročná schôdza - kinosála

Urbár Tisovec

22.5.

Noc v knižnici

MsK Tisovec

12

28.5.

MDD – rozprávková cesta

Odd. KaŠ
Komisia KaŠ

70 detí +
ostatní

Odd. KaŠ

320

28.5.-3.7. Čarovná Brazília – výstava fotografií - knižnica

300

120

3.-5.6.

FEDIM – festival divadiel mladých
GMOS+odd.
+ výstava benátskych masiek + DS Daxner: Túžby, sny KaŠ
a výčitky – hosť festivalu

200

9.6.

Uvedenie knihy a DVD o Jánovi Valachovi – kinosála ZUŠ
Dušan Tóth pre EGT, ZUŠ

9.-12.6.

DS Daxner – Belopotockého Mikuláš – celoslovenská DFS Daxner
divadelná prehliadka – Túžby, sny a výčitky

10.6.

Festival DH Janka Plichtu – Daxnerov dom
+ návšteva hrobu J. Plichtu v Rim. Sobote

GMOS+ odd. KaŠ

12.6.

Výročná schôdza – Daxnerov dom

ZŤP

15.6.

Členská schôdza – veľká klubovňa

OZ Hravá Sova

20

17.6.

Noc v knižnici pre 4. roč. ZŠ

MsK

15

20.6.

DH Hradovanka – Festival v Revúcej

24.6.

DS Daxner – Dišputy V.Krtíš – divadelná prehliadka

DS Daxner

25.6.

FS Tisovec na Klenovskej rontouke

FS Tisovec

1.-3.7.

DMT – kotlíkové špeciality, jarmoky, Divadelný
rozprávkový rebriniak, Otto Weitter + Galaktik,
tisovské hud. Skupiny, Adam Ďurica,
FS Tisovec, DFS Čížiček – na Zbojskách

Mesto
odd. KaŠ

15.-17.7.

DS Daxner na Casiopea Fest Budmerice

DS Daxner

29.7.

Členská schôdza – veľká klubovňa

PZ Voniaca

6.8.

DFS Čížiček, FS Tisovec - na Koliesku v Kokave n.

DFS Čížiček

120

30

Rim.

FS Tisovec

7.8.

Princ Bajaja – detské divadelné predstavenie pri
kostole

Odd. KaŠ

12.8.

DS Daxner v Babinci – Slučka pre dvoch

DS Daxner

13.8.

Deň Rimavskej Píly + vystúpenie FS Tisovec

ObV R.Píla

13.8.

MSSD v Babinci – Stretneme sa pod Túrničkou

MSSD

20.8.

FS Tisovec v Rim. Bani – stretnutie rodákov

FS Tisovec

20.8.

DS Daxner v Horných Zahoranoch – Slučka pre dvoch DS Daxner

24.8.

Kolieskový karneval – pri ZŠ

Odd. KaŠ
Komisia KaŠ

26.8.

DS T. Vansovej – Starúš Plesnivec v Tisovci

Odd. KaŠ

27.8.

Pripomienka 7. výročia SNP + Donskí kozáci

Mesto, SZPB

28.-29.8.

Martin, Scénická žatva – Túžby, sny a výčitky

DS Daxner

1.9.

Tenisový turnaj tisovskej mládeže

Komisia KaŠ

16 + 10

9.9.

Mamzel Nituš - muzikál

Odd. KaŠ

40

9.-11.9.

DS Daxner - Festival ochotníci Bratislava – Túžby, sny DS Daxner
a výčitky

15.9.

Poznaj svoje mesto – Po stopách princeznej Vandy

Komisia KaŠ

16.-18.9.

Výstava drobných zvierat – dvor MsKS

chovatelia

16.9.

Clementisove dni: Koncert obetiam represálií –
Cahová + krajcir@zmos.sk

Mesto
odd. KaŠ

17.9.

Clementisovou cestou – diaľkový pochod, pietny akt,
koncert ASCALONA

Mesto
odd. KaŠ

21.9.

DS Daxner na Prednej Hore – Slučka pre dvoch

DS Daxner

29.9.

Beh ulicami mesta

Komisia KaŠ

60

50

50 detí +
ostatní

180

14.-16.10. Zraz speleopotápačov – spoločenská sála, hud. salónik speleo
15.10.

Imatrikulácie EGT – spoločenská sála

EGT

20.10.

Slovenské kortyny – výstava o štúrovcoch + pásmo

Odd. KaŠ

25 + 130
výstava ZŠ

21.10.

Členská schôdza – veľká klubovňa

PZ Voniaca

20

21.10.

DFS Čížiček – Rimavskou dolinou + vystúpenie v
Drienčanoch

MO MS
DFS Čížiček

30

22.10.

120. výročie zubačky – technické zabezpečenie,
DH Hradovanka

OZ Zubačka

26.10.

Deň seniorov – spoločenská sála

ZPOZ

100

29.10.

DS Daxner – premiéra BOH MASAKRA

DS Daxner

280

1.11.

DH Hradovanka – pamiatka zosnulých

ZPOZ

2.11.

Veselé tekvičky – tvorivé dielne

Odd. KaŠ

80

10.11.

Kovačické umenie – výstava v knižnici - vernisáž

Odd. KaŠ

47

11.11.

Stužková slávnosť – spoločenská sála

EGT

15.11.

Výročná schôdza SZPB – hudobný salónik

SZPB

50

18.11.

Stužková slávnosť – spoločenská sála

EGT

21.-25.11. Štyri ročné obdobia socializmu – výstava v hudobnom SOŠ
salóniku

180

3.12.

Stužková slávnosť – spoločenská sála

SOŠ Tisovec

6.12.

Mikuláš v Tisovci

Odd. KaŠ

500

7.12.

Mikulášska metelica

ZŠ Tisovec

400

8.12.

Pietna spomienka na S. Daxnera v ev. cintoríne

MSSD

20

8.12.

Literárne pásmo o S. Daxnerovi pre SOŠ

MO MS
odd. KaŠ

80

9.12.

Výchovný koncert Slov. Zboru učiteľov pre EGT

Odd. KaŠ

120

9.12

Daxnerov Tisovec + odhalenie busty S. Daxnera +
Vianočná nálada

Odd. KaŠ
GMOS

200

11.12.

Koncert Slov. Spev. Zboru učiteľov v ev. kostole

Odd.KaŠ

40

17.12.

30. výročie FS Tisovec - galaprogram

FS Tisovec

250

21.12.

Vianočný koncert - kinosála

ZUŠ Tisovec

26.12.

Repríza SLUČKA PRE DVOCH – DS Daxner v Rim. DS Daxner
Píle

80

29.12.

Repríza BOH MASAKRA - kinosála

DS Daxner

60

30.12.

Ľudová tancovačka – spoločenská sála

L. Zúrik

160

31.12.

Silvester na Námestí + ohňostroj

mesto

100

PROPAGAČNÁ A REKLAMNÁ ČINNOSŤ
Plagáty na programy, pozvánky, bulletiny vydávame na počítači a pracovných kopírkach.
Z dôvodu zlepšenia informovanosti občanov využívame mestský rozhlas a web stránku na propagáciu
jednotlivých podujatí. Pomerne dosť času venujeme príprave mestských novín Tisovský mesačník:
Počet dodaných ks na predajné miesta:
4 predajné miesta

2.440 ks

Počet predaných ks:

2.144 ks

Remitenda:

celkom
mesačne

296
27

Povinné výtlačky + predplatné:

530 ks

Suma za mesačníky:

651,- €
Z toho suma za predplatné:

115,- €

Z toho suma za predané:

536,- €

KINO POD HRADOVOU
Keďže digitalizácia sa koná v rámci celého Slovenska, aj naše kino sme v roku 2013 zdigitalizovali.
V sále pretrvávajú problémy s elektrikou, vypadáva osvetlenie, treba zrenovovať podlahu – vymeniť

podlahovú krytinu, gumené rohy, treba vymeniť opony, reviálky a šály, hlavný nedostatok je v kúrení –
málo vykurovacích telies, sála nie je zateplená, aj to málo tepla uniká cez strechu.
V roku 2016 vznikla u mladých ľudí iniciatíva založiť filmový klub SEJF, v rámci ktorého mali záujem
o hodnotné – oceňované – filmy, najmä z európskej produkcie. Vytvorili si vlastný facebookový profil,
kde záujemcovia mohli navrhovať tituly filmov a zároveň hlasovať, o ktoré filmy je záujem. Na
rozbehnutie klubu sme pre divákov dali zvýhodnené vstupné 1,- €.
Štatistika:
Kino pod
Hradovou

Filmový klub
SEJF

Objednané filmy

22

- z toho nedošli chybou distribútora

1

Premietané filmy

19

10

29

Nepremietané filmy pre nezáujem

3

1

4

522

180

702

27,47

18

24,20

1.175,- €

127,- €

1.302,- €

Návštevnosť celková
Návštevnosť priemerná na 1 film
Tržba celková
- z toho kultúrne poukazy

11

Spolu
33
1

815

815

Najnavštevovanejšími predstaveniami sú v súčasnosti filmy a rozprávky pre deti, kde môžu platiť aj
kultúrnymi poukazmi a vstupné pre deti MŠ a ZŠ je 1,- €.
Najnavštevovanejšie predstavenia:
Filmové predstavenie pre ZŠ Malý princ – 169 divákov
Mimoni – 106 divákov
Tom a Jerry: Najväčšie naháňačky IV – 55 divákov
Snehová kráľovná – 47
Gran Torino – 53 divákov (úvodný film pre FK SEJF – vstup zdarma)

Využiteľnosť a návštevnosť priestorov Domu kultúry:
Stáli nájomcovia sa oproti minulým rokom nemenili: Autoškola Parobek Rim. Sobota – malá
klubovňa, Partnerstvo MP-ČH, Materské centrum Stonožka – 3 bývalé kancelárie MsKS.
Veľkú klubovňu pravidelne využívajú v utorok OZ Invalid, utorok a štvrtok ženy na kalanetiku,
pondelok a štvrtok FS Tisovec, nepravidelne je využívaná na schôdzovú činnosť miestnych
organizácií, záujmových združení a spolkov – 20 schôdzí v roku 2016. Využívaná je aj na voľby.
Kinosála je využívaná v pondelok a stredu na nácviky DS Daxner, ktorí majú tiež vlastnú klubovňu, v
utorok, od septembra v pondelok EGT máva dopoludňajšie stretnutia, v utorok podvečer premietame
kino. Nepravidelne je využívaná na rôzne predstavenia, prenájmy profesionálnych súborov pre miestne
školy, vystúpenia žiakov našich škôl.
V starej časti budovy MsKS sa nachádzajú ešte 2 malé krojárne, 2 šatne, pod javiskom je šatňa
historických kostýmov pre DS Daxner.
Spoločenská sála slúži v pondelok na nácviky mažoretiek a mažoretčiat, v pondelok a štvrtok má
nácviky FS Tisovec.
Predaje a rôzne reklamné akcie za rok 2016 v spoločenskej sále a vestibuloch - 30; svadby - 7, rodinné

oslavy -2; bály, plesy, zábavy – 7; stužkové, venčeky – 5. Na všetky akcie prenajímame zároveň
hudobný salónik, ktorý slúži tiež na výročné zasadnutia miestnych organizácií.
V novej časti na prízemí je Klubovňa Klubu dôchodcov, ktorú využívajú v pondelok a stredu na
pravidelné stretnutia. Zároveň ju využívame ako šatňu pri našich akciách organizovaných v
spoločenskej sále a na voľby.
Na 1. poschodí je umiestnená Knižnica A.H.Škultétho a 2 kancelárie MsKS.
V Daxnerovom dome majú svoje klubovne MSSD a DH Hradovanka. Využívajú ich v utorok a vo
štvrtok. V tomto priestore je klubovňa, kde sa konajú voľby. V júni sa tu koná Festival dychových
hudieb. V roku 2016 tu bol cieľ a občerstvenie akcie Poznaj svoje mesto – Veselé putovanie po stopách
princeznej Vandy.
MESTSKÉ MÚZEUM a RODNÝ DOM V. CLEMENTISA
Oddelenie kultúry a športu spravuje aj múzeá v meste. Sú navštevované sporadicky, najmä
žiakmi a študentmi miestnych škôl, počas letných prázdnin aj návštevníkmi mesta a turistami.
Mestské múzeum – nachádzajúce sa v budove Mestského úradu - je otvorené v pracovnom čase
pracovníkov MsÚ:
Pondelok – Piatok: 8:00 - 15:30 Návštevu je potrebné osobne nahlásiť na sekretariáte MsÚ, alebo
telefonicky na tel. číslach: 047/54 93 264 – Mestská knižnica A.H.Škultétyho Tisovec
047/54 93 470 – odd. kultúry MsÚ Tisovec
0903 052 600 - Mirka Kojnoková, vedúca odd. kultúry
Rodný dom Dr. V. Clementisa je otvorený v tom istom čase po telefonickom dohovore, nakoľko
nemáme stáleho zamestnanca múzeí.
V sobotu a nedeľu je možné otvoriť múzeá po oznámení aspoň 1 deň dopredu. Kvôli zlepšeniu
dostupnosti múzeí mám uverejnené aj súkromné tel. číslo, ktoré návštevníci hojne využívajú a nie je
problém dohodnúť si termín návštevy.
Vstupné:
0,50 € : dospelí
0,20 €: deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP
Vstupné zaplatené v jeden deň platí do oboch múzeí.
Hromadné vstupné je možné zaplatiť aj v pokladni Mestského úradu.
V roku 2016 sme sprevádzali 7 hromadných exkurzií, 7 menších súkromných skupín turistov a 2 veľké
akcie. Spolu to bolo cca 300 ľudí.

Kultúrny a spoločenský život v našom meste je citlivo vnímaný občanmi, pretože poskytuje
najhodnotnejší spôsob na sebarealizáciu jej obyvateľov, na využívanie voľného času detí a mládeže.
MsKS chce aj do budúcna slúžiť človeku a stavať hlavne na tom, čo máme najcennejšie, na tradíciách,
ktoré nám mnohí závidia a hlavne obdivujú. Je to vzácne kultúrne dedičstvo, na ktorom je hodno
stavať a rozvíjať ďalšie jeho hodnoty. V závere sa chcem poďakovať za ústretovosť mestskému
zastupiteľstvu ako aj vedeniu mesta za podporu kultúry v našej meste.

V Tisovci, 3. marca 2017
Mirka Kojnoková, vedúca oddelenia kultúry a športu MsÚ Tisovec

