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Úvod
Tisovským zpravodajem Vás budeme informovat
o dění v obci, akcích a dotačních projektech, o výši
jejich finančních částek, které byly, nebo budou
na konkrétní projekty vynaloženy.
Ohlédnutí za rokem 2016
21. února se v kulturním domě konal Dětský
maškarní bál, kde se dobře pobavili děti i dospělí
za hudebního doprovodu skupiny Los Pavlínos
4. března místní dívky a ženy oslavily v kulturním
domě Mezinárodní den žen
30. dubna postavili obyvatelé každé spádové obce
májku a poseděli u ohně.
12. června ve spolupráci s TJ Zetor Tisová,
pořádala obec na fotbalovém hřišti Dětský den.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila za účasti
přibližně 60ti dětí.
16. července jsme již tradičně uspořádali pouť.
Zároveň proběhl turnaj v nohejbalu a následující
den v tenisu. Návštěvníci si pochutnali na
výborných zákuscích, které napekly místní cukrářky.
18. listopadu jsme se v kulturním sále jako
každoročně pobavili se seniory.
10. prosince jsme uspořádali zájezd do divadla
Hybernia na muzikál Mefisto.

Děkujeme
členům
jednotky
SDH
Tisová,
kteří se dne 9. května aktivně podíleli při hašení
požáru lesa u Jemnice.
Gratulujeme fotbalistům TJ Zetor Tisová,
kteří v polovině roku 2016 postoupili do III. třídy
okresní fotbalové soutěže Tachov.

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vám poděkovat za pomoc při pořádání
kulturních i sportovních akcí, na kterých jsme
se v průběhu roku 2016 společně podíleli.
Věřím, že i v příštím roce proběhnou plánované
akce k plné spokojenosti nás všech.
Ráda bych Vám popřála klidné a příjemné prožití
vánočních svátků se svými blízkými a šťastné
vykročení do nového roku.
Kateřina Šroubová
starostka

Akce uskutečněné za finanční podpory
Plzeňského kraje
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec
zrealizovala
výměnu
nevyhovujícího
veřejného
osvětlení v Tisové podél silnice III.
třídy č. 19850 směrem na Staré
Sedliště
a
kolem
bytových
jednotek č.p. 89.– 90., které bylo
vybudováno v 70. letech minulého
století. V rámci akce byly
vyměněny
stávající
stožáry
a svítidla včetně kabelových rozvodů.
Nové osvětlení je
energeticky úsporné
s maximálním omezením
světelného
smogu.
Náklady
projektu
dosáhly výše 720
tis. Kč, z toho 290 tis. Kč bylo
hrazeno
z dotačního
programu
Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2016,
dotační titul Projekty obcí, zbývající
částka 430 tis. Kč byla hrazena
z obecního rozpočtu.

Rekonstrukce MK u obchodu a KD
Obec získala dotaci 0,5 mil. Kč na rekonstrukci
místní komunikace u obchodu a kulturního domu.
Akce se bude realizovat v měsících duben
až červen roku 2017. Vzhled komunikace, jak ji nyní
známe, se z bezpečnostních důvodů a doporučení
Dopravního inspektorátu Policie České republiky
změní tak, jak je uvedeno na obrázku.

Náklady na rekonstrukci této akce dosáhnou výše
1,08 mil. Kč, z toho 0,5 mil. Kč bude hrazeno
z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016,
zbylá částka bude hrazena z rozpočtu obce.

Tisová - odkanalizování
zástavby východ u silnice
II/199
Stavba byla zahájena 2.8.2016, ukončena bude
v druhém kvartálu roku 2017. Částka 1,6 mil. Kč
je hrazena z dotačního programu Vodohospodářské
infrastruktury 2016, 1,46 mil. Kč z Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 1,2 mil.
Kč z rozpočtu obce. Celkové náklady dosáhnou
výše 4,26 mil. Kč.
Výsadba veřejné zeleně
Dne 4. – 6. 11. 2016 vysadili zaměstnanci obce 30
kusů ovocných stromů v Tisové, Lhotce, Kumpolci
a v Jemnici. Jabloně, hrušně, třešně, a švestky
v celkové hodnotě 10.800 Kč poskytl Plzeňský kraj
z programu Tisíc stromků pro Plzeňský kraj.

Plánované žádosti o dotace
Prezentace školky očima jejich dětí a Oprava
místní komunikace – revitalizace sídliště v obci
Tisová
V současné době je na Ministerstvu pro místní
rozvoj otevřen dotační program Podpora obnovy
a rozvoje venkova. Obec podá dvě žádosti
o dotaci, jednu na nový plot u MŠ, na akci se podílí
děti z mateřské školy a druhou na opravu místní
komunikace mezi bytovými jednotkami v Tisové.

Veřejná zeleň
Obec má v plánu žádat o dotaci na veřejnou zeleň,
pro výsadbu třešní podél místní komunikace
směrem ke hřbitovu a výsadbu veřejné zeleně
kolem bytových jednotek č.p. 89. – 90.
Nový chodník v Trnové
Směrem od zastávky na Tachov po pravé straně
podél hlavní silnice občané postrádají chodník.
V současné době se dokončuje projektová
dokumentace, poté bude požádáno o dotaci.
Rekonstrukce místní komunikace v Hlinné
Rekonstrukce je ve fázi projektování, obec bude
v příštím roce žádat o dotaci.
Veřejné osvětlení v Tisové II. etapa
Pokud obec získá v příštím roce dotaci
z Plzeňského
kraje,
zrealizuje
rekonstrukci
veřejného osvětlení kolem bytových jednotek
nad obchodem.
Územní plán obce
Nyní probíhá zpracování územního plánu obce,
náklady na územní plán činí 471 tis. Kč, obec bude
žádat o dotaci z Plzeňského kraje.
Cyklotrasa a cyklostezka
Po
získání
pozemků
pod
komunikacemi
do vlastnictví obce je plánovaná rekonstrukce
cyklotrasy z Kumpolce směrem k letišti Oldřichov.
Záměrem je také zrekonstruovat původní cestu
mezi obcemi Lhotka a Jemnice a vytvořit
cyklostezku.

Poplatky na rok 2017
Poplatky za psy a svoz komunálního odpadu na rok
2017 zůstávají ve stejné výši jako v tomto roce:
komunální odpad
700 Kč / osoba
psi na zahradách
60 Kč / pes
každý další pes
90 Kč
psi v bytových jednotkách 200 Kč / pes
každý další pes
300 Kč
Platby je možné hradit od 1.1. do 31.3.2017
na pokladně Obecního úřadu, nebo bankovním
převodem na č.ú.: 7124401/0100
Poplatek pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, je splatný
do 31.5.2017.
Informace k odpadům
Celkové náklady komunálního odpadu včetně
sběrného dvora za rok 2015 činily 452.357 Kč.
Příjem za tříděný odpad činí 67.146 Kč,
příjmy za odpady od obyvatel 308.096 Kč.
Rozdílová částka 77.115 Kč je hrazena z obecního
rozpočtu. Náklady a příjmy z odpadů za rok 2016
budou vyčísleny po 1. čtvrtletí roku 2017.

Obec Tisová Vás zve na turnaj
ve stolním tenise
Pondělí 26.12.2016
od 8:30
v KD Tisová
startovné 50,- Kč

Pozvánka na Novoroční mši
Obec Tisová si Vás dovoluje pozvat na Novoroční
mši, která se uskuteční 1.1.2017 od 14:00 v kostele
sv. Mikuláše
Pozvánka za kulturou
Obec Tisová pořádá zájezd do divadla Studio dva
v Praze, na muzikál Evita. Strhující příběh, vášnivá
Argentina. Geniální hudba Andrew Lloyd Webbera.
Živý orchestr, fascinující hity Donˋt cry for me
Argentina, You must love me a mnoho
dalších. Muzikál,
který
vás
uchvátí.
V sobotu 25. 3. 2017.

Plesová sezóna v kulturním domě v Tisové
14.1. 2017 - Myslivecký ples
18.2. 2017 - Ples – Charita Bor
25.3. 2017 - Zábava sportovců

Radostné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce 2017.
Vám přeje Obec Tisová

Osoba zodpovědná za obsah
Kateřina Šroubová

