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Milí spoluobčané,
právě se vám dostalo do ruky druhé vydání Tisovského zpravodaje. Jak jste si jistě všimli, v letošním
roce došlo v obci k velkým změnám. Při rekonstrukci
komunikací i chodníků jsme byli nuceni uzavřít opravované části obce. Ráda bych se vám ještě jednou za
způsobené omezení omluvila. Věřím, že vše bylo ku
prospěchu věci a nová komunikace, chodníky i veřejné osvětlení nám bydlení v Tisové zpříjemní.
Jsem ráda, že se všechny tyto projekty podařilo zrealizovat a pevně věřím, že jste s mojí prací a s rozvojem
obce spokojeni.
S přáním příjemného prožití svátků vánočních.
Bc. Kateřina Šroubová
starostka obce
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Oprava místní komunikace: revitalizace sídliště v obci Tisová
Z důvodu značně poškozené komunikace jsme realizovali
projekt Oprava místní komunikace.

Řidiči musí umožnit chodcům bezpečný pohyb, v případě
nutnosti i zastavit vozidlo.

Na základě vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR a odboru dopravy Městského úřadu Tachov se
z tohoto úseku musela vytvořit obytná zóna. Zde je třeba
si uvědomit, že se jedná o zastavěnou část obce, jejíž
začátek a konec je značen dopravní značkou. Dle legislativy zde platí jiná pravidla provozu než na pozemních
komunikacích. Abychom předešli komplikacím uvádíme
ty nejzákladnější:

Naopak chodci a hrající si děti musí vozidlům umožnit
průjezd.

Rychlost 20 km/h.
Zákaz stání mimo vyhrazené plochy tzn. parkoviště.
Zastavit se může jen například na vyložení nákupu nebo
vystoupení osob.
V obytných zónách si také mohou hrát děti, nebo se po
nich mimo chodníky mohou procházet chodci.
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Při výjezdu z obytné zóny dává řidič přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců.
Projekt Oprava místní komunikace – revitalizace sídliště
v obci Tisová byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
Celkové náklady: 3 193 488,6 Kč
Dotace: 1 000 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 2 193 488,6 Kč
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Chodníky čp. 95, 96, 97, 98: revitalizace sídliště v obci Tisová
Rekonstrukce chodníků byla nutností, protože jsou nedílnou součástí komunikace. Pokud by se zrekonstruovaly až v budoucnu, došlo by s nejvyšší pravděpodobností
k poničení nové komunikace. Chodník však není místní
komunikací, a proto tuto akce nebylo možné zahrnout
do žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jednou z podmínek k udělení dotace je, že je poskytována na opravy místních komunikací II. a III. třídy. Z uvedeného důvodu byla revitalizace chodníků financována
z rozpočtu obce.
Celkové náklady hrazené z rozpočtu obce
271 395,16 Kč

Územní plán obce
Územní plán (ÚP) obce řeší budoucí podobu veškerých
ploch na území obce. Územní plán je podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska životního prostředí, komunikací, nebo rodinných
domů. Dle § 188 stavebního zákona musejí obce, které
mají územní plány schválené před 1. lednem 2007 tyto
plány upravit nebo vydat nové územní plány. Protože ÚP
obce Tisová schválený v roce 2001 nesplňuje požadavky
výše zmíněného zákona, rozhodlo se zastupitelstvo obce
vydat nový ÚP. (Upravit stávající ÚP je skoro stejně tak

Co se nám letos povedlo

finančně nákladné, jako vydání nového ÚP.)
Finanční příspěvek poskytl Plzeňský kraj z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017.
Celkové náklady: 471 900 Kč
Dotace: 250 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 221 900 Kč

-5-

2. vydání

Tisovský zpravodaj 2017

Rekonstrukce komunikace u obchodu a kulturního domu
O této akci jsme vás informovali již v minulém vydání
Tisovského zpravodaje. Akce byla realizována od dubna
do srpna tohoto roku. Původní rozpočet 1,08 milionu
korun byl navýšen o 100 tisíc korun. Důvodem navýšení
byla likvidace staré jímky a připojení kulturního domu
na kanalizaci. Akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje z dotačního titulu Odstraňování

havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského
kraje 2016.
Celkové náklady: 1 180 354, 95 Kč
Dotace: 500 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 680 354,95 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa
Obec navázala na I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, která byla opravena v minulém roce. V současné
době jsou v Tisové vyměněny všechny stožáry, svítidla
a kabelové rozvody.

Akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského
kraje.
Celkové náklady: 1 221 041 Kč

Důvodem rekonstrukce byla výměna nevyhovujících poruchových svítidel za energeticky úspornější s omezením
světelného smogu. Rozdíl mezi nevyhovujícím a novým
osvětlením můžete vidět na přiložených fotografiích.
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Dotace: 500 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 721 041 Kč
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Celkové náklady všech
realizovaných akcí
Celkové náklady všech realizovaných akcí v tomto
roce jsou 6 941 765,04 Kč. Obec z vlastních zdrojů
investovala 4 441 765,04 Kč. Z dotací jsme získali
2 500 000 Kč.
Uvítáme případné podnětné návrhy i od vás, spoluobčanů, které by napomohly k rozvoji obce.

Poplatky na rok 2018
Poplatky za psy a svoz komunálního odpadu na rok 2018
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. 2018 na
pokladně Obecního úřadu, nebo bankovním převodem na č.ú.: 7124401/0100

Oprava chodníků a parkovacích míst před čp. 89 a čp. 90
V červnu tohoto roku podala obec Tisová na Plzeňský
kraj žádost o dotaci na opravu chodníku a parkovacích
míst v havarijním stavu. V září rozhodlo zastupitelstvo
Plzeňského kraje na svém zasedání o neposkytnutí
dotace a zařazení naší obce mezi náhradníky. Začátkem
listopadu přišla z Plzeňského kraje pozitivní zpráva. Naší
obci byla poskytnuta dotace.
Akce byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského
kraje z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017.
Celkové náklady 454 286,83 Kč

Poplatek pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, je splatný do 31. 5.
2018.

Informace k odpadům
Celkové náklady komunálního odpadu včetně sběrného
dvora za rok 2016 činily 521 726 Kč
Příjem za tříděný odpad činil 64 956 Kč,
příjmy za odpady od obyvatel 318 116 Kč.
Rozdílová částka 138 654 Kč je hrazena z obecního
rozpočtu. Náklady a příjmy z odpadů za rok 2017 budou
vyčísleny po 1. čtvrtletí roku 2018.

Dotace: 200 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 254 286,83 Kč
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Lipová alej podél cesty k Tisovskému hřbitovu
Dne 4.11.2017 se sešli obyvatelé Tisové u místního
hřbitova, aby společně vysadili 46 lip a 5 javorů. I přes
sychravé podzimní počasí se na akci sešlo nečekaně
mnoho občanů. Po názorné ukázce, jak se stromy správně sází, měl každý možnost zasadit si svůj vlastní strom.
Během akce jsme společně poobědvali grilované klobásy
a popili výborné svařené víno. Na závěr jsme zasazené
stromy opatřili cedulkami, které připomínají, kdo jaký
strom zasadil.
Záměr zrealizovat výsadbu aleje k Tisovskému hřbitovu mě napadl na konci minulého roku. Chtěla jsem pro
obyvatele obce vytvořit prostor příjemný k procházkám,
k odpočinku a relaxaci (na jaře pořídíme lavičku, kterou
umístíme u hřbitova). Další důvod byl ten, aby cesta
k místu posledního odpočinku měla důstojnou podobu.
Výběr druhu stromů byl konzultován s odborníky. Lípa
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je historickým znakem české státnosti, a proto padl
výběr právě na ni. K nevyužitému prostoru u hřbitovní
zdi jsme vybrali javory. Ty jsme zvolili zejména proto, že
památným stromem u hřbitova je právě javor.
Díky pozitivním ohlasům vás zúčastněných mohu říci,
že se celý projekt nad očekávání podařil.
Velice si vážím toho, že se v dnešní uspěchané době
sešlo na této akci tolik občanů a všem tímto mnohokrát
děkuji.
Kateřina Šroubová
Celkové náklady 149 298,50 Kč
Dotace: 50 000 Kč
Vlastní zdroje obce 99 298,50 Kč
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Plošná výsadba zeleně v intravilánu obce Tisová
Na základě podnětů od občanů nechala obec vypracovat
projektovou dokumentaci na výsadbu veřejné zeleně
v Tisové. Výsadba bude realizována v průběhu března
a dubna příštího roku. Sázet se bude v okolí bytových
domů č.p. 86 – č.p. 89 a za autobusovou zastávkou umístěnou směrem na Tachov. Na přiložených vizualizacích
projektu můžete vidět, jak bude veřejná zeleň vypadat.

Akce bude realizována za finanční podpory Státního
fondu životního prostředí.
Celkové náklady: 493 647 Kč
Výše dotace: 394 918 Kč
Vlastní zdroje obce: 98 729 Kč

Plánované žádosti o dotace
Trnová – nový chodník

Mateřská škola – oprava plotu

Na nový chodník bude obec žádat o dotaci na začátku
příštího roku ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Plot u vstupu do Mateřské školy je ve špatném stavu,
proto budeme žádat o dotaci z programu Havarijní stavy
Plzeňského kraje 2018.

Trnová - rekonstrukce veřejného osvětlení
Kvůli časté poruchovosti bude obec žádat Plzeňský kraj
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Hlinné – rekonstrukce a odvodnění místní
komunikace

Revitalizace rybníka v Tisové u čističky odpadních vod
Rybník potřebuje odbahnit od nežádoucích sedimentů
a zkulturnit okolí. S žádostí o dotaci zatím vyčkáváme na
vhodný dotační titul.

V současné době zpracovává obec žádost o dotaci na rekonstrukci komunikace před rodinnými domy v Hlinné,
žádat budeme u Ministerstva pro místní rozvoj.

Připravujeme
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Kulturní akce konané v tomto
roce
Dne 2. února Obec Tisová přivítala nově narozené
občánky obce. Foto 1
Dne 5. března se v sále kulturního domu konal dětský
maškarní bál, fotbalistům ze Zetoru Tisová, z.s. patří
poděkování za pomoc při organizaci akce. Foto 2

1

Dne 10. března jsme oslavili Mezinárodní den žen.
Dne 11.6. pořádala obec dětský den ve spolupráci s fotbalisty Zetor Tisová, z.s. Foto 3
Dne 15.7. se v Tisové konala pouť, při které nechyběl
turnaj v nohejbale a stánek s vynikajícími zákusky našich cukrářek. Foto 4
Dne 25.října jsme přivítali 6 občánků kteří se narodili
v rozmezí duben až říjen 2017
Dne 3. listopadu se uskutečnilo již 27. posezení s důchodci.

2

Pozvánka na akce pořádané
v kulturním domě v Tisové
14. 12. 2017 Besídka mateřské školy
26. 12. 2017 Turnaj ve stolním tenise
10. 2. 2018 Ples Charity Bor
31. 3. 2018 Zábava sportovců

3

Pozvánka do divadla
Dne 10.3.2018 na muzikálové představení Sibyla - Královna ze Sáby.

4
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Novinky z mateřské školy
V září se vrátily děti z dlouhých prázdnin odpočaté a plné
elánu. Některé přišly do naší mateřské školy poprvé.
Všichni jsme se zakrátko společně seznámili a začali si na
sebe zvykat.
Děti se začaly učit novým pravidlům soužití v kolektivu,
základům správného stolování, hygienickým návykům.
Současně jsme začali pracovat podle nového školního
vzdělávacího programu: „Jen si, děti, všimněte, co je
krásy na světě! “, který vychází ze závazného „Rámcového vzdělávacího programu“ pro předškolní vzdělávání.
Neuběhlo mnoho času a již jsme vystoupili s krátkým
programem na vítání občánků. V měsíci listopadu jsme
byli požádáni, abychom vystoupili na setkání s důchodci.
Naučili jsme se tedy básničky, písně i tanečky a potěšili
svým vystoupením naše seniory. Uspořádali jsme s dětmi
výlet do divadla v Tachově. Jeli jsme autobusem, shlédli
jsme naučnou a úsměvnou pohádku o ročním období.
Protože děti byly vzorné, odměnili jsme je malým pohoštěním v cukrárně a prošli jsme se podzimním Tachovem.
Další výlet do Tachova byl v listopadu k hasičům. Opět
jsme jeli autobusem. Tam jsme si užili zajímavé vyprá-

vění hasičů, prohlédli jsme si a vyzkoušeli hasičskou
techniku a auta, zkusili jsme stříkat hasičskou hadicí na
terč. To byla zábava!
Na podzim jsme vyhlásili soutěž o nejlepší halloweenskou dekoraci. Do této soutěže se zapojili téměř všichni
rodiče s dětmi. Rozhodování bylo velmi těžké. Všechny
dekorace byly tak originální a nápadité, že jsme nemohli
určit první cenu. Vyhráli tedy všichni! Děkuji touto cestou všem rodičům za skvělou spolupráci. Do konce roku
nám ještě zbývá shlédnout v naší školce divadelní představení, kouzelnické představení, navštíví nás Mikuláš,
čert a anděl, budeme mít vánoční nadílku. Na závěr chci
poděkovat všem rodičům za spolupráci, sponzorské dary
a ochotu pomáhat. Děkuji paní starostce Bc. K. Šroubové
a všem zastupitelům obce Tisová za příkladnou spolupráci a podporu. Jako poděkování vás chci jménem všech
zaměstnanců a dětí pozvat na vánoční vystoupení, které
se bude konat ve čtvrtek 14.12. 2017 v sále kulturního
domu v 16 hodin. Udělejte si v předvánočním shonu čas,
a přijďte se na nás podívat. Moc se na vás těšíme.
M. Kučírková, ředitelka MŠ Tisová

Radostné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce 2018 vám přeje
Obec Tisová

Mateřská škola
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