Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

březen 2012

Děti u zápisu vítali Karkulka a vlček

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
krátká, ale tuhá zima
prověřila kvalitu našich
zateplených nemovitostí, vodovodních přípojek
i našich autobaterií. O to
raději se nyní těšíme na
teplé jarní dny.
Přeji vám současně spokojené prožití velikonočních svátků a neutuchající tvorbu rodinných
vztahů ve vašich domovech. I v letošním předjaří vás prosím o úklid a úpravu veřejného prostranství kolem vašich obydlí v naší Tisové.
Vojtěch Eliáš

Komplexní
pozemkové
úpravy
Začíná jaro a s nástupem hezkého počasí možnost i
lepšího a delšího využití volného odpoledne na hřišti,
v přírodě či u kamaráda. Školní povinnosti ale čekají
na každého žáka i v tento čas. Všichni školáci učivo
ve škole dobře zvládají. A čas utíká jako voda.
Téměř dva měsíce už uplynuly od zápisu dětí do první
třídy. Letos budoucí prvňáčky přivítala ve škole
„Karkulka s vlkem.“ Na malé školáky čekaly různé

úkoly a za dobré splnění dostávali do košíčků
odměnu. Všichni se úkolů zhostili skvěle.
K zápisu se dostavilo letos pět budoucích školáků –
Sára Javůrková, Tomáš Boháč, Filip Hornišr, Filip Kurka a Jakub Zrzavý. Všichni jim přejeme, ať se jim na
podzim ve škole líbí a chodí do školy rádi.
Dokončení na straně 2

Zprávy z obecního úřadu

Kanalizační přípojky

Jakub Zrzavý (nahoře) a Sárinka Javůrková u zápisu.

Rozpočet obce na rok 2012
schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání
8. března 2012. Rozpočet obce je sestaven jako vyrovnaný, ale s minimální finanční rezervou pro případ
neplánované opravy obecních budov, vodovodu,
kanalizace či veřejného osvětlení. Obecní úřad a Zastupitelstvo obce bude v letošním roce hospodařit
s pravděpodobnými příjmy ve výši 6,432 tis. korun.
Dokončení na straně 2

Obecní úřad si vzal na starost společnou žádost na
Městský úřad ve Vysokém Mýtě, odbor výstavby, pro
59 ks kanalizačních přípojek (majitelů nemovitostí)
v rámci výstavby II. etapy kanalizace v obci. Jeden
spoluobčan odmítl podepsat udělení zplnomocnění
k zajištění územního souhlasu, věříme, že to nebude
mít vliv. K dnešnímu dni mají všechny nemovitosti
v obci stavebně zpřístupněny odbočky od kanalizační
stoky. Ale ne všechny nemovitosti mají přímé propojení odpadní vody do kanalizační stoky s vyloučením
septiků. Majitel nemovitosti zaplatí za Projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení 1450,- Kč na
OU.
-ve-

Obecní poplatky
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nezaplatili
obecní poplatky, že tak mohou učinit každé pondělí a
středu od 8 do 17 hodin.
-rs-

Po dlouhých 90 letech se v současné době na polích
okolo naší obce provádějí geodetické vytyčovací
práce, které jsou přípravou na pozemkové úpravy
našeho katastrálního území. Začátkem měsíce března
jste dostali poštou výzvu od Pozemkového úřadu,
abyste se v určitý den a hodinu dostavili na dané místo, kde musíte s vašimi pozemkovými sousedy
odsouhlasit hranici např. mezi zahradou a polem.
Z různých důvodů se tato hranice posunula. Například mnohaletým odplavováním svahu, vzrostlými
keři, nebo špatně postaveným plotem. Velký zřetel při
těchto úpravách bude brán i na přívalovou vodu, která v posledních letech tolik trápí občany obce.
V neposlední řadě dojde i k výstavbě nové komunikace v těch částech katastrálního území, kde chybí
nájemci (vlastníkovi) pozemků dopravní obslužnost
daného území. Velká část vlastníků pozemků nežije
v naší obci. Tímto vyzývám ty spoluobčany, kteří
chtějí z různých důvodů při těchto pozemkových
úpravách řešit své problémy s pozemky (polem), aby
se telefonicky nebo písemně obraceli přímo na Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí.

UPOZORNĚNÍ
Katastrálního úřadu (KU)
Katastrální úřad v těchto dnech provádí kontrolu
pozemků uvnitř naší obce (domy, cesty a zahrady).
KU vás o těchto změnách (které jsou součástí přípravy
k digitalizaci obce) písemně informuje. KU upozorňuje občany, aby si zkontrolovali a hlavně porovnali své geometrické plány se skutečným stavem
svých nemovitostí. Pokud budete mít podezření, že
skutečný stav pozemku neodpovídá geometrickému
plánu, můžete tento stav nahlásit na Obecním úřadě,
nebo přímo na KU v Ústí nad Orlicí. Platnost geometrických plánů v současné podobě skončí v průběhu
letošního roku.
-ve-

Stromem roku 2012 je tis
Lesy ČR každoročně v rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují jednu dřevinu tak zvaným stromem roku. Pro
letošní rok byl stromem roku vybrán tis. V ČR je
původním druhem tis červený (Taxus baccata),
stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých.
V průběhu celého roku budou lesníci z Lesů ČR,
během celé řady osvětově edukativních akcí typu Den
s Lesy ČR, představovat veřejnosti tuto dřevinu, zejména pak její přínos pro podporu rozmanitosti našich
lesů. Lesy ČR se dlouhodobě zaměřují na
ochranu tisu - mimo jiné
také tím, že tis v rámci obnovy lesních porostů na
vhodných stanovištích
průběžně vysazují.
Tisy – dlouhověké
dřeviny
Tisy mají v našich podmínkách keřovitý nebo
stromovitý vzrůst; dosahují výšky přibližně 15
metrů. Jsou považovány
za dlouhověké dřeviny
a vyskytují se často ve vícekmenných formách. Kůra
tisu je zpočátku hladká, červenohnědé barvy, která se
později mění až na šedočernou. Jehlice tisu mohou
být až 3 centimetry dlouhé, na líci mají barvu temně
zelenou, na rubu světlejší, vytrvávají 4 – 8 let. Tisy
jsou převážně dvoudomé rostliny. Samčí i samičí květy, které vykvétají brzy zjara, vyrůstají obvykle na
oddělených stromech. Semeno je zčásti obklopeno
jasně červeným, dužnatým míškem. Tisu vyhovuje
vlhčí stín až polostín s hlubší živnou půdou.
Dříve u nás tis rostl ve větším zastoupení než dnes.
V současnosti se jeho původní populace vyskytují
například na Křivoklátsku, v Lužických horách, Labských pískovcích, v předhůří Šumavy, v Povltaví u Štěchovic, na historickém rozhraní Čech a Moravy
v oblasti Hřebečského hřbetu na Svitavsku, dále pak
v Beskydech a v Moravském krasu.
Celá rostlina, kromě plodového červeného míšku, je
pro řadu živočichů i pro člověka prudce jedovatá. Proto se mu v minulosti říkalo strom smrti. Jedovatost
způsobuje směs alkaloidů zvaná taxin. Z historie je
známa řada případů otrav dobytka, zejména koní.

Rozpočet obce
na rok 2012
Dokončení z titulní strany
Z toho 4,857 tis. Tvoří daňové příjmy, 1,855 tis. Kč
nedaňové příjmy a přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 159 tis. Kč.
Výdaje: V kapitole Pitná voda je schválena částka 210
tis. Kč, odvádění a čištění odpadních vod 315 tis. Kč,
Doprava, obecní cesta Dolce 1,175 tis. Kč, příspěvek
na děti na II. stupni ZŠ ve Vysokém Mýtě a Základní a
mateřské škole v Tisové, ve výši 1,119 tis. Kč, na
tělovýchovu 111 tis. Kč, bydlení a komunální služby
360 tis. Kč, ochrana životního prostředí, komunální
odpad, péče o veřejnou zeleň 380 tis. Kč, kultura, sdělovací prostředky 219 tis. Kč, požární ochrana 90 tis.
Kč, státní správa, činnost místní správy 1,550 tis. Kč,
splátka úvěrů 1,800 tis. Kč. Podrobný přehled rozpočtu obce je vyvěšen na obecním webu: www.tisova.cz.

Akce „Tonery“,
náplně do tiskárny
Obecní úřad vyslyšel přání mnoha majitelů domácích
tiskáren a nabízí možnost se bezplatně a ekologicky
„zbavit“ prázdných náplní. Tyto náplně můžete vhodit
do připravené krabice na obecním úřadě. Po určité
době budou náplně odvezeny do firmy, která se zabývá recyklací tohoto odpadu.
-rs-
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Dřevo tisů: nejtvrdší a nejtěžší dřevo ze všech
domácích jehličnanů
Za důvod významného úbytku tisu jsou považovány
zejména mimořádné vlastnosti jeho dřeva. Nádherné,
husté tisové dřevo se širokým červenohnědým jádrem
a úzkou světlejší bělí je nejtvrdší a nejtěžší z našich
domácích jehličnatých dřevin. Kdysi se mu říkalo
„železné dřevo“, protože latě vyrobené z tisu prý vydrží déle než kovové tyče. Také nejstarší známý
dřevěný předmět vyrobený rukou člověka kopí, jehož stáří se
odhaduje na 50 tisíc let je z tisu. Kvůli své
pružnosti bývalo tisové
dřevo oblíbeno zejména
na výrobu luků, kuší
a dalších zbraní; v obdobích válek se dokonce
stávalo nedostatkovým
zbožím.
Tisy mají i svůj svátek,
patří však mezi silně
ohrožené druhy
Tis je jednou z mála našich domácích dřevin, které
mají svůj svátek, respektive hned několik, v našem
národním kalendáři. Je jím například 23. březen, kdy
má svátek Ivona, dále 19. květen (Ivo), 7. červen (Iveta); jedná se o jména keltského původu, znamenající
„tisový luk“ nebo také „válečník ozbrojený tisovým
lukem“.
Dnes je tis zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožený. Vzhledem ke své vzácnosti, obtížnému
pěstování a nízkému ekonomickému přínosu byl
dlouhou dobu při hospodaření v lesích v podstatě
opomíjen. Teprve v posledních zhruba 20 letech
probíhají snahy o jeho postupný návrat do našich
lesů, v nichž je využíván na podporu biologické a estetické rozmanitosti. Lesy ČR dnes této dřevině věnují významnou pozornost a zajišťují ochranu a návrat
tisů do našich lesů.
Zbyněk Boublík

Plesová sezóna končí
Hasičský ples uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 17.
února. Podobně jako v loňském roce byla pěkná
účast, s odhadem počtu tanečníků nad 120. Tradičně
byla do plesu zařazena přehlídka tanců skupiny Bonito a ukázka klasických tanců v podání zkušené dvojice Štěpánky Neprašové a Štěpána Jansy. O doprovod
při tanci se postarala hudební skupina HIT Litomyšl.
V neděli se konal dětský maškarní karneval, na který
se tradičně dostavil velký počet masek. Počet dětí
v převleku byl kolem 45. Karneval byl kromě přehlídky masek obohacen obvyklou zábavou pro děti
soutěžemi a dětskými písničkami z pohádek. Jsme rádi, že se daří držet účast na současné úrovni a děkujeme tímto za podporu rodičů, kteří dětem připravují
masky.
Pavel Černín

Základní škola

Děti u zápisu vítali
Karkulka a vlček
Dokončení z titulní strany
Letošní zimu jsme strávili ve škole s vyměněnými
okny. Už na nás netáhlo a ani zvenčí už nás nic neruší.
Okna jsou tak dobře utěsněná, že není slyšet ani
polední vyzvánění zvonu naší kapličky. Všichni
doufáme, že jsme i ušetřili peníze za energii. Zima ve
škole byla pro nás všechny příjemnější.
Několikrát do roka za námi do Tisové přijíždějí také
různá divadélka. Většinou se jedná o divadlo jednoho
či dvou herců. Naposledy jsme se v MŠ pobavili
a vesele si zazpívali 21. února. Pohádka O žabákovi se
nám všem moc líbila.
Letošní plavecký výcvik nám skončil začátkem února.
Na závěr dostali všichni žáci mokré vysvědčení. Na
bazén jsme jezdili opět se ZŠ Zálší a ZŠ České Heřmanice.

Sára Javůrková při sestavování obrazců ze stavebnice.

Kurzem dopravní výchovy prošli všichni školáci. Do
školy přijela 1. března pracovnice DDM z Vysokého
Mýta, která měla pro děti připravený zajímavý program.
Plánovaná květnová besídka pro maminky dá všem
účinkujícím velikou práci a přípravu. Všichni věří, že
se i letos budou líbit, nic nespletou a vše se jim podaří.
K ochraně životního prostředí přispíváme sběrem hliníku (víčka, plechovky), papíru a vybitých baterií.
Také se brzičko pustíme do sběru léčivých bylinek. Za
sběr si vyděláme nějaké korunky, které se nám,
dětem, vždy hodí.
Koncem dubna se na zahradě MŠ uskuteční tradiční
„čarodějnický sněm.“ Věříme, že se nám počasí vydaří
stejně tak, jako v minulých letech. Moc se už těšíme.
Do konce školního není daleko, práce a plánů máme
velice mnoho, ale my věříme, že se nám vše povede
a že všechno, co nás čeká, stihneme. Eva Růžičková

Výměna vodoměrů
v domácnostech
Obecní úřad na základě vodního zákona nechal od října loňského roku do konce února 2012 vyměnit firmou VAK Vysoké Mýto všechny vodoměry v domácnostech. Zastupitelstvo obce se usneslo, že cenu za
vodoměr zaplatí obec ze svého rozpočtu, ale částku za
výměnu vodoměru zaplatí majitel nemovitosti.
Při této příležitosti připomínáme, že podle zákona č.
274 / 2001 Sb. vodovodní přípojka není vodním
dílem, ale samostatnou stavbou tvořenou úsekem
potrubí od odbočení z vodovodního řadu až do
nemovitosti a pořizuje si jí na své náklady odběratel.
Obec Tisová bude v dohledné době sepisovat nové
„Smlouvy na vodné“ s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
-ve-

Úkolu se dobře zhostil pod dohledem paní učitelky Jany
Koukolové také Filípek Kurka.

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v naší obci obvyklým způsobem (u autobusových zastávek) firmou Ekola dne 6. června 2012
od 17 hodin. Využijte této příležitosti a zbavte se starých barev, ředidel, zářivek, léků, baterií všeho
druhu.
-ve-
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Mateřská škola

Mozaika života
mateřské školy
Módní přehlídka, židličková hra, smetákový tanec a pečení samopustních
koblih obohatily karnevalové veselí
mateřské školy.
Děti velmi zaujalo výtvarné tvoření
z kuličkové hmoty, která byla zakoupena z prostředků „školkovného“
a výsledky práce mohou shlédnout
rodiče v prostorách mateřské školy.
Taktéž didaktická hra, zakoupená
z těchto prostředků, LOGICO PRIMO a LOGICO PICCOLO přispívá k rozvoji logického myšlení dětí.

Tomášek Boháč uplaval neuvěřitelných 200 metrů.

Pod vedením zkušených instruktorů se naši „ plaváčci“ celou zimu otužovali v plaveckém bazénu ve
Vysokém Mýtě.
Všichni prokázali svoji odvahu a chuť naučit se základům plavání. Nejlepší z nich, Tomáš Boháč, uplaval ve svém věku neuvěřitelných 200 metrů.

Přívalová voda potrápila Tisovou
Dne 19. února 2012 zaplavila velká voda pozemky uvnitř obce a došlo také k zaplavení krajské silnice u
č.p. 13 a silnice mezi Pekárkou a Zahájí. Při dešti došlo ke stékání vody z přiléhajících kopců až na
pozemky u rodinných domů. Hasiči, společně s technikou ZOD Zálší, uklidili nánosy bláta na silnici za
Pekárkou. Příčinou tohoto stavu bylo počasí, kdy
velkému dešti předcházely mrazy. Země byla natolik
promrzlá, že nedocházelo k vsakování vody a ta
natekla až do středu obce.
Další záplava nastala ve dnech 28.a 29. února 2012.
Vlivem velkého tání sněhu, především na Sloupensku,
došlo k rozvodnění potoka před č.p. 16, pod
hospodou u č.p. 101 a 93, dále u č.p. 61, 62. Opětovně

upozorňujeme spoluobčany na nepřípustné zužování
koryta potoka různými překážkami (vysázené
dřeviny, uložené dřevo, navezená stavební suť, nebo
ohrada kompostu). Tyto nepřirozené úpravy břehů
potoka se při velké vodě vždy obrátí v neprospěch
vlastníka (nebo jeho souseda) zahrady, nebo nemovitosti. Zbytečně tak vzniká napětí mezi sousedy.
OU tímto upozorňuje, že pozemek v obci, na kterém se
nachází vodní plocha potoka, včetně části břehu, není
ve vlastnictví obce, ale z velké části České republiky.
Pokud dojde ke střetu názorů vlastníka zahrady a
vlastníka vodní plochy, zpravidla se na úpravách toku
podílejí obě strany a přitom se jedná o nemalé finanční částky.
-ve-

Doktor Tvrzník vzpomíná II.
Otevřením vašeho „Okénka“ na konci minulého
roku jste mi dodali odvahy, abych vám, tisovským
občanům, sdělil další konkrétní případ z vaší obce
z mé „veterinární praxe“. Protože ještě žijí účastníci, jichž se mé vyprávění týká, pokládal jsem za nutné získat před uveřejněním jejich souhlas.
Bylo to v roce 1957, tři roky po mém „doktorském
vysvědčení“ jsem byl volán k panu Brýdlovi,
řečenému „Šalamounovi“ za kapličkou, k nemocné
kravičce. Toto přízvisko jeho příjmení vzhledem
k „zabrýdlování“ Tisové bylo nutné a pramenilo i
z toho, že pan Brýdl byl vážená osoba. Dobytku,
nejen tomu svému rozuměl.
Ve chlévě, kde stály snad čtyři nebo pět kravek,
všechny tahačky, to byla stračena stojící u zdi. Pan
Brýdl mi sdělil, že mu v poslední době ona plemenice hubne. Že pomalu žere, někdy že jí žvanec
vypadne z tlamy, jako by ji bolely zuby. Takzvaně
baguje, jako se stává u koní, když mají doostra
vlivem špatného skusu zbroušeny stoličky. Lepším
pitím, které velmi ráda přijímá, že se jí snaží udržovat v kondici. Vědouce již o odbornosti chovatele
dal jsem si na vyšetření pacientky moc záležet,
abych se u něho a potažmo pak ve vsi uvedl. Bohužel stále se mi nevedlo nějakou podstatnou diagnózu stanovit. Napadlo mne provést ještě jeden
diagnostický úkon – podívat se kravce do tlamy,
nemá-li na jazyku tzv. zážer. To jest v jamce jazyka
před valem zapíchané osiny z klasů obilí nebo
bodláčí. Toto jsem nezjistil. Ale: kravička měla zuby
zcela vydřené a opotřebované. To už mi blesklo
hlavou, že jsem pravou příčinu záhadné nemoci
odhalil. Abych svůj objev neprodal tak lacino a pojistil si to plnou hodnověrností, vyptával jsem se
pana Brýdla, jestli to má kravku ze svého chovu
nebo ji někde koupil. Rozvzpomínal se, že ji koupil
jako jalovici někdy uprostřed války, to je tak v roce

1942 nebo 1943. A psal se rok 1957. To znamená, že
jí bylo kolem patnácti let. U děvčete by to byl nejnadějnější věk. Kravce se léta podle kroužků na rohách spočítat nedala. Stála u zdi a měla je od té zdi
obroušené. Navíc Brýdlovi každoročně po žních až
do pozdního podzimu pásli. Tím se zuby také více
opotřebovávaly. Po tomto nálezu už jsem byl před
panem Brýdlem „na koni“. I když k staršímu, dovolil jsem si ho oslovit: „Pane Brýdl, podívejte se.
Vždyť ona ta kravka už nemá zuby! Ona už tu objemnou píci, ať seno nebo zelené nemůže řádně
zpracovat. A my ještě v té naší vědě, zubní veterináře a ambulance nemáme.“ Dnes už to není pravda. S pejsky se chodí k veterináři na odstraňování
zubního kamene. Dokonce se jim zuby čistí
kartáčkem a provádí se úprava chrupu, včetně
trhání. Pan Brýdl moji diagnózu přijal, ale už nemohu doložit, jak dlouho se u něho kravka těšila životu.
Po mnoha a mnoha létech – v roce 2009 - jsem
v Mýtě na náměstí potkal dceru pana Brýdla. Abych
si některé věci upřesnil, celý příběh jsem jí ve zkrácené verzi převyprávěl a ona si pamatovala i jméno
stračeny, ale dotvrdila mi, že si na to pamatuje, že ji
chodila pást a jednou když ji násilně odváděla
k večeru z pastvy domů (pasačka možná měla
naplánovány ještě jiné příjemnější úkoly toho
večera) a stračena ještě neměla plný bachor, že se
po ní ohnala a nebýt toho náměstí (ten náš
rozhovor), že by mi ukázala ještě památku – sice ne
už mnoho znatelnou – jizvu na vlastním těle.
Takovéto a podobné starosti a události zaměstnávaly naše zemědělce v těch dobách a ne jestli mají
v Jednotě naše české máslo (i s vlaječkou) nebo
nějaký dovoz podobný máslu z Polska, Německa
nebo Belgie. České vepřové už neumíme pomalu vyrobit.
MVDr. Vlastislav Tvrzník

ECCE Tisová bilancovalo

I když byla letošní zima skoupá na sníh, přesto se
zahrada MŠ na pár dní stala centrem zimních
radovánek.
V polovině února se konal zápis nových dětí do
mateřské školy a mohu s radostí konstatovat, že se
„naše školička“ po odchodu letošních „předškoláčků“
do školy od září opět zaplní novou drobotinou.
Dagmar Straková
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Ve středu 7. března 2012 se v prostorách obecního
úřadu konala Valná hromada občanského
sdružení ECCE Tisová, která bilancovala svoji činnost minulého roku. Na jaře roku
2011 uspořádalo o.s. přednášku
ředitele Orlického muzea v Chocni
Zdeňka Štaffena na téma „Česká křídová pánev, obnova památek“, dále
představení divadelní komedie Francise Vebera „Jak unést dámu“ v podání divadelního spolku „Šembera“
z Vysokého Mýta. Na podzim téhož
roku také přednášku Ivana Hudečka
o jeho cestě po západní Africe. Všechny akce byli navštíveny hojným počtem, věříme,
že spokojených spoluobčanů.
O.s. v loňském roce také dokončilo v kapli sv.

Vojtěcha za pomoci pana Špatenky z Vraclavi opravu a instalaci kamenného obrazu s názvem
„Vzkříšení Lazara“ včetně doplnění jeho chybějících částí. Tento obraz byl původně umístěn na hrobu rodiny Lichtenberkovy na místním hřbitově.
Valné hromady se zúčastnil také jako
host pan Ctirad Doubek z Pekárky, který projevil přání uspořádat s pomocí
o.s. výstavu svých kreseb a obrazů
v rámci oslav svých 75. narozenin.
Přejeme touto cestou našemu spoluobčanovi, vojáku, pejskaři a malíři do
dalších let mnoho zdraví a díky jeho opraveným očím ještě mnoho namalovaných
obrazů, ať z blízkého či dalekého okolí.
Za o.s. Václav Peterka

Tisovské okénko

Podzimní hony: na Vinicích
byla ulovena liška
Podzimní hony
Vzhledem k přetrvávajícím nízkým
stavům
drobné zvěře se v loňském roce uskutečnily jen dva společné hony.
Na listopadovém honu, který se konal 26. listopadu,
byly uloveny 4 kachny divoké. Loveckou sezonu
ukončujeme 26. prosince tradiční Štěpánskou vycházkou, při které se lovila pouze zvěř škodná. V lese
na Vinicích se nám podařilo ulovit 1 lišku.

noven letos na sobotu 25.
února.V tento den se vydali do revíru i naši členové, aby po letošní zimě
zjistili stavy zvěře drobné i srnčí. Výsledky jsou srovnatelné s minulým rokem, nízké počty drobné zvěře
jsou tak dále alarmující.
Podle odhadu se vyskytuje v naší honitbě 80 kusů
srnčí zvěře, 26 zajíců, 9 kusů bažantí zvěře, 8 koroptví
a přibližně 100 kachen divokých. Na základě těchto údajů bude vypracován plán lovu srnčí zvěře. Je jisté,
že zajíci a bažanti se ani letos v našem revíru lovit
nebudou.
Jan Sedláček

MS Dubina Tisová

Jarní sčítání zvěře
Termín jarního sčítání zvěře byl v našem kraji sta-

Komíny, komíny...
Od 1.1. 2011 platí nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínu,
kouřovodu a spotřebičů paliv
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.
ve znění pozdějších předpisu, o požární ochraně,
§ 1 Podmínky požární bezpečnosti
(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína
a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty,
čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením
vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole,
nebo revizi shledány závady.
§ 2 Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví.
§ 3 Čištění spalinové cesty
(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví. Pro odtah spalin od spotřebiče na
pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Jarní sběr
druhotných surovin
Sbor dobrovolných hasičů z Tisové upozorňuje občany
Tisové, že v pátek 13. dubna odpoledne provede sběr
starého železa. Prosíme spoluobčany, pokud chtějí
přispět touto formou do hasičské pokladny, aby
připravili železný šrot k obecním cestám. Sběr papíru
a elektrospotřebičů se uskuteční také v pátek
13. dubna od 16 hodin u hasičské zbrojnice. Výbor
SDH předem děkuje.
Starosta SDH Josef Pánek

Výroční valná hromada
Začátkem tohoto roku se v hasičské zbrojnici konala
výroční schůze hasičů. Zahájena byla vystoupením
žáků místní základní školy, poté následovala zpráva
o činnosti sboru a jeho hospodaření. V diskuzi kronikář sboru br. Josef Holub seznámil přítomné členy a
hosty se zajímavostmi z hasičské kroniky.
Výroční schůze ze z řad hostů zúčastnil starosta
okrsku č.13 br. Josef Bečička z Vračovic, dále starosta SDH Netřeby, br. Luboš Bečička, br. Karel Šimek
z Českých Heřmanic a br. Pavel Vařečka, starosta obce
z Vračovic – Orlov. Děkuji ještě jednou vám všem za
práci, kterou jste vykonali v roce 2011 pro hasičský
sbor v Tisové.
Starosta SDH Josef Pánek

Tříkrálová sbírka 2012

Pozvánka
na výstavu obrazů
Občanské sdružení ECCE Tisová a sám autor zve všechny občany na výstavu obrazů Ctirada Doubka. Výstava
se bude konat ve dnech 20. – 24. dubna 2012
v malém sále kulturního domu. Zahájena bude 20.
dubna v 17.00 hodin, úvodní slovo pronese Ivan
Hudeček, hudební doprovod zajistí vnučky autora.

SDH Tisová

V lese na Vinicích myslivci ulovili jednu lišku.
provádět čištění spalinové cesty svépomocí.
§ 6 Zpráva o provedení kontroly, nebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty
(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu
(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole,
čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky,
které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost,
zdraví, život, nebo majetek osob a které nelze
odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto
skutečnost písemnou cestou, v případě nedostatku
způsobených nedodržením technických požadavku
na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě
nedostatku týkajících se nedodržení požadavku na
požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.
§ 7 Vypalování komína
(1) Vypalování komína je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína
jejich kontrolovaným spálením.
(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není
možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti
účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení
účelu, kterému má komín sloužit.
(3) Komín muže vypalovat pouze odborně způsobilá

Se opět v naší obci a na Zaháji uskutečnila za pomoci tří skupinek „Králů“ dne 7. ledna. Všem dětem i vedoucím skupinek patří naše velké poděkování.
Výtěžek sbírky v Tisové a na Zaháji dosáhl částky
17 153,- Kč. a byl použit na materiálové vybavení centra služeb v Lanškrouně, na přímou pomoc lidem
v hmotné nouzi, na domácí hospicovou péči a na osobní asistenci postiženým osobám. Děkujeme vám
všem, kteří jste koledníky přijali i tentokrát.
Jana Stratílková
osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění
v oboru kominictví nebo revizní technik komínu, a to
za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a
to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Příloha č. 1 k NV č. 91/2010 Sb.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání
pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění
spotřebiče paliv za období jednoho roku. Čištění
spotřebiče paliv 2x nejméně, podle návodu výrobce
Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a
čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za
rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí podle
návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to
za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné
kontroly odborně způsobilou osobou.

Zpravodaj obce Tisová. Vychází minimálně jednou za čtvrt roku, vydává Obecní úřad Tisová. Kontaktní osoba: Vojtěch Eliáš, tel.:
465 424 044, 739 419 315, e-mail: obec@tisova.cz. Redakce: Tisová 20, 566 01 Vysoké Mýto, Eva a Ivan Hudečkovi, tel.: 724 652 005,
trs@trs.cz. Články opatřené značkou jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí
vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo rozsáhlé příspěvky krátit. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Grafická
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