Zápis
ze schůze OVK Tisá, která se konala dne 21.10.2021 v Tisa.
Přítomni: J. Rosol, G. Tschunko, P. Stádník, J. Štýbr, J. Nežerka, D. Hölzl, J. Čuba, J.Cach, Z.Faltys
1. Odstoupení předsedy OVK z funkce, volba nového předsedy.
1.1 Úvodem potvrdil stávající předseda OVK Tisá Jiří Rosol své rozhodnutí ukončit ke dni 21.10.2021 své
působení ve funkci předsedy OVK a správce skal pro oblast Tisá .
Členem OVK zůstává i nadále.
1.2 Na návrh G. Tschunka byl zvolen novým předsedou OVK Tisá Jan.Čuba.
2. Jmenování nových správců.
2.1 V souvislosti s ukončením J. Rosola ve funkci správce skal pro Tisou jmenoval předseda OVK dva
nového správce pro tuto oblast.
Zdenka Faltyse pro sektory:
Malé stěny
Velké stěny
Hřebenové věže
Burschlické stěny
Stěny pod silnicí
Stěny za cestou
Jaroslava Cach pro sektory:
Modřín
Anglický parčík
Ostatní členové OVK s jmenováním nových správců vyjádřili svůj souhlas.

3. Schvalování žádostí o prvovýstupy – týká se Ostrova a v Rájci Ostřížích a Ptačích stěn
3.1 Žádost musí být zaslána písemnou formou na e-mail správce, nebo může být vložena jako nová cesta
v databázi ČHS s uvedením názvu cesty tak, aby bylo zřejmé, že jde o projekt.
3.2 Po obdržení tuto žádost správce oblasti rozešle ostatním členům OVK k posouzení včt. vyjádření
vlastního stanoviska k žádosti.
3.3 Členové OVK pak do 1 měsíce od obdržení zašlou správci své vyjádření.
Jestliže se nevyjádří, předpokládá se, že se žádostí souhlasí.
3.4 Správce s přihlédnutím k názoru ostatních členů OVK žádost schválí či zamítne, případně odloží
k pozdějšímu dořešení.
O konečném rozhodnutí následně písemně bude informovat žadatele o prvovýstup.
3.5 Dnem odeslání souhlasu s provedením prvovýstupu začíná plynout lhůta 2 roky na zahájení a dokončení
prvovýstupu.
3.6. Jeden prvolezec může mít zažádáno maximálně o 5 prvovýstupů současně. / Myšleno od požádání o
prvovýstupu do nahlášení nové cesty/

4. Schválení nahlášených prvovýstupů.
4.1. Byly projednány nahlášené prvovýstupy s tím, že budou zapsány dodatabáze ČHS jako schválené.

5. Plánovaná údržba a ochrana přírody.
5.1 Obecně probrána potřeba údržby v jednotlivých oblastech.
5.2 V rámci objednávky materiálu na údržbu pro rok 2022 bude zažádáno o novou vrtačku.
5.3 Na jaro 2022 naplánovaná brigáda spojená s úklidem a údržbou ve skalách. Možnost spojení
s Odpadkyádou pořádanou HO Lokomotiva Ústí n. L.
5.4 Správcové jednotlivých oblastí zmapují místa. kde by bylo vhodné provést opatření proti erozi.
Bud sloužit jako podklad k projednání se správou CHKO.
5.5 Na tuto činnost bude zažádáno o grant ČHS.
6.Různé
6.1 Zakončení schůze, poděkování předsedy za účast atd.
Zapsal: Jan Čuba

V Tisé 21.10.2021

