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Tisovští odhalili pamětní kámen
Tobiáši Eliáši Tisovskému

Pamětní kámen slavnostně odhalili vedle starosty obce Vojtěcha Eliáše (vpravo), předsedy o.s. Ecce Tisová Václava Peterky
(po jeho pravici), pravcovníka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeňka Horáka a Vladimíra Černého (zcela vlevo) také
pravnuci spisovatele paní Zuzana Hüttlová a Jan Svoboda z Prahy.
Foto Ivan Hudeček

Občanské sdružení ECCE Tisová uspořádalo v pátek
25. dubna v podvečerních hodinách, za přítomnosti
třiceti tisovských občanů, odhalení pamětního
kamene tisovskému rodáku, spisovateli T.E. Tisovskému k 145. výročí narození a 85. výročí jeho jmenování
čestným občanem tisovské obce.
Pamětní kámen byl umístěn na skalku zahrádky
rodiny Sedláčkovy, v místech tehdejšího hlavního
vchodu, kudy spisovatel jistě denně procházel.

Děkujeme tímto panu ing. Ladislavu Sedláčkovi za
laskavé svolení s umístěním památníku. Průvodního
slova se ujal Zdeněk Horák z Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě a ing. Vladimír Černý, velký obdivovatel T.E. Tisivského. Odhalení byli přítomni i pravnuci
spisovatele, paní Zuzana Hüttlová a ing. Jan Svoboda,
který občanskému sdružení předal podrobně zpracovaný rodokmen T. E. Tisovského i další údaje z jeho
života.
Pokračování na straně 3

Pokračuje výstavba kanalizace
a čistírny odpadních vod
Žlutý bagr firmy PROFISTAV se společně s novou
kanalizací probagroval od Hálových přes Pekárku,
kolem firmy Tlapa, stanice pohonných hmot, kolem
kaple až na horní konec obce k Jetmarovým.
V letošním roce nás ještě čeká položení kanalizačního řadu od obecního úřadu kolem silnice k Fikejzovým, revize staré kanalizace, dokončení terénních úprav po výkopech, zaasfaltování výkopů
v komunikaci a zprovoznění Čističky odpadních
vod. Připomínám, že připojení jednotlivých rodinných domů na kanalizační řad bude možný nejdříve
v podzimních měsících. Chtěl bych poděkovat všem
spoluobčanům za trpělivost a ohleduplnost na blátivých a kamenitých cestách při výstavbě kanalizace.
Text a foto Vojtěch Eliáš

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
První polovina letošního roku utekla jako
voda. Máme za sebou
dvě větrné smrště, které
v naší obci naštěstí nenapáchaly velké škody.
Počet obyvatel vzrostl
na pět set čtyřicet jedna. Připravujeme v pořadí již třetí vítání tisovských občánků. V letošním roce si
připomínáme 50 let otevření nové prodejny
Jednoty v Tisové, 40 let od Pražského jara
a stejný počet let, kdy byl ve školách zaveden
pětidenní vyučovací týden s volnou sobotou.

“Svatá Markyta vede žence do žita”, praví pranostika. Žně začaly také v okolí Tisové.
Foto I. H.

Zastupitelstvo obce se na svých zasedáních
pravidelně seznamovalo a projednávalo postup prací při výstavbě kanalizace. Členové
obecního zastupitelstva schválili návrh rozpočtu obce. Dále měli na programu, mimo jiné,
Smlouvu o smlouvě budoucí pro ČEZ - položení
nové přípojky NN od Rozlivkových k hospodě
a k nové přístavbě, výstavbu sítí a komunikace
k dvěma novým rodinným domům na Pekárce.
Členové zastupitelstva též schválili dlouhodobý
záměr výstavby nové obecní cesty od Filipiových na Pekárce, napříč polem směrem
k Hornišrovým, včetně položení sítí
a umožnění tak nové výstavby v Tisové. Začátkem dubna byl na obecním úřadě proveden
pracovníky Krajského úřadu Audit hospodaření
obce za rok 2007 - bez závad.
Jménem Zastupitelstva obce Tisová děkuji
všem spoluobčanům, kteří se podílejí na úklidu
pozemků nejen kolem svého bydliště, ale
i obecních ploch. Rád bych vám všem popřál
krásné léto bez pohrom, odpočinkové prázdniny a báječnou dovolenou se svými nejbližšími.
Vojtěch Eliáš

Upozornění
Práce pokračovaly před rodinným domem Luboše Pánka st.

Obecní úřad upozorňuje spoluobčany na zaplacení
poplatku za vodné - za první pololetí letošního roku.

Z kultury

Čermákovo Vysoké
Mýto v Tisové
V neděli 25. května, v rámci soutěže dětských dechových hudeb, se již tradičně v Tisové uskutečnil
koncert, na kterém vystoupili žáci Základní umělecké
školy z Opatovic a Jevíčka. Součástí koncertu bylo i
vystoupení mažoretek. Na třicet posluchačů odměnilo účinkující bohatým potleskem. Vítězem XVI. ročníku Národní přehlídky dětských dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto 2008 se stal Dechový
orchestr Základní umělecké školy z Vimperku. -red-

Jak zmírnit následky bouří?
Doporučení Pardubického kraje, odboru krizového
řízení, ke zmírnění následků doprovodných jevů
bouřek
V důsledku přívalových srážek může dojít k prudkému krátkodobému rozvodnění malých toků, potoků, nebo i jindy suchých koryt, k zatopení sklepů,
garáží, níže položených bytů, komunikací apod.
Pro omezení škod větrem na majetku je třeba zabezpečit okna, skleníky, lehčí věci, ukotvit stavební
jeřáby apod.
Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru
v uzavřených prostorách.
Zastihne-li nás bouřka v krajině, je třeba vyhledat
nižší polohy (ale pozor na jejich zatopení), nikoli však
v blízkosti větších stromů, stožárů apod. Nutno dávat
pozor i na možnost pádu drátů elektrických rozvodů.
Za jízdy autem snížit rychlost jízdy, v případě
krupobití, výrazného zesílení větru či deště i zastavit
na bezpečném místě.

Při pobytu na vodní hladině (jako plavci, na člunu
apod.) dostat se co nejrychleji na břeh.
Foto Ivan Hudeček, TRS

Bouře v zámeckém parku v Litomyšli poškodila 45 stromů.

Pestrý konec školního roku
Půvabné mažoretky potěšily oko nejednoho návštěvníka.

Dětský dechový orchestr ZUŠ Opatovice a Jevíčko.

Spokojené tisovské publikum.

V pátek 27. června se ozýval hovor a smích dětí ve
školní budově v letošním školním roce naposledy.
Vysvědčení bylo rozdáno, úsměv na tvářích žáků byl
někde větší a spokojenější, jinde trošičku úsměvu
chybělo. Všichni žáci se rozutekli domů a budou si
nyní užívat celé dva měsíce bezstarostných prázdninových, věříme, že slunečných dnů.
Poslední dva školní
měsíce na žáky čekalo něco málo neprobraného
učiva a také spousta
jiných aktivit. Poslední
květnovou středu jsme se
zúčastnili, tak jako
každoročně, atletického
klání ve Vysokém Mýtě,
kde ZŠ Javornického
pořádala letos již devátý
ročník tzv. Školympiády.
Žádný ročník této soutěže
naše škola nevynechala.
Na stadionu ve Vysokém
Mýtě startovalo celkem 11
škol. V naší kategorii
mladších žáků soutěžilo 9
škol. Z celkového počtu 14
žáků naší školy se na start
postavilo 10 atletů. Za
vynikající výsledky jsme
byli odměněni. Celkem
jsme si domů odvezli 5
medailí - 3 zlaté, 1
stříbrnou, 1 bronzovou
a dalších 7 bodovaných míst. Celkově jsme se
umístili na 4. místě za školami Javornického
a Jiráskova z Vysokého Mýta a ZŠ Knířov, která se
svými téměř 80 žáky může být řazena také k těm pro
nás velkým školám. Nejúspěšnější a velice nadanou
závodnicí byla Edita Eliášová, která stála na stupních vítězů čtyřikrát.

BRABENEC byl název branně bezpečnostního netradičního cvičení, na kterém se naši žáci, spolu se
žáky malých okolních škol z Vraclavi, Knířova, Srubů a pořádajícího Dobříkova seznámili s prací rychlé zdravotní pomoci, hasičů profesionálních i dobrovolných, dobrovolníků ČČK, Skautů, policie
a s ukázkam práce a výcviku policejního psa. Všechny přítomné školy a také
pozvané starosty přivítal
dobříkovský
starosta
a popřál přítomným, aby
se jim u nich v jejich
sportovním areálu líbilo.
Všichni si ke svačině
pochutnávali na guláši
s rohlíkem. I nějaká sladkost nechyběla. Této zajímavé akce jsme se mohli
zúčastnit díky panu Josefu Pánkovi, který pro nás
zařídil odvoz tisovským
hasičským autem. Některé
děti se tak mohly poprvé
svézt v opravdovském
hasičském autě. Pro nás
pro všechny to byl velký
zážitek. Na 20. červen budou děti určitě dlouho
vzpomínat. Děkujeme.
Dalším školním dnem
plným zážitků bylo úterý
24. června. Děti ZŠ a MŠ se
společně vypravily na
výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Autobus
i s panem řidičem nám poskytla společnost Iveco
Czech republic, a.s. Vysoké Mýto. I přes ranní
škaredé a deštivé počasí, které se už během cesty
vylepšilo, se nám výlet vydařil.
Pokračování na straně 3
Foto archív ZŠ Tisová

Školní rok 2007 - 2008.

Žáci tisovské Základní školy v Zoologické zahradě ve Dvoře.

Stížnosti spoluobčanů

Rušení nedělního klidu
Na obecním úřadě se množí stížnosti ohledně
častého, bezdůvodného vyštěkávání a pobíhání psů
v denních i nočních hodinách. Žádám tímto majitele, aby učinili konkrétní opatření a neznepříjemňovali tímto sousedské soužití a předešli tím
výhružkám ze strany stěžovatelů.
Stížnosti se týkají i těch spoluobčanů, kteří “za celý
týden nestihnou posekat trávníky kolem svých
domků a čekají až na neděli”.
-ve-
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Novinky ze Zaháje
Okrsková soutěž Sboru dobrovolných hasičů
v požárním sportu, která se konala 24. května
v Zálší, byla pro náš sbor soutěží diváckou. Pro
nemoc a jiné povinnosti některých členů náš sbor
do soutěže družstvo nepostavil. Družstvo SDH z Tisové však zvítězilo, za což mu patří naše gratulace.
Chovatelka drůbeže paní Marie Víchová se i letos
zúčastnila výstavy Českého svazu chovatelů. Stalo
se tak 24. května v rámci oslav 700 let od první
písemné zmínky o Kyšperku (Kyšperk 1308 Letohrad 2008), kde získala pamětní diplom za
kachnu smaragdovou. Není to však její první ocenění. Z let minulých má diplomů více, například
v kategorii Vodní drůbež za husu českou, kachnu
orpingfonskou či hrabavou drůbež plemene Barneveldka. Blahopřejeme a přejeme jí hodně dalších
chovatelských úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Začátkem prázdnin (4. července) se uskutečnilo
sousedské opékání buřtů. Přátelské posezení s harmonikou a dobrá nálada slibují, že se opékání bude
opakovat.
-en-

Tisovští odhalili pamětní kámen
Tobiáši Eliáši Tisovskému
Dokončení z titulní
strany
Počasí toho podvečera
bylo sice pochmurné,
s drobnou přeháňkou,
ale přítomní, schováni
pod velkými deštníky,
byli občerstveni červeným vínem a koláčky. Výtečná beseda
pokračovala v restauraci, kde Zdeněk Horák za použití promítací techniky přítomné seznámil s historickými souvislostmi

života a díla spisovatelova a s jeho tvorbou.
Vnučka T.E. Tisovského, paní Prof. Edita Svobodová, ve svém dopise z 9. května tohoto roku přeje všem obyvatelům obce Tisová klidnou a šťastnou
budoucnost bez ptačí chřipky a obdobných pohrom.
Přeje, aby dědečkův pamětní kámen všem připomínal, že zbytečný konzum hmotných statků není
zdrojem lidského štěstí. Tím je vzdělání, dobré
rodinné i sousedské vztahy, a když už konzum, potom konzum kulturních a vědomostních informací.
Za O.s. Ecce Tisová ing Václav Peterka
Foto Ivan Hudeček
Tobiáš Eliáš Tisovský (* 9. 1. 1863 † 23. 3. 1939)

Vladimír Černý v družné debatě s pravnučkou T. E. Tisovského Zuzanou Hüttlovou.

Pravnuk T.E. Tisovského Jan Svoboda daroval sdružení podrobně zpracovaný spisovatelův rodokmen.

Tisovská hospůdka

Druhá Tisovská krůta
v tisovské hospůdce
Již podruhé připravila paní hostinská Jaromíra Kubešová country festival s názvem Tisovská Krůta. Kromě
představení mistra světa pana Bettlacha z Českých
Libchav a neplánované exhibice hodné Davida Copperfielda Zdeňka Kožíška z Pardubic, který se dokázal
vymanit z pevného sevření řetězu, zahrály na pečlivě
připraveném pódiu kapely z blízkého i vzdálenějšího
okolí - Trumf, Carramba, Trefa, country kapela Jižní
Vítr z Chocně či bluegrassová skupina Ponny Expres a
zatančily country krásky ze Žamberku. Pro zájemce o
projížďky po Tisové byl připraven kočár s připřaženými koňmi a do pozdního večera hrála k tanci a poslechu pardubická skupina Klapeto s mistrem zvuku
Rajtmajerem.
foto Ivan Hudeček

Populární country kapela Ponny Expres patřila k zlatému
hřebu programu.

Zcela neplánovaně vystoupil Zdeněk Kožíšek zvaný “Dyny”,
který napodobil slavného Davida Copperfielda.
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Základní a Mateřská škola

Pestrý konec školního roku
Dokončení ze strany 2
Sluníčko nám na prohlídku svítilo pak neustále.
Děti se také projely ZOO vláčkem a v safari autobusu
z jeho střechy pozorovaly stáda pasoucích se nebo
odpočívajících zvířat. Za korunky od rodičů si toho
také spoustu nakoupily. Domů se všichni vrátili
spokojeni.
Poslední velkou akcí školního roku byl tradiční turnaj O putovní pohár vesnických škol ve vybíjené
a fotbale smíšených družstev. Letos se konal na
hřišti v Zámrsku. Akce byla opět velice dobře
připravena a bylo do ní zapojeno mnoho dobrovolníků - rodičů a prarodičů či jiných obětavých
občanů této vesnice. Všem přítomným pro dobrou
náladu hrála reprodukovaná hudba a rozlosovaná
družstva hrála fotbal i vybíjenou zároveň. Všichni
přítomní žáci škol dostali ke svačině párek
s chlebem a něco sladkého na zub. Protože má naše
škola jen žáky 1. - 3. ročníku, nemohlo naše družstvo porazit jiné týmy, kde bylo spousta starších
a větších žáků ze 4. a 5. tříd. Ale i tak družstvo fotbalistů (dvě děvčata 2. třídy) statečně bojovalo

s nerovným soupeřem. Trošku nás ale zamrzel přístup některých rodičů, kteří na tuto akci “zaspali
a neměli možnost za námi děti dovézt.” Autobus na
svoz a odvoz hráčů i fanoušků také zajistila ZŠ
Zámrsk. Přivezeme si někdy v příštích letech my do
naší malé školičky také tento pohár?
Předposlední školní den jsme ráno (vzhledem
k počasí) strávili ještě ve škole. Uklidili jsme si lavice a hračky ve ŠD. Ke svačině jsme si za školou
opekli klobásy a potom jsme si vyšli na procházku.
Počasí nám ale tento den moc nepřálo a tak vycházka nebyla moc dlouhá.
Poslední školní dny strávily děti zajímavě, akce
střídala akci. Školní učivo všichni zvládli bez problémů, nikomu žádný mráček náladu nezkazil. Do
prázdninových dnů se vrhli s chutí a radostí. Všichni dospělí jim všem přejeme, aby se jim tyto letošní
dva měsíce bezstarostného nicnedělání vydařily,
aby byli všichni zdraví a spokojení, aby zažili spoustu zajímavých dobrodružství a aby se po prázdninovém odpočinku všichni zase s radostí vrátili do
školních lavic.
Eva Růžičková

Žáci se seznámili s činností Zdravotnické záchranné služby.

Fotbalový tým Tisové (zatím) pohár nepřivezl.

Tisovské okénko

Tenisové léto v plném proudu
Stejně tak jako osiřela na dva měsíce škola, není
slyšet ani v tělocvičně křik, smích, či povzbuzování
sportovců. I členové Sokola mají prázdniny. Zato za
školou bývá i v těchto letních dnech rušno.
Tenisový kurt bývá využíván velice často. Jsme rádi,
že se našlo tolik příznivců tohoto sportu. Pro další
zájemce připomínáme, že klíče od hřiště si mohou
vyzvednout za symbolický poplatek (20,- Kč na
hodinu) na čerpací stanici, kde je možno si zapůjčit
i tenisové rakety.
“Tisovské léto” začalo letos v sobotu 31. května
opět velikou a velmi zdařilou akcí Rádia OK. Pro členy Sokola to byl velice náročný den. Vždyť připravit
a zajistit občerstvení pro několik tisíc lidí, to dá
pořádně zabrat. Výbor Sokola se sešel před touto
akcí několikrát. Obsluhující personál a zásobovací
četa měly několik desítek lidí. A ti se už sešli v osm
hodin ráno, aby vše pro nadšené a nedočkavé diváky a hosty stačili připravit. A všem k této přípravě

sluníčko svítilo a slibovalo překrásný den.
Letos se u nás v Tisové sešlo asi 5000 návštěvníků,
kteří byli velice spokojeni s vystupujícími umělci a
samozřejmě i se servisem občerstvení. Všechno, i
přes obrovské vedro, probíhalo bez chybičky, všichni pitný režim dodržovali a tak lékařskou pomoc
potřebovalo minimum návštěvníků. Ve 20 hodin
večer si mohli všichni obsluhující oddechnout. Po
dvanácti hodinách náročné práce si mohli i oni sednout a popovídat si, či sdělit své dojmy a zážitky.
Všem, kteří se jakkoli přičinili o perfektní chod zásobování na této akci, patří veliké poděkování. Byli
jste dobří. Děkujeme.
I první diskotéku máme už za sebou. I na této akci
nám počasí přálo, návštěvníků přišlo také dost.
Zbývají nám ještě tři další a pevně věříme, že nás
ani příště počasí či návštěvníci nezklamou.
Anna Javůrková,
TJ Sokol Tisová

Hasiči soutěžili

Družstvo mužů
přeborníkem okrsku
V sobotu 24. května se konala v Zálší okrsková
soutěž v požárním sportu. Tisovský sbor zastupovala v této soutěži družstva žen a mužů. Tisovské
ženy skončily v požárním útoku na 3. místě.
Družstvo mužů zvítězilo a stalo se přeborníkem
okrsku. Další úspěch tisovští hasiči zaznamenali
ve štafetě jednotlivců, kde Martin Pánek zvítězil a
sbírku pohárů dovršil třetím místem Jan Černín.
Touto cestou ještě jednou děkuji soutěžijícím a
všem ostatním za reprezentaci tisovských hasičů a
tím i celé obce.

Hasiči v kraji odstraňovali následky
po řádění přírodního živlu 25 hodin
Přívalový déšť, který se ve středu 25. června přehnal
přes Pardubický kraj, způsobil nemalé škody. Profesionální i dobrovolní hasiči vyjížděli v celém kraji k
231 událostem v souvislosti s odstraňováním následků živelní pohromy (celkem od 25. do 26. června zaznamenali hasiči 278 výjezdů). První událost byla na
operační a informační středisko hasičů oznámena 25.
června v 19.14 hodin, poslední byla hlášena 26. června ve 20.23 hodin. Při největším náporu událostí se
tísňové telefonáty, podle slov operačního důstojníka
hasičů, pohybovaly okolo 10 volání za 5 minut, to
znamená každých 30 vteřin jeden telefonát.
Hasiči vyjížděli zejména k událostem ohrožujícím lidský život, to znamená k spadaným stromům na vozidlech, v nichž byli lidé, k uvězněné mamince s dětmi

ve výtahu i k ohrožujícím visícím větvím nad vozovkami. U řady objektů byly utržené střechy. Například v
Hamzově léčebně v Košumberku bylo nutné odstranit
utrženou střechu a přemístit včas pacienty.
Během středečního večera došlo ke zranění a následnému úmrtí sedmačtyřicetileté ženy ve Svitavách. Při této události ale nezasahovaly jednotky požární ochrany.
Hasiči pomáhali také energetikům s odstraňováním
spadlých drátů vysokého napětí, likvidovali stromy
popadané na železniční tratě v kraji, dále odstraňovali
nánosy bahna ze silnic, pročišťovali kanály, odčerpávali zatopené sklepy a v neposlední řadě také likvidovali požáry stromů.
Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Výjezdy zásahové Rady pro táborníky
jednotky
V průběhu měsíce června došlo několikrát k výjezdu
zásahové jednotky. Jednalo se o technické výjezdy
při čištění obecní studny za šestibytovkou, kde byly
zjištěny ropné látky. Voda v této studni je užitková a
není pitná. Další činností zásahové jednotky bylo
odstranění vosího hnízda z areálu mateřské školy.
Poslední akcí bylo odstranění spadlého stromu na Zaháji, který spadl přes silnici při bouřce ve středu
25.června.
Hasičský záchranný sbor Vysoké Mýto požádal jednotku z Tisové o pomoc, protože měl v tuto dobu
nahlášeno 22 událostí spojených s ničivým živlem.
Tato bouře zpustošila mnoho měst a obcí. V naší obci
naštěstí nenapáchala žádné větší škody. Děkuji touto
cestou všem, kteří pomohli při technických výjezdech.
Starosta sboru Josef Pánek

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů tímto děkuje občanům Tisové, kteří 13.června připravili staré železo ke sběru.
Železem byl naplněn jeden valník a odvezen do sběrných surovin. Takto získané finnanční prostředky pomohou hasičskému sboru v další činnosti.
výbor SDH

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě
zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být
vzdáleno nejméně 50 metrů od okraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech
věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze
rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Oheň
nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na
suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, ani
v blízkosti stohů (minimálně 100 metrů od něj),
seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru
totiž velmi snadno způsobí požár. Dělejte jen takový
táborák, který dokážete zvládnout! Oheň nesmíte
ponechat bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody
(popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole.
Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství
neměli rozdělávat vůbec. Do ohně nikdy nevhazujte
jakékoliv výbušné předměty. Oheň neroznášejte po
okolí. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici
dostatek vody k uhašení, neutíkejte - tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si
obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou válením se zamezí přístupu vzduchu potřebného
k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie
(ne umělá látka), lze ji také použít k uhašení hořícího
oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté,
studené a proudící vody a vyhledejte pomoc.
-vh-

Požární útok. Ilustrační foto I. Hudeček

Pořadí - ženy: 1. České Heřmanice, čas 29,08 vteřiny,
2. Voděrady 29,80, 3. Tisová 31,96, 4. Netřeby 61,82.
Muži (požární útok - štafeta - výsledný čas): 1. Tisová
33,47 - 69,51 - 102,98, 2. České Heřmanice B 30,85 81,49 - 112,34, 3. Voděrady 31,51 - 86,46 - 117,97 - 4.
České Heřmanice A 30,72 - 88,20 - 118,92, 5. Netřeby
41,02 - 80,73 - 121,75, 6. Vračovice - Orlov 52,90 71,89 - 124,79, 7. Zálší 60,67 - 80,84 - 181,51.
Hasičské družstvo mužů za posledních pět let zvítězilo čtyřikrát! V příštím roce bude pořádat okrskovou
soutěž tisovský hasičský sbor v rámci oslav 130. výročí
založení zdejšího sboru.
Družstvo hasičské mládeže z Tisové skončilo
v konečném pořadí celoroční okresní soutěži na
19. místě. Soutěžili v kategorii starších za účasti 39
družstev. Děkuji soutěžícím a vedoucím i všem ostatním, kteří pomohli při nácviku a soutěžích v průběhu
celého školního roku.
Josef Pánek, starosta sboru

Pozvánka
Hasičské odpoledne
na hřišti v Tisové
Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve na
hasičské odpoledne, které se bude konat v sobotu 23. srpna ve 14 hodin na hřišti v Tisové. Na
programu bude soutěž v požárním sportu
družstev mládeže, žen a mužů. Připraveny budou soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno. Na
vaši účast se těší hasiči.
výbor SDH
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