Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová
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Tisovský lední hokej slavil
šedesátku s legendami

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
další rok se blíží ke konci, jsme opět o rok starší.
Prý se k nám opět blíží
období, kdy budeme více
“obracet korunu”. Nás
mladší to bude možná
více nutit přemýšlet
o tom, co je pro nás více,
či méně důležité.
Přeji vám, abyste se nenechali vtáhnout do kolotoče “výhodných půjček” a předvánočního
komerčního shonu. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli na tepu života naší
obce Tisová - Zaháj.
Přeji vám spokojené svátky vánoční mezi svými
nejbližšími a do nového roku mnoho štěstí,
více pochopení pro druhého a hlavně hodně
zdraví.
Vojtěch Eliáš

Pf 2009
Oslavy šedesáti let tisovského hokeje vyvrcholily v sobotu 1. listopadu oceněním zasloužilých členů oddílu. Více na straně 6.

Sbor dobrovolných hasičů
hodnotí rok 2008
Kalendářní rok 2008 končí a je třeba říci, že byl pro tisovský sbor rokem úspěšným. Připomeňme si, že sbor
vznikl především pro potřebu ochrany života, zdraví
a majetku občanů. Celé roky členové našeho sboru toto základní poslání naplňují. I v tomto roce bylo třeba
zásahu výjezdové jednotky po vichřici s názvem Emma, kde byla nutná likvidace padlého stromu přes silnici na Zaháji. Jednotka místním občanům pomáhala
při čištění studní a také při vniku kalů do obecní
studny za šestibytovkou. Výjezdová jednotka z Tisové

je připravena zasahovat v rámci své působnosti v obci
Tisová a v osadě Zaháj. Navíc na Zaháji byla letos
zřízena jednotka v počtu pěti osob. Členové jednotky
rychle pomáhají bez jakýchkoliv nároků na zisk
s cílem pomoci postiženým. Děkuji za jejich práci,
která je zároveň naším společným posláním a vážím si
jí stejně, jako všech ostatních, kteří nezištně pracují
ve prospěch našeho sboru. Členům sboru i všem ostatním za to děkuji a věřím, že tomu bude i v novém
roce.
Dokončení na straně 2

Požehnané Vánoce a hodně zdraví v novém roce
2009 přeje redakce Tisovského okénka.

Výstavba kanalizace
První etapa této náročné akce se pomalu blíží ke konci a začátkem příštího roku bude zkolaudována a uvedena do zkušebního provozu. Po celé obci se
dokončují terénní úpravy. Výkopy po obecních cestách se konečně podařilo zaasfaltovat. Na vlastních
autech jsme dokonale poznali, co to znamená, když se
obalová směs na silnice stane nedostatkovým zbožím.
Rád bych poděkoval všem spoluobčanům za velkou trpělivost a pochopení, které museli snášet při výstavbě
kanalizace, včetně omezení dopravy a zablácených
cest.

Nová čistírna odpadních vod.

Foto Josef Pánek

Základní škola

Děti malovaly
podle Tisovského
K letošnímu 145. výročí narození spisovatele dětských knížek T.E. Tisovského proběhla v Základní
škole v Tisové malířská soutěž na téma autorových pohádek z knížky Na panství kmotra čápa. Z jedenácti
vyhodnocených výkresů nejvíce zaujaly práce Adama

Pánka (foto), Petra Kurky, Leony Šaldové a Edity
Eliášové. Všechny zúčastněné děti byly odměněny
drobnými dárky. Občanské sdružení děkuje tímto
paním učitelkám, že seznamují děti s historií i osobnostmi naší obce a vedou děti k výtvarným počinům.

Pomník u Jůvových
byl opraven
Občanské sdružení ECCE
Tisová ve spolupráci se
zastupitelstvem obce a
Mikroregionem Vysokomýtsko se v letošním
roce spolupodílelo na
obnově pomníku u Jůvových. Toto dílo bylo
restaurátorem panem
Špatenkou předáno 30.
října za částku 59 tisíc korun, z toho obec Tisová přispěla 22 tisíci korunami.

Sbor dobrovolných hasičů
hodnotí rok 2008
Dokončení z titulní strany
Vraťme se k hodnocení uplynulého roku v oblasti kulturní. Každý rok pořádají hasiči tradiční hasičský ples
a dětský maškarní karneval. I v roce 2008 byly tyto
akce úspěšně pořádány. Již nyní vás srdečně zvu
na hasičský ples, který se uskuteční 13. února 2009.
K poslechu a tanci bude hrát skupina H.I.T. z Litomyšle. Připraveno je pro vás předtančení, bohatá
tombola a dobré občerstvení.
Nejúspěšnější oblastí tisovských hasičů je požární
sport. V roce 2008 při okskové soutěží v Zálší zvítězilo právě naše družstvo mužů, které tak rozšířilo počet
vítězství za posledních pět let na čtyři! Také tisovské
ženy - hasičky třetím místem v soutěži přispěly
k celkovému úspěchu. Štafetu jednotlivců vyhrál Martin Pánek a sbírku pohárů dovršil třetím místem Jan
Černín. Ženám se podařilo vyhrát soutěž v požárním
útoku v obci Tyňištko. Hasičská mládež se pravidelně

účastní celoroční hry Plamen, v které se v rámci okresu pohybuje v polovině startovního pole. Vsrpnu roku
2008 uspořádali členové sboru hasičské odpoledne,
v jehož průběhu soutěžilo v požárním útoku pět
domácích družstev.
V příštím roce sbor dobrovolných hasičů oslaví 130 let
od založení. Oslava je naplánována na 25. duben.
Také okrsková soutěž v požárním sportu se uskuteční
v Tisové, a to v měsíci květnu. O těchto akcích budete
včas informováni. Již dnes se těším na vaši účast.
Ještě jednou děkuji vám všem, kteří jste jakkoli pomohli sboru dobrovolných hasičů v roce 2008 k těmto
úspěchům.
Závěrem přeji nejen jménem svým, ale především
jménem hasičů vám i vašim rodinám hezké a příjemné
prožití vánočních svátků a především hodně zdraví
v novém roce.
Josef Pánek, starosta SDH

Mikroregion

ECCE Tisová, o.s.

Ples Mikroregionu
Vysokomýtsko v Tisové

Pamětní kámen

V pátek 21. listopadu se v Tisové uskutečnil velice vydařený, v pořadí již šestý ročník reprezentačního plesu Mikroregionu Vysokomýtsko. Akce se zúčastnilo
zhruba dvě stě návštěvníků. Pozvání přijal i náměstek
hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. K tanci
a poslechu hrála skupina MIX Litomyšl. Na předtančení byly pozvány čtyři páry tanečníků - dorostenců z taneční školy z Hlinska. Bohatá tombola
a nově opravený obecní sál potěšil i překvapil mnohé
z návštěvníků. Poděkování patří rodině Flídrových,
která v krásně upravených prostorách obecní hospody
připravila pro návštěvníky plesu velice chutné menu,
a to včetně borůvkových koláčů.
-ve-

Na tisovské posvícení umístili členové občanského
sdružení do parku ke kapli pamětní kámen, který
připomíná pojmenování tohoto parku zastupiteli
obce v roce 1898. Před 110 lety se v lipovém sadu mezi
školou a kaplí konala oslava 100 let od narození Františka Palackého a 50 let od zrušení roboty.

Pozvánka

ECCE Tisová, o.s.
Vás srdečně zve na přednášku zástupců Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě PhDr. Radima Urbánka na téma Architektura lidové stavby
v Tisové a PhDr. Davida Vícha na téma Archeologické nálezy na Tisovsku. Přednáška se koná
v pátek 12. prosince od 17.30 hodin v malém
sále Obecního úřadu v Tisové.

Pamětní kámen připomíná pojmenování parku v roce 1898.

Úpravy na hřbitově
Občanské sdružení ECCE Tisová se podílelo na terénních úpravách na hřbitově kolem hlavního kříže a
v příštím roce plánuje i další úpravy tohoto místa.
Za o.s. ECCE Tisová Václav Peterka

Z tisovské kroniky
20. června roku 1898 neudělilo Obecní zastupitelstvo
souhlas panu Eduardu Filipi k hostinské činnosti.
Po 110 letech 25. listopadu 2008, udělilo Zastupitelstvo obce souhlas panu Filipi k provozování hostinské
činnosti a za toto nedopatření se omlouvá.
Před 95 lety, v roce 1913, uspořádal Hasičský sbor
na Derflíku první ples, který se velice vydařil.
Před 70 lety, v roce 1938, žádá starosta obce Antonín
Kameník, aby obecní vyhláškou bylo zakázáno házení
odpadků do vody (?!).
Před 60 lety, v roce 1948, obecní rada rozhodla podpořit obec Nořín v jejich žádosti o novou silnici Derflík - Nořín - Choceň, která by byla z hospodářských
důvodů velice důležitá.
Před 30 lety, v roce 1978, zakoupila TJ Sokol
od národního podniku Karosa Vysoké Mýto autobus
za 520 tisíc korun československých.
-ve-
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Obecní záležitosti

Komunální odpad
Kam s ním? Koncem ledna příštího roku dostane naše
obec výpověď od Technických služeb v Chocni a přejde, stejně jako všechny obce v okolí, pod firmu Ekola
Libchavy. Bude to znamenat mimo jiné opět zvýšení
platby za odvoz domovního odpadu o 30 % nebo
snížení počtu odvozů za rok. Co s tím? Je nám často
vytýkáno, že 1/3 odpadu v popelnicích tvoří bioodpad
(tráva, staré rostliny, šlupky z brambor apod.), který
patří do kompostu a dále 1/5 papíru, který patří do
sběrny. Dokážeme, že umíme lépe třídit odpad? Dobře
vím, že jsme začátkem roku slibovali kontejnery
na bioodpad pro fermentační stanici ve Vysokém Mýtě
- Šnakově. Do dnešního dne jsme však od města nedostali konečný příslib, že bioodpad můžeme
navážet.
-ve- foto I.H.

Beseda seniorů se vydařila
Ve čtvrtek 27. listopadu se na sále v Tisové uskutečnilo tradiční setkání zastupitelů obce se seniory.
Posezení se zúčastnila většina seniorů nejen z Tisové,
ale také ze Zaháje. Kulturní vystoupení dětí
z mateřské školy a žáků základní školy mělo úspěch.
Také přednáška specialisty na výživu, kterou přednesl
MUDr. Jiří Holečko, se jistě stala námětem k za-

myšlení. Dotazy na výživu z řad seniorů a zájem o tuto oblast překvapily i samotného pana doktora. O dobrou náladu se postarala hudební skupina z Hrušové,
která hrála nejen k poslechu, ale také k tanci. Sousedské posezení mělo dobrou atmosféru díky našim seniorům, kteří se této besedy zúčastnili. Těšíme se
na další setkání. Josef Pánek, místostarosta, foto I.H.

Účast seniorů na besedě byla hojná.

V úvodu setkání vystoupily děti z mateřské i základní školy.

Výlov Bačova rybníku
Kapacita skládky v Chocni bude naplněna na konci února.

Obecní bál 2009
Zastupitelstvo obce Tisová vás tímto srdečně zve
na XIV. Obecní bál, který se bude konat v sobotu 10.
ledna od 20 hodin na obecním sále. Hudba: GEM Bučina. Předtančení Step Klub z České Třebové. Bohatá
tombola. Podmínka: Zamluvte si včas místa na sále.

Vítání občánků
Již podruhé v tomto roce jsme přivítali nové občánky
naší obce, a to Veroniku Peterkovou, Michala Kurku
a Agátu Černínovou. Tato společenská událost se
uskutečnila na tisovské posvícení 8. listopadu,
za účasti dětí z Mateřské a Základní školy, se kterými
paní učitelky připravily pásmo básniček a písniček.
Doufáme, že i v roce 2009 budeme moci přivítat nové
občánky obce v hojném počtu.
Za kulturní komisi Vlasta Jiroušková

Svatební
poděkování
Jakožto budoucí Tisováci bychom velice rádi poděkovali paní Kubešové, paní Kejmarové, paní Kusé a panu
Fuchsovi za úžasnou přípravu naší svatební hostiny,
za veškerou organizaci hudby, za to, že se postarali o
svatební dorty a zákusky, za nádherně naaranžované
švédské stoly, za květinovou výzdobu a v neposlední
řadě za profesionální a příjemnou obsluhu, která byla
vyžadována až do pozdních ranních hodin.
Všichni naši hosté byli nadšeni prostory kulturního
domu a s čistým svědomím můžeme říci, že si svatební den, samozřejmě i včetně nás, náramně a bezstarostně užili! Pevně věříme, že naší první svatbou
v Tisové nic nekončí, ba naopak - TEPRVE VŠE ZAČÍNÁ!
Se srdečným pozdravem především paní Kubešové, ale
také i panu starostovi, který nám ochotně propůjčil
prostory kulturního domu, z Litomyšle novomanželé
Lenka a Lubomír Štarmanovi
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Roman Janecký ukazuje dětem jednoho z vylovených raků.

Těžká práce na bahnitém dně vypuštěného rybníka.

V sobotu 29. listopadu se uskutečnil tradiční výlov
Bačova rybníku v Tisové. Kromě obvyklých ryb, jako
je kapr, bylo vyloveno například několik tolstolobiků
či štik a v kádích bylo možné spatřit i raky.

O koupi ryb, v řadě případů určených již na štědrovečerní tabuli, byl mimořádný zájem. U vypuštěného rybníka bylo kolem plných kádí, hořícího
ohníčku i stánku s občerstvením opravdu veselo.

Kapra nebo štiku? A kolik kilogramů má vážit?

Že rybí maso patří k nejzdravějším, to Tisováci dobře vědí.
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Školáci i předškoláci se
těší na Vánoce
Stromek pěkně zdobený září v zlatých svíčkách,
co vše v jeho zeleni svítí na větvičkách.
Plno dárků dětem všem přináší rok za rokem.
A už je to zase tady. Nejkrásnější měsíc v roce nastal.
Děti se nemohou dočkat, co pěkného najdou pod
stromečkem. Dospělí mají ale před Vánocemi spoustu
a spoustu práce. Všechno chtějí stihnout a připravit
pro své děti ty nejkrásnější okamžiky, na které budou
rády a dlouho vzpomínat.
I u nás ve škole máme za sebou již téměř čtyři měsíce
usilovné práce a snažení. Ti větší jsou za svoji snahu
a píli odměňováni známkami v žákovských knížkách.
Někteří jsou spokojeni s hodnocením více, jiní
trošičku méně. Tak už to bývá...
Prvňáčkové již pěkně čtou, umí napsat některá písmena, sestavují z nich slabiky, slova i krátké věty.
V matematice sčítají a odčítají, řeší jednoduché slovní
úlohy. Stali se z nich už opravdoví školáci. Jejich hod-

Všichni školáci mají za sebou i první veřejné vystoupení v tomto školním roce při vítání občánků a na
besedě, kterou pořádal Obecní úřad v Tisové.
Předvedli pásmo říkanek, zapískali si při tom i na flétničky. Vystoupení se líbilo.
Koncem listopadu jsme začali jezdit na plavecký
výcvik do krytého plaveckého bazénu ve Vysokém
Mýtě. Dvakrát jsme byli také v Mateřské škole na pohádce. V úterý 9. prosince jsme se byli podívat v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Výstava s názvem
Medvědí Vánoce i další program tohoto dne se nám
moc líbil. V pátek 19. prosince půjdeme do školy naposledy. Poslední školní den v tomto roce máme
naplánovanou besídku jen sami pro sebe a budeme si
také rozdávat dárečky.
Ke konci roku bychom také chtěli poděkovat a popřát
hodně úspěchů a zdraví i těm, kteří nám v tomto roce
udělali velkou radost. Jsou to firma Profistav, která

Hra na flétničky patří k náplni školní práce žáků...

... a přináší své výsledky.

nocení vypadá ale ještě trošičku jinak. Za pěkně
a pečlivě odvedenou práci dostávají zatím jenom
růžičky. Po Vánocích už se objeví první známky.
Jejich čtvrtletní práce byla zhodnocena v dopise,
který školáčci dostali. V něm si společně s rodiči
přečetli, za co si zaslouží pochvalu, nebo také i to,
v čem by se měli trochu polepšit, nebo více snažit, víc
přidat. Čtvrtletní hodnocení větších dětí bylo ohodnocené známkami.

nám krásně vymalovala hernu školní družiny, Iveco
Czech Republic, a.s., která nás odvezla na školní výlet
koncem června do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
a panu Jiřímu Pelinkovi, který nám přispěl (pro nás
dost velkou sumou) na lepší vybavení školy a školní
družiny. Děkujeme moc.
Naše škola ožije dětským smíchem a křikem znovu
v pondělí 5. ledna 2009. Hezké Vánoce
Eva Růžičková, ředitelka školy
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Metodické divadlo Honzy Petráše aktivizuje všechny
děti, i ty stydlivější a bojácnější, které tak mohou vyniknout před ostatními.

Pražský herec, autor písniček pro děti i dospělé a
hledač dětských pěveckých talentů Honza Petráš
zavítal v pátek 28. listopadu mezi děti z Mateřské
školy v Tisové. Představení, kterého se zúčastnili
také někteří žáci ze Základní školy, vtáhlo děti
okamžitě do děje. Humor i výchovný podtext obsahovala nejen úvodní Popletená pohádka, ale i
metodické divadlo s názvem Jak se růže stala
královnou a nakonec i pozvánka do cirkusu. Všemu přihlížel plyšák Kryštof, který je Honzovým
věrným společníkem. Jan Honza Petráš je rovněž
autorem povídek z hospodského prostředí, které
nedávno vyšly pod názvem Osm přístavů aneb
osm zastavení v pohostinské Litomyšli.

Foto I. Hudeček

Obecní hospoda v Tisové se
konečně otevírá veřejnosti
Koncem měsíce října byla podána výpověď smlouvy
na provozování hostinské činnosti s paní Kubešovou.
Novým nájemcem, který vyšel z výběrového řízení, je
pan Jaroslav Filipi z Pekárky, který hospodu znovu
otevře v pátek 12. prosince. Výsledkem ankety tisovských pivařů byla změna značky piva, a to na Staropramen. Značka druhého piva, které se bude
v hospodě čepovat, bude též známa až na základě
přání stálých návštěvníků hospůdky.
Po dobu uzavření hospody se uskutečnila výměna oken a vchodových dveří od Filipových. Došlo také na
vymalování celé hospody malířskou firmou
pana Vlasty Němce z Chocně. V pátek 21. listopadu se
ve vyzdobené hospodě rozneslo a snědlo na sto
padesát velice chutných večeří, které navařila rodina
Flídrova (vedle mateřské školy) pro návštěvníky Plesu
Mikroregionu Vysokomýtsko pořádaného v letošním
roce naší obcí. Na obecním úřadě se sešlo několik žádostí o provozování hospody, ale ne všechny splňovaly požadované předpoklady (vzdělání v oboru
a platný živnostenský list). Plzeňské pivovary po
několika urgencích slíbily termín na demontáž výčepního zařízení a následně firma Staropramen mohla

Kabaret Honzy
Petráše

namontovat zařízení nové. Zastupitelstvo obce se
s novým nájemcem dohodlo, že obec koupí kvalitní
krbová kamna a pan Filipi na oplátku velkou
barevnou televizi, aby si sportovní fanoušci nekazili
oči. Na páteční otevření slíbil nový pan hostinský uvařit třicet porcí hovězího guláše. Věříme tímto, že
Tisovští budou s novým hospodským spokojeni.
-ve- foto Josef Pánek

Honza je s dětmi okamžitě kamarád. Prý mezi ně
znovu a rád přijede.
Foto Ivan Hudeček

Vycházky předškoláků
jako “kontrolní dny”

Stavební práce při opravě komunikací v Tisové se zájmem
sledují i naši předškoláci - zleva Vojta Hušák, Eliška Sedláčková, Filip Kurka, Štěpán Hudeček, Michalka Hübschtová, Maruška Eliášová, Krystýnka Pokorná, Ondra Eliáš,
Nela Pánková, Sára Javůrková a Marek Šalda.
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Halámek ve třídě Superstock
1000 - poprvé a třetí
Aleš Halámek absolvoval v seriálu Mistrovství České
republiky první sezónu ve třídě Superstock 1000. Také
díky tomu, že se mu podařilo dokončit všechny
závody, obsadil v konečném účtování skvělé třetí místo. Velkou školou byly již kvalifikace, do kterých nastupovalo až šedesát závodníků ze šesti evropských
zemí. “Více se mi dařilo na maďarských okruzích než
na těch domácích. Ve dvou brněnských závodech byl
velkým problémem nový asfaltový povrch, který velmi
rychle ničil pneumatiky a na optimální nastavení bylo potřeba delší testovaní,” říká Aleš Halámek, který
se pro příští sezónu rozhoduje mezi motocykly Yamaha a Aprilia. Jistotou pro příští sezónu zůstává účast
ve třídě Superstock 1000 a pokus obhájit bronzovou
příčku,” plánuje tisovský jezdec, který je za podporu
a spolupráci vděčný sponzorům AZK Pardubice, Taurus Trans, ARP a Pneuservis Hrušová.
Celkové výsledky po závodech v Maďarsku - Pannonii, Brně, Mostu, Brně a v Maďarsku - Hungaroringu:

Hasičský sbor

1. Kamil Prager, Kawasaki, 111 bodů (25, 25, 20, 16,
25), 2. Petr Čermák, Yamaha, 66 (-, 16, 25, 25, -), 3.
Aleš Halámek, Yamaha, 65 (20, 9, 10, 10, 16). -red-

Aleš Halámek na trati v maďarské Pannonii.

Služby hospodářské komory
nově ze svitavské Fabriky
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje,
Oblastní kancelář Svitavy, upozorňuje na změnu
sídla a adresy! Nyní sídlí v multifunkčním centru
Fabrika, na adrese Wolkerova alej 92/18,
568 02 Svitavy, www.khkpce.cz, tel.: 461
619 865, 605 700 635, fax: 461 619 947,
e - mail: Svotavy@khkpce.cz, InMP tel.: 461 313 056, 724 613 968, fax:
461 616 984,
e - mail: BacovaL@inmp.cz.
Úřední hodiny Oblastní kanceláře
Svitavy: pondělí - pátek 8.00 - 12.00
13.00 - 16.00 hodin, úřední hodiny Informačního místa pro podnikatele: pondělí,
středa, čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00 hodin.
Hospodářská komora připravuje nové služby od ledna 2009 na Kontaktních místech veřejné správy -

Vánoční svátky chceme
mít hezké všichni
Titulek napovída, že vánoční svátky doma chceme mít
krásné a proto byt zdobíme různými svíčkami a adventními věnci. Ale pozor na zapálené svíčky. Je nutné vědět, že zapálenou svíčku můžeme umístit pouze
na nehořlavou podložku. Rozhodně nemůže být
hořící svíčka umístěna v blízkosti záclon a textílií.
Každý rok docházi k požárům od hořícich svíček
umístěných na adventních věncích. Pozor i na svíčky,
které jsou v obchodech k zakoupení, kde místo knotu
hoří celá svíčka. Tyto svíčky nejsou vyrobeny
z parafínu, ale z pevné chemické látky podobné například pevnému podpalovači. Důležitý je tedy výběr
svíček i samotného adventního věnce. Stále mějme na
paměti, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým s ním musíme zacházet. Pokud doma svíčky zapálíte, tak v žádném případě neopouštějte dům
bez toho, že svíčku zhasnete! S přáním hezky
provoněných vánočních svátků bez požárů i v novém
roce.
Josef Pánek, starosta SDH

Czech POINTu.
Kromě již poskytovaných výpisů z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí, Živnostenského
rejstříku a Rejstříku trestů se bude jednat o
výpis z registru řidičů, výpis ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a podání
do registrů MŽP.
U hospodářské komory lze také podat
stížnost a obdržet základní informaci
o řešení mimosoudních spotřebitelských sporů a v rámci služeb poskytovaných Informačními místy pro podnikatele lze získat informace o programech
podpory MSP a dotacích EU.
-red-

Policie upozorňuje
Policie upozorňuje občany na množící se případy podvodů na starších lidech. Jedná se o návštěvy osob,
kteří se pod záminkou kontroly plynu nebo elektřiny
vnutí do bytu a v nestřeženém okamžiku seberou finanční hotovost, nebo jiné cennosti.
-red-

Hokejový turnaj připomněl
práci Jindřicha Zrzavého
Vítězem vzpomínkového turnaje se v úterý 28. října
v Chocni stalo družstvo z Poličky před týmem Chocně
a pořádajícím celkem Tisové. Sportovní klání mělo
velice dobrou úroveň, a to i přesto, že se na poslední

chvíli odhlásili hokejisté Litomyšle. Úvodní buly
vhodil syn před dvěma lety zesnulého funkcionáře a
dlouholetého hráče (brankáře) oddílu Radek Zrzavý.
Foto Ivan Hudeček

Kresba Radek Steska, Zlín

Utkání bedlivě sledovali fanoušci všech zúčastněných
týmů, včetně dlouholetého předsedy tisovského oddílu
Jaroslava Bise (uprostřed).

Z utkání mezi mužstvy Tisové a Zálší při vzpomínkovém turnaji na Jindřicha Zrzavého na choceňském zimním stadionu .

Duely komentoval jako vždy osvědčený speeker Milan
Pánek z Pekárky, dlouholetý hráč oddílu TJ Sokol Tisová a
“hokejový básník”.
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Tisovský lední hokej slavil
šedesátku s legendami
Memoriál Jindřicha Zrzavého, dlouholetého brankáře
tisovského hokejového týmu a předsedy TJ Sokol Tisová, předznamenal oslavy 60 let ledního hokeje v Tisové. Ty proběhly v sobotu 1. listopadu na sále
obecního domu za účasti odstupujícího
hejtmana Pardubického kraje Ivo
Tomana a bývalého československého reprezentanta Vladimíra
Martince.
Vítězem vzpomínkového turnaje
se v úterý 28. října v Chocni stalo družstvo z Poličky před
týmem Chocně a pořádajícím
celkem Tisové. Sportovní klání
mělo velice dobrou úroveň, a to
i přesto, že se na poslední chvíli
odhlásili hokejisté Litomyšle. Úvodní buly vhodil syn před dvěma lety
zesnulého funkcionáře Radek Zrzavý.
Sobotních oslav se zúčastnily desítky bývalých
hráčů a funkcionářů i většina současných reprezentantů oddílu ledního hokeje TJ Sokol Tisová, kteří přijeli v řadě případů i se svými manželkami nebo
přítelkyněmi. V sále tak bylo téměř sto padesát hostů,
kteří si měli o čem povídat a na co vzpomínat.
Po úvodním slovu a přiblížení historie klubu byli o-

ceněni zasloužilí hokejisté, každý z účastníků si pak
ze setkání odnesl puk s logem oslav a pamětní list.
Zvláštní prostor dostal během slavnostního večera devětapadesátiletý Vladimír Martinec. Dlouholetý
hráč pardubické Tesly, jihlavské Dukly
a německého Kaufbeurenu se proslavil
především svými reprezentačními
úspěchy. Zúčastnil se celkem jedenácti mistrovství světa (1970 79, 1981), z toho získal obdivuhodné tři tituly mistra světa
(1972, 1976, 1977). V roce 1976
byl vyhlášen nejlepším útočníkem světového šampionátu.
Získal také dvě olympijské medaile, v roce 1972 v Sapporu bronzovou a v roce 1976 v Innsbrucku
stříbrnou. Důstojnějšího hosta si tisovští příznivci ledního hokeje nemohli
přát.
V roce, kdy si sportovní veřejnost připomíná sté výročí
československého hokeje, přejme i hokejovému klubu
TJ Sokol Tisová hodně sportovních úspěchů a udržení
na venkově tak vzácné hokejové tradice a nadšení pro
hru, v níž český národ tak vyniká.
Ivan Hudeček (oblastní noviny TRS)

Obecní záležitosti

Pro majitele psů
Obecní úřad v Tisové upozorňuje majitelé psů, kteří
nechávají psy volně pobíhat po obci, že porušují obecně platnou vyhlášku a také obecné mravy. Proto
apeluji na majitelé psů, aby opravili oplocení výběhů
pro své psy a ti nemohli utéct a nadále se potulovat
po vsi. Máme vzorné majitelé psů, kteří chodí vždy
na procházku se svým psem, a to na vodítku. Volně
pobíhající pes může napadnout i tyto psy na vodítku,
ale co je horší, i občany a především děti. Obecní úřad
nemůže v žádném případě tolerovat pobíhání psů
po obci. Majitelé psů, kteří poruší tuto vyhlášku, budou předvoláni k přestupkové komisi na vyšší uzemně
správní celek do Vysokého Mýta.
Josef Pánek, místostarosta obce

Hokejové oslavy

Sál se postupně zaplnil bývalými i současnými hráči a jejich
manželkami či přítelkyněmi.

Stará garda tisovského hokeje zleva nahoře Milan Pánek, Jan Švec, Zdeněk Kostlán, Milan Novotný, Jaroslav Bis, Luboš
Pánek, dole Karel Kříž, Václav Fak, Miroslav Řehák, Jaroslav Kavka, Vlastimil Brychta, Milan Švec a Josef Peterka.

V čele předsednického stolu zasedli Ivo Toman a Vladimír
Martinec.

Ocenění zasloužilým funkcionářům či aktivním hráčům předávali odstupující hejtman Ivo Toman, bývalý československý reprezentant Vladimír Martinec a předsedkyně TJ Sokol Tisová Anna Javůrková.
Foto Ivan Hudeček

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová
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