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Dětem začínají letní prázdniny

Červen zaťukal i na naši školu trošičku jinými
prstíčky, než na které jsme každoročně zvyklí. Počasí
nám tento nejhezčí měsíc v roce moc hezké nenachystal, ale nám ve škole to vůbec nevadí, protože je i tak
tím krásnějším měsícem - posledním školním. Na děti
čekají dva dlouhé měsíce lenošení, her a zábavy. Však

si je také zaslouží. Po celoroční pilné práci si potřebují odpočinout a nabrat zase nové síly do dalšího školního roku.
Pokud se každý žáček za sebe ohlédne, uvidí spoustu
práce, píle a snažení uplynulého školního roku.
Vysvědčení vykouzlí někomu na tváři úsměv spokojený, jinému zase méně. To podle ohodnocení, které si
každý za svou práci zaslouží.
Poslední tři školní měsíce všechny žáky čekala spousta práce nejenom v hodinách všech předmětů, ale
i v mimoškolní činnosti. Poslední dubnový pátek jsme
se společně s mateřskou školou tradičně vypravili na
“čarodějnické rojení”. Už od rána v naší škole prolétávalo několik čarodějnic. Na zahradě v mateřské škole
si všechny čarodějnice a čarodějové “zalétali” na
svých košťatech, zasoutěžili si a na čarodějnickém
ohni si opekli dobrou svačinku. I na letošním sletu
nám počasí přálo.
Dokončení na straně 2

TJ Sokol Tisová

Soutěž hasičů

Po dvou letech byl v naší obci opět uspořádán koncert, tentokrát Rádia Blaník. Konal se v sobotu
19. května. Tentokrát neměla TJ žádné větší starosti.
Agentura, která koncert pořádala, si celý areál pronajala a vše měla ve své režii. Nájem za areál činil
45000,- Kč plus poplatky za elektřinu, vodu a pronájem laviček. Koncert se opět vydařil za krásného
počasí. Týden poté, 26. května se v areálu TJ konal
turnaj ve vybíjené žen. Z šesti družstev naše děvčata
obsadila 2. a 3. místo. Vyhrály České Heřmanice.
2. června v areálu TJ uspořádali svůj turnaj i volejbalisté, kteří v neděli připravili pro děti velice zajímavý Dětský den. Všem, kteří se postarali o tyto akce,
sr-dečně děkujeme. Poslední pátek v červnu začíná
tradiční hudební “Tisovské léto”. Prosíme spoluobčany o trpělivost a shovívavost při těchto
diskotékách a koncertech nejen pro mladé.
-aj-

V obci Netřeby se konala 12. května oksková soutěž
hasičů v požárním sportu. Přesto, že byl Sbor dobrovolných hasičů Tisová zastoupen v počtu tří
soutěžních družstev, nedosáhl tentokrát na stupně
vítězů. Soutěžilo se pouze v požárním útoku, protože
po dešti byla zrušena požární štafeta. Celkové
umístění určil čas požárního útoku. Soutěž mužů byla velmi vyrovnaná.
Pořadí mužů: 1. Vračovice-Orlov, čas 29,99 vteřiny, 2.
České Heřmanice, 31,67, 3. Zaháj, 31,77, 4. Tisová 1,
31,87, 5. Tisové 2, 32,19. V kategorii žen zvítězila
děvčata z Vračovic-Orlova. Tisovská děvčata obsadila
šesté místo po velmi hezkém, ale dlouhotrvajícím útoku. Soutěže se zúčastnil rekordní počet družstev.
Ženy v počtu šesti a mužských družstev bylo celkem
devět.
Josef Pánek, starosta SDH

Den dětí na hřišti předznamenal blížící se prázdniny.

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky
Členové mysliveckého sdružení Dubina Tisová uspořádali 23. června tradiční střeleckou soutěž. Pěkné
sobotní počasí přilákalo na mysliveckou chatu na
Vinicích téměř padesát soutěžících. Pro přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení, příznivci myslivecké kuchyně mohli ochutnat srnčí guláš.

Mladým střelcům se věnoval také zkušený Ctirad Doubek.

Soutěžilo se ve střelbě na terč a jelena. Maximálně bylo možné dosáhnout výsledku 200 bodů. V kategorii
dětí se zúčastnilo soutěže 16 závodníků. Nejlepšího
výsledku dosáhl M. Hanuš, kterému se podařilo
nastřílet 153 bodů. Na druhém místě skončil se ztrátou 10 bodů na vítěze T. Doubek, třetí byl J. Ďurač se
134 body.
Kategorii žen ovládla výkonem 168 bodů paní
Boušková, která by se neztratila ani mezi muži. Ti
tvořili nejpočetnější pole závodníků, bylo jich hodnoceno celkem 18. První místo obsadil pan Brzlínek,
když se mu podařilo až v samém závěru překonat o 2
body výkon člena místního MS Ctirada Doubka. Ten
skončil s výkonem 173 bodů na druhém místě.
Téměř všichni soutěžící byli za svůj výkon odměněni
věcnou cenou. Velké poděkování patří všem členům
MS, kteří se podíleli na organizaci. Byli to zejména
pánové Ct. Doubek, M. Zachař, J. Škeřík, F. Šereda, B.
Prokop a Z. Roušar.
Velký zájem dětí a veřejnosti je příslibem, že se tato
akce uskuteční i příští rok.
J. Sedláček

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak ten čas letí. 25. dubna letošního roku uplynulo již pět let, kdy se
v naší obci konaly oslavy
výročí 600 let od první
písemné zmínky o obci
Tisová a s ním spojené
oslavy žehnání novému
znaku a vlajce obce
a současně oslava 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Tisové. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se podíleli na jarním úklidu
obce před koncertem rádia Blaník (který se mimo jiné velice vydařil). Přeji všem spoluobčanům krásné léto bez pohrom, příjemnou
dovolenou a dětem pohodové prázdniny.
Vojtěch Eliáš, starosta

Bioodpad v obci
je v současné době často diskutovaný problém na
zasedání zastupitelstva obce. Bioodpad bude v blízké
budoucnosti další předepsanou složkou v systému
třídění a odstraňování odpadů na území obce. Obecní
úřad si opět pro letošní rok vypůjčil dva velké kontejnery na sběr bioodpadu, ale rozhodnutí o tom, kdo
a kam si tento odpad uloží, nás ještě čeká.
Je pravda, že se nabízejí různé firmy, které tento
problém za obec vyřeší, ale za nemalé finanční
poplatky. Vyzývám proto spoluobčany, kteří mají alespoň minimální možnost opětovného založení kompostu na své zahradě, aby tak vyzkoušeli kvalitu
“svého” substrátu u květin nebo na zahradě. Toto
jednoduché zařízení je dnes možno zakoupit
v různých obchodech se zahradnickými potřebami
nebo s pomocí několika starých prken vyrobit svépomocí. Domácí kompostování nám vyřeší i nevhodné
vhazování kuchyňských odpadů do popelnic.
-ve-

Upozornění
Obecní úřad upozorňuje spoluobčany na písemnou
povinnost “oznámení úpravy hrobového místa” na
místním hřbitově. Jedná se například o zhotovení
hrobky, náhrobku, hrobového zařízení, nebo úpravu
již existujících.
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Dokončení z titulní strany
Celý jeden měsíc jsme se věnovali nácviku vystoupení
na besídku pro maminky k jejich svátku. Nacvičovali
jsme hlavně ve volných chvílích, o přestávkách či po
vyučování. Maminky dostaly od svých dětí vlastnoručně vyrobená vkusná přáníčka a obrázek.
Konec května byl ve znamení setkávání se. V úterý 29.
května jsme se vypravili do Dobříkova na již 3. ročník
branně be zpečnostního netradičního cvičení žáků
malotřídních škol nazvaného BRABENEC. Toto setkání
připravujeme pro děti jednou za dva roky. Děti se
seznámí s prací profesionálních hasičů, policie, městské policie, záchranné služby, s dobrovolnými zdravotníky, pracovníky BESIPu apod. Letos byly děti
svědky zásahu hasičů a rychlé záchranné služby. Na
střeše budovy došlo ke zranění a úrazu pracovníka.
Záslužnou ale i namáhavou práci obou složek všechny
děti pozorovaly s obdivem.
O den později, ve středu 30. května, se konal již 12.
ročník “školympiády” ve Vysokém Mýtě. I letos se zde
sešlo jedenáct škol, aby mezi sebou porovnaly atletické schopnosti svých žáků. Naše škola se nemůže

porovnávat s žádnou školou co do počtu žáků (jsme
stále ta nejmenší školička), ale hravě strčíme do kapsy kdejakou jinou školu v závodech. I letos jsme si
odvezli výbornou úrodu medailí. Nejlepším reprezentantem a závodníkem školy byl Ondřej Eliáš - žák 2.
ročníku, který vybojoval celkem tři medaile. V běhu
na 400 m získal zlatou medaili, ve skoku dalekém
stříbrnou a v běhu na 200 m bronzovou. Štěpán
Hudeček si letos doběhl na stupínek vítězů jednou.
Jeho čas v běhu na 50 m mu přinesl stříbrnou medaili,
v běhu na 200 m byl Štěpán čtvrtý. Další závodníci se
také velice snažili a někteří přispěli bodovanými
místy. Všem, kteří reprezentovali naši školu, patří obrovské poděkování.
Naše škola nevynechala školympiádu ani v jednom
roce. I když jsme byli každým rokem vůbec ta nejmenší škola, která vyslala své žáky, aby poměřili své
síly s ostatními, vždy si odvážela velice krásná
umístění. První tři roky jsme si dokonce odváželi pohár za celkové třetí místo žáků prvního stupně.
I v těchto letech se soutěžení účastnilo nejméně 10
škol. I v dalších letech jsme ze stadionu v Mýtě při-

jížděli obtěžkáni vždy několika medailemi.
Nejúspěšnějšími reprezentanty naší školy v uplynulých jedenácti letech byli: Aneta Suchomelová, Andrea Doubková, Edita Eliášová a Petr Kurka, kteří
přjížděli domů vždy s více než třemi medailemi.
Předposlední týden školního roku jsme trávili, tak
jako téměř každým rokem, ve škole v přírodě. Všichni
žáci si užili dny plné slunce strávené na chatě Profistavu v Budislavi. Vedoucí školy v přírodě byla paní
učitelka Jana Koukolová, pomáhala jí paní Anna
Javůrková a paní učitelka Eva Růžičková zastávala
roli kuchařky. Vhodným nákupem surovin a sponzorskými dary od rodičů se i letos cena pobytu snížila
na co možná nejnižší částku.
Děkujeme firmě Profistav, která nám pobyt ve svém
překrásném zařízení umožnila. A protože nám do
konce školního roku zbývá jenom krůček, přeji všem školákům i jejich rodičům i prarodičům, ať si nadcházející prázdniny užijí společně v pohodě a ve zdraví, spokojenosti a radosti. Novým prvňáčkům přeji, ať
je těšení se do školy provází po celou dobu jejich školní docházky.
Eva Růžičková

Pozvánka na zájezd

Slet čarodějnic a čarodějů před tisovskou Základní školou.

Součástí besídky ke svátku matek bylo také vystoupení
zumba týmu.

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 7. července zájezd na festival dechových hudeb, který
se koná v Rakvicích u Brna. Máte možnost se
přihlásit na Obecním úřadě. Odjezd autobusu je
v 10 hodin od Obecního úřadu. Oběd je zajištěn
v Lipůvce (každý si hradí sám). Předpokládaný
příjezd zpět do Tisové okolo 23. hodiny. Na festivalu učiňkují: Mistřiňanka, Šohajka, Stříbrňanka a Tůfaranka. Neváhejte a přihlaste se ještě
dnes!

Jarní a předprázdninové aktivity mateřské školy
První jarní kytičky nás všechny probudily k velikonočnímu tvoření. Pečení velikonočních beránků
bylo pro děti zpestřením velikonočních příprav a ve
spolupráci s rodiči a zaměstnanci Mateřské školy se
děti radovaly ze svých zdařilých výrobků. Jaro nás
opět zavedlo polodenním výletem na statek do Oucmanic, kde jsme s Popelkou upekli pšeničné placky,
obdivovali jsme oslíka, prasátka, ovečku s beránkem
a našli ztracené myšky v zrní. Společně se zaměstnanci EKO - centra jsme prožili krásný jarní den. Tuto pohodu nám svým pohádkovým vystoupením zpestřil
herec Jan Havel příběhy Ferdy Mravence, které s námi
zhlédli i žáci místní základní školy včetně maminek
s dětmi, kteří k nám do školičky od září přijdou.
V rámci ochrany životního prostředí a péče o živou
a neživou přírodu se naše děti zapojily do úklidu
zahrady MŠ a příprav na Čarodějnický den společně se
žáky ZŠ. Všichni čarodějové i čarodějnice prokázali
statečnost a odvahu při plnění soutěžních úkolů, za
které si zasloužili sladké odměny.
Maminkám, babičkám a ostatním návštěvníkům
patřilo 11. května vystoupení k oslavě Svátku matek.
Pohybové ztvárnění tance jarních kytiček na reprodukovanou hudbu “Májová pohádka” dalo dětem opravdu velikou práci a námahu. Pásmo “Naše rodina”
a pohádky v podání mladších dětí a předškoláků
zohlednily jejich jazykový projev.
Krásy naší vlasti jsme poznávali na celodenním výletě
do Častolovic. Krásný park se spoustou azalek a rodo-
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dendronů, prohlídka zámku, zpestřená o soutěže,
zvěřinec, obora s daňky a v závěru i sportovní vyžití
v areálu zámecké zahrady. Příspěvkem každému dítěti
byl na tento výlet i výtěžek ze sběru papíru, zaměstnanců a rodičů dětí MŠ.
Děkujeme firmě Profistav, která nám doplnila do
pískoviště písek, připevnila rolety v jídelně a ložnici.
V květnu jsme před naší školičkou vysázeli za podpory
firmy paní Víchové ze Zaháje novou zeleň, o kterou
denně pečujeme.
Jako každoročně se děti těšily na sportovní zápolení
TROJBOJ, které se uskutečnilo 7. června v Českých
Heřmanicích. Všechny děti bojovaly o co nejlepší
umístění. Lukáš Pávek získal čtyři medaile, vítězství
ve skoku, hodu, trojboji chlapců a druhé místo
v běhu, mladší děti jako družstvo obsadily 5. místo.
Konec školního roku byl korunován rozloučením
s těmito předškoláky: Sárou Javůrkovou, Filipem
Kurkou, Filipem Hornišrem, Lukášem Pávkem,
Jakubem Zrzavým a Tomášem Boháčem, které bylo
zpestřeno jejich literárním a pěveckým vystoupením
a opékáním buřtů na zahradě mateřské školy.
Všichni zaměstnanci i děti přejí všem předškolákům
hodně úspěchů ve škole. Všem dětem přejeme krásné
letní prázdninové dny, bez úrazů a se spoustou
zážitků s rodiči, prarodiči a svými kamarády. Těšíme
se opět až se po prázdninách tisovská školička rozezní
dětským smíchem.
Dagmar Straková
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