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Tisová má mistra světa v kulturistice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Skončily prázdniny i babí
léto a s tím i teplé letní
měsíce. Meteorologové
nám oznámili, že letošní
zima bude tuhá a tak
věřím, že jste se na zimu
patřičně připravili. Chtěl
bych vám popřát, abyste
se v tento čas dlouhých
večerů věnovali tomu, na co vám nezbyl čas
přes léto a nenechali se “otrávit” množstvím záporných zpráv, které média považují za nutné
nám všem každý den sdělit.
Vojtěch Eliáš

Uprostřed Ladislav Valtr, vpravo Milan Pánek, vlevo Sláva
Nermuť

Milan Pánek, rodák z Tisové. Zde začínal s hokejem,
vedle hokeje začal na střední škole s kondičním
cvičením. Již několik let žije v Anglii, kde se tomuto
sportu věnuje na vysoké úrovni. Po řadě úspěchů na
různých soutěžích se stal v Karlových Varech mistrem
světa INBA v naturální kulturistice 2012 za Anglii
a při nedávné návštěvě přinesl svým rodičům do Tisové zlatou medaili ukázat.
Společně s Milanem Pánkem se této soutěže zúčastnil
také choceňský rodák Sláva Nermuť, který v této
soutěži skončil stříbrný. Při návštěvě obou borců
v Chocni je přivítal místostarosta města Ladislav Valtr.
-ve-

Volby do zastupitelstva
Pardubického kraje

Milan Pánek z Tisové se stal v Karlových Varech mistrem světa INBA v naturální kulturistice

Hospůdka v Tisové - služby na dobré úrovni
Necelý rok provozuje hostinskou činnost v obecní
hospůdce pan Marek Matoušek s rodinou. Všichni
pravidelní i nepravidelní návštěvníci hospody dají za
pravdu, že provoz takovéto malé venkovské hospody
je provozován, jak v nabídce nápojů, tak jídel, na
velice dobré úrovni celý týden (kromě pondělí). Vedle
tohoto pravidelného chodu hospody nám rodina Matouškových již několikrát předvedla, že je schopna
a hlavně ochotna uspořádat malou rodinnou oslavu,

smuteční hostinu, firemní akci, ale i velkou svatbu
o pěti chodech, poutavé stolové úpravy a zajištění
vhodné hudby. Zázemí Kulturního domu nabízí v salonku hospody posezení s kapacitou 30 míst. V prostorách malého sálu KD je možno uspořádání akce pro
50 až 60 osob. Součástí malého sálu je i vybavený bar.
Pro případ větší akce je dále k dispozici i velký taneční
sál KD s jevištěm a kuchyňkou.
-ve-

Ve dnech 12. - 13. října letošního roku se uskuteční
volby do zastupitelstva Pardubického kraje. Volební
místnost v Tisové bude již tradičně v malém sále OU.
Volby probíhají v pátek 12. října od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Občanský
průkaz nezapomeňte vzít s sebou. Obracím se tímto
na spoluobčany obce, aby využili svého práva volit.
Vojtěch Eliáš, starosta obce

Pozemkové úpravy
Připomínáme spoluobčanům, že na katastrálním
území Tisové probíhají již druhým rokem pozemkové
úpravy, a to na základě žádosti nadpoloviční většiny
vlastníků výměry. Pozemkové úpravy se v Tisové
provádějí po devadesáti letech. Jedná se o poměrně
složitou záležitost ohledně změn a úprav pozemků
(orná půda, louky, lesní pozemky).
Jednotlivé vlastníky pozemků zastupuje “Sbor zástupců” vlastníků pozemků, který se pravidelně schází
společně se zástupci Pozemkového úřadu a projektantů, kteří jednotlivé návrhy připravují. V současné
době se Sbor zástupců zaobírá návrhem cestní sítě,
která je důležitá pro obhospodařování jednotlivých
pozemků. Novým tématem, kterým se Sbor zástupců
zaobírá, je “protierozní opatření”, které je nutno
navrhnout na svažitých pozemcích a zmírnit tím
“odplavení” orné půdy do údolí a potoků.
-ve-

Nemovitost č. 14
Upozornění Krajské hygienické stanice

Pardubického kraje všem občanům na potřebu vyvarovat se konzumace alkoholu, zejména z neověřených
a neidentifikovaných balení.
Ředitel KHS

Obec Tisová se k dnešnímu dni stala vlastníkem
nemovitosti č. 14 (Bendovo). Dle rozhodnutí zastupitelů obce a za finanční podpory Pardubického
kraje podnikla obec tento netradiční krok. Důvodem
tohoto odkupu je mnohaletý zájem silničářů
o rozšíření vozovky v tomto úzkém “dopravním hrdle”
a zájmu obce vybudovat další část chodníku, který by
spojil bezpečným průchodem Pekárku s Tisovou.
Dáváme tímto spoluobčanům na vědomí, že na tuto
nemovitost bude vydáno demoliční rozhodnutí a zájemci o materiál (tašky, krov, dřevo, kámen, cihly), se
mohou přihlásit na obecním úřadu.
-ve-

Balonové přistání první v Tisové
Při letu účastníků balonového létání za příznivého
větru na trase z Litomyšle podařilo se přistát v Tisové
na poli po kukuřici na nejvyšším místě k Vorlovu,kam
doprovodné vozidlo navigoval přesně soused Jaroslav
Bis a tak se i povedlo tuto událost zdokumentovat fotograficky. Šťastní účastníci tohoto úspěšného letu

byli na místě přistání přijati mezi vzduchoplavce a na
památku hraběte Mongolfiera pasováni do tohoto
šlechtického řádu a to s přídomkem “z Tisové”,což bylo na místě potvrzeno křtem dětským šampusem. Radost všech byla velice upřímná i když předtím museli
pomáhat při balení.
Vladimír Černý

TJ Sokol Tisová
Dík za trpělivost

Tak, jako končí léto, skončilo i to naše “Tisovské léto”. Chtěli bychom poděkovat občanům Tisové, kteří
se museli obrnit trpělivostí a mít několik po pátků
lehčí spaní. Zisk z těchto letních akcí je ale naším jediným příjmem, se kterým hospodaříme. Proto také
můžeme pokračovat v naší vcelku pestré činnosti.
Ještě jednou tedy děkujeme.

Jaké máme plány?

Přistání - foto od Hálova statku

Balení - pomáhají všichni

A co nás čeká v nejbližší době? Koncem září pořádali
volejbalisté turnaj. V listopadu se vypravíme za pohádkou do Pardubic. Muzikál na ledě Popelka mohou
shlédnout nejen ti malí, ale bude se zajisté líbit i těm
starším. Naplánovali jsme si také taneční zábavu i pro
starší a odrostlejší diskotékám. Věříme, že se o posvícení sejdeme v hojném počtu a dobré náladě u
tanečku. Plavci a milovníci vody se mohou těšit na
krytý bazén, kam si koncem roku chceme společně zajet. Uvažujeme i o muzikálu pro dospělé.
Výbor Sokola

Upozornění

k odstranění stromoví

Povýšení mezi mongolfieristy

Šťastni pojedeme zpátky do Litomyšle

Firma ČEZ Distribuce žádá vlastníky dotčených
pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné provozování zařízení
distribuční soustavy společnosti ČEZ.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu, do 15.11.
2012. Pokud v této lhůtě nebude zásah proveden,
vstoupí zástupci firmy ČEZ na dotčené pozemky
a provedou zásah na vašem stromoví a jiných
porostech.
-ve-

Volejbalový Taxus černý z Tisové vybojoval bronz
Spolek tisovských volejbalových amatérů uspořádal
v sobotu 29. září na hřišti Sokola Tisová volejbalový
turnaj smíšených družstev o putovní pohár truhlářství Roman Janecký z Tisové.
Základní podmínkou účasti byla účast minimálně dvou zástupců každého pohlaví v témže týmu a pokud
možno hráči, kteří aktivně nehrají žádnou soutěž.
Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů ze 7 různých
obcí. Domácí měli dvě želízka v ohni s názvy TAXUS
modrý a TAXUS černý. Herní systém byl dvoukolový.
První kolo dvě skupiny po čtyřech týmech, kdy první
dva týmy postoupily do finálové skupiny, a třetí
a čtvrtý ze skupiny hrály o páté místo. Ve druhém kole
hrál opět každý s každým.
Vítězem celého turnaje se stalo družstvo z České Třebové, druhý byl tým Haluze složený ze zástupců mnoha obcí, třetí příčku obsadilo domácí družstvo TAXUS
černý ve složení Martin Janecký, Martin Pánek, Ro-

man Janecký, Vladimír Černín, Lucie Zuntová, Markéta Hermanová a čtvrtý skončil tým z Českých Heřmanic.
Druhý domácí zástupce TAXUS modrý obsadil osmé
místo, když nestačil na pátý tým Kobylí z Vysokého
Mýta, šestý tým z Javorníku, sedmé družstvo ze Slatiny.
Sobotní volejbalové klání se vydařilo, počasí přálo
a obě hřiště byla vzorně připravena tvrdou dobrovolnou prací domácích volejbalistů a volejbalistek. Jediným výrazným kazem na sobotní pohodě bylo vážné
zranění domácího hráče Karla Faltyse, kdy si přetrhl
achilovku a ještě týž den odpoledne byl operován.
Operace se zdařila a za všechny mu přeji brzké uzdravení.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za podporu.
Sportu zdar a aktivnímu pohybu zvlášť.
Martin Janecký

Nepříznivé počasí ovlivnilo jubilejní ročník
Žambereckého JK autocrossu

SDH Tisová
Pozor na přírodní živly!
Celý svět bojuje s přírodními živly. Jsou to především
rozsáhlé lesní požáry, kdy k nim na mnoha místech
došlo z lidské nedbalosti při manipulací s otevřeným
ohněm. Dalším důvodem vzniku požáru byl blesk při
bouřkách, které jsou často doprovázeny silným
větrem, který mnohdy přechází ve vichřici nebo
dokonce v orkán. Při těchto jevech hrozí občanům
možnost úrazů padajícími větvemi i celými stromy
i vlivem větrem hnaných různých předmětů. Dochází
k poškození střech domů a zničení majetku. Dalším
projevem bouřek je i možnost vzniku krup a přívalového deště, kde spadne na jednom místě velké
množství vody a následně vznikají lokální záplavy se
zvýšením hladin toků s možností povodní.
Celá Česká republika je zemí, která se musí vyrovnávat
s rizikem ničivých povodní. Naši zákonodárci sice
schválili zákon o Integrovaném záchranném systému
a hasičské záchranné sbory provádějí různá protipovodňová cvičení a školení, ale nezapomínejme, že
voda je nepředvídatelný živel, který dokáže překvapit
nejen řadové občany, ale i tyto procvičené záchranné
složky.
starosta SDH Josef Pánek

Kontrola vodního
toku v obci
Žamberk - Několik desítek autocrossových závodníků
zavítalo v sobotu 22. září do Žambereckého kotle na
již pátý závod jubilejního ročníku populárního seriálu. Hrstka věrných fanoušků mohla sledovat dramatické klání na značně promáčeném terénu. Těm, kteří
vydrželi přes deštivé počasí až do samého konce, se
naskytla napínavá podívaná.
Zkušení i méně protřelí závodníci se každý po svém
vypořádávali nejen s nově upravenou tratí, ale především s kluzkým terénem. Ranní vydatný déšť přinesl
vrásky nejen pořadatelům, ale především závodníkům. Řada z nich nerovný boj vzdala a ze závodů
odstoupila. Ti odvážní, kteří se rozhodli zůstat,
sváděli ke spokojenosti diváků i pořadatelů líté a dramatické boje na trati. Nejdramatičtější souboje se
svedly v kategoriích N1400 ccm, kde nakonec závodilo celkem sedm vozů a 1400 ccm s účastí osmi aut.
V ostatních třídách do 1600 ccm, nad 1600 ccm
a Speciál se již tolik vozů na start nepostavilo. S postupnými technickými potížemi i vydatnějšími
dešťovými přeháňkami odstupovali další závodníci,
takže nakonec vytrvali jen ti nejzdatnější.
“Byl to boj a nervy,” komentuje atmosféru vítěz kategorie N1400 ccm Martin Pánek z Tisové. K tomuto
sportu jej přivedl jeho bratr Lukáš, jenž obsadil ve

Zájezd na dechovku
V sobotu 7. července se opět uskutečnil zájezd na festival moravských dechových hudeb do Rakvic u Brna.
Pro nás to byl už v pořadí třetí zájezd a dá se říci téměř
tradiční. Organizátorem zájezdu byl SDH v Tisové
a veškeré jednání měl na bedrech Josef Pánek. Vše
zorganizoval do nejmenších podrobností. Bylo
postaráno i o blaho cestujících, kdy každý obdržel do
autobusu láhev vody vzhledem k tropickým teplotám.
Šťastně jsme se všichni navrátili díky bravurní jízdě
pana Františka Kopy, řidiče autobusu. Rádi si oživujeme zážitky, kdy jsme při vínečku a pěkné muzice
prožili báječný den. Děkujeme Pepovi Pánkovi a firmě
IVECO, a.s. za poskytnutí autobusu.
Hana Černínová

stejné kategorii třetí místo. “Nejprve jsem se, jako řada dalších, rozhodoval, zda vůbec do závodů nastoupit. Po zkušebním rozjížďkovém kole, kdy jsem si
‘osahal’ terén, jsem se nakonec rozhodl závod absolvovat. A byl jsem rád, že i ostatní kluci to riskli.
Terén se má správně kropit, aby nebyl prašný, ale dnes
byl bohužel skropen až moc. Proto musel každý
během rozjížděk svoje auto zbavit několikakilových
nánosů mokrého bahna. Nejtěžší však byla finálová
jízda, kdy se vydatně rozpršelo a trať byla kluzká jako
ledová plocha. To i já jsem měl občas strach, jestli
vůbec zdárně dokončím závod. Vyjet nebo sjet kopec
bylo docela odvážné a tady museli závodníci prokázat
svoje zkušenosti i trpělivost. Nakonec vše dobře
dopadlo a závod dokončili téměř všichni. Jsem rád za
tuto zkušenost a děkuji i pořadatelům za snahu trať
řádně upravit a stejně jako oni věřím, že nám příště
počasí ukáže vlídnější tvář,” dodává Pánek. Nezapomíná poděkovat fanouškům ani týmu mechaniků.
Všichni, kteří chtějí přijet fandit nebo závodit do
Žambereckého kotle, mají poslední možnost 13. října,
kdy se koná závěrečný šestý závod letošní sezóny.
Rozjížďky jednotlivých tříd začínají v 10 hodin. Více
informací lze nalézt na www.autojkross.cz.
-hch-

Šestý, závěrečný závod sezóny
2012 v amatérském
autocrossu Žamberecký Kotel
se uskuteční v sobotu 13. října.
Závod začne o půl desáté
dopoledne.
Přijeďte povzbudit
tisovské závodníky!

Začátkem srpna letošního roku byla v naší obci po
několika letech opět provedena kontrola vodního
toku Sloupnického potoka, můžeme říci, že
s neutěšeným výsledkem. Podle zástupců odboru životního prostředí Pardubického kraje zanedbal Obecní úřad důsledné preventivní upomínání spoluobčanů
na nepřípustné umístění různých plotů (ať živých
nebo drátěných), lávek, kompostů, palivového dřeva,
zavážek suti a starého stavebního materiálu, ale
i rozrostlých keřů v těsné blízkosti potoka.
Každý občan obce je podle zákona spoluodpovědný za
své konání (konání svého souseda) při takto nevhodném umístění různých zábran a následně škod způsobených vlivem velkého průtoku přívalové vody naší
obcí. Ta na jaře letošního roku dosáhla pouze výšky
jednoho metru nad běžný průtok potoka a ukázala
nám, které plochy by mohly být zaplaveny při vodě
větší. Obracím se proto nejen na ty spoluobčany, kteří
byli písemně upozorněni na “překážky” umístěné
v blízkosti potoka, aby v dohledné době tyto překážky
odstranili a snížili tak riziko zhoršeného průtoku přívalové vody naší obcí.
Smutné zkušenosti jiných obcí, které také nevěnovaly
přílišnou pozornost prevenci úklidu kolem vodních
toků, můžeme často shlédnout až v televizi, která
nám následky této pohromy ráda ukáže.
V naší obci připadají v úvahu také lokální záplavy, a to
při prudkém dešti v lokalitě směrem od Vračovic, kdy
voda stékající z přilehlých kopců ohrožuje naše
nemovitosti i movitosti. Příkladem je voda, která
natekla na jaře letošního roku do obecní hasičárny.
V rámci pozemkové úpravy, která v současné době
probíhá na našem katastrálním území, je několik
návrhů, které snižují riziko škod způsobených přívalovými dešti.
místostarosta obce Josef Pánek

Požární soutěž
Tisovské družstvo žen se v polovině srpna zúčastnilo
tradiční soutěže v požárním útoku konané v obci
Týnišťko. Naše družstvo po dobrém výkonu obsadilo
konečné druhé místo. Gratulujeme!
starosta SDH Josef Pánek

Začátek školního roku v naší škole
Školní rok se již začíná dostávat do plných obrátek.
Školáci už si jakžtakž zvykli na jiný režim, než ten,
který měli o prázdninách. Někteří už pracují na “plný
plyn”, někteří si stále ještě navykají. Po měsíci práce
by už ale zabrat měli všichni.
Školní rok nám letos začal v pondělí 3. září. Ve škole
jsme se sešli po prázdninách všichni, nikdo ze školáků
neodešel, všichni pokračují v docházce v naší škole.
Nové prvňáčky v pondělí doprovodili do školy rodiče,

Prvňáčci zleva - Tomáš Boháč, Filip Hornišr, Sára Javůrková

některé i prarodiče. Ve škole je přivítali starší
spolužáci pásmem básniček, nechyběl ani pan starosta, který nejenom prvňáčkům, ale i všem školákům
popřál hodně zdaru, úspěchů i radosti z učení.
V letošním školním roce máme jenom tři prvňáčky Tomáše Boháče, Filipa Hornišra a Sáru Javůrkovou.
Všichni tři si ze školy odnášeli pamětní list na první
školní den a několik drobných dárků. Celkem má letos
naše škola 15 dětí - 3 prvňáčky, 4 druháčky a 8 dětí
třetí třídy.
Děti se po prázdninách vrátily do školy, která prošla
velkou změnou. Ve škole máme v obou třídách i školní družině vyměněná okna. V horní třídě a v pracovně
školní družiny máme na oknech krásné rolety. Chrání
nám oči před přímými slunečními paprsky, které nám
dříve při práci moc vadily. O prázdninách se v obou
třídách zedničilo. Opravovala se vnitřní odrolená,
odstouplá omítka, zasekávaly se a schovávaly vrchní
rozvody, které nevypadaly nijak pěkně. V horní třídě
byl kolem stěn ještě umakart ze šedesátých let minulého století. Ten se vyhodil a stěny se pěkně opravily.
Po zednících přišli do školy malíři, kteří nám třídy
barevně vymalovali. Po nich nastoupila uklízecí četa
v čele s paní Javůrkovou. Školní družinu si uklidila
paní vychovatelka Jana Koukolová, která ve škole
strávila i část své dovolené. Na pomoc také přišla

i paní Ludmila Janecká. Škola na konci prázdnin zářila uklizená a připravená na začátek školního roku. Že
jsme se trochu víc zapotili i z obav z toho, že se všechno nestihne, to už jsme si v pondělí 3. září ani nepřipustili. Děkuji všem, kteří nedbali na čas a školu na
začátek nového školního roku připravili. O příštích
prázdninách bychom chtěli v opravách ve škole
pokračovat, abychom i v dolní třídě a jídelně měli
zrovna tak příjemné prostředí, jako máme nyní
v horní třídě.
A co se nám ještě ale ani trochu nelíbí, je naše malé
hřišťátko za školou. Trávíme tam při pěkném počasí
spoustu času v době školní družiny a také o druhé
přestávce, kterou máme na to, abychom se pěkně protáhli a odpočinuli si na chvilku od školních předmětů.
Líbilo by se nám tam více herních prvků, pískoviště by
potřebovalo také trochu vylepšit. Věříme, že se nám
v budoucnu vše podaří dotáhnout do takové míry, že
budeme všichni spokojeni.
Nový školní rok začal a proto chci popřát ještě jednou
nejenom těm našim malým školákům, ale i těm
větším, ať se jim ve škole daří, ať se snaží pracovat
tak, aby je chválili nejen doma. Ze školy ať nosí hezké
známky a pochvaly a ať chodí do školy s radostí a úsměvem.
Eva Růžičková

Mateřská škola v novém školním roce
V úvodu svého příspěvku bych ráda poděkovala ředitelství školy, zřizovateli, taktéž všem zaměstnancům
mateřské školy a rodičům, kteří se podíleli na stavebních úpravách, následně poté na úklidu mateřské
školy v době letního přerušení provozu. Nová okna
v dolním traktu budovy, kromě hygienického a estetického hlediska, budou jistě citelným zdrojem úspory energií především v zimním období. Zahrada
školky zaznamenala nové nátěry kovových konstrukcí, pískoviště a budova opravy. Děkujeme též
sponzorům, firmám Irisbus Iveco Vysoké Mýto, Partners a DTP studio Vračovice, za jejich hmotné
příspěvky, které zlepšily interiér třídy, sociálního zařízení a doplnily též tvořivý materiál.
V první polovině září jsme osvěžili organizační záležitosti na schůzce rodičů v MŠ programem s přednáškou
a besedou paní J. Nechvílové (vrchní sestry dětského
odd. Nemocnice v Litomyšli) na téma “Výživa dětí
předškolního věku”, ochutnávkou chutných pomazánek, které dostávají děti ke svačinkám, doplněnou sladkou tečkou “bábovičkou”, které vyrobila paní
kuchařka s VŠJ. Toto podtrhuje naši účast v projektu
“Zdraví na talíři” EKO-centra Chrudim.
Při této příležitosti se měli možnost rodiče seznámit
s plánovanými, rozmanitými poznávacími, kulturními
i sportovními aktivitami na školní rok 2012/2013.
Další aktivitou pro tento školní rok bude i hra na zobcovou flétnu a jako každoročně plavecký výcvik
předškoláčků. Jako již v roce předchozím se všichni
zapojíme do sběru papíru a získané finanční prostředky budou částečnou dotací výše uvedených aktivit
naší školičky.
“Poznáváme svět kolem nás”
Jan Čarek: Ráj domova
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!
Jen se pěkně rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete!
Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek!
Kolik je tu dobrých lidí, co si radost nezávidí!
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!

vacího programu “Poznáváme svět kolem nás”, jehož motto je báseň Jana Čarka “Ráj domova”. Tento
ŠVP je orientován především na vztah člověka
k přírodě a k péči o ni. Následně poté budováním
vztahu k místu, kde děti žijí a úcty k historicky
vytvořeným hodnotám a tradicím.
Když bylo ještě téměř letní počasí, “vyšlápli” jsme si
na dopolední výlet směrem k vysílači. Všechny dětičky
cestu dobře zvládly, zorientovaly se v okolí MŠ a svého
domova. Odměnou pro ně byla nalezená myška Jůlinka se svým sladkým pokladem.
Pohádky jsou pro předškolní děti tím největším zdrojem pro následný samostatný verbální projev, a tak
jsme si jednu z nich, “O veliké řepě”, s chutí zahráli
přímo na poli u paní učitelky L. Janecké.
Přeji všem radostný školní rok.
Dagmar Straková

Třídní schůzka v MŠ

Jak dědek s babkou tahali řepu, ale ve skutečnosti

Hry v přírodním prostředí

Houby rostou!
Mohla se o tom přesvědčit i rodina Gavendova z Tisové. V lesích
v okolí Číčové u Čermné nad Orlicí nasbírala v neděli 30. října suchohřiby, klouzky, křemenáče, kozáky i kotrče, nad kterými
vyčníval skutečně majestátný hřib pravý s kloboukem o průměru
21 cm a vážící více než půl kilogramů.

Od začátku školního roku si hrajeme, tvoříme,
zpíváme, sportujeme podle nového školního vzdělá-

Tisovské okénko
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