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Ohlédnutí za uplynulým rokem Slovo starosty
Zastupitelstvo obce se během roku zaobíralo mnoha
činnostmi, které k chodu “živé” obce, jako je ta naše,
prostě patří. Začátek roku již tradičně patřil plesům,
jak obecnímu, tak hasičskému. Zastupitelstvo obce se
v letošním roce sešlo jedáctkrát, a mimořádně dvakrát. Na svých programech se zaobíralo například
těmito záležitostmi:

Sestavení rozpočtu obce na letošní rok. Závěrečný
účet obce za rok 2011. Přívalová voda ze dne 19. a 28.
února. Znovuzavedení Školkovného v MŠ. Vodní
hospodářství (cena za vodné a stočné), včetně napo-

jení RD na kanalizační stoky, chod ČOV a výměna
vodoměrů v RD. Sběr a odvoz tříděného, netříděného
a nebezpečného odpadu z obce. Neplánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení na Zaháji a časté poruchy
veřejného osvětlení v obci. Únik vody u šestibytovky.
Stížnost na znečištění vody ve studni. Špatný stav komunikace mimo obec, směrem od Zaháje a od Českých
Heřmanic. Výsadba nového obecního lesa. Výstavba
nové obecní komunikace a dokončení infrastruktury
v Dolcích. Koncert Rádia Blaník (19. května). Výměna
části oken v ZŠ, včetně výmalby I. patra. Žádosti o
směny pozemků. Žádost o dotaci na realizaci
společných zařízení v lokalitě “Pastviska” (cesty, biocentrum). Neutěšený stav nárůstu bioodpadu v obci i
z jednotlivých domácností, včetně údržby veřejné zeleně. Narovnání vlastnických vztahů u č. 131 a 132.
Odkup nemovitosti č. 14. Vytvoření Pasportu obecních komunikací. Žádost o spolufinancování oprav
obecních komunikací. Protipovodňová prohlídka
vodního toku v obci. Volby do zastupitelstva Pardubického kraje. Krádeže a vandalismus na hřbitově. Oprava hřbitovní zdi. Komplexní pozemkové úpravy na
katastrálním území obce. Provoz obecní hospody. Zateplení tělocvičny. Kácení přestárlých stromů v obci.
Inventarizace obecního majetku.
Usnesení zastupitelstva obce si můžete přečíst na webových stránkách obce: www.tisova.cz Vojtěch Eliáš

Vážení spoluobčané,
rok 2012 se blíží ke svému konci. Ohlédneme-li
se za uplynulým rokem,
musíme nejdříve konstatovat určité zadostiučinění, že jsme nemuseli během roku řešit
ani zažít žádnou nepříjemnou událost, která by
se negativně odrazila na chodu obce či životě
spoluobčanů.
Za celé zastupitelstvo obce i sám za sebe vám
přeji klidné prožití vánočních svátků v kruhu
svých nejbližších a hodně zdraví, spokojenosti
a minimum špatných zpráv v roce příštím.
Vojtěch Eliáš, starosta

Zpívání koled u Vánočního stromu
O.s. ECCE Tisová ve spolupráci s Obecním úřadem uspořádalo na druhou neděli adventní “Zpívání koled u
Vánočního stromu”. Tato akce se uskutečnila za
velkého počtu spoluobčanů, kteří si připomenuli nejznámější vánoční koledy. Pro klávesový doprovod při-

jala pozvání slečna Maruška Stratílková. Přítomným
nevadilo ani několik málo stupňů pod nulou. Pro zahřátí se koledníkům podával horký “zesílený” čaj.
Za O.s. ECCE Tisová ing. Václav Peterka
Foto Ivan Hudeček

Odpady

Tříkrálová sbírka 2013
Již tradičně se naše obec zapojí do výzvy Charity ČR na
uspořádání “Tříkrálové sbírky”. Sbírka se uskuteční
v sobotu 5. ledna 2013 v Tisové. 5. ledna 2013 po 14.
hodině Na Zaháji. Tři králové opět k vám přijdou
s přáním “Pokoje vašemu domu” a dají vám možnost
pomoci potřebným lidem. Výtěžek sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá.
Ing. Jana Stratílková

Trocha statistiky
Obec Tisová, osada Záháj a osada Bžundov mají k dnešnímu dni již 559 obyvatel. V letošním
roce (do dnešního dne), se narodilo 5 dětí, 11
osob se odstěhovalo, 13 osob se přistěhovalo,
zemřelo 5 osob, průměrný věk v naší obci je
40,75 let a obec se dále rozrůstá.
-rs-

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (O odpadech).
Sazba poplatku za odpady od 1.1. 2013 činí 550,- Kč
za osobu a rok.
Firma Ekola České Libchavy, která v naší obci zajišťuje
svoz odpadů, podmínila odvoz popelnice od nemovitosti tím, že popelnice bude opatřena pro rok 2013
žlutou samolepkou (známkou) . Bez této známky nebude popelnice od 1. března odvezena. Upozorňujeme tímto spoluobčany, aby do popelnic nevhazovali
sklo, bioodpad, papír, ani plasty. Na tyto komodity
jsou určené kontejnery na sklo barevné i bílé a plasty
+ tetrapack na stanovištích v obci, v létě kontejnery
na bioodpad. Hasiči dvakrát do roka pořádají sběr starého papíru a železného šrotu. Díky tomu, že třídíme
odpad, měla obec finanční příjem od firmy EKO-KOM
za rok 2012 ve výši 40 tis. Kč a ten jsme mohli připočítat k příjmům odpadového hospodářství a nemuseli
tak razantně zvyšovat poplatek za odpad.
Tímto všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme
a prosíme ostatní občany, aby se také do třídění
odpadů zapojili.
-ve-

Preventivní programy v mateřské škole Obecní poplatky 2013
Měsíc říjen jsme prožili ve znamení péče o naše zdraví,
a to preventivním programem péče o chrup, v němž se
děti naučily pod odborným vedením L. Přívratské
a plyšových kamarádů “Zoubka” a “Stoličky” jak
správně pečovat o ústní dutinu. Program byl podtržen
ještě divadelním představením “Perníková chaloup-

koťátku, které zapomnělo mňoukat” simulující vesnické prostředí. Básničky a tanečky byly též doplněny
hrou na zobcovou flétnu v podání některých již zdatnějších “muzikantů”. Celé vystoupení doplnila i výzdoba zadní opony, kterou tvořila společná malba
všech dětí z mateřské školy.

Za odpad 550,- Kč za osobu na rok (poplatek zahrnuje odvoz komunálního, tříděného a nebezpečného
odpadu).
Vodné = 25,- Kč / 1 kubík vody
Stočné = 30,- Kč / 1 kubík odpadní vody
Poplatek za psa = 150,- Kč
Po dohodě na obecním úřadě je možné rozdělení
obecního poplatku do dvou splátek (28. 2. a 31. 5.
2012).
-rs-

Hasičská pozvánka
V sobotu 12. ledna 2013 se koná od 19 hodin
v hasičské zbrojnici Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Tisové. Srdečně vás zve výbor SDH.

Por. Bc. I. Lehká a její příběhy z “Ajaxova kufříku” .

Děti z tisovské školky jako malí divadelníci.

Zveme vás také na tradiční hasičský ples, který se
bude konat v pátek 15. února v prostorách Obecního
domu v Tisové. Od 20 hodin začne hrát hudební
skupina H.I.T. z Litomyšle a předtančení nám předvedou děvčata z Českých Heřmanic. V neděli 17. února
od 14 hodin se bude konat tradiční dětský maškarní
karneval. Pomozte, prosím, dětem s výrobou masek
a zúčastněte se spolu s dětmi tohoto karnevalu. Pro
děti jsou připraveny soutěže o ceny.
Na těchto akcích nebude chybět tombola ani bohaté
občerstvení. Na vaši účast se těší tisovští hasiči!
starosta SDH Josef Pánek

Z redakční pošty
Zamyšlení zastupitele
Výroba vánočních dekorací.

Do školky zavítali také Čert a Mikuláš.

ka” shlédnutým s našimi kamarády z místní “základky”. Další preventivní, avšak tentokrát bezpečnostní
akcí byla aktivita Policie ČR. Mezi děti zavítala por.
Bc. I. Lehká, která poutavými příběhy “Ajaxova
kufříku” vytvořila u dětí povědomí o aspektech osobního bezpečí, praktických dovednostech chování
chodců a cyklistů v silničním provozu a nebezpečí
krádeží v naší společnosti a obrany proti nim. Od začátku školního roku hrají děti na zobcovou flétnu
a i tímto programem posilujeme jejich odolnost.
Barvy podzimu jsme poznávali nejen v Tisové a jejím
okolí, ale i v areálu zámku ve Slatiňanech u Chrudimi,
kde jsme obdivovali krásu koní, zámku a zdolali “kaštankou” výstup lesem, kde se nám otevřel pohled na
Kočičí Hrádek, který byl pro naše děti velkou atrakcí.
Listopadové vystoupení pro malé občánky Tisové
vytvořili A. Fraňková, A. Zemanová, V. Mikulecká,
O. Kurka a T. Kurka něžně laděným pásmem “Vítáme
Tě mezi námi malý človíčku”.
Všechny děti se těšily na vystoupení pro seniory. I ti
nejmenší dokázali, že se nebojí si zahrát, z jejich
pohledu “na obrovském jevišti”pohádky “O řepě” a “O

Novinkou školičky v letošním předvánočním čase byla
“Vánoční dílna” EKO-Centra Oucmanice. Pod vedením
K. Hanákové jsme s dětmi vyrobili netradiční vánoční
ozdoby z vosku a ze dřeva, krmítko pro ptáčky
a zápichy do květináče.
Jako každoročně zavítali do školky také Čert
a Mikuláš.
Na vánoční besídku vyrobily děti s paní kuchařkou
a učitelkou cukroví pro pozvané hosty a pro jejich
starší kamarády ze “základky”. Všichni zaměstnanci
školky, pan starosta V. Eliáš, paní účetní R. Synková,
bývalé paní ředitelky MŠ Tisová Z. Němcová a L. Janecká s dětmi prožili krásný pocit rozbalování
dárečků.
“Betlémská světýlka nesou se tmou,
na stromech září s oblohou,
šedý mráz přírodě korunu strojí,
na oknech ledové obrazce zdobí.”
Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
osobní pohody a úspěchů v roce 2013 přeje
Dagmar Straková

Obec koupila dům. Obec nemá na nic peníze. Obec
koupila dům. Obec zbourala dům.
Pan starosta, pan místostarosta, pan zastupitel a paní
účetní koupili z obecního dům. Ke koupi z obecního je
potřeba souhlasu 4 zastupitelů ze 7. Čtyři osoby
nákup domu a demolici schválily, tím je vše, jak se
zdá, v pořádku. Kdo v této matematické hádance nenašel nic divného a nebo mu to nevadí, ten nemusí dál
číst. Ten, kdo tam něco našel a vadí mu to také, asi už
rozumí proč jsem vystupoval agresivně v jakékoliv
otázce koupě “Bendova” a třeba dočte do konce.
Nyní čekám, že se už dostane na pořad jednání zastupitelstva otázka vybudování chodníku mezi
Pekárkou a středem obce. Pan starosta bude zastupiteli pověřen, aby začal podnikat kroky
k uskutečnění této bezesporu dobré myšlenky. Předloží zastupitelstvu návrhy možných variant řešení,
potřebných kroků k dosažení cíle, cenovou kalkulaci,
časový harmonogram a pod. Dle mého by měly tyto
kroky předcházet, protože utrácet statisíce za domy,
které se pak zboří, mi přijde jako marnotratnost.
Tímto článkem jsem se pokusil hodně zjednodušeně
osvětlit, jak přemýšlím o problémech správy obecního
majetku, ale i o jiných otázkách. A jak by se to mělo
a nebo mohlo dělat jinak. A třeba si někteří upraví
svůj názor na urýpaného a “chytrého” Martina Janeckého. Přeji klidné prožití vánočního času a zejména pevné zdraví v následujícím roce 2013.
Výbor honebního společenstva zve všechny
členy a vlastníky honebních pozemků na jednání výroční valné hromady, které se bude konat
9. února 2013 v 16.00 hodin na sále obecního
úřadu v Tisové.

Obecní bál 2013
Zastupitelstvo obce vás tímto srdečně zve na XVIII.
Obecní bál, který se koná v pátek 18. ledna 2013 na
obecním sále. Opět se můžete těšit na předtančení a
samozřejmě i na bohatou tombolu. Pan hostinský pro
plesovou večeři plánuje zabíjačkové speciality.

I žáci ze základní školy se těší na Vánoce
Rozsviť se už, stromečku!
My si hezkou pusu dáme,
nejmilejší z dárečků je ten,
že se rádi máme.
Poslední měsíc v roce začal tak, jak ho známe z obrázků od Josefa Lady. Děti si užívaly sněhu plnými
doušky od počátku prosince. Vydrží nám sníh i na
Vánoce a naše prázdniny? Stihneme si odskočit od
stromečku, dárků, televize či počítačů ven společně

Zápis
Zápis do ZŠ se koná 25. ledna 2013 od 15 do 16.30
hodin v budově ZŠ. Rodiče budou ještě konkrétně
informováni pozvánkami a letáčky na vývěskách.

Putování biblickou krajinou
s Petrem Rybářem
Občanské sdružení ECCE Tisová připravilo pro
příznivce cestopisných besed tentokrát komentovanou videoprojekci cestovatele a přírodovědce
RNDr. Petra Rybáře z Hradce Králové. Početné publikum v předsálí obecního domu naslouchalo jeho
vyprávění o vánočním putování Izraelem, Palestinou
a jordánskou Petrou - jedním ze sedmi divů světa. Petr
Rybář, čestný člen Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE, seznámil přítomné s řadou významných kulturních památek i přírodních zajímavostí
oblasti, jež zasadil do historického kontextu. Ve svém
poutavém vyprávění se zastavil například v Tel Avivu,
Haifě či na Golanských výšinách. Zavedl nás do místa
narození Ježíše, Betlému, který je dnes pod palestinskou správou a jehož nejnavštěvovanějším místem je
chrám Narození Páně s nízkým tzv. vchodem „pokory“, rozdělený na několik částí, jež jsou spravovány
jednotlivými křesťanskými církvemi. Působivým
místem je rovněž Jeruzalém, centrum duchovního
života všech Židů již od doby krále Davida, který
z něho před třemi tisíci lety vytvořil hlavní město svatého království. Ve výkladu nemohla chybět známá
Via Dolorosa se čtrnácti zastaveními končící na vrchu
Golgota, místě Ježíšova ukřižování. Petr Rybář nás
zavedl i na jiná posvátná místa u Galilejského jezera
a Jordánu, do Negevské pouště či fascinující Petry. A
nebyl by to přírodovědec, kdy by nám neukázal tamní zajímavou zvířenu.
Lépe tématicky zaměřenou besedu pro nás občanské
sdružení ECCE Tisová snad ani nemohlo připravit.

si zaskotačit?
Školáci ukousli z druhého čtvrtletí už pěkný kousek a
většině se práce ve škole daří. Však ta naše práce je
pěkná dřina a všichni, kdo se snaží, zaslouží velikou
pochvalu.
Prvňáčkové již pěkně čtou, umí napsat některá písmena, sestavují z nich slabiky, slova i krátké věty.
V matematice sčítají a odčítají do pěti, řeší
jednoduché slovní úlohy. Stali se z nich už opravdoví
školáci. Za pěkně a pečlivě odvedenou práci dostávají
zatím jenom růžičky. Po Vánocích už se objeví první
známky.
Starší školáci učivo také zvládají dobře. Za odměnu na
ně v sešitech vykukují jedničky nebo jiné hezké
známky, které dělají nejen jim, ale i učitelům a
rodičům velkou radost.
Dvakrát jsme byli v Mateřské škole na divadle. Jednou
na pohádce Perníková chaloupka a podruhé na
besedě Svatý Martin, Svatý Mikuláš. Moc se nám představení líbila. Jedno dopoledne po svačině místo pracovního vyučování jsme si zahráli se stavebnicí Geomag. Toto tvůrčí pracovní dopoledne se již u nás stává
tradicí. Při jiné hodině jsme si pod dohledem školené
lektorky vyrobili vkusné dárečky, které možná někteří
rodiče najdou pod stromečkem.
Koncem listopadu jsme začali společně se ZŠ Zálší a
Českými Heřmanicemi jezdit na plavecký výcvik do
bazénu ve Vysokém Mýtě. Ukončíme ho v únoru.
Všichni žáci mají za sebou i první veřejné vystoupení
na besedě pro seniory. Školní děti si připravily, tak

jako každým rokem bývalo zvykem, krátké vystoupení. Besídku s daleko delším vystoupením si
určitě připravíme ke svátku maminek, kam také
pozveme nejen maminky, ale i všechny tisovské
občany. Budeme chtít, aby nás při vystoupení vidělo
co možná nejvíce diváků.
I proto jsme se také jeli podívat 17. prosince na pohádku dětí ZŠ Vraclav. Přivezli jsme si od nich tu
správnou inspiraci k našemu jarnímu vystoupení.
Pravou předvánoční atmosféru jsme si užili už
v neděli 9. prosince navečer. U krásného rozsvíceného
stromu před tělocvičnou si především rodiče mohli zazpívat v doprovodu varhan české koledy. Kratičké
vystoupení si připravili i žáci třetího ročníku pod vedením paní vychovatelky Jany Koukolové. V kroužku
flétniček již umí zapískat velké množství písniček.
Koledy v jejich podání se jim opravdu vydařily.
Naší prací ve škole je především získávání,
procvičování a upevňování nového učiva (nebo prostě
něčeho nového). Neustálým nacvičováním na veřejná
vystoupení by nám moc času na tu naši školní práci
nezbylo. A tak si i letos uspořádáme besídku u
stromečku jenom sami ve škole. Zazpíváme si, zahrajeme, rozbalíme i nějaké dárečky od kamarádů a
všichni se budeme těšit domů, kde si společně s rodiči
sedneme u stromečku v obývacím pokoji, budeme mít
na sebe spoustu času, popovídáme si spolu a bude
nám spolu moc a moc krásně. Hezké Vánoce.
Eva Růžičková

Poplach! Hoří!
Vážení spoluobčané, mnozí z vás již ví, že v měsíci
listopadu letošního roku zazněla v Tisové siréna hlásící požár v obci. Naštěstí se jednalo vždy o plané
poplachy. Hlášen byl požár v ZOD středisko Tisová.
Jednotka profíků HZS z Vysokého Mýta a místní zásahová jednotka na místě zjistila, že hoří plamen z bioplynové stanice. Tento poplach byl hlášen 6. listopadu
v 02:54 hod. pro jednotku z Tisové a také pro HZS
Vysoké Mýto. Hasiči HZS vyjeli z Vysokého Mýta
v 02:55 hodin a na místě ve středisku ZOD Tisová byli
v 03:04 hodin. Siréna v obci Tisová byla spuštěna
v 02:57 hodin a jednotka SDH Tisová vyjela v 03:08
a na místo se dostavila v 03:10 hodin. Další poplach
nastal 27. listopadu, kdy bylo hlášeno, že hoří porost
na horním konci obce Tisová. Šetřením na místě bylo
zjištěno, že se jedná o pálení listí u č. 144. Hasiči
z Vysokého Mýta byli na místě v obou případech do 10
minut od vyhlášení mimořádné události. Naše výjezdová jednotka potvrdila, že je akceschopná a tímto

děkuji členům výjezdové jednotky za splnění svých
povinností.
Již několik článků napsaných v Tisovském okénku bylo věnováno připomenutí rizika vzniku požárů při
pálení listí, vypalování trávy a také možností vzniku
požáru od topidel a kouřovodů. Dnes, v období
vánočních svátků, si dovoluji přípomenout, že hrozí
riziko vzniku požáru od zapálených svíček na adventních věncích a na vánočních stromcích. Také pozor
v poslední den v roce, kdy někteří oslavují příchod
Nového roku odpalováním zábavné pyrotechniky.
Děkuji touto cestou členům Sboru dobrovolných
hasičů i vám, občanům Tisové a Zaháje za práci, kterou jste vykonali v roce 2012 pro hasičský sbor
a doufám, že i nadále zachováte přízeň hasičům.
Přeji vám i vaším rodinám hezké prožití svátků
vánočních a po celý rok 2013 bez mimořádných
událostí, s přáním štěstí a především zdraví vám
všem.
starosta SDH Josef Pánek

TJ Sokol Tisová
Výbor TJ Sokol Tisová přeje všem svým členům i ostatním občanům Tisové krásné a klidné
prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Letošní ročník AutoJKcrossu zná své vítěze
Tisová - První ročník Žambereckého AutoJKcrossu byl
úspěšně završen 24. listopadu v Tisové na Vysokomýtsku. Slavnostního vyhlášení výsledků v obecním

domě se v hojném počtu zúčastnili jak samotní závodníci s rodinami, tak i věrní fanoušci a četní sponzoři.
Kategorii N 1400 ovládli právě tisovští jezdci,
sourozenci Lukáš a Martin Pánkovi, konečné třetí
místo obsadil Martin Petřík. Třídě Trabant dominoval
Jan Šotola před Pavlem Vopěnkou a Ondřejem Novotným. Ceny předávali zkušení autokrosoví závodníci
Ladislav Brožek a Jiří Formánek a poblahopřát
vítězům přijel také starosta Vysokého Mýta Miloslav
Soušek.
Společenský večer, kterým provázeli Zuzana
a Jaroslav Kopičovi, se vydařil. Nechyběly předtančení, módní přehlídka, bohatá tombola ani country zábava se skupinou Ponny Expres. Chutné občer-

stvení zajistila rodina Matouškova z obecní hospůdky.
Ačkoliv musely být některé závody během sezóny
kvůli nepříznivému počasí zrušeny, podařilo se pořadatelům v pěti soutěžních dnech vytvořit kvalitní
zázemí pro jezdce i jejich fanoušky. Vítanou novinkou
byla několikrát upravovaná trať, která zajistila podmínky pro lepší výkony jezdců i atraktivní podívanou
pro diváky.
Příznivci hobby autocrossu věří, že následující ročník
přinese opět řadu napínavých závodů a příjemně
strávených dní při sledování tohoto adrenalinového
sportu.
-hch- foto Ivan Hudeček, TRS

Na stupních vítězů stanuli nejvýše bratři Lukáš a Martin
Pánkovi z Tisové. Vyzpovídala je půvabná Zuzana Kopičová.

Kácení stromů v obci
Koncem listopadu letošního roku jsme přistoupili ke
kácení stromů v obci za pomoci vysokozdvižné
plošiny. Jednalo se dvě vzrostlé břízy u č.p. 97, které
již zasahovaly do drátů NN. Dále to byly dva již zralé
stromy u Suchomelova mostu, z nichž lípa byla již
notně podemleta vodou a vzrostlý a proschlý jasan zasahoval také do vedení NN. Velký zásah nás neplánovaně čekal v parku, mezi školou a kaplí, kde jsme
museli přistoupit k radikálnímu kácení a krácení
z důvodu přestárlých a proschlých stromů lip.
V příštím roce plánujeme vypracování návrhu na nové
osázení tohoto parku. Tisovská rodačka MUDr. Hana
Kurzová - Doležalová přislíbila jak spolupráci, tak i finanční příspěvek na vypracování návrhu výsadby. -ve-

Tisovská repríza muzikálové premiéry
Také v Tisové bylo publikum v době adventu vánočně
obdarováno skvělým divadelním nastudováním
slavného muzikálu Divotvorný hrnec. Divadelní
spolek Šembera z Vysokého Mýta se v tomto žánru
představil ve své dosavadní historii vůbec poprvé
a nutno poznamenat, že s obrovským úspěchem.
Dvaatřicetičlenný soubor pod režijním vedením Josefa Víša, který se představil v roli spolumajitele obchodního domu Bercyho, ukázal svůj herecký, pohybový i pěvecký talent a především nadšení, které je
ostatně ochotnickému divadlu vlastní. Doslova zlidovělé písničky do českých poměrů převedeného
muzikálu amerických autorů Lanea, Harburga
a Saidyho daly vyniknout pěveckému talentu Renaty
Zdražilové v roli Maršálkovy dcery Káči, vtipné dialogy kouzelného vodníka Čochtana zase umocnily nesporné herecké kvality Marka Harvana. A když k tomu
přidáme bezchybný výkon zbylých členů souboru,
choreografii Pavlíny Filipi či jednoduchou a především funkční scénu Zdeňka Culky, je úspěch
zaručený.
Krátce po druhé světové válce původně americký
muzikál Finian’s Rainbow přeložili a zasadili do ryze
českého prostředí Jan Werich a Jiří Voskovec. Jejich
autorská úprava nabízí skvělou zábavu s patrným sociálním podtextem a vlastně ani ne příliš překvapivou

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

aktuálností. “Po nadšeném ohlasu posledních uváděných her od Voskovce a Wericha chceme touto inscenací ještě jednou navázat na vynikající tvorbu této
dvojice,” uvádí Josef Víšo. “Naší inscenací jsme chtěli
navařit divotvorný hrnec plný vtipných gagů, krásných písniček a dynamických tanečních čísel,”
dodává. Tento záměr se nakonec bezezbytku naplnil.
Pokud se vysokomýtští divadelníci rozhodnou zakoupit autorská práva i na příští rok, může se na
výbornou inteligentní zábavu těšit publikum
i v dalších českých městech.
Ivan Hudeček, TRS
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