Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová prosinec 2016

Konec roku - čas bilancování
Vážení spoluobčané, další rok utekl jako voda a je
dobré se poohlédnout za naší činností na obecním
úřadě a v zastupitelstvu obce, a to od začátku letošního roku.
Také ten začal obecním plesem. Je nám líto, že jediný obecní ples navštěvuje tak málo občanů obce.
Největším problémem letošního roku však byl opět
nedostatek vody na Zaháji. Několik nemovitostí
na Pekárce se také muselo napojit na obecní vodovod.

ale i nákup nového hasičského auta. Zastupitelé
také schválili zadání projektové dokumentace na
výstavbu vodovodu na Zaháj a výstavbu kanalizace a vodovodu v druhé etapě nového zástavbového území v lokalitě Dolce II. pro 11 rodinných
domů. Vzhledem k těmto investičním akcím zastupitelé schválili úvěr obce ve výši 5 mil. Kč. V letošním roce měla být zahájena výstavba čtyř nových
rodinných domů, ale dnes musíme říci, že došlo
pouze na základy u jednoho z nich, a to u č.p. 17.

Slovo starosty
Za celé obecní zastupitelstvo i sám za sebe
přeji vám všem, spoluobčanům v Tisové,
na Zaháji i na Bžundově
klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví a spokojenosti a
štěstí v roce 2017.
Vojtěch Eliáš, starosta obce

Počet obyvatel
Tisové klesá
Obec Tisová, osada Záháj a osada Bžundov, má ke
dni 30. listopadu 2016 celkem 569 obyvatel, o 4
osoby méně, než loňského roku.
V letošním roce se narodilo 5 dětí, 16 osob se odstěhovalo, 4 osoby zemřely, 9 osob se přistěhovalo,
průměrný věk obyvatel v naší obci je 42 roků. Naše
obec se již po dva roky nerozrostla, naopak, počet
obyvatel klesá.
-rs-

Nové zástavbové
území
V zastupitelstvu se začátkem roku diskutovalo o
potřebnosti pomoci seniorům, např. s roznáškou
obědů nebo výstavbou nástupního „ostrůvku“
proti autobusové čekárně na Pekárce (bylo schváleno). Začátkem roku jsme měli možnost potkat
v obci pracovníky Zeměměřičského úřadu, kteří
prověřovali aktualizaci a charakter objektů, které
byly „nejasné“ a na internetu „nezřetelné“. Koncem
března byla schválena účetní závěrka obce za rok
2015 a rozpočet obce na rok 2016 ve výši cca 7,7
mil. Kč.
Z důvodu bezpečnosti chodců a rozšíření komunikace byla schválena výstavba chodníku od mostu
u BČS k Faltysovým, dále byla schválena rekonstrukce sportovního hřiště za školou, projekt na
akustické vylepšení velkého sálu v kulturním
domě, zhotovení fasády skladu obecního úřadu,

Obecnímu úřadu se ani v letošním roce nepodařilo
najít osobu na úklid obce, sekání trávníků a údržbu
obecního majetku.
Na obecním úřadě se množí stížnosti na sousedovo sekání trávy v době nedělního a svátečního
klidu a také na volné pobíhání psů a jejich kálení
všude kde se dá (to jsme to dopracovali!).
V letošním roce obdržela obec dotaci ve výši
(pouze) 100 tis. Kč na opravu střechy Mateřské
školy, kde bylo opraveno pouze 40 % její plochy.
Obec obdržela dotaci na projektovou dokumentaci
na výstavbu vodovodu na Zaháj, a to ve výši 250
tis. Kč. Žádosti o dotace na opravu obecní komunikace na Pekárce a výměnu podlahy v kapli, včetně
„odvětrání“, nebyly vyslyšeny.
dokončení na straně 3

Digitalizace pozemků uvnitř obce
Po ukončení pozemkových úprav bude následovat tzv. Digitalizace pozemků uvnitř obce.
Jedná se o stavební parcely a zahrady. Začátkem příštího roku nás začnou navštěvovat pracovníci Katastrálního úřadu za účelem zpřesňování katastrální mapy.
Při této příležitosti si vás dovoluji požádat o pomoc a vstřícné jednání při jejich práci. Pracovníci Katastrálního úřadu nebudou v obci proto, aby napravovali chyby „současného stavu“ pozemků, ale
aby současný stav pokud možno zjednodušili a digitalizovali. Občané obce měli dva roky na to, aby
si záležitosti kolem svých pozemků dali do pořádku. Je předpoklad, že tato digitalizace obce bude
hotova do konce června roku 2017.

Na podzim letošního roku jsme se pustili do výstavby II. etapy zástavbového území v lokalitě,
které pracovně říkáme „Dolce II“. Jedná se o lokalitu pro 11 rodinných domů v severní části obce a v
letošním roce bychom rádi vybudovali kanalizační
stoku a vodovodní řad, včetně přípojek na jednotlivé parcely. První zájemci o výstavbu nových RD
již mají zájem o odkup těchto parcel. Zastupitelstvo
obce si je vědomé určité „křižovatky“ rozvojového
období roků 2016 – 2018 a nutno zde konstatovat,
že výstavba tohoto zástavbového území a vodovodu na Zaháj se neobejde bez finančního úvěru
u bankovního domu. Dokončením sítí a komunikace v této lokalitě dojde k propojení Pekárky a Tisové jednou obecní spojovací, můžeme říci
„nadstandardní“ cestou. Byly bychom velice rádi,
aby v této lokalitě bydleli především domácí zájemci o samostatné bydlení a proto vyzývám jednotlivé rodiny k „poradě“ o tom, které dítě v
současné době zůstane doma a které si postaví RD
v této krásné a klidné lokalitě.
-ve-

Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům, kteří nám i v letošním
roce pomohli při chodu obce a obecního úřadu, ať
se to týká úklidu a údržby obce, roznosu tiskovin,
sběru elektroodpadu či použitého ošacení, pomoc
při zásobování obce vodou a údržbou kanalizace,
organizací kulturních a společenských akcí apod.
Vojtěch Eliáš, starosta

Barevný podzim v mateřské škole
Během podzimních měsíců byla provedena na
části střechy mateřské
školy oprava, včetně výměny krytiny. Tímto děkujeme zřizovateli za plynulou realizaci opravy i za rychlost provedení.
Děti již od začátku školního roku povyrostly, začínají se s kolektivem sžívat a respektovat již některá
daná pravidla třídy. Aktuálně je v letošním školním
roce doposud výrazně nižší nemocnost dětí, tím i
lepší docházka než v roce minulém. Přejme si, aby
se tento stav stal setrvalým. Preventivní program

Mateřská škola

fotbal. Vtáhl děti do hry
tak, že hra nebrala konce.
Pevně věříme, že jim
sportovní elán vydrží do

budoucna!
Cílem podzimního výletu byla vesnice Janov, na
který se s námi vydala i škola základní. Všechny
děti se prostřednictvím hippoterapie mohly podívat na okolní svět z koňského hřbetu. V dílně si vyrobily podkovičky pro štěstí a ve stájích rodiny
Pucherových se seznámily s chovem koní a se životem na statku. Ráda bych tímto poděkovala

S Kuliferdou celý rok - vzdělávací program pro
předškolní děti

S obráncem FC Hradec Králové J. Chlebounem

„Zdravá 5“ se zkušenou lektorkou I. Rekovou nám
předal zajímavou a zábavnou formou důležité
praktické informace v oblasti zdravé výživy. Poutavou návštěvou byl pro děti i obránce FC Hradec
Králové Jakub Chleboun, který si s dětmi, po krátkém vyprávění si s nimi, zahrál na zahradě školky

firmě IVECO CZ, a.s. Vysoké Mýto za poskytnutí
autobusové dopravy. Na sklonku října jsme se vydali se školáky na divadelní představení hudební
pohádky Povídejme si děti do Vysokého Mýta,
která se nám velmi líbila.
Podzimního vystoupení dětí pro seniory se aktivně

zúčastnily téměř všechny děti, aby tak udělaly radost nejen svým blízkým. S velkou chutí tančily
mazurku, zpívaly písničky i hrály pohádku s názvem O třech medvědech.

Vítáme Advent
výrobou vánočních
ozdob
„Za oknem se vločky honí, zvonky v dálce tiše
zvoní a stromečky v celé zemi sladce voní Vánocemi“.

V úterý 29. listopadu jsme ve školce prožili
hezké chvíle na předvánoční dílně. Děti si za
pomoci paní učitelek, rodičů a prarodičů vyrobily netradiční ozdoby na vánoční stromeček cukrové sněhuláčky. Všem se ozdoby povedly.
K chuti nám přišly i oříšky z naší zahrady, které
jsme s dětmi nasbíraly. Paní Hánělové děkujeme za možnost uskutečnit vánoční fotografování dětí.
Jako každoročně k nám zavítal Mikuláš a Čert,
tentokrát s písničkami při mikulášské nadílce.
Předvánoční čas prožíváme strojením stromečku, zpěvem koled, výrobou vánočních
dárků a přáníček pro své nejbližší a přípravou
vánočního posezení u stromečku a čekáním na
Ježíška.
Za všechny z mateřské školy vám přeji spokojené vánoční svátky s přáním především pevného zdraví v novém roce 2017.
Dagmar Straková

Zdravá 5 - preventivní program zdravé výživy

Výlet do Janova u Litomyšle - hippoterapie

Zdobení vánočního stromečku patří k tradici.

Podzimní pečení brambor

Adventní dílna - výrova ozdobných sněhuláčků
s rodiči a prarodiči

Tříkrálová sbírka na Zaháji 2017
Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 odpoledne.
Těšíme se na setkání s vámi a předem děkujeme za vaše dary těm
nejpotřebnějším. Erika Víšková a Tři králové

Beseda pro důchodce - zpíváme, hrajeme a tančíme ostatním pro radost

Tisovští školáci v adventním čase Konec roku - čas
„Vánoce mám nejradši,
když jsme všichni spolu,
to se nikdo nemračí, času
máme horu.
Společně si hrajeme, pak si povídáme,
máme čas si všichni říct, že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí a jsme všichni spolu.“

žitků. V první polovině
října jsme společně s naší
mateřskou školou vyjeli
do Janova u Litomyšle
podívat se na koně a také se něco o nich dozvědět.
I když se nám počasí moc nevyvedlo, stejně si
všichni okusili projížďku na koních. Velcí na velkém
koni a malé děti na malém koníkovi. Z Janova si
všichni odváželi na památku malovanou podkovu
vlastí výroby.
Den před listopadovým státním svátkem jsme se
rozjeli do Zálší. Do místního hostince zavítal známý
a oblíbený loutkoherec Víťa Marčík s jednou z jeho
pohádek Šípková Růženka. Pohádka se všem moc
líbila, byla moc vtipná, dokonce jsme si při ní i za-

Základní škola

Nejkrásnější a také poslední měsíc v roce nastal.
Dospělí mají před Vánocemi spoustu práce,
všechno chtějí stihnout a připravit pro své děti ty
nejkrásnější okamžiky, na které budou rády a
dlouho vzpomínat. A děti se zase nemohou dočkat, co pěkného najdou pod stromečkem.

bilancování
Dokončení z titulní strany
Po několika letech byla dokončena úprava půdního
prostoru hasičárny na Zaháji a na žádost zahájských spoluobčanů rozšířeno veřejné osvětlení
směrem k Tisové.
V rámci rozvoje obce a narovnání vlastnických
vztahů k pozemkům a přípravě obce na digitalizaci
intravilánu (pozemků uvnitř obce) schválilo zastupitelstvo obce během roku několik nákupů, ale i
prodejů pozemků.
Toto jsou v kostce hlavní body činnosti obecního
úřadu i zastupitelstva obce v letošním roce, které
se vymykají každodenní činnosti v malé obci.
Vojtěch Eliáš, starosta

Zpívání koled
u vánočního stromu

Do školních lavic usedli noví prvňáčci

Zpívání pod vánočním stromem

I u nás ve škole máme za sebou již téměř čtyři měsíce usilovné práce a snažení. Ti větší jsou za svou
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 věty. V matematice sčítají a odčítají do pěti, řeší jednoduché
slovní úlohy. Stali se z nich už opravdoví školáci.
Někteří žáci už mají za sebou první veřejné vystoupení v tomto školním roce na vítání občánků a na
besedě pro seniory, kterou pořádá každoročně
obecní úřad v Tisové. Společně předvedli pásmo říkanek, zapískali si při tom na flétničky. Vystoupení
se snad i líbilo.
Kromě získávání vědomostí, dovedností a zkušeností při dopoledních, a ve vyšších ročnících i některých odpoledních vyučovacích hodinách, jsme
stihli poslední říjnový den i divadelní představení s
písničkami O pejskovi a kočičce ve Vysokém Mýtě.
Všichni si do Tisové odváželi spoustu pěkných zá-

zpívali. Všichni diváci odjížděli nadšení a s obrovskými zážitky.
Stříbrnou adventní neděli jsme si zpříjemnili pásmem říkanek a zpěvem koled u místního vánočního stromu. Sešli jsme se všichni. Ani velký mráz
neodradil jediného žáka naší školy. V doprovodu
varhan, na které hrála letos poprvé paní vychovatelka Jana Koukolová, si všichni ( a bylo nás letos
opravdu hodně) zazpívali s dětmi spoustu koled.
Škoda, že dospěláky bylo při zpěvu málo slyšet.
Domů jsme se rozcházeli všichni promrzlí, ale s
krásnými zážitky z této nedělní sešlosti.
Vánoční besídku si letos připravujeme jenom sami
pro sebe.
Zazpíváme si, zahrajeme, rozbalíme dárečky a budeme se těšit domů, až si společně s rodiči sedneme u stromečku v obývacím pokoji, budeme
mít na sebe spoustu času, popovídáme si spolu a
bude nám moc a moc krásně. Radostné Vánoce.
Eva Růžičková

Topná sezóna letos již začala
Vážení občané, majitelé nemovitostí, dovoluji si
stručně připomenout, jak se postarat o komíny a
kouřovody. Revize komínu je třeba mít v těchto případech: nově postaveného komína, při úpravách
komína nebo při zvýšení výkonu kotle nebo změně
paliva. V těchto případech dává revizní technik tzv.
kulaté razítko.
Běžnou kontrolu, tzv. hranaté razítko, je třeba pro-

vádět 1x ročně, a to nejlépe před topnou sezónou.
Samotné čištění komínu může provést kdokoliv a
je vhodné vést záznam o čištění včetně data provedení. Plynové spotřebiče a kotle s kouřovodem,
tzv. hranaté razítko od servisního technika, 1x
ročně se seřízením a kontrolou pro daný typ. Plynový rozvod od měřidla po spotřebiče, tzv. hranaté
razítko od servisního technika, 1x za 3 roky.

Obecní hospoda osiřela
Po dobu pěti let jsme byli velice rádi, že v obecní
hospodě máme velice šikovné nájemce a hospoda
funguje ke všeobecné spokojenosti. Rodina Matouškova ráda mimo jiné vyhověla naší potřebě o
uspořádání menší nebo větší rodinné oslavy, nebo
nás pozvala na „posvícenskou kachnu, knedlík a
zelí“. Avšak od 1. 12. 2016 je naše hospoda uzavřena. K 10. 12. 2016 se žádný zájemce k provozování hospody nepřihlásil. Nemusím připomínat,
kolik zdařilých akcí se za těch pět let v této budově
konalo. Okolní obce nám tiše záviděly. I v tomto

Obecní úřad ve spolupráci se Základní školou
uspořádal opět druhou neděli Adventní „Zpívání
koled u vánočního stromu“ v parku u prodejny
Konzum. V pořadí již popáté se u rozsvíceného
stromu sešly celé rodiny, aby si připomenuly nejznámější české vánoční koledy. „Zpívání“ se zúčastnily všechny děti ze ZŠ a s písněmi a koledami,
doprovázené hrou na flétnu, vstoupily do dlouho
očekávaného období „těšení se na Vánoce“. Pro
zahřátí koledníků se podával horký čaj a svařené
víno. Věřím, že toto nevšední adventní (na počet rekordní) setkání tisovských i přespolních občanů, za
přívětivého počasí, bylo hezkým zakončením adventní neděle.
-ve-

Poplatky
za odpady
Za poslední rok se zvýšil objem plastového odpadu
v obci. Obecní úřad proto přistoupil k úpravě termínů svozů a od 1. ledna 2017 se bude v obci odvážet plastový odpad každých 14 dnů, a to v pondělí
sudého týdne. Vzhledem k tomu, že se jedná nejen
o navýšení služeb pro občany, ale tím i finanční navýšení od firmy EKOLA, přistupuje OU k omezení
počtu popelnic u jednotlivých rodinných domů, a
to maximálně v počtu 2 ks. Pokud majitel nemovitosti má zvýšený objem odpadu, bude mu účtováno 500,- Kč za další popelnici za rok. Kapitola
„Odpadové hospodářství“ je již několik let dotována z obecního rozpočtu a zastupitelé obce chtějí
poplatek za odpad na rok 2017 zachovat ve výši
580,- Kč, jako v roce letošním.

čtvrtletníku patří Matouškovým velké poděkování.
Poděkování
Vážení přátelé, k 30. 11. 2016 jsme ukončili činnost
v tisovské hospůdce. Chtěli jsme vám všem moc
poděkovat za srdečné přivítání do vaší vesničky.
Pět let jsme se snažili zpříjemnit vaše volné chvilky
u pivka, vínečka či něčeho dobrého na zub. Jsme
rádi a je nám ctí, že jsme vás mohli poznat. Děkujeme za vaši podporu a příjemné chvíle, které jsme
s vámi prožili.
S úctou Matouškovi

Obecní bál 2017
Zastupitelé obce Tisová si dovolují pozvat všechny
spoluobčany na tradiční obecní bál, který se koná
v sobotu 14. ledna 2017 na sále obecního úřadu. K
poslechu a k tanci nám přijede zahrát hudební skupina Borsalino. Opět se můžete těšit na předtančení skupiny Bonito a samozřejmě na bohatou
tombolu. Přijďte si zatančit a pobavit na jediný ples
v roce, který pořádá vaše obec.
-ve-

TJ Sokol, z.s.
Změna ve vedení

V pátek 4. listopadu 2016 se konala Valná hromada
tisovského Sokola, na které se tentokráte prezentovalo více informací, než je obvyklé. Kromě zpráv
o činnosti Sokola dochází i k nemalým organizačním změnám. Z funkce předsedy Sokola se po
mnohaletém působení rozhodla odstoupit Anna
Javůrková, z výboru Sokola vystoupil další dlouholetý člen Pavel Jetmar a aby toho nebylo málo, tak
k poslednímu prosinci tohoto roku se rozhodla
ukončit spolupráci účetní TJ Sylvie Černínová. Paní
Javůrková nadále zůstává ve výboru Sokola a nadále bude dohlížet na správný chod naší organizace. Všem třem výše uvedeným děkujeme za
jejich dlouholetou práci pro Sokol a věříme a víme,
že bude i nadále pokračovat. Na uvolněné pozice
byli zvoleni: Zdeněk Kurka – předseda, Renata Synková - účetní, Michal Kurka – člen výboru. Přejeme
hodně zdaru. Závěrem bychom rádi popřáli všem
veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2017.
Výbor TJ Sokol Tisová

„Petrův zdar!“ tisovskému rybáři
vzdálené od moře do čtyř kilometrů, se dá chytit
velké množství ryb různých druhů. V letošním roce
Milan mimo jiné chytil kapra o délce 95 cm a váhy
17,5 kilogramů (foto). V loňském roce se mu podařil
kapitální úlovek sumce délky 210 cm a váhy 70 kilogramů. Milane, i nadále Ti přejeme „Petrův zdar“.

V naší obci žije několik rybářů, ale málokterý z nich
jezdí s partou kamarádů, oddaných této zálibě, za
rybami tak daleko, jako Milan Kříž, člen rybářského
spolku ve Vysokém Mýtě. Každý rok vyrazí autem
k deltě řeky Pád do Itálie. V říčním rameni s názvem Gnoča, které je široké asi dvě stě metrů a

Hasiči
Brožury pro seniory
Při setkání se seniory, které pořádal Obecní úřad
na sále v Tisové, byla přítomným seniorům předána brožura obsahující kapitoly o požární
ochraně, první pomoci a ochraně obyvatelstva při
řešení mimořádných událostí. Tuto přehlednou příručku, jež byla vydána Krajským úřadem Pardubického kraje, zajistil pro občany Sbor dobrovolných
hasičů z Tisové. Brožuru si mohou na Obecním
úřadě zdarma vyzvednout senioři, kteří se nezúčastnili setkání na obecním sále.
Nejen jménem svým, ale především jménem Sboru
dobrovolných hasičů z Tisové, přeji Vám i Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví.
starosta SDH Josef Pánek

Historické fotografie Tisové
Spolek ECCE Tisová uspořádal ve středu 16. listopadu, jako již tradičně, podzimní besedu, tentokrát
nad historickými fotografiemi z Tisové. Besedy se
zúčastnilo na čtyřicet občanů nejen z naší obce, ale
i z Vysokého Mýta a okolních vesnic. PhDr. Radim
Urbánek z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
s použitím dataprojektoru představil dobové fotografie staveb, osob nebo snímky ze společenských
akcí minulosti. K jeho poutavému komentáři se formou besedy zapojila většina zúčastněných, kteří
pomohli s doplněním jmen řady osob na fotografiích. Část besedy byla věnována archeologickým
vykopávkám a nálezům na Starém Mýtě, které se
nachází na tisovském katastru. O poutavosti besedy svědčí fakt, že se oproti předpokladu protáhla
bezmála na tři hodiny.
Václav Peterka

Člen rybářského spolku ve Vysokém Mýtě Milan Kříž z Tisové s jedním z úlovků

Svozový plán odpadu na rok 2017 pro obec Tisová

druh odpadu
směsný
komunální
odpad
vystaveno
od 5 do 24
hodin

plast
a tetrapack
papír
sklo
bio

mobilní
svoz „N“
odpadu

četnost svozů za rok

svozový den

číslo týdne

26x

pondělí
1x za 14 dní

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,
21,23,25,27,29,31,33,35,
37,39,41,43,45,47,49,51

26x

pondělí

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,
22,24,26,28,30,32,34,36,
38,40,42,44,46,48,50,52

bílé 4x
barevné 4x

středa
středa

6x

neprovádí se

úterý

6,14,22,30,38,46
9,22,35,48

nádoby
označené
do 31.3. 2017

EKOLA České Libchavy
Marius Pedersen Group
Telefon: 465 461 500

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová
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