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Kanalizace: Letos bez přípojek Slovo starosty

Kanalizační stoka u rybníka musela být hotova před napuštěním rybníka.

V listopadu minulého roku začala firma Profistav
realizovat II. etapu výstavby kanalizace v naší obci.
V této části výstavby kanalizace bylo velice nutné
vybudovat poslední stoku na Pekárce v mrazivých
měsících, aby těžká technika nezapadla do
mokrého pole pod Mackovými. Zrovna tak výstavba
kanalizace u MŠ bylo nutno dokončit dříve, než Rybářství Litomyšl začne napouštět v dubnu své ryb-

níky. Jsme velice rádi, že oba úseky kanalizace se
v tomto zimním termínu podařilo vybudovat.
V současné době se výstavba kanalizace provádí na
horním konci u Jiroutových a Kurkových.
Nemalou zajímavostí, v mnoha případech překvapením, je to, že se často setkáváme při vytyčování kanalizačních stok s posunutými hranicemi pozemků na úkor souseda, obce nebo ZOD Zálší.
Dnes v žádném případě nemůžeme říci, že plot,
který byl postaven před mnoha lety našimi předky,
je právní hranicí dvou sousedů.
Náklady na výstavbu II. etapy kanalizace v obci
(bez kanalizačních přípojek) dosáhnou částku 17,5
mil. Kč. Vzhledem ke snížení dotací od ministerstva
zemědělství na výstavbu kanalizace rozhodlo zastupitelstvo obce upustit v letošním roce od výstavby kanalizačních přípojek u těch rodinných domů,
kde je možné napojení na stávající kanalizační
přípojky.
Využívám této příležitosti, abych vám poděkoval za
trpělivost a porozumění při nadměrném zablácení
vašich pozemků i obecních cest při výstavbě kanalizace. Věřím, že s příchodem teplých jarních dnů firma Profistav tyto plochy vrátí do původního stavu.
-ve-

Vážení
spoluobčané,
dostáváte do rukou první
číslo Tisovského okénka
v letošním roce. Nedávno
jsme přivítali první jarní
den, ale všichni vidíme,
že paní Zima se stále
nechce s námi rozloučit.
Řada z nás se těší na
zahrádku, na výlety či
nějaké to zvelebení našeho rodinného hnízda.
Přeji vám po dlouhé zimě, v nadcházejících
jarních týdnech, načerpání mnoha nových sil
ke splnění svých plánů či novoročních předsevzetí. A jak rád říkal Miroslav Horníček: Mějte
svoji víru, dobrý spánek, poslouchejte hudbu
a umějte se smát.
Vojtěch Eliáš

Úklid obce patří k jarním měsícům
Je dobrým zvykem v naší obci, že si každý v prvních
jarních dnech uklízí, jak se říká, před svým prahem.
Vzhledem k dlouho trvající zimě na mnoha místech
nedošlo v obci k úklidu ani ze strany OU. Chtěl bych
poděkovat všem spoluobčanům, kteří opakovaně uklízí své i obecní pozemky okolo svých nemovitostí.
Obecní úřad objednal velký (ale nízký) kontejner na
trávu a listí, který bude umístěn za školou a kam bude
možné tento bioodpad odvážet.
Nemalé starosti nám dělá kontejner u hřbitova, ve
kterém nacházíme stále častěji různý odpad z domácnosti a odpad ze staveb všeho druhu. OU si nemůže
vzhledem k vysokým finančním nákladům dovolit
časté odvážení tohoto kontejneru. Prosím proto
spoluobčany, aby do kontejneru u hřbitova nevhazovali žádné domácí odpady, ani podlahové krytiny. Uvítali bychom, kdyby se do tohoto kontejneru nevhazovaly ani větve z jehličňanů (věnce) . Tyto ponechte,
prosím, položené vedle kontejneru u zdi hřbitova. OU
zajistí odvoz na jinou skládku.
-ve-

Rozpočet obce
na rok 2010

V mnoha rodinách v obci se rok co rok na Velikonoce malují vajíčka.

Tisovská hospoda Upozornění
Po dlouhé zimě a několika zbytečných nedorozuměních se zastupitelstvo obce opět sešlo
s panem hostinským a mnoho nejasností si společně
vyjasnili. Ze strany pana hostinského bylo přislíbeno,
že od dubna bude zavírací den opět pouze v pondělí,
o víkendu se posune otevírací hodina na brzké
odpoledne, bude kladen větší důraz na všeobecný úklid, bude demontován jeden sedací box v hospodě
a venkovní zahrádka bude včas připravena, včetně
slunečníků a bude s obsluhou. Přejeme panu hostinskému i nadále dobré pivo a hodně spokojených
návštěvníků obecní hospody.
-ve-

pro majitele
psích miláčků
V posledních týdnech se nebývale na Obecním úřadu
množí stížnosti na velké množství psích výkalů před
rodinnými domy a na veřejných prostranstvích. Opětovně upozorňujeme majitele psů na povinnost uklízet psí výkaly po svých miláčcích. Pokud by se tento
stav jevil jako trvalý, obecní úřad bude nucen navýšit
poplatky ze psů a objednat úklid po obci, například
úklidovou firmou.
-ve-

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. března
schválilo rozpočet obce na letošní rok. Rozpočet byl
schválen jako nevyrovnaný - schodkový, a to vzhledem k nutnému přijetí úvěru na dostavbu kanalizace.
Příjmy: 6,503 mil. Kč (Daň z DPH 1,7 mil.Kč, daň
z nemovitostí 1,0 mil. Kč, daň z příjmu pracujících osob 0,77 mil. Kč., daň z příjmu právnických osob 0,89
mil. Kč)
Výdaje: 12,406 mil. Kč. (Kanalizace 7,5 mil. Kč, splátka úvěrů 1,3 mil. Kč, ZŠ 660 tis. Kč., pitná voda 154
tis.Kč, svoz komunálního odpadu 150 tis. Kč, obecní
sál, hospoda 83 tis Kč, veřejné osvětlení 285 tis. Kč,
výstavba inženýrských sítí 1,55 mil. Kč.

Informace z OÜ
Zastupitelstvo obce
schválilo na rok 2010
výši plateb:
3
3
Stočné 25,- Kč/m , Vodné 18,- Kč/m , za popelnici /
osobu / rok: 380,- Kč. Poplatek za psa 100,- Kč. Ekola
České Libchavy provede opět sběr nebezpečného
odpadu, a to ve středu 9. června po 17. hodině.
Prosíme ty spoluobčany, kteří ještě nezaplatili obecní
poplatky, aby tak v krátké době učinili. Seznam
dlužných osob je vyvěšen na vývěsce.

Základní škola

ECCE Tisová

Druhé pololetí na naší škole se již rozjelo plnými obrátkami. Žáci se snaží, aby učivo zvládli co možná
nejlépe.
Ve čtvrtek 28. ledna dostali všichni žáci pololetní
vysvědčení, ve kterém se promítla jejich snaha a píle
ve škole i domácí příprava.

Mikroregion Vysokomýtsko v tomto roce ještě
znovu vypsal jako prioritu svých příspěvků
dotace
na
opravy
a údržbu drobných historických objektů, v rámci “Kulturního dědictví
Vysokomýtska 2010”. Po
dohodě s OU bychom
chtěli využít této možnosti k opravě interiéru obecní
kaple. Jednalo by se o opravu štukové výzdoby a výmalbu. Pokud by mikroregion vypsal podobný dotační
titul i v příštím roce, chtěli bychom (po odborném
posouzení), zažádat o příspěvek na rekonstrukci
varhan.
Václav Peterka

Divadlo v Tisové
Hned odpoledne starší kamarádi přivítali ve škole
nové budoucí prvňáčky při zápisu do první třídy.
V letošním roce malým školákům v jejich plnění úkolů
pomáhala princezna s panem králem. K zápisu letos
přišlo osm dětí. Všichni zadané úkoly splnili na
výbornou, ani odměna nechyběla.. Ze školy odcházeli
spokojení s kornouty mlsků, pamětními listy a
dárečkem od starších spolužáků. Zapsaných bylo
celkem sedm, jeden školáček bude mít odklad školní
docházky o jeden rok.
V září se do lavic naší školy usadí tito prvňáčci: Ondřej
Eliáš, Marie Eliášová, Michaela Hübschtová, Štěpán
Hudeček, Nela Pánková, Kateřina Popelková a Eliška
Sedláčková. Přejeme všem školáčkům, aby do školy
chodili rádi a s úsměvem, aby se jim ve škole líbilo.
Hned po jarních prázdninách, o kterých si školáci
užili ještě trochu sněhu nejen na horách, jsme na
obecním úřadě spolu se školičkou přivítali nové
občánky Tisové.
Ve středu před velikonočními prázdninami k nám do
školy přijela zástupkyně “Magnethrou” z Chocně. Ze
stavebnic, které dovezla, si všichni žáci mohli vyzkoušet postavit výtvory podle své fantazie, nebo
skládat různé věci podle předloh. Všem se tato forma
pracovního vyučování moc líbila, všem se podařilo
vytvořit spoustu zajímavých výrobků.
Je začátek dubna a my už přemýšlíme a pomalu si
zkoušíme vystoupení na květnový svátek maminek.
Dáreček máme již připravený, přáníčko budeme tvořit
o něco později. Doufáme, že se nám vše podaří a
všechny obdarované maminky budou mít velikou radost.
-er-

Občanské sdružení ECCE Tisová společně s Obecním
úřadem uspořádalo v pátek 5. března představení divadelního spolku Šembera z Vysokého Mýta s názvem
Profesor ve výslužbě, aneb ty vraždy už stačí starouši.
Takže, kdo byl na obecním sále přítomen, má jistě tuto hru ještě v živé paměti. Mírně lechtivá hra byla
sehrána téměř profesionálně a jsem přesvědčen, že se
drtivé většině z 85 diváků líbila. Chci poděkovat všem
členům občanského sdružení, kteří se zúčastnili
příprav, vlastní organizace i následného úklidu, za jejich práci, kterou přispěli k hladkému průběhu této
kulturní akce.
Václav Peterka

Hasičský ples
V pátek 12. února se
v Tisové konal tradiční
hasičský ples.
K poslechu a především
k tanci hrála hudební
skupina H.I.T. z Litomyšle. V průběhu plesu
vystoupila taneční skupina Bonito z Vysokého Mýta. Hojně
navštívený bál byl obohacen tombolou, v které bylo
rekordních 90 cen. Tímto děkuji majitelům firem a
podnikatelům, kteří přispěli do hasičské tomboly na
tomto plesu.
Josef Pánek, starosta SDH

Tříkrálová sbírka
2010 v Tisové
V naší obci proběhla ve dnech 9. a 10. ledna Tříkrálová
sbírka. Skupinu koledníků tvořili Lenka Sedláčková,
Maruška Stratílková a Vojta Mikulecký, vedoucím
skupiny byl Jan Stratílek. Přestože se tato sbírka
u nás konala poprvé a počasí moc nepřálo, podařilo se
koledníkům obejít téměř celou obec. V jednotlivých
domácnostech byli velice dobře přijati a lidé takto
projevili velkou štědrost. Výtěžek sbírky nakonec činil
13 809 Kč. Všem dárcům velice děkujeme.
Jana Stratílková

... a poprvé i
na Zaháji
Myšlenka připojit Zaháj k těm obcím, které uvítají ve
svých domovech Tři krále, se objevila na začátku minulého roku. Vtírala se však otázka, jak budeme přijati
v takzvané době krize a kde seženeme dobrovolníky_
Přiznám se, že oslovit “vlastní” dětské či mládežnické
řady, jsem si zatím nějak netroufala (Co myslíte, našel
by se někdo pro rok 2011?)_ a tak jsem “zalovila”
v sousedských vodách - Adam a Nela Pánkovi z Tisové.
Trojici doplnil Pavlík Víšek ze Zaháje.
Dne 9. ledna, vybaveni zapečetěnou pokladničkou,
pověřujícími dokumenty a dobrou náladou, jsme se
vydali na koledu. Malinké obavy byly brzy rozptýleny
vašim milým přijetím, kladnými ohlasy, těžknoucí
pokladničkou i příjemným pohoštěním. Výtěžek 3
252,- Kč byl 14. ledna uložen na účet Charity České republiky. DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM JMÉNEM POTŘEBNÝCH našeho regionu i jménem nás, koledníků. A já
děkuji svým Třem králům za jejich ochotu a odvahu.
Erika Víšková
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY BYL POUŽIT NA:
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Centra
Pod střechou, Domu pokojného stáří v Ústí nad Orlicí,
Rodinného centra Kopretina v Horní Sloupnici
Osobní asistenci
Přímou pomoc potřebným
Regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek

Dětský karneval
V neděli 14. února uspořádal hasičský sbor pro děti
tradiční karneval. Pro účastníky karnevalu bylo
připraveno plno soutěží při reprodukované hudbě a
nechyběla ani dětská tombola. Plný sál dětí je tou nejlepší odměnou pro pořadatele a letos byl naplněn do
posledního místečka.
Děkuji všem, kteří pomáhali při této akci. Zvláštní
poděkování patří také děkuji Obecnímu úřadu za pomoc. Tisovští hasiči se již nyní těší na příští rok, kdy
bude dětský karneval pořádán znovu.
starosta sboru Josef Pánek

Sběr starého železa
Mateřská škola
Upozorňujeme rodiče, kteří mají zájem posílat své
děti ve školním roce 2010/2011 do mateřské školy, že
si mohou přihlášky vyzvednout v MŠ u paní učitelky
Ludmily Janecké.

Tisovské okénko

Sbor dobrovolných hasičů upozorňuje občany Tisové, že v pátek
16. dubna odpoledne provede sběr starého železa. Prosíme občany,
pokud chtějí přispět touto formou do hasičské pokladny, aby
připravili železný šrot k obecním cestám.
předem děkuje výbor SDH

již 16. dubna!
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Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Tisové - IV.
Dokončení seriálu od starosty SDH Josefa Pánka
V předchozích dílech seriálu jsem vám popsal historii
sboru od jeho založení až do roku 2000. V tomto díle
se dozvíte, co se událo u hasičů v Tisové v posledním
desetiletí.
Dne 24. a 25. června 2000 se konal v Tisové sjezd tisovských rodáků. Součástí sjezdu byla výstava o historii hasičského sboru, která byla prezentována
v hasičské zbrojnici. V tomto roce byla opravena
garáž v hasičské zbrojnici, kde byla provedena přípojka vody, obnova odpadů a instalováno nové o-

instalována stálá expozice čtyř nástěnek, které mapují historii hasičského sbo-ru.
15. května 2004 se v Tisové konala okrsková soutěž
v požárním sportu. Družstvo mužů z Tisové získalo
celkově 1. místo! Dne 19. června se v Tisové konala
slavnost na počest 125. výročí založení hasičského
sboru v této obci. Oslavy se zúčastnilo 13 sborů. Po
průvodu obcí za doprovodu hasičské hudby ze
Skutče pokračovaly oslavy v areálu TJ Sokol. Program byl doplněn vystoupením mažoretek a imitáto-

Předávání pamětních medailí k 125. výročí SDH v Tisové.

Hasičská mládež v roce 2009.

světlení. Garáž byla vymalována. Ve dvoře místní
školy byl postaven 12 metrů vysoký sušák na hadice.
Dne 2. února 2001 se konala ustavující schůze mladých hasičů, čímž byla zahájena činnost hasičské
mládeže v naší obci. Vedoucím mládeže se stal bratr
Jan Sedláček. Na vybavení družstva bylo vydáno postupně během tří let přes 50 tisíc korun. 19. října
zemřel dlouholetý velitel sboru bratr Oldřich Pánek.
27. dubna 2002 se sbor aktivně zúčastnil hašení
požáru ve Sloupnici, kde hořel sklad slámy tamního
zemědělského družstva. V tomto roce dosáhl počet
členů čísla 93 a 17 členů hasičské mládeže. Soutěžní
Hra PLAMEN byla první zkouškou hasičské mládeže.
V rámci okresu Ústí nad Orlicí naše družstvo obsadilo 19. místo z 29 soutěžních týmů. Zhotovena byla
nová dvoumetrová bariéra a přeběhová lávka pro
soutěže dospělých. Pro děti byl postaven kolotoč za
školou. V roce 2002 soutěžní družstvo mužů utvořilo
časem 33,2 vteřiny rekord v požárním útoku
v okrsku. V roce 2003 se podařilo čas požárního útoku ještě snížit na 32,9 vteřiny. V tomto roce byla
zakoupena historická stříkačka z roku 1953 vyrobená firmou Statílek z Vysokého Mýta. Po opravách a novém laku byla představena při oslavách
125. výročí sboru. Na chodbě hasičské zbrojnice byla

ra Václava Faltuse. Předány byly pamětní medaile,
které sbor vydal k tomuto výročí. Program byl
spestřen seskokem parašutistů a večer v průběhu
taneční zábavy byl odpálen ohňostroj. Oslava, která
byla svým rozsahem přirovnávána k oslavě stého
výročí sboru, byla hodnocena velmi dobře.
Dne 31. září 2004 se v hasičské zbrojnici uskutečnila
výstava k 125. výročí tisovského sboru. Na této výstavě bylo možné shlédnout videonahrávky a velké
množství fotografií spolu s historickými dokumenty
z činnosti hasičského sboru.
15. ledna 2005 se konala valná hromada sboru. Při
této příležitosti starosta okresního sdružení hasičů
bratr Emil Dušek předal vyznamenání tisovskému
sboru a připnul na spolkový prapor slavnostní stuhu.
Volby do výboru zůstaly beze změn.
25. a 26. června se konal v Tisové sjezd tisovských
rodáků, na jehož organizaci se aktivně podíleli tisovští hasiči.
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala
v Českých Heřmanicích. Družstvo mužů z Tisové
zvítězilo již podruhé! Obecní úřad koupil požární
vozidlo AVIA z Prahy za 130 tisíc korun. Protiúčtem
bylo prodáno vozidlo Praga V3S za 20 tisíc korun.
Dne 27. května 2006 se konala okrsková soutěž ve

Tisovský sbor při oslavách výročí SDH v Českých Heřmanicích.

Vladimír Černín v soutěži štafet na lávce.
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Voděradech. Tisovské družstvo mužů zvítězilo již
potřetí po sobě a získalo navíc putovní pohár. Ve
štafetě jednotlivců vyhrál člen soutěžního družstva
z Tisové bratr Martin Pánek v rekordním čase 23,37
vteřiny.
27. dubna až 30. dubna 2007 se konala v hasičské
zbrojnici výstava k výročí 600 let od první písemné
zmínky o obci Tisová. Součástí výstavy byly i návrhy
na obecní znak a vlajku obce.
V tomto roce bylo sestaveno družstvo žen. První
soutěží tisovských žen byla okrsková soutěž v obci
Netřeby. Naše děvčata obsadila výborné druhé místo. Tímto byla založena nová tradice ženského
družstva v tisovském hasičském sboru.
21. června 2007 se vyskytl poprvé v chovu drůbeže
virus ptačí chřipky H5N1. Zásahové družstvo hasičů
v Tisové bylo aktivováno. Zásah byl takového
rozsahu, že na základě rozhodnutí bezpečnostní
rady Pardubického kraje bylo povoláno vojsko a zapojili se také profesionální hasiči. Zásahová jednotka našeho sboru byla prověřena 7. listopadu při
cvičném zásahu u čtyřbytovek na Pekárce. Zásah byl
hodnocen dobře a jednotka prokázala svoji
akceschopnost.
V sobotu 24. května se konala v Zálší okrsková soutěž
v požárním sportu. Družstvo mužů z Tisové zvítězilo,
a to již počtvrté za posledních pět let. Tisovské
družstvo žen obsadilo výborné 3. místo.
Na konci roku 2008 se na sále v rámci nadcházejícího
130. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Tisové
uskutečnilo fotografování členů tisovského sboru.
Oslava tohoto výročí se konala 25. dubna 2009 v rámci oslav spojených s žehnáním znaku a vlajky obce
Tisová. Slavnosti bylo přítomno 12 sborů hasičů
z okolí, což představovalo více než 90 hasičů v uniformách. Na programu po žehnání znaku a vlajky
obce, které se uskutečnilo u místní kaple, následoval průvod obcí k obecnímu sálu. Tam se konala
slavnostní schůze hasičského sboru a po proslovech
byly předány pamětní plakety, které sbor vydal
v rámci tohoto výročí. Večer se konala taneční zábava.
Dne 16. května se konala v Tisové okrsková soutěž.
Družstvo tisovských žen skončilo třetí a družstvo
mužů obsadilo konečné druhé místo. Na konci roku
2009 zemřel dlouholetý velitel tisovského sboru bratr Václav Fogl. Na jeho poslední cestě se s ním přišlo
rozloučit mnoho hasičů z Tisové a připojili se také
hasiči z okolí.
Ke každoroční činnosti hasičského sboru patří již
tradiční výroční schůze členů sboru, na které se hodnotí celoroční činnost. Tradicí je také pořádání
hasičského plesu a dětského maškarního karnevalu.
Sběr železného šrotu je pro hasičský sbor v Tisové
nutností, neboť je to takřka jediný příjem do
spolkové pokladny. Námětová cvičení a okrskové
soutěže patří každoročně k činnosti sboru. Oslavy
osvobození u pomníku padlým spojené
s lampiónovým průvodem a také účast v okolních
sborech při jejich výročích patří k samozřejmosti.
Spolupráce s ostatními složkami při dalších akcích
v Tisové je oboustranná.
Poděkování za spolupráci a pomoc Sboru dobrovolných hasičů patří místní škole, TJ Sokol, občanskému sdružení ECCE Tisová a Obecnímu úřadu. Děkuji
i vám, občanům obce Tisová, kteří jste jakkoli
pomáhali hasičskému sboru. Doufám, že i nadále zachováte přízeň a pomůžete Sboru dobrovolných
hasičů v další jeho činnosti pro blaho sboru a také
obce Tisová. Tisovští hasiči jsou, a věřím, že i nadále
budou, hybnou silou v obci.
Závěrem děkuji výboru a především všem členům tisovského sboru za jejich odvedenou práci.
Tento seriál o historii Sboru dobrovolných hasičů
v Tisové končím nestárnoucím heslem všech hasičů:
Vlasti k oslavě a bližnému ku pomoci.
Josef Pánek, starosta SDH

Tisovské okénko

Tisovští hokejisté dosáhli
v okrese na bronz
Tisovské hokejové družstvo mužů odehrálo v uplynulé sezoně již 61. ročník bez přerušení, tentokrát
v přeboru okresu Ústí nad Orlicí. Do této sezony se
přihlásilo, stejně jako v loňském roce, devět družstev:
Dlouhoňovice, Králíky, Řetová, Semanín, Ústí nad Orlicí, Verměřovice, Voděrady, Žamberk a Tisová.
Družstva se utkala dvoukolově, a to na zimních stadionech v České Třebové, Lanškrouně, Litomyšli
a v Chocni.
Jak si tisovské družstvo počínalo?
Vystřelilo na branku soupeře 593 x (na dosažení jedné branky bylo zapotřebí 6,7 střel). Soupeř vystřelil na
tisovskou branku 445 x (na dosažení jedné branky

bylo zapotřebí 8,9 střel). Tisovskému družstvu bylo
uděleno 314 trestních minut. Finanční náklady na
mistrovské zápasy (bez dopravy a tréninku) činily 43
tisíc korun.
Konečné pořadí okresního přeboru pro sezonu
2009/2010
1. Žamberk, 2. Králíky, 3. Tisová, 4. Dlouhoňovice,
5. Voděrady, 6. Verměřovice, 7. Řetová, 8. Ústí nad Orlicí, 9. Semanín.
Oddílu ledního hokeje nadále přejeme hodně
úspěchů.
Jaroslav Bis

Z tisovské kroniky
Před 20 lety, 6. března 1990, proběhlo slavnostní
odhalení busty T.G. Masaryka u pomníku padlým.
Před 30 lety, 20. a 21. června 1980, se uskutečnil
první sjezd tisovských rodáků.
V roce 1980 (dle celostátního sčítaní), bylo v Tisové
137 a na Zaháji 28 domů, 94 osobních aut, 160 ledniček, 30 automatických praček, 160 televizorů.
Před 90 lety, 15. června 1920, byla zřízena místní
opatrovna dětí (dnešní MŠ) na sále hostince U Marků.
Zakladatelkou byla paní Anna Mikulecká, manželka
nájemce dvora.

TJ Sokol Tisová

Koncert Rádia OK
v Tisové nebude

Poděkování

Pozvánka do divadla

Děkujeme dobrovolným hasičům z Tisové, kteří se
důstojným způsobem rozloučili se svým bratrem
panem Václavem Foglem.
Poděkování za projevy soustrasti patří také všem tisovským spoluobčanům i bývalým kolegům z podniku
Karosa Vysoké Mýto.

Zámecké divadlo Milislav z Litomyšle uvede ve dvou
květnových reprízách představení Karla Halouna
Syflárna. Hořkou komedii, jejíž děj se odehrává v 70.
letech minulého století na venerologicko - dermatologickém oddělení jisté pražské nemocnice, diváci uvidí v pondělí 10. května od 20 hodin v M-klubu ve
Vysokém Mýtě a ve čtvrtek 13. května ve stejný čas v
Music clubu Kotelna v Litomyšli.

Zarmoucená rodina Foglova

Etická výchova
se stala nosným tématem Etického fora i Nadačního
fondu Josefa Luxe, který od roku 2001 vyhlašuje Program etické výchovy jako vyučovací předmět na základních a středních školách.
Co se v Etické výchově bude učit? Základem je metodika prosociálního chování a dá se shrnout do několika
témat:
1. Komunikace a mezilidské vztahy
2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské osoby
3. Pozitivní hodnocení druhého
4. Tvořivost - řešení problémů, úkolů, přijetí
rozhodnutí
5. Empatie - vcítění se
6. Asertivita, zvládnutí agresivity, sebeovládání
7. Reálné a zobrazené vzory
8. Elementární prosociálnost - pomoc, spolupráce

Tisovské okénko
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9. Komplexní prosociálnost - problémy, solidarita
U dětí, které se v hodnotách a pravidlech slušného
chování neorientují, nabízí etická výchova pomoc při
utváření charakteru mladého člověka a je i účinným
způsobem prevence stále narůstající agresivity ve
společnosti. Přála bych si, aby se tato výuka rozšířila
do všech škol, získala podporu učitelů, rodičů a zřizovatelů škol - obcí. Nejedná se v nich o kázání morálky,
jak se někteří obávají, ale o vedení žáků k osvojení si
užitečných kompetencí - tedy dovednosti formou
zážitkové metody.
Možná bychom s určitou nadsázkou mohli hovořit o
kultivaci jedince, kultivaci mezilidských vztahů a
následně života celé naší společnosti.
Za Nadační fond Josefa Luxe
Věra Luxová

Zima konečně skončila (doufejme) a my se pomalu
připravujeme na léto. V letošním roce nám ubyla jedna veliká akce - koncert Radia OK - prý z důvodu malé
kapacity našeho areálu.
I když byla tato akce velice náročná na to, aby všechno fungovalo ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů, mrzí nás, že v letošním roce byla vybrána jiná
lokalita. Všichni ale doufáme, že se tato akce do Tisové brzy vrátí.
Během června až srpna budeme pořádat čtyři
diskotéky a jednu zábavu. Pokračovat budeme
i v menších úpravách v areálu TJ podle financí.
V tomto měsíci začali v tělocvičně cvičit rodiče s dětmi. Schází se ve čtvrtek odpoledne. Věříme, že si přijde zacvičit co nejvíce rodičů s malými dětmi.
V březnu jsme uspořádali zájezd do bazénu v České
Třebové. Jsme rádi, že se akce vydařila a zájemci
o plavání obsadili celý autobus.
Hokejisté sice letos neobhájili titul z loňského roku,
ale i přesto jim gratulujeme ke krásné bronzové
medaili.
Anna Javůrková

Zimní turnaj
ve volejbale “kila dolů”
Přátelé volejbalu a TJ Sokol Tisová uspořádali
v úterý 29. prosince vánoční volejbalový turnaj smíšených družstev. Účastnit se mohli všichni občané
Tisové a Zaháje bez rozdílu věku a pohlaví. Mottem
turnaje bylo “Shoďme Vánocemi nabraná kila”.
Účastníci se rozdělili do tří družstev. Zvítězilo
družstvo vedené kapitánkou Pavlínou Šplíchalovou, kterou doplnili Pavel Černín, Vladimír
Černín, Karel Faltys, Hana Kurková a Markéta Hermanová. Neprohráli ani set, byli prostě nejlepší.
Mimo volejbalu byla vyhlášena soutěž o nejlepší
kolekci vánočního cukroví, které měl každý donést.
Rozhodovali všichni hráči i příchozí diváci. Zvítězili
dvě kolekce - Evy Kadavé, rozené Eliášové a Tomáše
Kurky. Všichni hráči a prvních pět kolekcí cukroví
bylo bohatě oceněno díky štědrosti sponzorů: TJ
Sokol Tisová, Profistav a.s., Obecní úřad Tisová,
Tlapa Tisová, Hana a Michal Kurkovi, Roman a Martin Janecký, Tomáš Kurka. Hráčům a sponzorům
díky.
Jiří Janecký
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