Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

červenec 2010

První ‘vlaštovky’ v tisovských Dolcích
První dvě ‘vlaštovky’ již začaly stavět svá hnízda
v lokalitě Dolce - Zdeněk Kurka ml. a Tomáš Zunt
z Vysokého Mýta. Po velmi deštivém jaru mohla firma
ČEZ začátkem června dokončit napojení této lokality
na elektrickou síť, a to včetně položení kabelu veřejného osvětlení. Po kolaudaci začátkem července bude
možné prvním stavebníkům pustit dlouho očekávaný
elektrický proud. Následovat bude i dokončení plynových přípojek, které mají návaznost na rozvodové
skříně HUP a ČEZu. Na závěr letošních prací firma
Gapa provede zpevnění příjezdové komunikace k jednotlivým stavebním parcelám.
-ve-

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
první polovina roku je již
za námi, skončil školní
rok a děti si ze školy
odnesly
vysvědčení.
Po dlouhé zimě a deštivém jaru jsme se
konečně dočkali slunečného léta.
Rád bych vám všem
popřál hezké léto plné odpočinku a krásných
chvil v kruhu vašich nejbližších. Vojtěch Eliáš

Začátkem července se stavebníci dočkají přívodu elektrické
energie.

Probíhá oprava zanedbaného
mostu na Sárovci
Vzhledem k havarijnímu stavu mostu na Sárovci se
dohodlo ZOD Zálší s obcí Tisová a městem Vysoké
Mýto na společných finančních nákladech na
úhradu opravy mostu, který právně neexistuje
a přesto je hojně využíván a slouží jako nejkratší
spojnice mezi obcí a městem. V technickém zápise
Ministerstva vnitra z roku 1974 je napsáno, že most
na Sárovci je dlouhý 27, 5 metru, místy zničený
a podpěry shnilé a silnice III. třídy Tisová Spálenec je navržena na vyřazení ze silniční sítě. Opravu mostovky z nových dubových trámů si
v letošním létě vzala na starost mechanizační dílna
Tisová pod vedením Karla Šimka z Českých Heřmanic.
-ve-

Tisovou potrápil přívalový déšť
Zápis povodňové komise
Povodňová komise po přívalovém dešti ze dne
24. května 2010 konstatuje, že na potoce v katastrálním území obce Tisová došlo k rozvodnění potoka Labuťka. Obyvatele obce Tisová ohrožovala
také přívalová voda stékající z přiléhajících
kopců. Zásah výjezdové jednotky hasičů byl nutný k přečerpání vody v kanalizační stoce
a k čištění průchodnosti koryta potoka.
Navržená protipovodňová opatření:
1. Po celé délce potoka v obci Tisová až po řeku
Loučnou na Sárovci je nutné odstranit po obou
březích všechny překážky, které při velké vodě
v potoce budou bránit průtoku vody.
2. Lávku pro pěší pod hospodou je nutné zvýšit
na pilířích alespoň o 60 cm nebo tuto lávku
odstranit.
3. Kanalizační stoky u tělocvičny je nutné upravit tak, aby obě stoky byly plně funkční po obou
stranách silnice.

4. Na Sárovci, v toku potoka za mostem (směrem
k místní části Bžundov), je nutné odstranit
traverzu, která je umístěna uprostřed potoka.
Pokračování na stramě 2

K letním radovánkám patří koupání v osvěžující
vodě. Někdo využije zahradní bazén, jiný zamíří
k řece nebo na koupaliště.

Výstavba kanalizace
- na horním konci
Výstavba kanalizace pokračuje v současné době na
horním konci u čekárny, kde byl zhotoven protlak pod
silnicí a napojena byla nová stoka od Jirsákových na
stoku vedoucí podél potoka. Výkopové práce budou
pokračovat směrem k Brýdlovým č. 135 a Švecovým
č. 44, ale až po dvou přeložkách plynu, které brání
dalšímu postupu výstavby kanalizace. Důležitým stavebním uzlem bude stavba čerpací stanice u Borovcových, (na jednom z nejníže položených míst v obci),
odkud se bude přečerpávat odpadní voda k čekárně
do stávající kanalizace. Dokončením výstavby této
čerpací stanice bude možno připojit na kanalizační
stoku celou ulici, od pana Švece, č. 132, až po pana
Zrzavého, č. 121. Další kanalizační větev, která se
buduje, je nad ‘benzinkou’, pro RD: E1 a E2.
-ve-

Upozornění OÜ
Na fotbalové hřiště natekla voda z polí cestou u Sedláčkových.

Obecní úřad upozorňuje spoluobčany na zaplacení
poplatku za vodné a stočné za 1. pololetí letošního
roku. Platit můžete ode pondělí 12. července 2010
v pokladně Obecního úřadu, vždy v pondlí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin nebo si vyžádejte údaje pro
bezhotovostní platbu.

Malé ohlédnutí za koncerty
Rádia OK v Tisové
V Tisové se v letech 2006 až 2009 uskutečnily čtyři
koncerty Rádia OK. V letošním roce organizátoři tohoto již tradičního koncertu dali přednost obci Opatovice nad Labem, a to z důvodu většího prostoru, který v obci na Pardubicku nabízí velká louka.
Návštěvníci koncertu v Opatovicích mohou potvrdit,
že více lidí než v předchozích letech k nám nepřišlo.
Náš areál, i když není velký, má své neopakovatelné kouzlo pospolitosti. Tisová měla navíc vždy neuvěřitelné štěstí na hezké počasí. Pršelo pouze v roce 2006,
ale až po skončení koncertu. Letošní akci poznamenaly dvě větší přeháňky a na rozbahněné louce si
návštěvníci, a především děti, “užili” své.
Určitě si vzpomínáte, kdo a v kterém roce na koncertu
účinkoval. V roce 2006 skupina Karamel, Jarda
Hypochondr, Petr Rezek, Petra Janů a Hana Zagorová,
o rok později YO YO Band, Wabi Daněk, Petr Rezek,
skupina Turbo, Jakub Smolík, Petr Spálený a Marie

Rotrová, v roce 2008 tu zazpívali František Nedvěd,
Peter Nagy, Václav Neckář, Petra Janů, Věra Špinarová
a Michal David a vloni znovu YO YO Band, Věra Martinová, Petr Muk, Jakub Smolík, Miroslav Žbirka a Helena Vondráčková.
V roce 2010 se koncert konal v Opatovicích nad
Labem, kde se představili Josef Vágner, skupina Keks,
Václav Neckář, Petr Spáleny s Miluškou Voborníkovou,
Petra Černocká, Dalibor Janda s dcerou Jiřinou Annou
a Helena Vondráčková.
Východočeské Rádio OK skončilo svoji činnost
k 30.červnu tohoto roku a nejen tuto frekvenci přebírá pražské rádio Blaník. Tím končí i seriál koncertů
Rádia OK. Nezbývá než dodatečně poděkovat panu
Jindřichu Zrzavému za to, že se nevelká obec Tisová u
Vysokého Mýta může hrdě hlásit ke spolupořadatelství čtyř úspěšných kulturních akcí nadregionálního
významu.
-ve-

Jaký byl pro naše školáky
uplynulý půlrok?
Ve středu 30. června se ozýval hovor a smích dětí ve
školní budově v letošním školním roce naposledy.
Vysvědčení bylo rozdáno, úsměv na tvářích žáků byl
někde větší a spokojenější, jinde trošičku úsměvu
chybělo. Všichni žáci se rozutekli domů a budou si
nyní užívat celé dva měsíce bezstarostných prázdninových, věříme, že slunečných dnů.
Poslední čtvrtletí na žáky čekalo něco málo neprobraného učiva a také spousta jiných aktivit.
28. dubna za námi do MŠ přijel pan Havel z Vysokého
Mýta. Dovezl si s sebou pohádku Ferda Mravenec, která se všem, ostatně jako vždy, líbila.
Čarodějnický slet byl pro všechny děti připravený na
poslední dubnový den. Čarodějové i čarodějnice si
během dopoledne zasoutěžili, zalétali na košťatech
a opekli si párek ke svačině. Tato akce se velmi vydařila a všichni byli spokojeni.
V pátek odpoledne před oslavou Svátku matek se
zaplnil sál OÚ v Tisové. Nejen maminky se přišly podívat na besídku, kterou si pro ně připravily všechny
děti ZŠ a MŠ. Za svou velkou snahu sklidily děti zasloužený potlesk.
Předposlední květnový čtvrtek strávili žáci školy ve
Vysokém Mýtě v krytém bazénu. Využili jsme nabídky
bazénu a společně s žáky z Dobříkova jsme si
zaplavali, zasoutěžili a zažili spoustu legrace. Program na celé dopoledne byl dobře připravený.
BRABENEC - 2. ročník byl název branně bezpečnostního netradičního cvičení, na kterém se naši žáci,
spolu se žáky malých okolních škol z Vraclavi, Knířo-

va, Českých Heřmanic, Zámrsku, Srubů a hostitelského Dobříkova seznámili s prací rychlé zdravotní
služby, hasičů profesionálních i dobrovolných, dobrovolníků ČČK, Skautů a policie. Všechny přítomné
školy a také pozvané přivítal dobříkovský pan starosta a popřál přítomným, aby se jim u nich v jejich
sportovním areálu líbilo. Všichni si ke svačině pochutnávali na guláši s rohlíkem. Ani sladkosti nechyběly.
Na 28. květen budou děti určitě dlouho vzpomínat.
Tak jako každoročně ke konci školního roku, i letos
jsme se zúčastnili atletického klání ve Vysokém Mýtě,
kde ZŠ Javornického pořádá tradiční Školympiádu.
Žádný ročník této soutěže naše škola nevynechala.
V naší kategorii mladších žáků soutěžilo 9 škol.
Z celkového počtu 15 žáků naší školy se na start
postavilo 12 atletů. Za vynikající výsledky jsme byli
odměněni. Celkem jsme si domů odvezli 10 medailí.
Umístili jsme se na 4. pozici za školami Javornického
a Jiráskovou z Vysokého Mýta a Knířovem, která se
svými téměř 80 žáky může být řazena také k těm pro
nás velkým školám. Získali jsme celkem 65 bodů, ZŠ
Knířov se svým třetím místem nasbírala bodů 72. Našimi nejúspěšnějšími závodníky byli Edita Eliášová,
žákyně 4. ročníku - 4 medaile, Petr Kurka, žák 2.
ročníku - 4 medaile, Leona Šaldová, žákyně 4. ročníku
- 1 medaile a Marek Šalda, žák 1. ročníku - 1 medaile.
Všem medailistům i ostatním závodníkům ještě jednou gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší malinké školy.
Dokončení na straně 3

Tisovou potrápil
přívalový déšť
Dokončení z titulní strany
V tomto místě dochází k usazování velkých částí
naplavených větví stromů a všech uvolněných břemen, které odplavila velká voda ze břehů potoka
občanům obce Tisová.
5. Zjistit u firmy VIS Hradec Králové činnost
přepadových klapek u přečerpávacích stanic během
povodní, kdy dochází k zatopení těchto klapek zvýšenou hladinou potoka.
V Tisové, dne 26.5. 2010
Zapsal: Josef Pánek, starosta SDH

Obyvatelé Tisové byli v době přívalových dešťů ve stavu
bdělosti. Potok Labuťka již mnohokrát dokázal napáchat
nemalé škody na majetku.

Voda tekla do obce i z okolních kopců. Plnila zahrady,
vtékala do stodol a ničila místní cesty.

Přívalový déšť za sebou zanechal nánosy bahna a štěrku
z polí a podemletých cest. Voda opadávala jen pomalu.

Úklid obce

Program žáků Základní školy v Tisové ke Dni matek v sále
obecního domu končil impozantně.

Tisovské okénko

Divákům se vystoupení líbilo a řada z nich si z něho pořizovala videozáznam na památku.

Vážení spoluobčané, tak jako každý rok, i letos se na
vás obracím s prosbou o prázdninový úklid před vašimi domy a zahrádkami. Obecní úřad v letošním roce
musel kvůli nedostatku financí snížit četnost sekání
na obecních pozemcích. Rádi bychom začátkem
prázdnin dosekali všechny plochy, na které se ještě
nedostalo. Děkuji za pochopení.
Vojtěch Eliáš, starosta obce
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Poděkování
Za zastupitelstvo obce, obecní úřad, ale i za rodiče a
děti děkuji paní ředitelce Mateřské školy v Tisové Ludmile Janecké za dlouholetou (jedenadvacetiletou)
práci v mateřské škole. Jak se říká, jejíma rukama za
tuto dobu prošlo dle jednotlivých ročních seznamů
392 dětí. Paní učitelka začínala v MŠ v roce 1989. Tento rok školku navštěvovalo 39 dětí, pod dohledem tří
pedagogů. Pro školní rok 2010 - 2011 je zapsáno 18
dětí. Netrvalo by dlouho a paní učitelce by se vracela
další generace těch dětí, s kterými před jedenadvaceti
lety v Mateřské škole začínala. Přejeme paní učitelce
Janecké hodně zdraví do nového životního údobí.

Jaký byl pro naše školáky
uplynulý půlrok?
Dokončení ze strany 2
Dalším školním dnem plným zážitků byla středa 23.
června. Děti ZŠ a MŠ se společně vypravily na výlet na
Kunětickou horu a do Perníkové chaloupky. Autobus
i s panem řidičem
Ondřejem Hudečkem nám poskytla firma Audisbus.
Počasí se nám vydařilo a domů se všichni vrátili
spokojeni.
Předposlední školní den jsme s dětmi strávili za
školou při hrách a soutěžích. Ke svačince nechyběl
tradičně opečený párek.
Ve středu jsme si přišli do školy pro vysvědčení. Některé děti usedly do lavic v naší škole naposledy. Rozloučili jsme se s deseti školáky, kteří po prázdninách

zasednou do lavic ve Vysokém Mýtě. Přejeme jim, ať se
jim v nové škole líbí a ať se jim i nadále daří.
Poslední dny ve svém zaměstnání tráví i naše paní
učitelka Ludmila Janecká. V MŠ v Tisové působila od
roku 1989. Nejprve jako ředitelka MŠ a po sloučení se
ZŠ v roce 2003 jako vedoucí učitelka. Svou práci
vykonávala svědomitě a s velkou láskou. Přejeme jí,
aby se jí doma líbilo, aby si zaslouženého odpočinku
užívala plnými doušky a měla dostatek sil, pokud
budeme někdy potřebovat, nám vyjít vstříc a vypomoci nám. Děkujeme.
Novou paní učitelkou v MŠ se po dovolené stane paní
Dagmar Straková z Litomyšle.
Eva Růžičková

Žáci Základní školy v Tisové při svém vystoupení ke Dni
matek na sále obecního domu.

Děti z Mateřské školy v Tisové sbírají první zkušenosti
v horolezectví.

Žáci Mateřské školy v Tisové nezůstali za svými staršími kamarády pozadu.

Mezi diváky nechyběla ani dvojčata Jiřík a Filípek Pánkovi.

Žáci Mateřské školy bojovali v Českých Heřmanicích
o medaile...

... krátce před tím přivítali fotbalistu prvoligového Hradce
Králové Jakuba Chlebouna.

Autobusem za
dechovkou
Sbor dobrovolných hasičů v Tisové pořádá jednodenní
zájezd na festival dechových hudeb, který se koná
v sobotu 10. července v Rakvicích u Brna. Na festivalu
vystoupí mimo jiné Mistřiňanka, Šohajka, Tufaranka,
Stříbrňanka. Zájemci se mohou hlásit do 6. července
2010 na Obecním úřadu v Tisové. Cena za dopravu činí
100,- Kč a vstupné si každý zájemce hradí sám. Odjíždí
se v 10 hodin od autobusových zastávek v obci. -jp-

Hasičské oslavy
v okolních obcích
V neděli 16. května se na sále v Českých Heřmanicích
konala oslava 130 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v této obci. Tisovský sbor se této oslavy zúčastnil se svým historickým praporem.
Další oslava se uskuteční 17. července v Horní Sloupnici, kde si letos připomínají rovněž 130. výročí založení sboru. Tisovský sbor tu představí svůj spolkový
prapor a také historickou stříkačku z roku 1953, kterou vyrobila firma Statílek z Vysokého Mýta.
Další informace a program oslav najdete na hasičské
nástěnce u Konzumu.
Josef Pánek starosta SDH
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Dvoutýdenní dovolená se Radce Mackové
změnila v desetiletý pobyt v USA
Devadesátá léta minulého století otevřela hranice.
Mnoho mladých Čechů využilo příležitosti, která se
nabízela, a vyrazili poznávat život v cizích zemích.
Většina z nich se nyní přiblížila k věku, ve kterém
již přemýšlí, kde se natrvalo usadí a mnozí se vrací zpátky domů, do Čech. Stejně tak i Radka Macková z Tisové na Vysokomýtsku, která v roce 2000 odešla poznávat život ve Spojených státech amerických. “Nejvíc lidí přijelo do Chicaga za prací právě
v roce 2000 jako já. Tenkrát tam byly velké možnosti. Nyní se hodně lidí vrací zpátky domů za
svými rodinami, protože už tam nejsou takové výdělky a nabídek volných pracovních míst také ubylo,” tvrdí Radka Macková, která se zařadila mezi
navrátilce. O svých zážitcích, které si z desetiletého
pobytu v americkém Chicagu přivezla, nám měsíc
po svém návratu ochotně vyprávěla.
Proč jste se před deseti lety rozhodla odjet do
Ameriky?
“Původně jsem tam jela jen na dvoutýdenní dovole-

nou za mou sestrou, která žije v Coloradu. V té době
tam její kamarádka právě odcházela od rodiny, kde
hlídala děti, takže místo ní sháněli někoho jiného.
Nabídli to mně a já souhlasila. Bylo tedy paradoxní, že
si vybrali zrovna mně, protože i když jsem z angličtiny
maturovala, nebyla jsem schopná se první měsíc domluvit, vůbec jsem nerozuměla, co mi kdo říká. Po
měsíci jsem se do toho dostala, zvládla jsem základy
a pak se jen zdokonalovala. V této rodině jsem tedy
hlídala dvě holčič-ky ve věku čtyři a sedm let. Později jsem se starala i o další děti v jiných rodinách.”
Jak vypadá výchova dětí v USA?
“Rodiče skáčou, jak děti chtějí. Fyzicky děti trestat,
byť by se jednalo o lehké plácnutí přes zadek, se nesmí. To už ve školce jsou poučovány, kam mají zatelefonovat, když jim dá maminka na zadek. Pokud dítě
zlobí, většinou, aspoň v rodinách, kde jsem hlídala
děti já, používají jako trest postavení dítěte na několik minut do kouta.”
Pokračování na straně 4
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Tisovská děvčata druhá v okrese
V sobotu 5. června se v Českých Heřmanicích konala
okrsková soutěž v požárním sportu. Tisovské družstvo žen po velmi dobrém požárním útoku obsadilo
krásné druhé místo, když o necelé tři desetiny vteřiny
bylo rychlejší vítězné družstvo žen z Voděrad. Třetí
místo obsadilo domácí družstvo z Českých Heřmanic.
V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Českých Heřmanic v celkovém čase 101,8 vteřiny. Naši muži z Tisové obsadili konečné čtvrté místo s výsledným časem
106,4 vteřiny. Nejrychlejší požární útok předvedlo
družstvo mužů z Tisové v čase 29,8 vteřiny.
Děkuji touto cestou všem soutěžícím a ostatním
hasičům, kteří pomáhali při přípravě družstev a při
samotné soutěži.
Josef Pánek starosta SDH

Hasičská mládež
V pátek 28. května a v sobotu 29. května se konalo
okresní kolo celoroční soutěžní Hry Plamen. Naše
soutěžní družstvo hasičské mládeže z Tisové v kategorii starších obsadilo konečné 20. místo v hodnocení
celého okresu Ústí nad Orlicí.
Děkuji tomuto týmu za celoroční přípravu.
Poděkování patří také vedoucím a ostatním
hasičům za pomoc při přípravě soutěžního družstva mládeže.
Josef Pánek starosta SDH

Fotografie z hasičských soutěží v Českých Heřmanicích a
Mladkově pořídili Pavel Černín a Miroslav Záleský.

Tisovští myslivci uspořádali tradiční
střeleckou soutěž na Vinicích
V sobotu 26. června uspořádali členové našeho
mysliveckého sdružení
střeleckou soutěž, která
se koná v prvních letních měsících již několikátý rok.
Pěkné počasí a příjemné zážitky z minulých let
přilákaly k myslivecké chatě na Vinice bezmála čtyřicítku soutěžících. Pro přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení a myslivecká kuchyně. Malí účastníci měli možnost pohladit a prohlédnout si koně, něco
se o těchto zvířatech dozvědět. Ti odvážnější si vyzkoušeli, jak vypadá pohled z koňského hřbetu.
Vlastní soutěž probíhala na dvou stanovištích.
Soutěžilo se v několika kategoriích. Pořadatele
potěšila zejména velká účast v kategorii dětí do 15 let.

Každý soutěžící měl nejprve tři zkušební pokusy
a pak dostal šanci umístit
svých 10 diabolek co nejblíže ke středu terče. Soutěž mužů vyhrál pan Macek
s výsledkem 93 bodů, v soutěži žen zvítězila paní
Mikulecká s úctyhodnými 90 body, kategorii dětí
opanoval Vojtěch Mikulecký, kterému se podařilo
dosáhnout výsledku 72 bodů, mezi členy MS se nejvíce dařilo Pavlu Řehákovi. Každý startující byl
odměněn věcnou cenou. Velký dík patří členům našeho sdružení, kteří celou akci organizačně zajišťovali.
Nejen ti se budou příští rok znovu těšit na vaši účast.

MS Dubina

Jan Sedláček

Střelba ze vzduchovky osloví vždy velké i malé kluky.

Dvoutýdenní dovolená...

Myslivecká chata na Vinicích vybízí k příjemnému posezení.

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

Jak tráví děti v Chicagu volný
čas?
“Jaký budou mít odpolední program, záleží většinou na tom, kdo je
hlídá, což ve většině případů nejsou
rodiče, ale právě paní na hlídání.
Rodiče se dětem věnují pouze
o víkendu. Já jsem s dětmi jezdila každý den na
výlety, do muzeí, do ZOO. V Chicagu je mnoho center pro děti, ve kterých jsou pro ně připravené různé
interaktivní hry. Volnočasová nabídka je tam pro ně
velmi pestrá.”
Dokončení v příštím vydání
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