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Školní rok zahájilo 7 prvňáčků Slovo starosty

Poprvé před tabulí... Prvňáčky přivítala ředitelka školy Eva
Růžičková.

Tak už nám to zase začalo. Po dvou dlouhých prázdninových měsících opuštěná škola opět ožila dětským
smíchem a křikem. Naši jednotřídní školu tvoří 1., 2.
a 3. ročník s osmi prvňáčky, jedním druháčkem a třemi žáky třetího ročníku. Celkem chodí letos do naší
školy dvanáct žáků. MŠ má celkem 18 dětí.

Když si větší školáci ještě užívali poslední prázdninové dny volna, v naší mateřince již dětský smích a
křik rozezněl třídy i zahradu. Malí školáčci začali svůj
nový školní rok o týden dříve.
V MŠ děti přivítala nová paní učitelka Dagmar Straková z Litomyšle, která nastoupila na místo vedoucí
učitelky za paní učitelku Ludmilu Janeckou, která si
již nyní užívá zaslouženého důchodu.
ZŠ začala nový školní rok, stejně tak jako jiná léta,
slavnostně. Ve středu 1. září ráno přivítali své nové
kamarády starší spolužáci pásmem básniček. Hodně
úspěchů jim i ostatním dětem přišel popřát do nového
školního roku také místostarosta obce Josef Pánek,
který nové prvňáčky pasoval na opravdové školáky.
Všichni věříme, že se nejen novým školáčkům bude ve
škole líbit, že budou do školy chodit rádi a vždycky
s dobrou náladou.
Každé ráno se děti scházejí ve školní jídelně, kde mají možnost si pohrát do doby, než začne vyučování. Po
první hodině chodí svačit. Každý den mají připravené
chutné a pestré svačinky.

Vážení spoluobčané, volební období současného
Zastupitelstva obce se
rychle blíží ke konci a je
dobré se poohlédnout za
událostmi a činy, které
nás v tomto období
provázely.
V první řadě práce
nového zastupitelstva
bylo pokračování v zadání projektové dokumentace a příprava na výstavbu kanalizace
a čistírny odpadních vod. Vzhledem k velikosti
celé akce byla tato stavba rozdělena na dvě
části. V I. etapě výstavba ČOV a polovina délky
stoky, cca 2,5 km za celkovou částku 24 mil. Kč.

Dokončení na straně 2

Komunální volby 15. a 16. října 2010
Po jarních parlamentních volbách se v letošním roce
konají opět volby komunální a zároveň senátní. Ten,
kdo si všímá dění v naší obci, vidí, že za toto volební
období se podařilo vykonat velký kus práce (viz úvodní článek), ale určitě ne se vším jsme spokojeni.
Veliké poděkování patří všem spoluobčanům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu a rozvoji
obce. Zároveň se ale musím omluvit za vše, co vám
ztrpčovalo život, ať to byly zablácené, či nepřístupné
komunikace, výpadky dodávky vody a jiných obecních služeb, které bylo nutno odložit z důvodu nedostatku financí, vlivem současné ekonomické situace a hlavně výstavbou tak velkého obecního díla,
jakým jsou kanalizace a čistička odpadních vod.
Kandidátní listina č. 1
Česká strana sociálně demokratická
Jméno
Najman David
Hornišrová Miriam
Šplíchal Miloš
Janecký Martin
Suchomelová Martina
Černín Vladimír
Hájek Josef
Trnka Ivan

Věk
33
35
27
37
38
30
55
63

Nejsem příznivcem velkých předvolebních kampaní.
Mám za to, že členství v obecním zastupitelstvu není
o politice, ale hlavně o aktivním přístupu při řešení
problémů a jsem přesvědčen, že členové zastupitelstva za KDU - ČSL odvedli velký díl poctivé práce. Nově
sestavená kandidátní listina pro letošní komunální
volby nabízí vám všem dobře známé, pracovité, zodpovědné lidi se zkušenostmi, jak v obecním zastupitelstvu, tak v jejich občanských zaměstnáních.
Tato jména skýtají záruku kontinuity práce zastupitelstva a je na vás voličích, zda jim dáte důvěru v těchto komunálních volbách ve dnech 15. a 16. října 2010.
Vojtěch Eliáš
Kandidátní listina č. 2
KDU - ČSL
Jméno

Věk

Eliáš Vojtěch
Pánek Josef
Černín Pavel ing.
Jiroušek Radko
Víšek Pavel
Peterka Václav ing.
Stratílková Jana ing.

55
44
46
51
45
57
54

Nevhodný odpad ohrožuje čističku odpadních vod
Obecní úřad tímto upozorňuje spoluobčany na velký výskyt tkaného a netkaného materiálu (různé dětské
utěrky, pleny, kuchyňské ubrousky), který se nachází v kanalizačním řadu, šachtách a dělají nám velké problémy
s ucpáváním čerpadel na čerpacích stanicích a čističce odpadních vod. Prosím všechny spoluobčany, kteří používají v domácnostech tento materiál, aby ho v žádném případě nevhazovali do kanalizační přípojky, ale do popelnic.

V roce 2007 bylo dokončeno hřiště za tělocvičnou.

Obec dostala dotaci od MZe a Pardubického kraje ve výši 80 % částky. Předání staveniště firmě
Profistav proběhlo 31. 8. 2007. Koncem roku
2006 ZO schválilo Nařízení o stavební uzávěře
na výstavbu liniové stavby, např. R 35, na KU
obce Tisová.
Obecní ples se konal 17. 2. 2007, po ukončení
dostavby malého sálu, prodloužení a opravy
sálu velkého, celkově za sedm milionů Kč. Začátkem roku 2007 podalo ZO žádost o grant na
výstavbu tenisového hřiště za tělocvičnou.
18. 8. 2007 bylo hřiště slavnostně předáno TJ
Sokol, jako uživateli hřiště. Cena tohoto díla
byla 560 tis. Kč. Všichni se určitě pamatujete na
výskyt “ptačí chřipky” v naší obci, a to 20. 6.
2007 a následné vyhubení veškeré drůbeže
u drobných chovatelů v obci. Finanční částka za
likvidaci drůbeže, včetně činnosti s tím spojené, přesáhla 220 tis. korun.
V srpnu roku 2008 uspořádalo ZO anketu ke
schválení znaku obce, které se zúčastnilo 70
čísel popisných. 1. 4. 2008 udělil předseda
poslanecké sněmovny naší obci dekret
k užívání znaku a vlajky obce. Ve slavnostní
sobotu, dne 25. 4. 2009, byl Obecní znak a prapor vysvěcen biskupem Kajnekem, společně
s oslavou 130. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Tisové.
Dokončení na straně 2

Slovo starosty
Dokončení z titulní strany
V roce 2008 byla vybudována nová komunikace
na Pekárce 3, včetně technické infrastruktury,
za 850 tis. Kč., v letech 2009 a 2010, byla vybudována opět technická infrastruktura, včetně
podkladu komunikace na Pekárce - Dolce, za
2,9 mil. Kč. V roce 2009 se v MŠ uskutečnila
výměna části oken a dveří za 70 tis. Kč. Za toto
volební období došlo z důvodu nespokojenosti
k výměně dvou hostinských v obecní hospodě.
V roce 2009 bylo započato s výstavbou II. etapy
kanalizační stoky v délce 2,5 km, včetně dvou
přečerpávacích stanic a pěti domovních čerpaček (v Koutech), za 17,5 mil. Kč.

Školní rok zahájilo 7 prvňáčků
Dokončení z titulní strany
Dodržujeme pitný režim. Každý žák si do školy přinesl
svůj hrneček a když má žízeň, může se napít
připraveného nápoje. Druhá naše školní přestávka je
pohybová - děti se mohou za dozoru paní vychovatelky proběhnout a protáhnout si své tělo na hřišti,
za špatného počasí v tělocvičně. Po obědě zůstávají
děti ve školní družině, nebo odcházejí domů. Žáci
druhého ročníku mají jedno odpolední vyučování a
děti třetího ročníku dvě.

Ve škole pracují od října tyto kroužky - hra na zobcovou flétnu a počítačový kroužek. Podle potřeby bude
pracovat i kroužek dramatický. V letošním školním
roce nebudou muset naši žáčci dojíždět na kroužek
náboženství do Českých Heřmanic. Za pěti dětmi bude
dojíždět každé úterý paní Zemanová a náboženství
budou mít ve škole v Tisové.
V listopadu začneme jezdit na plavecký výcvik do
Vysokého Mýta společně se ZŠ České Heřmanice a ZŠ
Zálší.
Eva Růžičková

Místostarosta obce Josef Pánek pasoval žáky na prvňáčky
tisovské malotřídní školy.

První hodina za účasti rodičů byla o tom, co žáky v novém
školním roce čeká.

Prvňáky a jejich rodiče přivítali také žáci vyšších ročníků a
předvedli se v krátkém pásmu básniček.

Dětem udělaly velkou radost dárky - kromě školních potřeb
i pamlsky.

Ředitelka školy se s každým prvňáčkem přivítala osobně a
rovněž jim věnovala upomínku na důležitý den v životě.

Tak vy dva vedle sebe rozhodně sedět nebudete...
Foto Ivan Hudeček

1. dubna 2008 udělil předseda poslanecké sněmovny naší obci dekret k užívání znaku a vlajky
obce.

V roce 2009 byl odkoupen za 40 tis. Kč pozemek
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- louka od p. Kafky pro umístění 3000 m přebytečné zeminy při výstavbě kanalizace.
V roce 2009 obec dostala dotaci 200 tis. Kč na
úpravu územního plánu.
V roce 2010 obec požádala Ministerstvo
zemědělství o dokončení pozemkových úprav
na celém katastrálním území obce (naposledy
se pozemkové úpravy zpracovávaly před 90
lety). Na posledním zasedání se ZO mimo jiné
shodlo na opětovné žádosti na Pardubický kraj
na dotaci na výměnu nevyhovujících oken v ZŠ
a dotaci na výstavbu komunikace na Pekárce v Dolcích.
Toto je asi v kostce činnost ZO a OU a mnoho
dalších drobných činností, které k chodu obce
patří. Přeji vám všem hodně zdraví a vše dobré
do podzimních a zimních měsíců tohoto roku.
Vojtěch Eliáš, starosta

Poděkování členům
zastupitelstva obce
Na závěr čtyřletého volebního období
2006 - 2010 bych rád poděkoval všem
členům zastupitelstva obce, včetně všech
členů komisí, za vše, co pro obec a obecní
dobro vykonali. Do dalšího života vám
přeji hodně zdraví, pohodový rodinný život a chuť konat pro naši obec vždy to dobré, nadčasové a sousedské.
Vojtěch Eliáš, starosta

Kominík
Obecní úřad pro vás, občany obce Tisová a Zaháj,
připravil možnost přihlásit se na úřadě o službu kominíka, který na konci měsíce října provede čištění
komínu na požádání. Přesný termín bude vyhlášen
rozhlasem.
Starosta SDH Josef Pánek

Tisovské okénko

Komunální volby 15. a 16. října 2010
Dokončení z titulní strany
Komunální volby 15. a 16. října 2010 - Úprava hlasovacích lístků
1.Volič může na hlasovacím lístku označit (v rámeč
ku před jménem kandidáta) křížkem sedm kandidátů, pro které hlasuje, a to z první i druhé kandidátní strany.
2. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem
(ve čtverečku v záhlaví), pouze jednu volební
stranu.

Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje,
v druhé volební straně. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále volí tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl do počtu
členů zastupitelstva 7 a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím
sloupci.
Vojtěch Eliáš, starosta obce
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Jak život plyne

Obnovení staré obecní cesty

Vážení spoluobčané, funkční období nynějšího zastupitelstva, kterého jsem též řadovým členem, končí
a můžeme bilancovat. Nevím, jestli jsou jednotliví
členové se svým čtyřletým působením v zastupitelstvu
spokojeni. Nevím, zda byla splněna jejich představa o
jednoduchosti “vládnutí” Obci, představa o možnosti
uplatnění svých osobních záměrů, názorů a vlivu na
rozhodování a chodu obce. Nevím a rád bych to od
nich slyšel. Jejich absence na kandidátkách však něco
napovídá. Možná se nechtěli pouštět do kanalizace a
zadlužovat obec, nebo chtěli stavět čistírnu odpadních vod společně s Heřmanicemi a docílit tak nižšího
stočného. Možná si mysleli, že všeobecný nedostatek
peněz na obcích je fáma a čtyři roky ve funkc, jsou
dobou nekonečnou.
Vím ale, že téměř každý radní by za své čtyřleté období udělal rád něco pořádného, něco kompletního,
účelného a třeba i originálního. Záhy však zjistí, že i
základní potřeby obce stojí peníze a čtyři roky jsou i
na uskutečnění malých plánů krátké jako mžik oka.
Mezi občany začíná prosakovat informace, že nastává
období splácení dluhů a velkého šetření. To ale není
nic tak zvláštního. Nepamatuji, že bychom někdy
v minulosti šetřit nemuseli. Ale i šetřit je třeba na
správném místě a rozhodně ne tak, že necháme na
důležitých místech neopravené veřejné osvětlení, nefunkční rozhlas nebo neposekané veřejné prostranství. I na zimní úklid chodníků bychom měli
prostředky nalézt, krize - nekrize a nemařit již léta
zavedenou praxi.
Obecní volby jsou přede dveřmi, na kandidátkách je
asi patnáct jmen a zejména společná kandidátka ČSSD
a nestraníků má několik nových, mladých, ambiciózních osobností s velkou chutí do veřejné práce.
Dejme jim tu příležitost a začněme svojí promyšlenou
volbou již 15. a 16. října.
Ivan Trnka

Mladší generace si asi nepamatuje na obecní cestu,
která vedla od Brýdlovy hospody na Pekárce, dále
nad zahradami (Holubovo, Drozdovo, Eliášovo, Strnadovo, Suchánkovo a Husákovo) a navazovala
plynule na obecní cestu vedoucí po kopci na Zaháj.
O tuto cestu se celá dlouhá léta tito hospodáři starali a cesta sloužila pro příjezd povozů do jednotlivých hospodářství od Třešňovky. V neposlední
řadě sloužila i k odvodu přívalové dešťové vody tak,
aby neškodila domům a zahradám. Z důvodu dopravní nepotřebnosti této cesty došlo za několik
desetiletí k úplnému zárůstu keři i vysokými stromy
a tato cesta se stala i skládkou, místem, kam “bylo
možno” vysypat nepotřebnou stavební suť a jiné
odpady z domácností.
Po několikerém upozornění občanů Pekárky na velký

Zájezd na festival
dechové hudby

V létě letošního roku prováděla firma THC z Karlových
Varů letecké snímkování území Pardubického kraje.
Firma si vybrala na snímkování hezké počasí a vhodný
termín, kdy byla příroda svěže zelená a proto snímek
dopadl velmi dobře. Občané Tisové mají možnost si na
OU prohlédnout ukázkový snímek, velikosti 30 x
40 cm (A3), popřípadě jej objednat za částku 330,Kč. Pokud by zájemce projevil přání o větší formát,
objednání je možné.

Sbor dobrovolných hasičů v Tisové uspořádal pro
občany z Tisové a Zaháje zájezd na dechový festival do
Rakvic u Brna. Téměř čtyřicet účastníků zájezdu mělo
možnost za pěkného slunného počasí poslechnout si
dechovou hudbu těchto kapel: Mistříňanka,
Stříbrňanka, Túfaranka, Šohajka a také hostovala dechová hudba z Francie. Doprava byla zajištěna komfortním autobusem od firmy Iveco z Vysokého Mýta.
Touto cestou ještě jednou děkuji této firmě za sponzorský dar a děkuji také panu Františku Kopovi, řidiči
autobusu, který bezpečně dopravil účastníky zájezdu
nejen do Rakvic, ale také zpět domů. Je podivné, že
na zájezd se nepřihlásilo více tisovských občanů a
proto musel být zájezd doplněn účastníky z okolních
obcí.
Starosta SDH Josef Pánek

splach vody z obecního pole nad Třešňovkou, která
protekla zahradami i domy, se zastupitelstvo shodlo,
že tato cesta musí být opět vyčištěna a upravena tak,
aby velká voda mohla plynule odtéci cestou směrem
ke čtyřbytovkám a dále kolem Filipiových na hlavní
silnici a do potoka. Velkou zásluhu na vymýcení a úklidu keřů na této cestě mají děti, a to v rámci prázdninové brigády. O vyčištění a úpravu cesty se zasloužil
pan Luděk Husák se svým buldozerem. Tímto mu
touto cestou vyjadřuji velké poděkování za vstřícný
přístup k řešení dlouhotrvajícího problému s velkou
vodou v této lokalitě. Věřím, že se OU podaří v příštím
roce dočistit tuto cestu a prosím, aby udržovací
povinnost přešla opět na majitele sousedních nemovitostí.
-ve-

ECCE Tisová
Občanské sdružení ECCE
Tisová uspořádá v pátek
5. listopadu od 18 hodin v prostorách obecního domu v Tisové
besedu s prom. biologem
a ředitelem Domu dětí
a mládeže v Litomyšli Luborem Urbánkem s názvem Příroda Litomyšlska. Autor svoji přednášku doplní řadou zajímavých
obrázků. Rozhodně si tuto akci nenechte ujít!
Srdečně zvou pořadatelé.

Letecké snímkování
Mobilní sběr odpadu
krajiny

Tak jako každoročně i letos proběhne v naší obci sběr
odpadu. Uskuteční se ve středu 13. října od 17.00
hodin od autobusových zastávek.
Občané mají možnost zdarma (platí OU) se tímto způsobem “zbavit” různých druhů odpadů, které nepatří
do popelnice: Jsou to baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, léky,
vyřazené televizory, lednice a osobní pneumatiky bez
disků.

Kontrola komínů a topidel
Nové nařízení vlády o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv,
které nabývá učinnosti dnem 1. ledna 2011. Toto
nařízení počítá s povinností nechat vyčistit a zkontrolovat komín od odborné firmy nejméně jednou
ročně, ale i možnost čistit komín svépomocí častěji.
Několik rad pro bezpečnost komínů a topidel:
Komíny je třeba udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání
nečistot.
Alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat firmou.
Dbejte na dostatečné zajištění vybíracích komínových
dvířek.

Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1 metr
od komínů.
Do komína nesmí zasahovat žádné hořlavé stavební
prvky.
Dodržujte vždy bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů.
Na topnou plochu neodkládejte žádné hořlavé látky.
Topné těleso musí stát na nehořlavé podložce.
Plynová topidla nechte jednou ročně zkontrolovat
odborníkem.
Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří, např.
plastové lahve.
Kamna nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin.
Popel ukládejte do nehořlavých nádob s víky.
Josef Pánek

Mistříňanka
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Hasičské oslavy ve Sloupnici
17. července se uskutečnila oslava 130. výročí
založení hasičského sboru v Horní Sloupnici. Tisovský
sbor se oslav zúčastnil se svým spolkovým praporem a
také se prezentoval historickou stříkačkou vyrobenou
firmou Stratílek z Vysokého Mýta. Na programu oslav
bylo žehnání přítomných praporů v kostele sv.
Mikuláše. Dále následoval slavnostní průvod od
kostela až k hornosloupenské hasičské zbrojnici za

doprovodu dechové hudby. Položen byl věnec u pomníku padlým. Potom byla zahájena slavnostní schůze
s předáním ocenění členům tamního sboru.
Odpoledne byla k vidění ukázka historické i současné
techniky. Oslava v Dolní Sloupnici se konala 7. srpna
tohoto roku. Náš sbor se zúčastnil stejně jako v Horní
Sloupnici.
starosta SDH Josef Pánek

TJ Sokol Tisová

Tělocvična ožila
Léto skončilo, začal podzim a my se pomalu vracíme
z venkovních sportovišť zpět do tělocvičny.
Od října začaly se cvičením ženy, které se schází
pravidelně v pondělí a ve středu. Ve čtvrtek si chodí
zacvičit a zaskotačit nejmenší děti se svými rodiči. Ve
středu bude tělocvična od 15 hodin obsazená
předškolními dětmi. Děvčata z 1. - 5. ročníku budou
pravidelně v tělocvičně cvičit každé úterý od 15
hodin. Ostatní cvičenci si mohou svá cvičení najít na
rozvrhu ve vývěsce či v tělocvičně.
Nakonec bych chtěla požádat nějakého dobrovolníka,
který by si našel jednou týdně hodinku pro malé
chlapce (1. - 5. ročník), a šel si s nimi zacvičit nebo
zahrát fotbal. Dobrovolníci mohou být i dva a domluvit se spolu, aby si i naši chlapci mohli v tělocvičně
pravidelně protáhnou svá těla.
Anna Javůrková

Pozvánka do divadla

Centrum ožilo péčí o potřebné
Více než dvaašedesát a půl milionů korun stála výstavba Centra sociálních služeb ve Vysokém Mýtě.
Slavnostního otevření 1. září se zúčastnila řada
hostů. Nechyběli ti, kteří se o vznik zařízení nejvíce
zasloužili, promluvili i zástupci organizací, které
novému centru vtisknou život.
Dotace z evropských strukturálních fondů činila dvaadevadesát procent z celkové částky. “Město tak do
projektu investovalo necelých pět milion korun, což
je pro nás velmi dobré,” míní starosta města Martin
Krejza. Pochvaluje si i dobře provedené výběrové
řízení na dodavatele stavby. “Vyhrálo sdružení firem

Zámecké divadlo Milislav z Litomyšle uvede ve čtvrtek
14. října od 19.30 hodin v zámeckém divadle v Litomyšli tragickou komedii na motivy díla Tobiáše
Mouřenína z Litomyšle Věk člověka.
V listopadu pozve diváky na představení hry od Karla
Halouna Syflárna. Hořkou komedii, jejíž děj se
odehrává v 70. letech minulého století na venerologicko - dermatologickém oddělení jisté pražské
nemocnice, diváci uvidí ve čtvrtek 4. listopadu od
19.30 hodin v Music klubu Kotelna v Litomyšli. Tisovský občan Ivan Hudeček se v první hře objeví v
rolích desetiletého dítěte, sedmdesátiletého muže a
stoletého starce. V druhém díle ztvárnil postavu
primáře.

Olspol a Pásek, jejich nabídková cena byla druhá nejnižší a výrazně pod projektovými náklady. Měl jsem
obavu z navýšení ceny kvůli vícepracem a z kvality
odvedeného díla. Budova je ale podle mě postavena
kvalitně, za vícepráce jsme nepřipláceli nic,” potvrzuje starosta.
Součástí slavnostního otevření centra byl dojemný
kulturní program klientů pardubické školy Svítání
a místního občanského sdružení Berenika. Jejich vystoupení chytla přítomné doslova za srdce.
TRS 9/2010

Věk člověka

Syflárna
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