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Při úklidu sněhu pomáhá nová fréza
Letošní zimu nepřivezl sv. Martin na bílém koni. Zima k nám dorazila až 24. listopadu, ale udeřila
plnou silou, v podobě častých sněhových přívalů a
střídání teplot. Každoroční povinností občanů (OÚ
od roku 2009) je úklid sněhu po obci na chodnících
všeho druhu. S pochopením Zastupitelstva obec a
několika firem, kteří nám prodloužili splatnost faktur, bylo možné zakoupení sněhové frézy (za částku
50 tisíc Kč). Věříme, že tímto vyřešíme z velké části
úklid sněhu na obecních chodnících. Obracím se na
spoluobčany s prosbou o shovívavost při odhazování sněhu na jejich pozemky přilehlé k chodníkům a komunikacím.
-veFoto OÚ Tisová

Důležitá upozornění pro občany
Obecní úřad upozorňuje
Obecní poplatky: odpad, vodné, stočné, poplatek za
psy pro rok 2011 můžete platit již od 17. ledna, vždy
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v pokladně
obecního úřadu. Pokud chcete použít bezhotovostní
platbu, vyžádejte si telefonicky na OÚ (č. tel. 465 420
036, nebo na e-mailové adrese: ucetni@tisova.cz),
číslo účtu a varia-bilní symbol pro Vaši platbu.
Výměna vodoměrů
Začátkem roku bude firma VAK Vysoké Mýto pokračovat ve výměně vodoměrů v domácnostech. Termín
a místo bude včas majitelům RD oznámeno.
Upozornění na únik pitné vody
Prosím tímto spoluobčany, aby věnovali zvýšenou pozornost úniku vody jak uvnitř nemovitostí, tak okolo
domů či komunikací. V současné době nám v obci uniká 0,2 litrů pitné vody za vteřinu.
Obecní poplatky pro rok 2011
Za odpad 380,- Kč za osobu na rok (poplatek zahrnuje odvoz komunálního, tříděného a nebezpečného
odpadu).
Vodné = 18,- Kč / 1 kubík vody
Stočné = 25,- Kč / 1 kubík odpadní vody
Poplatek za psa = 100,- Kč
Pro rok 2011 Obecní úřad s ohledem k doposud plně
nezprovozněné kanalizační síti upustil od navýšení
cen vodného a stočného (viz obecní poplatky).

Pro rok 2012 bude nutné radikální navýšení (cca 50%)
ceny vodného a stočného vzhledem k postupnému
vytvoření fondu obnovy a oprav na těchto sítích.
Ceny vodného v okolních obcích (Zálší, Vračovice,
České Heřmanice, Sruby, Zámrsk, Vraclav) se
v posledních letech pohybují v částce cca 25,- Kč/1m3
a také porostou.
V roce 2012 dojde k navýšení poplatku za uložení
odpadu na skládkách. Pokud se nám v jednotlivých
domácnostech v obci nepodaří zlepšit třídění odpadů,
OU bude nucen navýšit cenu za popelnici z 380 na více
než 500,- Kč/osobu/rok.
Svoz komunálního odpadu: první svoz popelnic
v novém roce bude v pondělí 10. ledna (potom každé
pondělí v sudém týdnu)
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 8. června
a 12. října 2011 od autobusových zastávek.
Svoz skla - 4x ročně (středa), 9., 22., 35. a 48. týden.
Pitná voda z vodovodu
V letošním roce bylo na obecním úřadu nahlášeno
několik stížností na zvýšený zápach chloru z pitné
vody obecního vodovodu. Ve VAKu Vysoké Mýto nám
bylo řečeno, že dávkování chloru do pitné vody je
kontrolováno hygienickou službou a je v pořádku.
Obecní úřad objednal rozbor pitné vody u Orlické laboratoře v České Třebové s výsledkem “V normě”. Co
více dodat?

Třídit odpad se vyplatí
V letošním a loňském roce jsme vytřídili v naší obci
méně odpadu než v roce 2008 a tím nám klesly příjmy
od společnosti EKO-KOM, která obcím vrací část vynaložených finančních nákladů na svoz, třídění
a uložení odpadů. Obsah popelnic z naší obce obsahuje nadprůměrné množství biodpadu a různého stavebního odpadu. Naše obec dostane od firmy EKO KOM o 1/3 korun méně, než je průměr v obcích Pardubického kraje. Proto prosíme spoluobčany
o důsledné dodržování třídění odpadů.
U skla prosíme o třídění barevného a bílého skla v označených kontejnerech. U prodejny Konzum budou
od nového roku dva kontejnery na sklo bílé a jeden
kontejner na sklo barevné. Na Pekárce u Kurkových 88
bude jeden kontejner na sklo bílé a jeden na sklo

barevné. Nápojové kartony Tetrapack (papírové
kartony od mléka, vína, džusu) a polystyren jsou
určeny do PLAST kontejnerů. Vypůjčení kontejneru
na bioodpad se ukázalo jako osvědčené, ale ještě pro
mnoho spoluobčanů nezažité. V roce 2011 bychom
chtěli tento způsob odvozu posekané trávy zopakovat, věříme, že s lepším výsledkem.
Od nového roku chceme spoluobčanům po dohodě se
Sborem dobrovolných hasičů nabídnout svoz (výběr)
papírového odpadu, který naše obec do dnešního
dne, jako jedna z mála, neorganizuje. Prosím tímto
všechny spoluobčany, aby nevhazovali starý papír do
popelnic, ale uschovali jej pro hromadný výběr. Výběr
papíru se uskuteční 4x do roka u hasičské zbrojnice,
po včasném vyhlášení místním rozhlasem.
-ve-

Slovo starosty
Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
opět prožíváme závěr
dalšího roku, roku, který
byl bohatý na události
a dění kolem nás. Zažili
jsme troje volby (parlamentní, senátní a komunální). Celý rok nás
provázela výstavba kanalizace. V lokalitě Dolce vyrostly první dva rodinné domy. Obec zažádala ministerstvo zemědělství, aby v katastrálním území naší obce byly po
90 letech provedeny pozemkové úpravy, které
se dotknou každého vlastníka polností. Naši
obec v květnu postihla blesková povodeň, rádio
OK odmítlo uspořádat pátý koncert v naší obci,
místo čtení knih si od letošního roku můžeme
koupit automatickou čtečku internetových
knih. Mnoho a mnoho dalších důležitých či
méně důležitých událostí.
Za celé obecní zastupitelstvo i sám za sebe vám
přeji krásné prožití vánočních svátků, dobrého
sousedského soužití do nového roku a hodně
zdraví, abychom
mohli zvládat všechny
zkoušky,
které nám život do
cesty připraví.
Vojtěch Eliáš,
starosta

Komunální volby 2010
Výsledkem komunálních voleb v Tisové je toto složení
Zastupitelstva obce: Ing. Pavel Černín, Vojtěch Eliáš,
Martin Janecký, Radko Jiroušek, Josef Pánek, Martina Suchomelová, Pavel Víšek. Na ustavujícím
zasedání ZO byl zvolen starostou obce Vojtěch Eliáš,
místostarostou obce Josef Pánek. Děkuji všem
voličům, kteří přišli k volbám a “dali” nám svůj hlas.

Tisová ve statistice
Na konci listopadu 2010 žilo v obci Tisová - Zaháj
celkem 557 obyvatel (o 12 osob více, než v roce 2009).
V letošním roce se narodily 4 děti, zemřeli dva lidé, 2
osoby se odstěhovaly a 16 osob do obce přistěhovalo.
Průměrný věk obyvatel Tisové je 40 let.

Beseda seniorů
Již tradičně, letos 24. listopadu, se sešli naši senioři k
besedě v sále obecního úřadu. Úvodem vystoupily
také tradičně naše děti z Mateřské a základní školy.
Po mnoha letech si mohli pamětníci, díky dětem z MŠ,
připomenout a zavzpomínat, jak pracně a s jakým
nasazením se kdysi sklízela řepa. K poslechu a také k
tanci hrála poněkud hlučná hudební skupina
z Hrušové pod vedením starosty Procházky. Na občerstvení byly objednány Morávkovy lahůdkové párky,
Lifkovy moravské koláče a moravské červené.

Základní škola

Mateřská škola

V kuchyni voní cukroví, jmelí a ovoce,
Cililink, slyšíš zvoneček? To zvoní Vánoce!
Vítejte k nám zas, už přišel váš čas.
Už je to zase tady. Nejkrásnější měsíc v roce nastal.
Děti se nemohou dočkat, co pěkného najdou pod
stromečkem. Dospělí mají ale před Vánocemi spoustu
a spoustu práce. Všechno chtějí stihnout a připravit
pro své děti ty nejkrásnější okamžiky, na které budou
rády a dlouho vzpomínat.
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.
Z prvňáčků jsou již téměř čtenáři. Umí napsat některá
písmena, sestavují z nich slabiky i slova. V matematice sčítají a odčítají, řeší jednoduché slovní úlohy.
Stali se z nich už opravdoví školáci. Jejich hodnocení
vypadá ale ještě trošičku jinak. Za pěkně a pečlivě
odvedenou práci dostávají zatím jenom růžičky,
někdy se objeví i známka. Po Vánocích už budou
známkováni i oni.
Všichni školáci mají za sebou i první veřejné vystoupení v tomto školním roce na besedě, kterou
pořádal Obecní úřad v Tisové. Předvedli pásmo
říkanek, zapískali si při tom i na flétničky. Vystoupení se líbilo. Někteří přivítali i nové tisovské
občánky spolu s dětmi z mateřské školy. Vystoupení
na výroční schůzi hasičů se také podařilo a věříme, že
se i líbilo. Vánoční besídku si letos připravujeme
jenom ve škole sami pro sebe. Ve středu 22. prosince
půjdeme do školy naposledy. Naše škola ožije dětským
smíchem a křikem znovu v pondělí 3. ledna 2011.
Hezké Vánoce!
Eva Růžičková, ředitelka školy

Ze života mateřské školy v Tisové
Nejdříve nám dovolte, abychom se vám představili.
Děti z mateřské školy Tisová se od začátku školního
roku zapojily do společného života spolu se ZŠ, jejíž
jsme součástí, a obce, našeho zřizovatele. Společně se
ZŠ se zúčastňujeme divadelních představení a
navštěvujeme hodiny plaveckého výcviku ve Vysokém
Mýtě.
Výtvarným dílem, vypovídajícím o životě naší
mateřské školy, jsme se zapojili do výtvarné soutěže.
V říjnu přivítali naši malí školáčci krátkým vystoupením nové občánky obce Tisová. Na listopadovém
setkání rodičů a dětí v MŠ se zapojili všichni zúčastnění do “Keramického čarování”, jehož výsledkem
byly výrobky z keramické hlíny. Po jejich následném
vypálení byly dětmi dodatečně zdobeny barvami.
Svoji šikovnost také děti předvedly při vystoupení pro
důchodce pásmem písní, říkadel, tanečků a dramatizací pohádky “O veliké řepě”.
Dagmar Straková, vedoucí učitelka MŠ

Zápis
Základní škola oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy
se bude konat dne 28. ledna 2011 od 15 do 16
hodin v budově školy. Rodiče dítěte si s sebou vezmou jeho rodný list.

Obecní bál 2011
Zastupitelstvo obce vás tímto srdečně zve na XVI.
Obecní bál, který se koná v pátek 7. ledna 2011 na
obecním sále. K tanci vám bude hrát hudební skupina
MIX z Českých Libchav. Opět se můžete těšit na předtančení a samozřejmě i na bohatou tombolu. Pan
hostinský nabízí chutné menu.

Okénko zastupitele
Martin Janecký

Děkuji spoluobčanům za důvěru, kterou mi vyjádřili
svými hlasy v obecních volbách. V povolebních jednáních jsem byl zvolen předsedou finančního výboru
a osobou zodpovědnou za schvalování Žádostí o kácení stromů mimo les v KÚ obce. Povolování kácení se
řídí vyhláškou. Žádost o kácení se podává na obecní
úřad. Formulář žádosti naleznete na webových
stránkách obce nebo v kanceláři OÚ.
Zeleň v zimě spí, ale pro kácení je nejvhodnější období. Pokud tedy máte v úmyslu kácet stromy, které
rostou mimo zahradu a les podejte si žádost na OÚ.
Žádost je potřeba podat při záměru kácet stromy, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene 80 cm.
Byl bych rád, kdyby při výběru stromu ke kácení
každý z nás zvažoval i jiný význam stromu. Zejména
čím přispívá okolní krajině, např. větrolam, zpevnění
břehu, hnízdiště ptactva a další. Jsem přesvědčen, že
polínko v krbových kamnech je ta nejméně důležitá
funkce stromu rostoucího mimo les. Přeji si, aby na
konci mého “zeleného úřadování” v katastru obce
více stromů rostlo než ubylo. Proto při vyjadřování se
k žádostem budu prosazovat, aby za každý pokácený
strom byly vysázeny dva stromy nové.
Přeji vám poklidné prožití vánočního času a v novém
roce 2011 pevné zdraví a splnění alespoň jednoho
vašeho přání.

Oprava štukové výzdoby a výmalba kaple
Naše obec v letošním roce obdržela m.j. také dotaci od
Pardubického kraje (v rámci akce “Kulturní dědictví
Vysokomýtska”) ve výši 62 tis. Kč. (+ 38 tis. Kč povinná účast obce), na opravy štukových výzdob stropu a
hlavic pilastrů uvnitř kaple. Tyto tvarové prvky dodávají interiéru naší kaple výjimečnost prostoru. Zubem
času bylo nutné chybějící a tvarově neúplné části doplnit. Na těchto odborných pracích se podílela restaurátorská firma paní Špatenkové z Vysokého Mýta.
V čem nás ale čekalo nemilé překvapení, bylo zjištění
odduté výmalby na většině plochy uvnitř kaple. Na
důrazné doporučení restaurátorů následovalo velice
pracné seškrabání několika vrstev malby. Při těchto
pracích jsme došli k poznání, že naši předci používali
odvážně velký odstínový rozsah barev, od světlé, přes
šedé, modré až po tmavě zelenou a červenou.
Na výmalbu kaple byl použit barevný vápenný nátěr,
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který se pro tyto historické, společenské (neodizolované) prostory upravuje dusíkatou látkou. Ta
pozmění “charakter” vápna, pro snadnější nanášení
štětcem a konečnou podobu povrchu nátěru. A tak se
po 50 letech tisovská kaple opět dočkala nové vnitřní
barevné výmalby.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na znovuobnovení interiéru kaple, ať pomocnou rukou při seškrabávání
starých nátěrů, zednických prací, elektrikářských
dovednostech, restaurování osvětlení, vlastní výmalby, zapůjčení a stavby lešení, velkého, nekonečného
úklidu, nebo donášky teplých tekutin unaveným
brigádníkům.
Věříme, že v krátké době se nám podaří dořešit i finanční vypořádání s touto náročnou a neodkladnou
akcí.
-ve-

Tříkrálová sbírka
Stejně jako loňského roku, tak i letos jsme kladně
odpověděli na žádost Charity ČR na uspořádání
Tříkrálové sbírky. Sbírka se v naší obci uskuteční
v sobotu 8. ledna 2011. Rádi bychom uskutečnili tuto
sbírku za pomoci dvou skupinek koledníků. Tři
králové opět k vám přijdou s přáním “Pokoje vašemu
domu” a dají vám také možnost zapojit se prostřednictvím organizace Charita do pomoci potřebným lidem. Výtěžek sbírky bude použit na zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu, domácí
hospicovou péči, na opravy budovy “Centra pod střechou” v Letohradě, Rodinného centra v Horní Sloupnici, na osobní asistenci postiženým osobám, ap.
Děkujeme vám všem, kdo koledníky přijmete i tentokrát.
Ing. Jana Stratílková
Rádi bychom navázali na úspěšnou Tříkrálovou sbírku
v minulém roce. Věříme, že se ani letos nenecháte zahanbit a v sobotu 8. ledna odpoledne otevřete koledníkům srdce i dlaně. Předem děkujeme jménem
potřebných našeho regionu a těšíme se na setkání
s vámi.
Erika Víšková a tři králové

ECCE Tisová
O.s. ECCE Tisová uspořádalo v pátek 5. listopadu
v prostorách obecního domu v Tisové besedu s prom.
biologem a ředitelem Domu dětí a mládeže v Litomyšli
Luborem Urbánkem s názvem “Příroda Litomyšlska”.
Velice poutavé přednášky o floře a fauně se zúčastnilo dvacet pět, věříme spokojených a poučených
posluchačů.
Ing. Václav Peterka

Hasiči Tisová
Výroční valná hromada
V pátek 10. prosince se konala v hasičské zbrojnici
výroční schůze hasičů. Již tradičně byla zahájena vystoupením žáků místní školy, poté následovala zpráva
o činnosti sboru a jeho hospodaření. V bohaté diskuzi
byl prostor pro blahopřání veliteli sboru br. Ctiradu
Doubkovi ke kulatému životnímu výročí. Kronikář
sboru br. Josef Holub seznámil přítomné členy a hosty
se zajímavosti z hasičské kroniky. Poděkování za činnost sboru přednesl také starosta obce Vojtěch Eliáš.
Diskuze pokračovala po občerstvení až do pozdních
nočních hodin. Děkuji touto cestou vám všem za práci, kterou jste vykonali v roce 2010 pro hasičský sbor.
Přeji vám i vašim rodinám hezké prožití svátků
vánočních a v novém roce hlavně hodně zdraví.
Hasičský bál
SDH pořádá v pátek 18. února tradiční hasičský ples.
V prostorách Obecního sálu bude k poslechu a především k tanci hrát hudební skupina HIT z Litomyšle.
Předtančení předvede taneční skupina Bonito z
Vysokého Mýta. V neděli 20. února se bude konat dětský maškarní karneval. Připravte, prosím, masky pro
děti a zúčastněte se soutěží spolu s vašimi nejmenšími členy rodiny. Na obě akce je připravena tombola a
bohaté občerstvení. Na Vaši účast se těší tisovští
hasiči.
Starosta SDH Josef Pánek

TJ Sokol Tisová
Výbor TJ Sokol Tisová děkuje všem členům a
příznivcům sportování za jejich práci či pomoc při
akcích, které se uskutečnily v tomto roce. Věří, že i
nadále bude spolupráce alespoň stejně tak dobrá,
jako doposud a přeje všem tisovským občanům pevné
zdraví, klid a pohodu v novém roce.
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