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Pohled na obecní budovy „z druhé strany“
aneb: Kdo bude uklízet v naší obci...
Ve středu 22. března letošního roku se sešli na pracovní schůzce zástupci TJ Sokol a zastupitelé obce,
aby zhodnotili a projednali otázku Vybudování zázemí pro (nadneseně řečeno) „Technické služby
obce“ a věci s tím související...
Přítomní měli možnost navštívit obecní budovy: zázemí tělocvičny, včetně garáže, sklad a „víceúčelovou“ kotelnu při Základní škole, garáž a přilehlý
dvůr (hospody) obecního domu, obecní sklad
u mateřské školy. Všemi přítomnými bylo konstatováno, že v těchto obecních prostorách není
žádný pořádek, naopak, tyto prostory jsou zane-

seny nepořádkem a nutno je uklidit a patřičně využít. Otázka mimo jiné zní: „Kdo je uklidí“? Zda starosta a účetní obce, nebo zastupitelé obce, nebo
spoluobčané obce, nebo zaměstnanci obce...
Jsou jiné obce, kde tuto otázku mají mnoho let vyřešenou. Mají svého zaměstnance (i přespolního),
který má své zázemí (šatnu a toaletu), má svůj dopravní „technický automobil“ (multikáru), patřičné
vybavení a nářadí. Má také stanovenou náplň své
práce. Naše obec stálého zaměstnance na všeobecný „úklid obce“ několik let marně hledá. Ale i
tak nemá pro něho odpovídající zázemí a prostory
k činnosti.
Dokončení na straně 4

Štěpán ´Speedy´ Hudeček na cestě
za olympijským snem
Po loňském třetím místě v seriálu Sony Action Cam
Czech Freeski Tour 2016 ve freeski slopestyle dosáhl třináctiletý Štěpán Hudeček z Tisové, zvaný
Speedy, na titul mistra České republiky. V neděli 26.
března 2017 v oblíbeném českém skiareálu Pec
pod Sněžkou tento talentovaný freestylový lyžař
potvrdil v letošním seriálu O’Neill Europa Cup by
Sony Action Cam v kategorii dětí do 15 let svoji suverenitu. V závodě, který se uskutečnil pod hlavičkou mezinárodní lyžařské federace FIS ve
snowparku na sjezdovce Javor, předvedl v kvalifikaci i v samotném finále náročné a čistě provedené
skoky. Rovněž bezchybné triky na pevných překážkách (bedně a zábradlí) na začátku tratě prokázaly,
že se jedná o všestranně připraveného jezdce.
Svěřenec reprezentačního trenéra a dosud aktivního freeskiera Josefa „Pepé“ Kalenského zahájil
soutěž skvělými výkony v prvních dvou kolech
v únoru v Deštném v Orlických horách, kde obsadil
1. a 2. místo. Cestu za titulem mu v Peci pod Sněžkou usnadnila absence největšího konkurenta Ja-

kuba Wotha. Štěpán Hudeček neskrýval po vydařeném finále svoji radost, o kterou se podělil s vítězi seriálu v kategorii mužů a žen – Radkem
Palkoskou a Barborou Novákovou, i se svými rodiči, kteří jej přijeli do sluncem zalitého zimního
střediska povzbudit.
Štěpán měl možnost poměřit své síly i se zahraniční konkurencí, a to v sobotním závodě seriálu
Evropského poháru a o týden dříve v závodě v Německu, který ve své kategorii vyhrál. Speedy si jde
houževnatě, s podporou sponzorů umožňujících
rozhodující část zimní přípravy v rakouských Alpách a pod skvělým vedením trenérů Josefa Kalenského, Romana Daleckého a Michala Peče, za svým
olympijským snem. Jak přiznal v pořadu z televizního cyklu Běžkotoulky, věnovaném tentokrát lyžařskému středisku Vítkovice v Krkonoších, rád by
Českou republiku reprezentoval na XXIV. Zimních
olympijských hrách v roce 2022 v Pekingu. Držme
tomuto skvělému chlapci palce!
Ivan Hudeček

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po
dlouhé a tuhé zimě se
určitě všichni těšíme na
jaro a na práci okolo
svého domu a na zahrádce. Každým vstupem do nového roku
plánujeme, jak doma,
tak v obci. Přejme si,
aby letošní rok byl
rokem všeobecně dobrým, abychom splnili
vše, co jsme si na začátku roku předsevzali.
Přeji vám všem spokojené svátky velikonoční.
Vojtěch Eliáš, starosta obce

Bioodpad v obci
V těchto dnech jsou rozmístěny v obci nové kontejnery na bioodpad. Obec uzavřela smlouvu s firmou SAPA Vysoké Mýto na odvoz a ukládání
bioodpadu (obec je povinna tak činit ze zákona).
Tentokrát se jedná o odvoz bioodpadu z naší obce
přímo do kompostárny. Proto je nutné více dodržovat NEVHAZOVÁNÍ věcí a předmětů (kameny, pařezy) do těchto kontejnerů. Kontejnery jsou určeny
pouze pro trávu, listí, odpady z kuchyně, ostříhané
větvičky stromů a keřů do průměru 3 cm (v krátkých kusech). Výsledný produkt (humus), bude
časem navracen zpět do půdy.
-ve-

Statistika
za rok 2016
V roce 2016 se v naší obci narodilo 5 dětí, 9 osob
se přistěhovalo, 18 osob se odstěhovalo, 5 osob zemřelo. K 1. lednu 2017 měla naše obec 567 obyvatel. Již druhým rokem počet obyvatel obce klesá.
-rs-

Digitalizace
intravilánu obce
Štěpán Hudeček na stupních vítězů Mistrovství ČR

Spolu se svým trenérem Josefem Kalenským

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis do Mateřské školy v Tisové na školní rok 2017/2018 proběhne v úterý 2. 5. 2017 od
13.00 do 15.30 hodin v mateřské škole. Rodiče si již nyní mohou vyzvednout žádosti, přihlášky a další potřebné dokumenty k zápisu přímo v mateřské škole.
Tel.: 465 420 309, e-mail: TisMS@seznam.cz

Od začátku roku probíhá v naší obci „digitalizace
stavebních pozemků a zahrad“. Pracovníci Katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí již několik měsíců
kontrolují právní stav pozemků uvnitř obce. V současné době je osloveno cca 25 vlastníků pozemků,
aby si dali právně do pořádku své stavební pozemky či budovy. Většinou se jedná o zápis na list
vlastnictví (garáž, stodůlka nebo zrušení stavby
(zahradní suška na ovoce, drůbežárna). Ve většině
případů se jedná o záležitosti staršího data a současná generace si často už nepamatuje okolnosti,
které nevedly k právní změně u daného pozemku
či stavby.
Děkuji i touto cestou těm, kteří mají zájem o nápravu právní věci.
-ve-

Vítáme spolu s našimi dětmi jaro
Po krásné zimě prožité sáňkováním, bobováním a
stavěním sněhuláků se přece jenom již netrpělivě
těšíme na první hřejivé jarní paprsky. Sluníčko a kapička vody vytáhne ze země všechny kytičky, probudí celou přírodu včetně zpěvného ptactva, o něž
jsme se celou zimu starali a kteří nám jistě za naši
péči při pobytu na zahradě a delších vycházkách
do přírody krásně zazpívají.
Jaro je vždy dobou úklidů a tak i my, malí, přidáváme ruku k dílu. Učíme se třídit odpad, získáváme

Mateřská škola

práce. Hravé a radostné karnevalové dopoledne
prožily děti s chutí s „židličkovou“ a smetákovým
tancem. Odměnou jim byly koblížky „našeho kuchtíka“.

Podpora k péči o životní prostředí byla umocněna
též exkurzí v ZOD Tisová. Pan Janecký nás nejprve
provedl celým areálem, kde si děti mohly prohléd-

Koblížky „našeho kuchtíka“
Mílovými kroky se blíží doba zápisu do základní
školy. I letošní předškoláci strávili „nanečisto“
jedno dopoledne v tisovské „základce“, ve třídě
společně s „prvňáky a druháky.“ Na pracovních listech si odnesli za své snažení i první růžičky a jedničky. Všichni jim přejeme, aby se jim u zápisu také
tak dobře dařilo. Každým rokem se nejstarší děti
účastní plaveckého výcviku ve vysokomýtském
bazénu. Všichni „plaváčci“ jsou opravdoví otužilci
a plavání jim přináší velikou radost.

Učíme se třídit odpad
poznatky o planetě Zemi, Vesmíru, obci, nasloucháme, experimentujeme. Učíme se starat o prostředí v naší školce tak, aby se nám zde co nejlépe
žilo, za přispění nejen moderních prostředků digitální technologie Edulab, Školka hrou. Na zahradě
uklízíme suché větve, abychom na čarodějnický
slet měli čím zatopit. Staráme se o kytičky, učíme
se pěstovat bylinky, i když třeba jenom v truhlíku
na okně. Do pěstování pokojových květin nás zasvětila paní Erika Víchová ze Zaháje. Všechny děti
zaujala naše společná praktická dílnička, ze které
si každý odnášel svoji kytičku v květináči domů
s příslibem každodenní péče.

ZOD Tisová - Exkurze - Malý traktorista
nout strojní družstevní techniku a seznámil nás i
zde s tříděním odpadu.
Dokladem silných dětských prožitků jsou výtvarné

Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě

Malí zahradníci

Karneval v mateřské škole - tancujeme s velkou
chutí (nahoře). Beseda s panem Šulcem ze Zámrsku o dravých ptácích (vpravo)
Sbor dobrovolných hasičů provede v pátek 7.
dubna 2017 v odpoledních hodinách sběr starého železa. Pokud chcete tímto pomoci místním hasičům k doplnění spolkové pokladny
částkou za sebraný železný šrot, připravte,
prosím, železo k obecním cestám. Za tento příspěvek již nyní děkujeme.
Josef Pánek

Připravujeme se na školu

Do školky k nám zavítala s pohádkou “O tučňákovi“
divadelní společnost Šeherezáda, kterou jsme
shlédli společně se školáky. Hudební představení
varhaníka pana Kubáta s názvem „Hudební výlety“
bylo zaměřeno na probouzení hudebního cítění
dětí a pantomimu.

Hudební výlety pana Kubáta a pohádka "O červené
Karkulce"
Na budově mateřské školy se nyní realizuje druhá
etapa opravy střechy, za jejíž bezproblémové dokončení zřizovateli předem děkujeme.
Dagmar Straková

Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka v letošním roce vynesla 20 902,Kč (15 872,- Kč v Tisové a 5 030,- Kč v Zaháji). Děkuji
vám všem, kteří jste se zapojili do pomoci lidem
potřebným.
-ve-

Duben patří budoucím prvňáčkům
Dva měsíce školní práce
po pololetním vysvědčení utekly, a proto
všichni žáci školy pracují
a snaží se ze všech sil. Vždyť v polovině dubna završíme třetí čtvrtletí školního roku a než se nadějeme, bude tu i konec naší celoroční práce a
snažení.
Začalo jaro a s nástupem hezkého počasí možnost
delšího využití volného odpoledne na hřišti, v přírodě či u kamaráda. Ale školní povinnosti čekají na
každého žáka i na jaře. Zimních radovánek jsme si
letos užili moc dobře. Vyzkoušeli jsme všechnu
zimní výstroj a výzbroj. A na dny strávené na sněhu
či ledu máme již jen pěkné vzpomínky.

Základní škola

Zimní radovánky
Letos poprvé bude pro nové školáčky velice důležitý duben. Zápis do prvních tříd byl posunutý na
tento měsíc a tak v pátek 7. dubna 2017 na naší
škole zapíšeme nové prvňáčky. Malí školáci
budou plnit různé úkoly a za dobře odvedenou
práci dostanou odměnu. Na všechny se moc těšíme.
Každoroční plavecký výcvik v letošním školním
roce nám začal 10. února. Poslední hodinu budou
mít děti 21. dubna 2017. Na plavání jezdíme společně s dětmi ze ZŠ Zálší.

Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě

Z besedy o dravcích,
která se konala 23.
března 2017 v tělocvičně,
jsme si odnesli spoustu

zajímavých informací.
Na květnovou besídku máme již připravené dárečky pro maminky. Nacvičovat začneme všichni
co nejdříve.
Starší školáci se v květnu také vypraví na kolech na
dopravní hřiště do Vysokého Mýta.
Až se jaro ohlásí naplno a všude se to bude zelenat,
pustíme se i my do sběru léčivých bylinek. Za sběr
si vyděláme nějaké peníze, které se nám, dětem,
vždy hodí. Nejsnáze se ale sbírá kůra z pomerančů
a z citronů. Na objemu usušené kůry se pozná,

kolik vitamínů jsme přes zimu doma všichni zkonzumovali.
Letos koncem dubna se již pojedenácté slétneme

Tříkrálová sbírka
2017 v Zaháji
V naši obci jsme pořádali Tříkrálovou sbírku již
poosmé. Letos se uskutečnila v sobotu 7. ledna
2017. Zapojili se dva králové z Tisové – nadšení
bratři Pánkovi. A se zpěvem nám zpočátku vy-

pomohla děvčata od Kubíčků (viz foto). Mile
nás překvapila svým příspěvkem neznámá rodina, která projížděla autem. Celkem se vybralo rekordních 5030,- Kč (pro srovnání: v
roce 2016 to bylo 3960,- Kč). Výtěžek byl 13.
ledna 2017 uložen na účet Charity České Republiky. Děkujeme.
Erika Víšková a Tři králové:
Jirka a Filip Pánkovi a Eliška Víšková

Beseda seniorů

na čarodějnickém sněmu na zahradě mateřské
školy. Věříme, že se nám počasí opět vydaří tak,
jako vždy v minulých letech.
Do konce školního roku není daleko, práce a plánů
máme velice mnoho a všichni věříme, že se nám
naše dílo bude dařit, a co nás čeká, stihneme.
Eva Růžičková

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konala tradičně ve
velkém sále kulturního domu v Tisové beseda seniorů. Zúčastnilo se jí méně spoluobčanů, než v letech minulých.
Na úvod besedy vystoupily tradičně děti z mateřské a základní školy, starosta seznámil přítomné s
děním v obci za uplynulý rok a stručně s přehledem investičních akcí pro další období. K poslechu,
ale i k tanci, přijelo opět zahrát a zazpívat známé
hudební Duo.
V průběhu besedy byla diskutována otázka, od kdy
je člověk senior a proč určití spoluobčané nepřišli
(či nenavštěvují) tuto besedu. Ano, těžko se na tuto
otázku odpovídá. Někdo se cítí seniorem v padesáti, druhý až po sedmdesátce. Zastupitelé obce se
touto otázkou také zaobírali a učinili kompromis:
pro příště jsou vždy zváni všichni senioři, kteří v
daném roce „dosáhnou“ věku 60 let. Věříme, že i v
dalších letech se tato tradice besed zachová a
účast přítomných se bude zvyšovat.
-ve-

Zemřel tisovský rodák Jan Jeništa
Dne 9. prosince 2016 zemřel tisovský rodák Jan Jeništa, který se dožil úctyhodných 96 let. Možno říci,
že to je jeden z mála tisovských občanů, kteří se
dožili tak úctyhodného věku. Narodil se na statku
v Tisové čp.18, v rodině Jana a Ludmily Jeništových.
Byl nejstarší ze šesti sourozenců (měl ještě tři
bratry a dvě sestry). V současné době žije už jen
jeho nejmladší, ovdovělá sestra Marta Chaloupková v Dolní Sloupnici. U té také po smrti svých rodičů a po opuštění rodného domu dožíval. Sestra
se o něho starala, dokud fyzicky mohla. Pak společně dožívali v Pensionu pro seniory v Dolní
Sloupnici.
Jako nejstarší syn měl pokračovat v rodinné tradici
a hospodařit na rodném statku. Jeho mladší bratři
odešli jednak do Vysokého Mýta, nebo je válka za-

vála do Liberce, kde založili rodiny. Sestry se vdaly
a též opustily rodný dům. V důsledku historických,
společenských a politických změn, které nastaly po
druhé světové válce, kdy došlo v republice k takzvané kolektivizaci vesnic, se však jeho život výrazně změnil. Pracoval ve vytvořeném Jednotném
zemědělském družstvu (kam byli začleněni jeho
rodiče i s polnostmi a vším hospodářským majetkem) v živočišné výrobě. A to jako ošetřovatel
býků, jak ve staré tak i nové býčárně, až do svého
odchodu do starobního důchodu. Jako člověk byl
velmi hodný, tichý, skromný a pracovitý. Bohužel,
vyrůstal a žil pod silným vlivem rodičů, takže se
nikdy neosamostatnil, neoženil, nezaložil rodinu a
zůstal svobodný až do konce svého života. Jeho
bratři a sestry ho ale obdařili synovci a neteřemi,

zvláště pak s neteří Martou Hanouskovou měl
hezký vztah.
I ke konci svého života, přes všechny osudové
zkoušky, zůstával optimisticky naladěný, dovedl se
vyrovnat se všemi útrapami jak života, tak i pokročilého stáří, s průvodními zdravotními neduhy.
Proto kolem sebe i v tak vysokém věku šířil pohodu
a veselí. Rád vzpomínal a vnitřně stále žil v době
svého mládí, kdy rytmus života na vesnici daleko
výrazněji určoval roční cyklus hospodářských
prací. Jeho úmrtím odešel jeden z pamětníků života v Tisové, doby minulého století.
Ostatky Jana Jeništy byly uloženy k jeho předkům
v rodinné hrobce na tisovském hřbitově. Čest jeho
památce.
Ing. Petr Jeništa

Maratonec
z Tisové

V neděli 12. března 2017 se tisovský občan Bohumil
Jirout zúčastnil běhu „ZURICH MARATON BARCELONA 2017“ ve Španělsku. Trať dlouhou 42,195 km
uběhl za 3 hodiny a 28 minut, jako 3049. běžec

Členové Sokola v zimě nezaháleli
Výbor TJ Sokol Tisová
v zimních měsících nezahálel.
Nejdůležitějším bodem je
zákon o elektronické evidenci tržeb a jeho dopad
na naši činnost. Výdělečná činnost je nezbytná pro
financování všech sportovních oddílů. Nemalé prostředky jsou potřeba na údržbu areálu. Při pořádání diskoték Tisovského léta budeme muset také
tržby evidovat elektronicky. Proto jsme letos naplánovali pouze tři diskotéky. Žádáme vás o shovívavost při těchto akcích.
Na své poslední schůzi výbor schválil mírné zvýšení členských příspěvků: děti do 18 let 30,- Kč, dospělí 100,- Kč a důchodci 50,- Kč. Také jsme
projednávali záměr sejít se se zástupci obce
ohledně nevyhovujícího dětského hřiště u školy.
Jsme připraveni přispět na nové herní prvky nebo
alespoň nový podklad pod basketbalový koš.
Pro členy jsme letos naplánovali třídenní výlet do
Lužických hor, do Krompachu. První květnový ter-

mín byl během několika
dnů naplněný, proto jsme
se rozhodli přidat ještě
jeden. Pro zájemce o turistiku je volný termín od 16. do 18. června 2017. Odjezd v pátek odpoledne, v sobotu pěší turistika,
v neděli cestou domů návštěva pivovaru ve Cvikově. Dopravu autobusem hradí Sokol, ubytování
ve výši 300,- Kč za noc si platí každý sám. Bližší informace jsou ve vývěsce u Konzumu a na webových stránkách obce Tisová.
Nejde opomenout oznámení zastupitelstva obce
o záměru zrušit posilovnu v garáži v tělocvičně do
pro nás nepřípustných a menších prostor, které
jsou zatím přístupné pouze ze dvora ve škole.
Zpráva hýbe míněním napříč členskou základnou
a výbor vás všechny ubezpečuje, že udělá vše pro
to, aby posilovna zůstala na původním místě nebo
aby se přesunula do vhodnějších prostor.

TJ Sokol, z.s.

Za TJ Sokol Zdeněk Kurka, předseda

Turnaj ve stolním tenise vyhrál Šalda

Bohumil Jirout s cenou pro účastníka běhu „ZURICH MARATON BARCELONA 2017
z 18 100 zúčastněných běžců. Ale ve své věkové kategorii se umístil celkově na 1 351. místě. Bóďa byl
členem tříčlenného týmu společně s Tomášem
Soukupem (současný nejlepší český běžec) z Vysokého Újezda a Marcelou Rambovou z Hradce
Králové (foto dole).
Bóďa vzpomíná: Atmosféra celého závodu byla
úžasná. Počasí běžcům přálo – vlhký mořský
vzduch dodával běžcům osvěžení a energii. Bóďo,
velká gratulace a obdiv Tobě.
Vojtěch Eliáš

Turnaj ve stolním tenisu mládeže se uskutečnil v
sobotu 10. prosince 2016 v tisovské sokolovně ke
spokojenosti všech hráčů a hráček, rodičů a trenérů. Celkem se sešlo 21 hráčů a hráček stolního tenisu ve věku 8 - 14 let z 6 oddílů - místního Sokola
Tisová, Orla Vysoké Mýto, Sokola Sudslava, Uhelných Skladů Choceň, TJ Zálší a Sokola Sruby.
Vítězem celého turnaje se stal místní hráč Sokola
Tisová Marek Šalda, který neprohrál jediný svůj
zápas. Druhé místo obsadila hráčka Sokola Sudslava Michaela Faifrová a třetí místo obsadila Adéla
Grůzová z US Choceň. Z domácích hráčů obsadil 12.
místo Michal Kurka – jeden z nejmladších, dále Maruška Eliášová obsadila 14. místo a Filip Kurka se
Sárou Javůrkovou 17. - 21. místo.
Takovýchto turnajů ve stolním tenise pro děti se
koná v regionu Vysokého Mýta velice málo. Turnaj
byl proto jedinečnou příležitostí se navzájem poměřit a zasoutěžit si. Hrajeme třetí sezónu. V sokolovně v Tisové trénujeme vždy v úterý a v pátek od
16.30 do 18 hodin. Pravidelně chodí na tréninky 7 8 dětí.

Hasiči
Hasičský ples
a karneval
Tradiční hasičský ples se konal v pátek 17. února letošního roku. A byl velmi úspěšný! V historii hasičských plesů patřil k nejvíce navštíveným.
Všichni přítomní účastníci měli možnost si poslechnout a zatančit při hudbě skupiny H.I.T. z Litomyšle.
Velkým úspěchem bylo předtančení tisovských
žen, kterým tímto hasiči ještě jednou děkují. Děkujeme také všem sponzorům za dary do tomboly.
Doufejme, že i příští ples bude stejně úspěšný, jako
byl ten letošní.
V neděli 19. února 2017 se konal tradiční dětský maškarní karneval. Přítomné děti za doprovodu reprodukované hudby nastoupily k promenádě masek a
potom soutěžily o ceny. Nejen tisovští hasiči, ale i
ostatní sponzoři podpořili tento karneval svými
dary. Tímto všem rodičům i dětem děkujeme a již
nyní se těšíme na vaši účast při pořádání příštího
dětského karnevalu.
starosta SDH Josef Pánek

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Sestavy: Sokol Tisová: Marek Śalda, Michal Kurka,
Filip Kurka, Sára Javůrková, Marie Eliášová. Sokol
Sudslava: Pavlína Zemanová, Tomáš Peňáz, Leon
Hájek, Michaela Fajfrová. Sokol Sruby: Adam Flídr,
Ondra Dolníček. Orel Vysoké Mýto: Kateřina Mrkosová, Monika Kočárková, Kuba Dudycha. US Choceň: Adéla Grůzová, Martin Mikeska, Pavel Pohl. TJ
Zálší: Petr Peterka, Josef Peterka, Majzner Aleš,
Matěj Macák.
Hrálo se v místní tělocvičně v příjemně vytopeném
sále na čtyřech stolech. Nejprve se hrálo ve čtyřech
skupinách. Ti nejlepší potom postoupili do finálové
10členné skupiny. Ti ostatní hráli o další pořadí.
Tímto systémem si každý hráč zahrál nejméně 4
zápasy. Celý turnaj byl slavnostně ukončen v odpoledních hodinách vyhlášením vítězů a předáním diplomů. Místní organizace Sokol Tisová přispěl
dotací cen pro každého účastníka, takže si nakonec
každý odnesl diplom a nějakou cenu.
Za přípravu, organizaci a pořádání celé akce
Vladimír Lipenský

Pohled na obecní
budovy „z druhé
strany“
Dokončení z titulní strany
Obecních budov a prostor má obec na první pohled dostatek, ale k provozování této činnosti „všeobecného úklidu obce“ není ideální obecní budova
žádná. Proto je nutno pro „chod obce“ (obec, ZŠ, TJ
Sokol i SDH) skloubit (přemístit) několik (uklizených) obecních prostor prakticky a účelově. Velkým překvapením schůzky bylo, jak si jednotliví
účastníci představují svůj „chod obce“ a organizování „technických služeb“ v naší obci.
K dnešnímu dni je naštěstí v obci ještě několik lidí,
kterým úklid a základní obnova obce nejsou lhostejné (asi víte, o kterých osobách hovořím) a pravidelně využívají hrábě i koště na obecních a
veřejných pozemcích. I zde jim patří velké poděkování.
O majetek obce je nutno se starat – otázka zní: kdo,
kde, jak a s čím?
Vojtěch Eliáš, starosta obce
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