Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

červen 2017

A máme pohár!

Již sedmnáctý ročník lehkoatletické soutěže škol
z blízkého i vzdálenějšího okolí odstartoval letos
den před Mezinárodním dnem dětí na vysokomýtském stadionu. Soutěžilo celkem 400 závodníků
ze šestnácti škol. Mladších žáků bylo 197 a starších
bylo přihlášeno 203. Počasí nám i letos přálo. I když
se sluníčku moc nechtělo, občas na nás i vykouklo.
Naše, počtem asi nejmenší školička (celá škola má
23 žáků), vyslala reprezentovat 9 mladších sportovců. A opět letos byla naše škola velice úspěšná.
Domů jsme si dovezli 9 medailí - 4 zlaté, 3 stříbrné
a 2 bronzové. Některé medaile nám unikly jenom o
vlásek. Zlatý i stříbrný pohár získaly místní školy Jiráskova – počtem 111 bodů a Javornického – počtem 100 bodů. Jaké bylo ale překvapení, když jsme
uslyšeli, že naše škola získala bronzový pohár. Naše
radost byla nepopsatelná. Na třetí místo nám stačilo 64 bodů. O umístění na stupních vítězů jsme
ani nepomýšleli. Senzace! Vždyť za námi skončily
i obě velké školy z Chocně se 44 a 36 body.

Nejlepšími závodníky byli Amélie Zemanová – 4
medaile, Ondřej Kurka - 3 medaile, Barbora Němcová – 1 medaile a Lucie Hušáková – 1 medaile.
Domů jsme se vraceli nadmíru spokojeni.
Hned druhý den jsme v lehkoatletickém zápolení
pokračovali na hřišti Základní školy České Heřmanice. Za soupeře jsme tentokrát měli žáky místní
školy a ZŠ Zálší. Únava z předcházejícího dne na
nás nebyla znát a domů jsme opět dovezli velikou
sbírku medailí - 10 zlatých, 1 stříbrnou a 6 bronzových.
Takto úspěšně jsme ještě nikdy Mezinárodní den
dětí neoslavili. Všem sportovcům, kteří reprezentovali naši školu, ještě jednou gratulujeme. Jsme rádi,
že u nás v Tisové se nikdo pohybu nebojí a tělesná
výchova patří mezi nejoblíbenější předměty ve
škole. A kdoví, možná jednou o některém sportovci
ještě v budoucnu uslyšíme. Hezké prázdniny v pohybu!
Eva Růžičková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový kalendářní rok se
rozeběhl na plné obrátky a s tím i činnost
obce v různých oblastech života v naší obci.
V první řadě je nutností
udržet „krok“ s rostoucí
trávou a úklidem na veřejných a obecních pozemcích. V letošním roce jsme dokončili
výměnu nevyhovující krytiny na mateřské
škole, z menší části za dotační peníze Pardubického kraje. V měsíci květnu obec dostala
stavební povolení na výstavbu chodníku a
lávky přes potok u benzínové čerpací stanice. Jedná se o dlouho diskutovaný, úzký a
nebezpečný dopravní úsek od firmy Tlapa
k Růžičkovým. V letošním roce bychom rádi
postavili I. část této stavby. Pardubický kraj
přislíbil zaplacení rozšíření silnice. Dokončuje se projektová dokumentace na výstavbu vodovodu z Tisové na Zaháj. Obci
byla odmítnuta dotace na odvětrání podlahy
kaple. Obec stále nemá otevřenou hospodu.
Obec požádala o dotaci na výsadbu druhého
„Biocentra“ pod Pekárkou. Obec má v letošním roce v plánu postavit novou polní cestu
„Pastviska“. Probíhá digitalizace stavebních
pozemků a zahrad v obci Katastrálním úřadem. Sbor dobrovolných hasičů dostal dotaci na nákup nového dopravního
automobilu.
Vážení spoluobčané, přeji vám hodně síly při
plnění vašich každodenních povinností.
Dětem přeji spokojené prázdniny.
Vojtěch Eliáš, starosta obce

Letní kino v Tisové
V pátek 9. června 2017 se v areálu Sokola konalo
promítání letního kina – na programu byl nový
český film Špunti na vodě. Akce byla pořádána
hlavně z důvodu odzkoušení elektronických pokladen, které musíme provozovat v rámci Tisovského
léta. Návštěvnost byla nad očekávání a akce měla
velice pozitivní ohlasy. Sešlo se zhruba 500 účastníků. V jednání je tedy další promítání, které vzhledem k vytíženosti poskytovatele této služby, může
být nejdříve druhý víkend v září. TJ Sokol Tisová

Zapsali jsme osm nových ´školáčků´
Pro školní rok 2017/2018 jsme 2. května 2017 zapsali osm nových „školáčků“, kteří od září rozšíří
naše řady a na které se již nyní všichni těšíme.

Mateřská škola

Chladné jaro nepřálo společnému sletu čarodějů a
čarodějnic ze základní a mateřské školy na zahradě
MŠ. „Sněžné školkové čarodějnice“ uvařily čarodějnický lektvar ve školce a k tomu nám paní kuchařka upekla špekáčky, na kterých jsme si
mooooc pochutnali. Všechny masky byly moc
pěkné a rej si patřičně užily. Se školáky jsme společně zhlédli pohádku „O bílé kočičce“ v podání
společnosti Šeherezáda.

ještě krásným počasím. Na zpáteční cestě jsme si
pohráli na zážitkovém hřišti v Sebranicích.
Za podpory ředitelství ZŠ a MŠ jsme zlepšili prostředí školky roletami do části horní i dolní třídy.
Namísto altánu celou terasu v horkých dnech zastřešuje „markýza“, která svým stínem vytvoří v letních dnech příjemnou plochu pro občerstvení,
odpočinek, hry a výtvarné činnosti dětí. Zahrada
školky byla obohacena o nový herní prvek - tubus
Pěvecký sbor dětí a rodičů na zakončení pasování
předškoláků na školáky „Máme doma obludu“krásné prázdniny!
Ve čtvrtek 8. června 2017 jsme „pasovali sedm
předškoláků na školáky“, kteří zasednou již 4. září
2017 do školních lavic - E. Víšková, E. Černínová, V.
Peterka, J. Háněl, J. Kurka, V. Horský a T. Hájek. Přejeme všem úspěšný start ve škole!

Když všechno kvete - vystoupení ke „Dni matek“

Hrajeme si s Alíkem

Ve čtvrtek 11. května jsme rozehřívali srdce maminek naším vystoupením k svátku „Dne matek“ s názvem „Když všechno kvete“, pohádkou
„O Budulínkovi“ a lidovými tanečky, současně dětskými ručičkami vyrobenými dárečky. Za poznáním vzdáleného okolí jsme se vydali s Mateřskou
školou Zálší na hrad Svojanov. Zajímavá prohlídka
s průvodním slovem paní Kateřiny, krásné okolí
s růžovými zahradami a zvířaty byly umocněny

- pes pro správný vývoj dětské motoriky. Našemu
novému pejskovi jsme dali jméno Alík. „Den dětské
radosti“, 1. červen, jsme oslavili na zahradě při
hrách, sportování a opékání špekáčků.

Všichni předškoláci svým podpisem na pasovací
listinu ztvrdili, že jsou již do školy připraveni a moc
se těší

Pod novým přístřeškem na terase nám špekáčky
mooc chutnají – 1 . červen - Den dětské radosti

Co nás ještě čeká? Těšíme se na sportovní zápolení
s názvem TROJBOJ České Heřmanice, které se
koná 15. června 2017 a na nějž poctivě trénujeme.
Krásné prázdniny a po prázdninách, již s novými
kamarády, 28. srpna 2017 na shledanou.
Dagmar Straková

Polodenní červnová vycházka nás zavedla na Pekárku k Husákovým za poznáním života pštrosů.
Děkujeme.

K Husákovým za pštrosím vajíčkem

Poděkování

Na Hradě Svojanov - náš školkový výlet

Děkujeme touto cestou paní Jarmile Šeredové
za mnohaleté vedení obecní knihovny, a to od roku
2007 do roku 2017. Přejeme jí tímto do dalších let
hodně zdraví a radosti z vnoučat.
Žádáme případné zájemce o tuto placenou službu
občanům obce, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Za obec Tisová a zastupitelstvo obce
Vojtěch Eliáš

2. května 2017 - Zápis do MŠ - nová školačka - Simonka Borovcová

Krásné prázdniny plné slunce a zážitků,
příjemně strávenou dovolenou přeje
všem Tisovákům redakce Tisovského
okénka

Konec školního roku ve znamení
školy v přírodě v Čenkovicích
Čas letí jako voda a všem
školákům začne to nejkrásnější období celého
roku - prázdniny. Přede
dveřmi už na děti čekají dva dlouhé měsíce odpočinku. Někteří je budou trávit na letním táboře, u
babiček a dědečků, u tetiček. Všichni se asi ale nejvíc těší, že stráví spoustu času s maminkou a tatínkem, pojedou na dovolenou a budou všichni spolu.
Ať nám ty dlouhé dva měsíce ubíhají pomalu.
Poslední čtvrtletí, které jsme většinou strávili ve
školních lavicích, nám zpestřily i různé školní aktivity. Letos poprvé se konaly zápisy do prvních tříd
v dubnu. U nás jsme připravili zápis na 7. dubna.
Děti, které přišly v doprovodu rodičů, přivítal pan

také s lampionovým průvodem k uctění památky
všem padlým ve válce.
Této akce se zúčastňují
tradičně téměř všichni naši žáci.
15. května žáci 3., 4. a 5. ročníku strávili dopoledne
na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě. Tradičně
jezdí všichni tam i zpět na kolech. Počasí jim přálo,
všichni se vrátili do školy spokojeni.
A co nás poslední školní měsíc čeká? 13. června pojedeme všichni na výlet do Šiklova mlýna u Boskovic. Celodenní vstupenku s obědem jsme vyhráli
v celoroční soutěži Učitelských novin Kde je to, co
je to? Už se všichni moc těšíme.
Předposlední školní týden strávíme na škole v pří-

Základní škola

Dětský den
V neděli 11. června 2017 se v letním areálu TJ
Sokol Tisová konal tradiční Dětský den. Tři desítky dětí byly rozděleny do menších skupinek
dle věku a se svým „vodičem“ absolvovaly 10
stanovišť. Děti prokázaly, že jsou šikovné, mají

sílu, rády si hrají a mají velmi mnoho energie.
Po splnění všech disciplín byly děti odměněny
dárky. Jako překvapení přijeli hasiči, kteří
dětem přivezli pěnu. Děti i někteří dospělí se
vyřádili v „bílé peřině“ a poté se pod vodním
dělem umyli. Den byl zakončen opečením
buřtů a pak už „hajdy na kutě“. Velký dík patří
sponzorům, organizátorům a všem zúčastněným.

Čarodějnice
král s princeznou. Všichni předškoláci se úkolů od
nich zhostili na výbornou. Vše lehce zvládli. K zápisu přišlo 6 dětí: Ellen Černínová, Jakub Háněl, Tadeáš Hájek, Jakub Kurka, Václav Peterka a Eliška
Víšková. Za splněné úkoly si děti odnesly drobnou
odměnu. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, ať
chodí do školy rádi, s úsměvem a ať se jim práce
daří.
Na čarodějnické rojení nám tento rok počasí moc
nepřálo. Letos jsme se poprvé neslétli na zahradě
mateřské školy s malými školáčky. Toto poslední
páteční ráno pršelo a tak jsme zůstali ve škole.
Vůbec nám to ale nevadilo. Úkoly jsme plnili v jídelně a tělocvičně a buřty jsme si opekli na školním
dvoře pod střechou. Chutnaly nám moc! Po celý
duben jsme také připravovali vystoupení pro maminky k jejich svátku. Besídka se nám, myslíme, povedla a maminky i ostatní diváci odcházeli domů
spokojeni. Začátek května bývá v Tisové spojen

rodě v Čenkovicích v Orlických horách. Všichni už
se nemohou dočkat, jak stráví čtyři noci bez rodičů
na pokojích se svými kamarády a s celodenním
programem, který připravují paní učitelky.
Krásné, sluníčkem prozářené prázdninové dny!
Eva Růžičková

Sokol
Stolní tenisté bojovali
v Grand prix mládeže
Žákovské družstvo stolního tenisu Sokola Tisová
bojovalo v Grand prix mládeže o co nejlepší postavení v žebříčku. Od 14. května do 11. června 2017
vždy v neděli odehráli pět turnajů, kterých se
zúčastnilo vice než 130 hráčů a hráček z okresu
Ústí nad Orlicí, ale též z jiných oblastí Královehradeckého a Pardubického kraje.
Jaká byla účast našich reprezentantů? Marek
Šalda odehrál všech pět turnajů a v celkovém hodnocení mu patří 38. místo. Postupně se propracovával na vyšší bodovaná mista, zlepšovali se ale
také Adam Flídr a Sára Javůrková, kteří odehráli
čtyři turnaje. Sáře patří 72. pozice, Adam skončil na
konečném 66. místě,” hodnotí trenér Vladimír Lipenský.
Umístění dalších hráčů a hráček: Michal Kurka
(2x) – celkově 101. místo, Marie Eliášová (2x) – celkově 104. místo, Ondra Dolníček (1x) – celkově 114.
místo.

Družstvo mladých stolních tenistů TJ Sokol Tisová
pod vedením trenéra Vladimíra Lipenského.

Blíží se léto – Tisovské léto

Hasiči
Okrsková soutěž
hasičů
V sobotu 20. května 2017 se v Českých Heřmanicích uskutečnila okrsková soutěž v požárním
sportu. Na úvod této soutěže hasičská mládež z Českých Heřmanic a Tisové předvedla požární útok.
V kategorii mužů a žen se zúčastnilo shodně sedm
družstev. Družstvo žen z Tisové obsadilo páté
místo a družstvo našich mužů konečné druhé
místo. Zvítězila družstva žen a mužů z Voděrad.
V soutěži jednotlivců zvítězil Vojtěch Mikulecký
z Tisové. Děkuji všem tisovským soutěžícím za
předvedené výkony a poděkování patří také rozhodčím a pořadatelům.
starosta SDH Josef Pánek

Pomoc hasičů
z Tisové

V předešlém okénku
(konec března) jsme
psali, že výbor TJ Sokol
nezahálel. Nyní můžu napsat, že nejen Výbor, ale i někteří členové TJ Sokol
nezaháleli. Ale postupně...
Posilovna umístěna v prostorách obce zůstává zachována. Ve všech garážích, umístěných v areálu
TJ Sokol, byl proveden generální úklid a část jedné
z garáží byla nabídnuta pro užívání obci.
Dne 30. dubna 2017 se ve spolupráci TJ Sokola a
Sboru dobrovolných hasičů uskutečnilo v prostorách areálu TJ pálení čarodějnic. Tato akce měla,
dle mého názoru a vysokého počtu účastníků,
úspěch a mohla by se stát každoroční tradicí.
Na začátku května se někteří tisovští Sokolové (kákáčka + zbytek) účastnili zájezdu do Lužických hor,
kde si za krásného počasí prohlédli zříceninu hradu
Oybin v nedalekém Německu, vystoupali na jeden
z vrcholků Lužických hor – Hvozd a navštívili pivovar v Cvikově. Druhý plánovaný turnus byl, kvůli
nedostatku přihlášených, zrušen.
Nyní už je před námi Tisovské léto. Termíny letoš-

ních diskoték jsou 30. 6.,
28. 7. a 25. 8. 2017. Abychom mohli tuto, v naší
obci již tradiční akci, provozovat, museli jsme přistoupit k nákupu elektronických pokladen. To přináší nové problémy, od
učení se nás obsluhujících něčemu novému, zpomalení obsluhy samotných účastníků diskoték
s tím související až po další nové a velké množství
poházených účtenek, a to, obávám se, nejen v prostorách areálu. Proto prosím všechny občany o
shovívavost a přimhouření oka při pořádání těchto
akcí. Pro Sokol je to jediná výdělečná činnost, ze
které se poté financuje nejen údržba areálu, ale i
sportovní činnosti jednotlivých oddílů účastnících
se soutěží pod hlavičkou Sokola, nákupu různého
sportovního náčiní, ale i nemalý počet výletů, zájezdů na muzikály, zájezdů do bazénů a akcí pro
všechny obyvatele obce. Rád bych oslovil případné zájemce o pomoc při pořádání diskoték, zda
by se mně neozvali a nepřišli nám pomoct. Všichni
jsou vítáni.
Za TJ Sokol Tisová Zdeněk Kurka, předseda

TJ Sokol, z.s.

Sbor dobrovolných hasičů z Tisové uskutečnil finanční sbírku pro pomoc rodiny zemřelého hasiče
Jana Odermatta z Prahy, který při požáru průmyslové haly v obci Zvole u Prahy dne 14. února 2017
podlehl vážnému zranění. Sbírka se uskutečnila při
hasičském plese na sále v Tisové nejprve mezi
členy sboru a potom také mezi účastníky plesu. Na
tuto celkovou částku ve výši 3.000,- Kč bylo doplněno z hasičské pokladny a částka byla dne 30.
března 2017 odeslána na transparentní účet vedený u Fio banky. Stav tohoto účtu je k datu 6.
června 2017 úctyhodných 679.302,- Kč. Hasiči z Tisové děkují všem návštěvníkům plesu, kteří přispěli na tuto sbírku. Doufejme, že sbírka alespoň
trochu pomůže rodině zemřelého hasiče. Čest jeho
památce!
starosta SDH Josef Pánek

Hasičská pouť
V sobotu 6. května 2017 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Králíky na poutním místě na Hoře
Matky Boží u Králík Hasičskou pouť v rámci uctění
památky svátku sv. Floriána. Sbor dobrovolných
hasičů z Tisové se zúčastnil této pouti i se svým
spolkovým praporem a podle slov ostatních hasičů
byl přínosem této události. Děkujeme ještě jednou
za pozvání hasičů z Králik.
starosta SDH Josef Pánek

Tisovští Sokolové se zúčastnili zájezdu do Lužických hor, kde si za krásného počasí prohlédli zříceninu
hradu Oybin v nedalekém Německu, vystoupali na jeden z vrcholků Lužických hor – Hvozd a navštívili
pivovar v Cvikově.

Hasiči

Hasičské družstvo dětí opět v akci!

Hasičské družstvo dětí se zúčastnilo hry Plamen
v požárním sportu

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Asi tak bych nazval stávající dění v družstvu mladých hasičů. Po několika letech se nám opět podařilo trénovat s dostatečným počtem dětí v jedné
věkové kategorii, abychom byli schopni se s dětmi
účastnit hry Plamen.
Již koncem loňského roku družstvo zahájilo svou
soutěžní sezónu, kde v branném závodu, což je běh
na 1,5 km s různými úkoly požární tematiky, obsadilo 31. místo. S tímto umístěním se přeneslo do jarního kola, které se konalo ve dnech 26. - 27. května
2017 v Mladkově. Tuto pozici bez vylepšení či zhoršení družstvo v kategorii mladších žáků obhájilo.
Nemusí se vám tento výsledek zdát velkým úspěchem, ale pro sbor tomu tak je. Zajisté doufáme do
budoucna s vylepšením výsledků, ale musím

uznat, že nemáme k dispozici veškeré potřebné vybavení a dráhu na nácvik všech disciplín, ale i tak
musíme ocenit, že děti se bez zkušeností naplno
postavily tváří v tvář mnohaletým zkušeným soupeřům. Za to jim patří veliké díky. Velké díky patří
také instruktorům mládeže: Adéle a Míše Synkovým spolu s Vojtěchem Mikuleckým za jejich trpělivost, volný čas a ochotu cvičit děti. Věříme, že
drobné chyby se vypilují a v příští sezóně budeme
rovnocenným soupeřem i pro družstva na předních příčkách. Za všechny vedoucí doufáme, že
nám rodiče zůstanou nadále nakloněni a povedou
děti k požárnímu sportu.
Jiří Háněl, vedoucí mládeže
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