Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Pobožnost v Tisové sloužil
poprvé P. František Beneš

říjen 2017

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, od
začátku letošního roku
Katastrální úřad provádí uvnitř naší obce digitalizaci stavebních
pozemků a zahrad. Určitým překvapením byl
malý zájem občanů naší
obce o kontrolu hranic
u svých pozemků –
především u zahrad. V Tisovském okénku již
delší dobu připomínáme, aby si vlastníci nemovitostí zkontrolovali oprávněnost postavených plotů na hranici svých pozemků.
Počet stížností na obecním úřadě tomu ale
neodpovídá.
Od 1. 10. 2017 přichází v platnost nová „digitální mapa“, která je k nahlédnutí na webových stránkách Katastrálního úřadu. Ti z Vás,
kteří nemáte přístup na internet, máte do
této mapy možnost nahlédnout na obecním
úřadu.
dokončení na straně 3

Vodovod Tisová
- Zaháj
Za krásného srpnového úterního odpoledne sloužil
pobožnost v kapli sv. Vojtěcha v Tisové poprvé
nový pan farář ve Sloupnici P. František Beneš
(emeritní probošt v Litomyšli).
Účastníkům, kteří se zdrželi v besedě před kaplí,
potvrdil úterní pobožnosti dle dosavadní zvyklosti.

Pochválil svatostánek, byl spokojen při zdejší visitaci, které vykonává, aby se seznámil s farní kolaturou.
Tisovští věřící panu faráři přejí zdraví a radostnou
spokojenost v novém působišti.
Vladimír Černý

Vzpomínka na tisovského
rodáka, malíře Jana Honsu
V září letošního roku si připomínáme 80 let od
úmrtí tisovského rodáka, akademického malíře
Jana Honsy. Narodil se v malé chalupě č.p. 12 (dnes
Suchomelovo). Od mládí rád maloval a tak není
divu, že „Malířskou akademii“ v Praze (dokončil v r.
1900), absolvoval s prospěchem „výborným“.
K dnešnímu dni obec Tisová vlastní devět reprodukcí obrazů Jana Honsy, z toho čtyři věnovala
v roce 2015 o tisovské pouti tisovská rodačka Jaroslava Benešová, rozená Eliášová, z č.p. 101.

Ještě v tomto čtvrtletníku si dovoluji požádat ty
spoluobčany osady Zaháj, kteří stále trpí nedostatkem vody, o jistou trpělivost. V současné době je
již dokončena projektová dokumentace na výstavbu „životně důležité tepny“ vodovodu, která je
vyprojektována z obce Tisová do Zaháje. Byla již
podána žádost o stavební povolení na tuto nemalou obecní akci. A v případě souhlasu Krajského
úřadu Pardubického kraje s přidělením dotace se
s výstavbou tohoto vodovodu počítá již v roce
2018. Děkuji všem spoluobčanům, kteří umožnili
výstavbu tohoto vodovodu i po svých pozemcích.
Vojtěch Eliáš

Volby 2017
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

volební místnost v Tisové
– malý sál Kulturního domu, č.p. 65

Za spolek ECCE Tisová, Václav Peterka, předseda

Vážení spoluobčané, využijte svého práva
volby a nezapomeňte si s sebou vzít platný
občanský průkaz.

Jan Honsa se narodil 8. června 1876 v Tisové v rodině rolníka Václava Honsy a jeho ženy Marie, rozené Škeříkové v doškové roubence čp. 12. Od roku
1920 do roku 1933 žil v Běstovicích u Chocně. Celý
život umělce provázely deprese, nakonec našel
útočiště v Poličce, kde 9. září 1937 zemřel. Pochován byl 12. září 1937 na choceňském hřbitově.

Pokud máte potřebu hlasování v přenosné
urně z domova, oznamte nám tuto
skutečnost včas na obecním úřadu
nebo u volební komise

Pojďte s námi, kamarádi, do školky!
Vítáme kluky i holky...
A máme tu nový školní rok 2017-2018, který rozšířilo devět nových dětiček - Simona Borovcová,
Šimon Klapal, Martin Pavlíček, Hana Suchánková,
Natálie Janecká, Jáchym Němec, Matyáš Jetmar,
Martin Hranička a Aneta Rejmanová. Této věkové
skladbě je přizpůsobena nejen vzdělávací nabídka,
se kterou byli rodiče seznámeni na první rodičovské schůze, ale především pobyty venku, jejich
náplň, délka a obtížnost. Proto nás můžete potkávat po Tisové ve dvou věkově rozlišených menších
skupinkách. Nově příchozí děti si postupně zvykají
na průběh celého dne a ti starší „ostřílení školáci“
rozvíjí svoje znalosti. Předškolní vzdělávání bude

Mateřská škola
V průběhu prázdninového přerušení provozu proběhla oprava a výměna dřevěného obložení části
ložnice p. R. Janeckým tak, aby děti odpočívaly
v příjemném prostředí. V této akci děkuji za brigádnickou pomoc čtveřici tatínků, kteří provedli zednické práce, pánům Zuntovi, Štorkovi, Jetmarovi a
M. Janeckému. Za podpory zřizovatele byla realizována oprava topných těles tak, abychom byli připraveni na novou topnou sezónu. Během prázdnin
Hrajeme si na zahradě...
Všem rodičům i jejich dětem přeji krásný školní rok.
Dagmar Straková

Velcí a malí školáčci...

Jak jsme vytáhli řepu, tentokrát z pískoviště...

doplněno opět cvičením dětí v Sokole, logopedickou prevencí a zdravým dýcháním a pískáním
s flétničkou. O děti opět v letošním roce pečují paní
učitelky D. Straková a Š. Horáková, vaří jim paní M.
Eliášová a o čistotu se stará paní M. Morávková.

byly nátěrem, za přispění provozních pracovníků
školky, zrenovovány starší herní prvky tak, že jsou
opravdovým barevným lákadlem pro hry dětí.
“Ze starého nové“ - nátěrem zrenovované pneumatiky příjemně osvěžily zahradu.

Z Trojboje jsme přivezli
šest medailí

Skill 2017

Sportovní ohlédnutí za loňským školním rokem
V závěru školního roku jsme se vypravili na sportovní zápolení v Trojboji jako každoročně do MŠ
České Heřmanice. V konkurenci 5 mateřských škol
jsme férově zápolili a přivezli 6 medailí. Nejúspěšnějšími předškoláky (nynějšími školáky) byli Eliška
Víšková (2 medaile - hod dívky - stříbro, celkové pořadí - bronz a Vojtěch Horský, 3 medaile, skok daleký - stříbro, hod - bronz, celkové pořadí - stříbro).
Družstvo mladších dětí ve štafetě obsadilo bronzovou příčku. Přejeme všem loňským předškolákům
, aby se jim i ve škole tak dařilo a nejen ve sportu!
-ds-

Přijela k nám pohádka ..O myšce Lojzičce

Stovky návštěvníků, které zavítaly ve dnech 19.
– 21. září 2017 na vysokomýtské náměstí, přilákaly v rámci soutěže Řemeslo/Skill 2017 zvuky
bouchání, broušení a řezání k mobilním halám
před městským úřadem. Zde, přímo na dlažbě
náměstí, které vstřícně poskytlo město Vysoké

Malí školáčci zahráli pohádku „O veliké řepě“ přímo
na zahradě školky a ti starší v altánu pohádku„
Budka“. Na pohádku divadelní společnosti Šeherezáda „O myšce Lojzičce“ k nám zavítali školáci 1. a
2. třídy. Všem se pohádka moc líbila. Na konci září
nás polodenní výlet zavedl na Zaháj k paní Víchové,
kde se děti seznámily se životem domácích zvířat.

Truhláři z VOŠ stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto.
Mýto, postupně vyrůstaly zdi koupelen a u nich
se míhali mladí zedníci, instalatéři, obkladači,
montéři suchých staveb a truhláři. Pod bystrým okem porotců plnili zadané úkoly a tvořili.
Vítězství v oborech Zedník, Truhlář a Instalatér
si odvezli žáci ze SOŠ stavebné Žilina a práci
nejlepších obkladačů předvedli studenti SOŠ z
Považské Bystrice. Vítězem kategorie montéři
suchých staveb se stala dvojice ze SŠ polytechnické Brno, Jílová a kategorii zednické práce
vyhráli učni Střední školy a ZŠ Tyršova ze Žamberka.
Eliška Víšková a Vojtěch Horský

Začátek nového školního roku
2017 - 2018 v tisovské škole
Potůčku, sbohem,
sbohem lese,
jdeme se učit násobilku,…

vání učiva z minulého
školního roku. Potom nastane už opravdová
práce, a tak se už všichni
budou ze všech svých sil snažit, aby jejich pracovní
výsledky byly co možná nejlepší.
Během prvního školního měsíce jsme se už stihli
vypravit do Vysokého Mýta na Světový den první
pomoci. Shlédli jsme ukázku hasičů při zachraňování lidí po těžké autonehodě, práci státní i městské policie, práci dobrovolných pracovníků
Červeného kříže i záchranné služby. Téměř na vše
jsme si mohli sáhnout, pořádně prohlédnout nebo
vyzkoušet a ještě jsme stačili utratit i nějaké koruny a nakoupit zmrzlinu či jiné pamlsky. Výlet se

Základní škola

V pondělí 4. září měla naše školní budova dveře
otevřené už od půl sedmé. První školáci se v tento
slavnostní den začali scházet ale až o půl osmé. Ve
slavnostně vyzdobené budově školy bylo vše připravené pro uvítání nových žáčků první třídy. Letos
poprvé usednou do školních lavic tito školáci: Ellen
Černínová, Tadeáš Hájek, Jakub Háněl, Jakub
Kurka, Václav Peterka a Eliška Víšková.
Malé prvňáčky přivítali ve škole starší spolužáci,
pan starosta i paní ředitelka. Domů ze školy si děti
odnášely plaketu prvňáčka, pamětní listy a

spoustu dárečků, které jim budou tento významný
den připomínat.
V letošním školním roce dochází v naší škole ke
změně pedagoga. Místo paní učitelky Adély Pokorné, která odešla na mateřskou dovolenou, nastoupila paní učitelka Petra Smutná ze Sloupnice.
Ta převzala třídu starších dětí z 3., 4. a 5. ročníku.
Další obsazení školy zůstává stejné. Přeji paní učitelce, ať se jí u nás v Tisové líbí a dětem ať jsou
s novou paní učitelkou spokojené.
Velké přestávky a odpolední družinu tráví žáci za
pěkného počasí za školou. Po prázdninách jsme se
setkali s vylepšenou oddychovou částí hřiště. Pod
košem na košíkovou máme nový koberec. Trénink
na košíkovou je už opravdu o něčem jiném. A
všichni jsou nadšeni z nového kolotoče. Nové
schůdky ke skluzavce jsou také bezpečnější.
Plachta na pískovišti brání kočkám a kunám v jejich
choutkách vše označkovat. Ty, kdo přijdou odpoledne na hřiště s dětmi, prosíme, pokud budou pískoviště používat, aby nezapomněli dát plachtu
zpátky na místo. Moc za vylepšené hřiště děkujeme.
První školní měsíc přináší žákům většinou opako-

nám všem moc líbil. Odvezli jsme si domů spoustu
zážitků.
První a druhý ročník shlédl v mateřské škole pohádku O myšce Lojzičce. Ta se také všem moc líbila.
Práce ve škole se žákům rozjíždí na plné obrátky.
Přeji všem, nejenom novým prvňáčkům, ať se jim
jejich snažení v práci daří, ať mezi sebou najdou
spoustu kamarádů a do školy ať chodí denně s radostí a úsměvem. A ze školy ať odcházejí spokojené.
Eva Růžičková, ředitelka školy

Dokončení z titulní strany
V posledních letech byla většina pozemků našeho
katastru převedena do seznamu „Katastru nemovitostí“. Jsou ale i takové pozemky, které z různých
důvodů zůstaly ve starém seznamu „Zjednodušená
evidence pozemků“. Upozorňuji tímto všechny
vlastníky pozemků, kterým byl v rámci letošní „digitalizace“ převeden pozemek ze seznamu „Zjednodušená evidence pozemků“ do nového seznamu
„Katastru nemovitostí“, že jejich povinností je do
30. ledna 2018 na Finančním úřadě ve Vysokém
Mýtě podat nové „daňové přiznání k nemovitosti“.
Toto platí i pro ty vlastníky nemovitostí (pozemků),
kterým byla z různých důvodů změněna výměra
pozemků při letošní kontrole Katastrálním úřadem.
Pozemková reforma v naší obci trvá více než jedenáct let. Skládá se z I. etapy Komplexních pozemkových úprav, dále z II. etapy Komplexních
pozemkových úprav a konečně z tzv. „Digitalizace“
intravilánu (stavebních parcel a zahrad uvnitř

obce). Rozhodujícím orgánem pro Státní pozemkový úřad při Komplexních pozemkových úpravách byl „Sbor zástupců všech vlastníků pozemků“,
složený ze zástupců obce (zastupitelů), zástupců
ZOD Zálší, zástupců farmářů na území našeho katastru a zástupců z řad vlastníků pozemků, kteří
přijali pozvání do členství sboru.
Všechny připomínky, které byly uznány pozemkovým úřadem a sborem pro zdárný průběh pozemkové reformy a byly ku prospěchu všech
zainteresovaných stran z pohledu dalšího rozvojeobce, ale i zemědělství, venkova, či ochrany krajiny,
byly zapracovány do „Plánu společných zařízení“.
Jedná se o polní cesty, příkopy, sjezdy na pole, protierozní pásy, větrolamy, zadržovací vodní nádrže,
biocentra.
Děkuji touto cestou spoluobčanům a vlastníkům
pozemků na katastrálním území naší obce, kteří
svým písemným souhlasem umožnili po sto letech
uskutečnit „Pozemkovou reformu“ na našem katas-

Beseda seniorů
V letošním roce se tradiční „Beseda seniorů“
uskuteční ve středu 22. listopadu od 15.30
hodin na sále obecního úřadu.
Loňského roku se besedy zúčastnilo méně
spoluobčanů, než v letech minulých. A právě
v průběhu loňské besedy byla diskutována

otázka, od kdy je člověk senior a proč určití
spoluobčané nepřišli (či nechodí) na tyto besedy. Ano, těžko se na tuto otázku odpovídá.
Někdo se cítí seniorem v padesáti, druhý až po
sedmdesátce. Zastupitelé obce se také touto
otázkou zaobírali a učinili kompromis, že pro
každou příští besedu jsou vždy tímto zváni
všichni senioři, kteří v daném roce dosáhnou
(či dosáhli) věku 60 let života.
Věříme, že i v dalších letech se tato obecní tradice „besed“ zachová a účast přítomných bude
pouze stoupat. Všichni senioři jste na „besedu
seniorů“ srdečně zváni.
Vojtěch Eliáš

Knihovna
Upozornění pro čtenáře místní knihovny a ostatní
občany, včetně dětí, na možnost zápůjček knih, a
to pravidelně každé pondělí lichého týdne v prostorách hasičské zbrojnice v Tisové. Nová knihovnice paní Fraňková vás srdečně zve k návštěvě
knihovny.
-jp-

Plast není bioodpad
Letošní rok je ve znamení velkého nárůstu ukládání bioodpadu v přistavených kontejnerech na
třech místech v obci. Ovšem velkou (letošní) novinkou při ukládání tohoto „odpadu“ je jeho vhazování
v plastových pytlích přímo do kontejnerů. Není to
možné, plast není bioodpad.
-ve-

Slovo starosty k digitalizaci stavebních pozemků a zahrad
tru. Děkuji těm vlastníkům pozemků, kteří umožnili
svým přístupem zdárný průběh „Pozemkové reformy“, která trvala více než jedenáct let.
Věřím, že budoucí čas prokáže, že tato reforma
byla ku prospěchu kvality venkovského života lidí
všeho věku na území naší obce.
Vojtěch Eliáš

Z obce
Upozornění ČEZ
Distribuce
Upozorňujeme na povinnost odstranění a okleštění stromoví na pozemku vlastníkem pozemku
v blízkosti nadzemního vedení elektrického
proudu, a to do 15. 11. 2017. Po této době dojde k odstranění a okleštění stromoví na soukromém pozemku firmou ČEZ.
-ve-

Hasičské prapory Soutěž ve střelbě ze vzduchovky
Sbor dobrovolných hasičů z Tisové se v sobotu 23.
září aktivně zúčastnil Setkání hasičských praporů,
které se konalo na náměstí ve Svitavách. I v nepříznivém počasí se této akce zúčastnilo 82 praporů
nejen z Pardubického kraje. Do slavnostního průvodu nastoupilo téměř osm set hasičů včetně spřátelených sborů z Polska.
Po žehnání všem praporům došlo k předání pamětních stuh a pamětních listů všem zúčastněným
sborům. Toto setkání bylo součástí slavnosti „Svatováclavský vinný košt“. Tisovský hasičský prapor
patří k nejstarším praporům nejen v Pardubickém
kraji. Byl pořízen již v roce 1885 a bohatou výšivkou
patří k nejtěžším praporům.
starosta SDH Josef Pánek

V sobotu 24. června se u
chaty
Mysliveckého
spolku Dubina Tisová na
Vinicích uskutečnila tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Pěkné počasí přilákalo mnoho hostů a bezmála 60
soutěžících.
Nejvíce závodníků změřilo své síly v kategorii dětí,
kde bylo hodnoceno 27 soutěžících, mezi muži 18.
V kategorii žen se utkalo 7 závodnic. V nesoutěžní
disciplíně si mohli všichni vyzkoušet střelbu

na běžícího jelena, pro
děti byla připravena projížďka na koních.
Téměř všichni zúčastnění
byli za svůj výkon odměněni drobnou cenou. Příjemně strávené odpoledne v přátelské atmosféře
je známkou toho, že se všem akce líbila. Poděkování patří členům mysliveckého spolku, kteří soutěž organizačně zajišťovali a také Honebnímu
společenstvu Tisová a obci Tisová za poskytnutí financí na nákup cen pro děti.
Jan Sedláček

MS Dubina

Zkoušky ze speciální
vodní práce
V sobotu 19. srpna se v lokalitě rybníku Chobot
uskutečnily zkoušky ze speciální vodní práce, které
uspořádal již po několikáté OMS Ústí nad Orlicí ve
spolupráci s naším mysliveckým spolkem.
Na dvanáct přihlášených psů čekalo pět disciplín.
Nejprve museli prokázat ochotu na hluboké vodě,
dále absolvovali přinášení kachny, dohledávku, vyhánění v rákosu a klid na stanovišti. U myslivecké
chaty bylo celý den připraveno občerstvení.
I když někteří vůdci nebyli úplně spokojeni s výkonem svých svěřenců, všichni psi obstáli a zkoušky
složili. Z hodnocení vrchního rozhodčího pana
Knytla vyplývá, že zkoušky byly vzorně připraveny,
za což patří dík všem členům našeho spolku, kteří
akci organizačně zajišťovali.
Jan Sedláček

Tisovské léto 2017 je minulostí
Zase bude na rok klid? Tisovské léto 2017 je za
námi. Letos se uskutečnily „pouze“ tři diskotéky.
Uvozovky jsou použity záměrně, protože je to,
vzhledem ke kapacitám pořadatelů, jakýsi strop.
Počasí nám přálo a počet účastníků se i přes některé negativní předpovědi, nesnížil. 2200 účastníků na první akci, 1100 účastníků na druhé a 1700
účastníků na třetí akci jsou toho důkazem. Ještě
jednou děkuji všem pořadatelům z řad Sokolů i tisovských hasičů za pomoc při pořádání těchto
akcí. A všem tisovským občanům, včetně vedení
obce, děkuji za shovívavost.

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

TJ Sokol
V pátek 8. září 2017 se ještě pořádalo letní kino.
Promítal se film Anděl páně 2. I přes chladný večer
se sešlo 130 dospělých, kteří mohli se svými dětmi
a vnoučaty shlédnout hezkou českou pohádku.
Léto nebylo jen o pořádání diskoték. V areálu TJ
Sokol se kolem garáží navezl kačírek. V rámci brigád se natírala veškerá vrata garáží umístěných
v areálu a v září došlo k nátěru veškerých střech

v areálu. V jedné z garáží byl proveden generální
úklid a vymalovalo se. Na fotbalové hřiště se zakoupily nové „bezpečné“ fotbalové branky. Škoda
jen, že pravidelně sekané hřiště není častěji využíváno a jsou na něm vidět vždy jen ty samé tváře a
ve stejném (nízkém) počtu. Bohužel. Softwarová
doba…
Zdeněk Kurka, předseda TJ
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