Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová prosinec 2017

Zpívání koled u Vánočního stromu

Obecní úřad ve spolupráci se základní školou uspořádal znovu o druhé neděli adventní Zpívání koled
u Vánočního stromu, tentokrát v parku u tělocvičny. V pořadí již pošesté se u rozsvíceného
stromu sešly celé rodiny, aby si připomenuly nejznámější české vánoční koledy. Zpívání se zúčastnily nejen děti ze základní školy s písněmi

a koledami (doprovázené hrou na flétnu a klávesy),
ale přišla i řada dalších našich spoluobčanů, kteří
vstoupili do dlouho očekávaného období „těšení
se na Vánoce“. Pro zahřátí koledníků se podával
horký čaj. Věřím, že toto nevšední adventní setkání
tisovských i přespolních občanů bylo i za větrného
počasí hezkým zakončením adventní neděle. -ve-

Priority obce
pro příští rok

Trocha čísel

m zahájení stavby - vodovodu z Tisové na Zaháj
m zpevnění komunikace v novém zástavbovém
území Dolce II.
m oprava komunikace na Pekárce
m bezpečnost chodců u BČS, tzn. dokončení
chodníku + VO směrem k firmě Tlapa
m odvětrání podlahy v kapli včetně přístupového chodníku
m výměna nevyhovující krytiny a oken na budově základní školy a oken hasičské zbrojnice
m oprava mostu přes řeku Loučnou
m firma ČEZ začne s projekční prací pro uložení
elektrického kabelu do země v hlavních ulicích
naší obce, včetně nových přípojek k jednotlivým rodinným domům

Obec a dotace
V letošním roce naše obec obdržela dotaci
(pouze) ve výši 110 tis. Kč na dokončení opravy
střechy mateřské školy.
Dotaci ve výši 103 tis. Kč obdržela obec od ministerstva zemědělství na rekonstrukci garáže hasičské zbrojnice. Práce budou dokončeny do konce
roku 2017.
Další dotaci do kapitoly hasičů v letošním roce,
a to ve výši 750 tis. Kč, jsme obdrželi od ministerstva vnitra a Pardubického kraje na nákup
nového dopravního automobilu. Celková částka
za nákup vozidla je 960 tis. Kč.
V roce 2018 má obec v plánu za dotační peníze vyměnit nevyhovující krytinu na obecní budově základní školy, včetně dokončení výměny oken
u sociálního zařízení budovy.

Vánoční přání Za celé obecní zastupitelstvo i sám za sebe přeji všem spoluobčanům v Tisové, na Zaháji i na Bžundově klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a spokojenosti a štěstí v roce příštím.
Vojtěch Eliáš

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok se chýlí ke
svému závěru a je dobré
se poohlédnout za naší
činností v uplynulém
období na obecním
úřadě a v zastupitelstvu
obce.
Začátkem ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka v Tisové a na Zaháji
s výtěžkem 20 902,- Kč. V lednu se konal
obecní ples s rekordně nízkým počtem 50
účastníků. Koncem března byla schválena
účetní závěrka obce za rok 2016 a rozpočet
na rok 2017 ve výši cca 6,8 mil. Kč. Jedním
ze stěžejních bodů bylo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci garáže hasičské zbrojnice a nákup nového automobilu.
V letošním roce byla dokončena oprava střechy mateřské školy v celkové výši 650 tis.
Kč. Po několika peripetiích byla dokončena
projektová dokumentace na výstavbu vodovodu z Tisové do osady Zaháj. V zástavbovém území Dolce II. byla zahájena výstavba
komunikace. Pro zlepšení bezpečnosti
chodců (a v souvislosti s přetížením dopravy
na státní silnici I/35 – objížďka přes obec) se
započalo s výstavbou lávky přes potok a
první částí chodníku u benzínové čerpací
stanice. Po jedenácti letech byla na našem
katastrálním území dokončena „pozemková
reforma“. V tomto roce bylo také započato
s výstavbou nové polní cesty, a to v Pastviskách, která bude v budoucnu napojena na
obec České Heřmanice.
V rámci rozvoje obce a narovnání vlastnických vztahů k pozemkům schválilo zastupitelstvo obce během roku několik nákupů, ale
i prodeje pozemků. Zastupitelstvo obce
schválilo vstup kapitoly vodního hospodářství obce Tisová do společnosti VaK Vysoké
Mýto. Po zkušenostech z let minulých schválilo obecní vyhlášku o nočním klidu. Obec
nechala v rámci nového „Biocentra 73“ vypracovat projektovou dokumentaci na výsadbu 2 tisíc stromů a keřů u potoka pod
Pekárkou.
Obecnímu úřadu se ani v letošním roce nepodařilo najít osobu na všeobecný úklid
obce, sekání trávníků a údržbu obecního
majetku na plný úvazek. I v letošním roce
byla na obecním úřadě řada stížností na sousedovo sekání trávy v době nedělního a svátečního klidu, také na nesekání a neúklid
ploch podél cest a komunikací a také na
volné pobíhání psů. Po roce, a to 1. prosince
2017, se opět otevřela obecní hospůdka. Byla
provedena inventarizace obecního majetku
za rok 2017.
Toto jsou v kostce hlavní body činnosti jak
obecního úřadu, tak i zastupitelstva obce
v letošním roce, které se vymykají každodenní činnosti obvyklé v malé obci.
Vojtěch Eliáš

Těšíme se na Vánoce
„Ježíšek pomalu zapřahá saně. Za oknem vidět je
měsíční svit, zavři teď oči a nastav dlaně, lásku a
štěstí do nich si chyť“.
Jako každoročně k nám na začátku prosince zavítal
Mikuláš a Čert s nadílkou. Starší a odvážnější děti
vystoupily samostatně s básničkou, ti mladší s podporou kamarádů a paní učitelek s písničkou.
Všichni byli moc šikovní, někteří i slibovali, že již
zlobit nebudou. Předvánoční čas prožíváme zdobením interiéru školky, strojením stromečku, zpěvem koled, výrobou vánočních dárků a přáníček

Mateřská škola
pro své nejbližší a přípravou vánočního posezení
u stromečku a čekáním na Ježíška. Copak nám asi
nadělí?
Ve středu 6. prosince 2017 jsme prožili s rodiči i prarodiči ve školce hezké chvíle na předvánoční dílně.
Děti si za pomoci paní učitelek společně s rodiči
pomocí ubrouskové techniky vyrobily skleněné lu-

cerničky na vánoční stůl. Hned v úvodu odpolední
dílny jsme si společně zazpívali koledy a práce nám
šla všem pěkně od ruky. Domů jsme odcházeli
s pravou vánoční náladou.
Na pohádku Andělský příběh divadelní společnosti
Šeherezáda jsme u nás v naší školičce přivítali školáky. To se nás ve školce sešlo, hemžilo se to jako
v mraveništi.
Za všechny z mateřské školy vám přeji spokojené
vánoční svátky s přáním především pevného
zdraví v novém roce 2018.
Dagmar Straková

Preventivní programy
v mateřské škole
Prevence rizikových jevů byla podpořena divadelním představením Zdravé zoubky s pohádkou „O Princezně Zdravěnce“, ve které se děti
naučily správné péči o chrup a inovovaným
programem Zdravá Pětka nadačního fondu Albert, který nás prakticky seznámil se základy
zdravého životního stylu. Preventivní screeningové oční vyšetření zraku předškolních dětí
v rámci projektu Koukají na nás správně? realizované prostřednictvím firmy Prima Vizus

Zdobení vánočního stromu
o.p.s., jsme ve školce zopakovali po dvouleté
pauze a obdrželi jsme z něj certifikát. Podzimního vystoupení dětí pro seniory se aktivně
zúčastnily děti ze skupiny starších dětí a udělaly tak radost nejen svým blízkým. S velkou
chutí zahrály pohádku „O budce“ doplněné
básničkami , písničkami a pohybovou chvilkou.
Věříme, že jsme udělali všem radost. V závěru
děkujeme zřizovateli za zhotovení podezdívky
na čelní straně budovy a chodníku před verandou školky.
Dagmar Straková

Poděkování
Děkuji všem spoluobčanům, kteří nám i v letošním
roce pomohli při chodu obce a obecního úřadu, ať
se to týká úklidu a údržby majetku obce, roznosu
tiskovin, sběru elektroodpadu či sběru použitého
ošacení, ale také při zásobování obce vodou a
údržbou kanalizace, nebo organizací kulturních a
společenských akcí a mnoha dalších věcí.
Vojtěch Eliáš, starosta

Upozornění České pošty

Předvánoční dílny rodičů s dětmi

Návštěva Mikuláše

Česká pošta tímto upozorňuje občany obce na nevhodné poštovní schránky zjištěné u mnoha vlastníků nemovitostí. Schránky jsou často malé,
nevhodné (zatéká do nich dešťová voda) nebo daleko dostupné pro doručení pošty. Připomínky jsou
také na málo znatelné a nevhodně umístěné tabulky s číslem popisným. Pošta předem děkuje za
nápravu.

Školáci ukousli z druhého čtvrtletí
velký kus a těší se na dárky
Rozsviť se už, stromečku!
My si hezkou pusu dáme,
nejmilejší z dárečků je
ten, že se rádi máme.
Školáci ukousli z druhého čtvrtletí už větší kousek
a většině se práce ve škole daří. Však ta naše práce
je pěkná dřina a všichni, kdo se snaží, zaslouží velikou pochvalu.
Prvňáčkové již pěkně čtou, umí napsat některá písmena, sestavují z nich slabiky, slova i krátké věty.
V matematice sčítají a odčítají do pěti, řeší jednoduché slovní úlohy. Stali se z nich už opravdoví školáci.
Starší školáci učivo také zvládají dobře. Za odměnu

škole zpestřili svými stavitelskými dovednostmi.
Po svačině místo pracovního vyučování jsme si
zahráli se stavebnicí Geomag. Toto tvůrčí pracovní
dopoledne se již u nás stává tradicí.
Plavecký výcvik v tomto školním roce jsme výjimečně ještě nezačali. Vzhledem k opravě krytého
bazénu ve Vysokém Mýtě v tomto školním roce již
asi ani plavání nestihneme.
Žáci mají za sebou veřejné vystoupení na besedě
pro seniory. Menší školáci si připravili pásmo říkanek, se kterým se představili na vítání občánků.
Těsně před prázdninami se rozjedeme do Vysokého Mýta na pohádku. Pravou předvánoční atmosféru jsme si užili už v neděli 10. prosince navečer.
Přestože se letos počasí moc nevydařilo, vůbec
nám to nevadilo a my si všichni zazpívali, zahráli a
zarecitovali, alespoň trošičku schováni před velikým větrem u dveří tělocvičny. V doprovodu varhan pak s námi zpívali snad všichni přítomní
známé i méně známé koledy.
Těsně před prázdninami budeme mít ještě ve škole
besídku u stromečku. Rozdáme si dárečky, potěšíme se s nimi a pak honem domů. Společně se budeme se svými rodiči těšit na dárky, které najdeme
doma pod vánočními stromky. A se všemi doma se
budeme radovat, povídat a hrát si. A určitě nezapomeneme ani na televizní pohádky, které bývají
o Vánocích tak hezké. Krásné Vánoce.

Základní škola

Zpívánky
na ně v sešitech vykukují jedničky nebo jiné hezké
známky, které dělají nejen jim, ale i učitelům a rodičům velkou radost.
Koncem října byli menší školáci v mateřské škole
na divadélku. Také v říjnu k nám do školy zavítal
Tonda Obal. Na svých cestách navštěvuje školy a
beseduje s dětmi o tom, jak je důležité třídit odpad.
My v naší škole také třídíme odpad. Beseda byla
hezky připravená a všem se moc líbila. Koncem listopadu byly děti z 1. a 2. ročníku v mateřské škole
na Zpívánkách. Vánoční koledy a jiné písničky si i
děti zazpívaly společně s kytaristou, který je svým
pořadem provázel. Předvánoční čas jsme si ve

Největší výhoda Tisové? Školy
Obec Tisová se rozkládá ve středu trojúhelníku tvořeného třemi městy - Vysokým Mýtem, Chocní a Litomyšlí. I přesto, že je tato vesnička malá,
disponuje mnohými zařízeními. Můžeme zde najít
například obecní úřad, Konzum, různé zájmové aktivity pro mladší i starší občany.
Avšak největší plus Tisové spatřuji zejména v tom,
že zde fungují mateřská a základní škola. V mno-

většina z nás dává přednost televizním pořadům
před setkáním sousedů a občanů obce. Nutno zmínit, že o uspořádání plesu se pokusilo také Myslivecké sdružení v Tisové, ale též neúspěšně. Tak
snad ples příště…
-ve-

Prezidentské volby 2018
Ve dnech 12. – 13. ledna 2018 se konají volby prezidenta České republiky (případně 2. kolo voleb
ve dnech 26. – 27. ledna 2018).
Vážení spoluobčané, využijte svého práva volby a nezapomeňte si s sebou vzíti platný občanský průkaz. Pokud máte potřebu hlasování v přenosné urně z domova, oznamte nám to včas
na obecním úřadě nebo u volební komise.

Srdečný pozdrav všem čtenářům
S potěšením se zdravím s každým člověkem. Rád
pozdravím neznámého ve své obci. Vstřícný jsem
pozdravu i v davu lidí ve městě. Zdravíme se jako
cyklisté. Zdravíme se s turisty na horách a cítíme,
že jsme si blíž, že nám ten pozdrav dává jakýsi
pocit sounáležitosti.
Zdravit nás učily maminky už od narození, dále
paní učitelky ve školkách a školách, sousedé.
Zdravení jsme si měli vštípit jako přirozený projev
vzájemné lidské vstřícnosti a úcty.
Samozřejmě vím, že i v Tisové byla této výchově

vystoupení našich dětí z mateřské a základní
školy a proslovu starosty Vojtěcha Eliáše,
padlo hudební vystoupení s písničkami přesně
do noty zúčastněných. Dle ohlasů z řad seniorů byla tato akce úspěšná. Děkujeme vám
všem, kteří jste se zúčastnili, a přejeme si, aby
takových akcí s poměrně vysokou účastí bylo
v obci více. Přeji všem krásné a pohodové Vánoce bez spěchu a stresu.
Radko Jiroušek

Eva Růžičková

Obecní ples 2018 se po mnoha letech konat nebude
Vzhledem k tomu, že v lednu se uskuteční prezidentské volby a hlavně proto, že se loňského roku
obecního plesu zúčastnilo pouze 50 občanů
(z toho většina přespolních) a prodělek na plese
byl značný, se po mnoha letech obecní ples konat
nebude. Co více k tomu dodat? Žijeme v době, kdy

Beseda seniorů
Tradiční setkání seniorů se letos uskutečnilo
22. listopadu a setkalo se asi s největším zájmem za poslední roky. Přesto, že tentokrát
obecní zastupitelstvo zvalo na toto setkání
jmenovitě asi 200 občanů, přišla „jen“ necelá
polovina. Je to škoda, pohoštění bylo připraveno asi naposledy bývalými nájemci naší
obecní hospůdky Matouškovými. Po krásném

věnována tradičně velká pozornost, ale výsledek
vyvolá mnohdy rozčarování. Když se potkají na náměstí „karosáci“, zdraví se na dálku, ale u „Tisováků“ to v Tisové tak přirozené asi není. Pozdrav
mnohdy nezazní ani v Konzumu či v hospodě, kde
se lidé sesedají dohromady. Považuji pozdrav za
měřítko kulturnosti té které obce i jejích občanů a
věřím, že vylepšením tohoto „detailu“ bychom se
stali světovějšími i milejšími. Přeji vám všem krásné
a pokojné svátky a srdečně vás zdravím.
Ivan Trnka

hých okolních městech a vesnicích jsou tyto školy
přeplněné a rodičům nezbývá jiná možnost, než
své děti vozit například do sousední vesnice či
města, jež jsou vzdálené i několik kilometrů.
Mateřská škola Tisová, ve které i pracuji, má mnohá
pozitiva. Jelikož je zde nižší počet dětí, lze uplatnit
individuální přístup, který ve velikých školkách
spatříte jen málokdy. Dále disponuje nepřeberným
množstvím hraček, výchovně vzdělávacích pomůcek, velikou zahradou, krásnou okolní krajinou a
čistým vzduchem.
Téměř každý den lze podnikat procházky po obci
a pozorovat měnící se krajinu, aniž by vás obtěžovala projíždějící auta a jejich výpary, jako je tomu
ve městech, ať už malých či velkých.
Na závěr bych ráda touto cestou vyjádřila své veliké DÍKY za spolupráci nejen vám, rodičům, se kterými se každý den potkávám v mateřské škole, ale
i vašim dětem. V neposlední řadě pak zřizovateli ZŠ
a MŠ Tisová a celé obci.
Přeji vám krásné Vánoce a Šťastný Nový rok 2018.
Šárka Horáková

Statistika obce
Obec Tisová, osada Zaháj a místní část Bžundov,
mají k dnešnímu dni 570 obyvatel, o 1 osobu více
než v loňském roce.
V letošním roce se narodily 4 děti, 17 osob se přistěhovalo, 2 osoby zemřely, 18 osob se odstěhovalo. Průměrný věk obyvatel v naší obci je 42 roků.
Před třemi lety se naše obec potýkala s úbytkem
obyvatel a poměrně velkou migrací obyvatelstva
(počtem osob přihlášených a odhlášených). -rs-

Tříkrálová sbírka v Zaháji 2018
Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu
6. ledna odpoledne. Těšíme se na setkání s vámi
a předem děkujeme za váš finanční příspěvek
pro potřebné.
Erika Víšková a tři králové

Odpady
V letošním roce se opět zvýšil objem odváženého
bioodpadu z obce. Tímto se opět obracím na občany obce, aby nezatracovali domácí kompostování tak, jak tomu bylo ještě před několika lety.
Naše obec nemá takové možnosti, aby si na svém
pozemku zřídila sběrné místo pro kompostování,
které musí splňovat určité podmínky (evidence a
povolení ŽP, kypření, obsluha). Otázkou v neposlední řadě je, zda občan bude ochoten odvážet
bioodpad na druhou stranu obce…
Termín svozů odpadů od 1. ledna 2018.
Popelnice - v pondělí lichého týdne
Plast - v pátek lichého týdne
Poplatky za odpad se budou na obecním úřadě vybírat od 22. ledna 2018. Stávající známky na popelnicích za rok 2017 budou platit do 31. 3. 2018. Na
upozornění svozové firmy Ekola vás tímto žádáme
o odstranění starých známek do 31. 3. 2018. -ve-

Na závěr jedna pochvala:
V roce 2017 se díky lepšímu třídění komodit
(plastu, skla a papíru) naše obec dostala do první
třetiny žebříčku obcí v rámci kvality třídění odpadů.
Finanční příjem obce od firmy EKO-KOM, která se
zaobírá tříděním a recyklací odpadů, se proto zvýšil již na částku 60 tis. Kč.

Z činnosti oddílů TJ Sokol Tisová
Poslední Tisovské okénko
by mohlo být o jakémsi
bilancování celého roku
2017. Ale nebude. V závěrečném čísle se trošku podíváme na sportovní činnost oddílů, které reprezentují TJ Sokol Tisová.
Než se do těchto řádků začtete, něco málo informací:
17. prosince 2017 pořádá TJ Sokol zájezd do ba-

TJ Sokol

Oddíl stolního tenisu
V letošním roce jsme poprvé v historii obce přihlásili družstvo žáků a žákyň do mistrovské okresní
soutěže stolního tenisu. Po odehrané první polovině soutěže se dělíme v tabulce o 7. místo s Orlem
Orlice.
Vzhledem k tomu, že jsme začínali před dvěma lety
v tělocvičně v Tisové prakticky od nuly, je to malý
zázrak. Jsme jediný registrovaný oddíl v okrese
bez družstva dospělých, takže vítáme každou příležitost, když k nám na trénink přijdou dospělí
hráči a pomohou s tréninkem. Trénujeme 2x
v týdnu, vždy v úterý a v pátek od 16.30 do 18
hodin. O víkendech zpravidla 1x za 3 týdny hrajeme

Hasiči
Pozvání od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů vás zve dne 6. ledna
2018 od 17 hodin do hasičské zbrojnice v Tisové na
prohlídku nově rekonstruované hasičské garáže a
slavnostní předání nového dopravního automobilu, který obec zakoupila s pomocí dotací pro přepravu hasičů. V tento den bude od 18.30 hodin
následovat výroční valná hromada SDH Tisová. Občerstvení je zajištěno.
Další pozvání od hasičů z Tisové je pro širokou veřejnost na tradiční hasičský ples, který se bude
konat v prostorách obecního sálu dne 16. února
2018. K poslechu, a především k tanci, bude hrát
hudební skupina H.I.T. z Litomyšle. Součástí plesu
bude předtančení a také tombola. V neděli 18.
února od 14 hodin na sále v Tisové pořádají hasiči
maškarní karneval. Připraveny budou soutěže pro
děti a hudební maškarní rej.
Na vaši hojnou účast na těchto akcích se již nyní
těší tisovští hasiči.
Josef Pánek, starosta SDH

zénu. Odjezd je v 15 hodin
od zastávky u školy.
2. března 2018 se bude
konat Valná hromada TJ
Sokol Tisová (místo a čas bude včas upřesněn).
Závěrem bych vám všem chtěl jménem Výboru Sokola popřát krásné prožití svátků vánočních a
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2018.
Zdeněk Kurka

soutěžní mistrovské zápasy. Jsem rád, že se naše
řady stabilizovaly a soupiska dětí se rozšiřuje. Poděkování za podporu a materiální pomoc patří místnímu Sokolu (zajištění dresů) a zapůjčení
sokolského auta na zápasy. Poděkování patří i panu
starostovi, který pomohl zajistit a zafinancovat
hrací stoly.
V první polovině soutěže si z našich hráčů nejlépe
vedl Adam Flídr, který udělal za poslední rok největší pokrok (trénuje i individuálně mimo tréninkové hodiny). Dále chodí pravidelně na tréninky
Michal Kurka a Sára Javůrková. Oba se postupně
zlepšují a zvykají si na mistrovské zápasy. Tento
tým doplňuje Marie Eliášová, která si též zahrála
mistrovské zápasy. V záloze jsou připraveni Martin
Popelka a Lukáš Kysela. Na tréninky dochází pravidelně i Marek Šalda, který ale věkem patří už do dorostu. Přesto si ochotně zahraje s ostatními a tím
zlepšuje jejich výkonnost.
Věřím, že druhá polovina soutěže, která začíná 6. 1.
2018 domácím zápasem proti Chocni a končí domácím zápasem 25. 3. 2018 proti Letohradu – Orlici,
bude lepší a pozici si vylepšíme.
Naší další aktivitou bude vánoční turnaj pro mládež do 15 let, který se bude konat 16. 12. 2017 v 9
hodin v místní tělocvičně. Loňský první ročník měl
22 účastníků. Věřím, že ten letošní jej svojí účastí
překoná. Zde se budou moci domácí hráči porovnat s hráči z okolních oddílů. Všichni zúčastnění si
odnesou památný diplom a věcnou cenu. Přijďte
podpořit hráče a určitě si odnesete pěkné zážitky
a proniknete do tajů stolního tenisu.
Vladmír Lipenský

Lední hokej

Sálový fotbal

Choceňská hokejová liga je soutěž v bezkontaktním ledním hokeji pořádaná ve spolupráci organizačního výboru s Městem Choceň a místním
oddílem ledního hokeje HC Spartak Choceň. Letošní 9. ročník CHHL se opět hraje o putovní pohár
starosty Města Choceň. Pohár je po vzoru NHL osazen vizitkami vítězů dosavadních 8 ročníků a bude
čekat na vítěze letošní soutěže. Této soutěže se již
sedmým rokem účastní také tým TJ SOKOL Tisová, který obhajuje loňské třetí místo. V polovině
letošní sezóny je Tisová zatím na pěkném třetím
místě. Více informací a aktuality na www.chhl.cz
Michal Kurka

Tisako Tisová hraje sálový fotbal v soutěži ČFSF Východočeského kraje. V soutěži hraje 6 přihlášených týmů, které se utkají systémem každý
s každým celkem třikrát. Každý tým dle losu odehraje celkem 15 zápasů. V celé soutěži se odehraje
celkem 45 zápasů v 6 turnajích.
V minulém roce jsme ukončili sezónu na druhém
místě. Po prvním úspěšném turnaji letošní sezóny
jsme zatím na prvním místě. Doufáme, že navážeme na úspěchy i v dalších turnajích.
Pořadí: 1. Tisako Tisová 9, 2. Bukvice Vysoké Mýto 6,
3. M. Třebová B 6, 4. Polička B 3, 5. Lanškroun 0, 6. Dolní
Újezd 0.

Ondřej Jetmar

Hospůdka v Tisové
Od 1. prosince 2017 opět funguje tisovská hospůdka. Novým nájemcem je pan Štěpán Filipi
z Horek. Přejeme novému nájemci, i všem občanům obce, aby hospůdka prosperovala ke všeobecné spokojenosti. Vyzývám tímto občany obce,
aby i u nového nájemce byli ochotni si „objednat“
např. rodinnou oslavu.
-ve-

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Upozornění
Upozorňujeme tímto nájemce hrobového místa na
obecním hřbitově na povinnost písemného nahlášení veškerých oprav nebo manipulací s hrobovým
místem na obecním úřadě. Výpočet nájemného
z hrobového místa se odvozuje od dané šíře hrobového místa a z délky 250 cm.

Zpravodaj obce Tisová. Vychází minimálně jednou za čtvrt roku, vydává Obecní úřad Tisová. Kontaktní osoba: Vojtěch
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značkou jsou dílem redakce. Příspěvky dopisovatelů mohou být otištěny pouze pod celým jménem a nemusejí vyjadřovat názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo rozsáhlé příspěvky krátit. Předem nevyžádané materiály nevracíme. Grafická úprava: Ivan Hudeček. 200 výtisků. Do tisovských a zahájských domácností zdarma, též na
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