Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

březen 2013

Plesová sezóna v Tisové
V pátek 15. února se v prostorách Obecního domu v Tisové konal tradiční hasičský ples. Početným,
a věříme, že i spokojeným návštěvníkům plesu hrála
hudební skupina H.I.T. z Litomyšle. Nechybělo ani
předtančení. Letos přijala pozvání děvčata
z tanečního souboru Základní umělecké školy ve

Vysokém Mýtě pod vedením Mgr. Jany Scheiblové,
která svojí iniciativou dala dohromady také druhou
skupinu předtančících žen střední generace. Ženy zaujaly nejen svým nástupem ve stylu 30. let - slaměným
kloboukem, halenkou a sukní s kanýrem, které si
samozřejmě samy ušily, ale i velice líbivou melodií

Slovo starosty
Před 110 lety, 18. a 19.
dubna 1903, byly silné mrazy, sněžilo a válo tak, že
lidé pro závěje ze stavení
nemohli (z Tisovské kroniky). Vážení spoluobčané, přeji vám spokojené prožití blížících se
Velikonočních svátků
a neutuchající upevňování rodinných a sousedských vztahů.
-ve-

Snažení člověka
“Stokrát každý den si připomínám, že můj
vnitřní i vnější život závisí na úsilí druhých lidí,
živých i mrtvých, a že se musím hodně snažit,
abych dával tolik, kolik jsem dostal a stále
dostávám”.
Albert Einstejn, fyzik,
nositel Nobelovi ceny, zemřel r. 1955

Maškarního bálu se zúčastnily desítky spokojených dětí i jejich rodičů.

Hello Dolly ze známého muzikálu. Nechyběla ani
tradiční tombola, letos s mnoha neživými divokými
ptáky. Stejně jako vloni byla návštěva hasičského plesu mnohem větší, než s jakou se setkal obecní bál.
V neděli 17. února byl sál připraven na dětský
maškarní karneval. Sál zaplněný desítkami masek,
které si děti společně s rodiči donesly, byl předpokladem dobré zábavy. Pořadatelé připravili pro děti hry
a soutěže s vyhlášením nejlepších kostýmů. Maškarní
rej se konal za doprovodu reprodukované hudby. Také
tombola pro děti byla velmi zdařilá, a to především
díky štědrým sponzorům.
Děkuji pořadatelům i všem ostatním za pomoc při
obou akcích. V příštím roce se těším opět, že se na sále
v Tisové sejdeme na hasičském plese a dětském
maškarním karnevalu. Josef Pánek, foto I. Hudeček

Od narození spisovatele Tobiáše Eliáše uplynulo 150 let
Ve středu 9. ledna si obyvatelé Tisové připomněli sto
padesáté výročí narození českého spisovatele, tisovského rodáka Tobiáše Eliáše. Setkání se zúčastnil
také Eliášův pravnuk Jan Svoboda, který se památce
svého slavného předka poklonil rovněž u jeho hrobu
na hřbitově v Sadské. Právě zde, v roce 1939 ve vile
“Tisová”, dožil Tobiáš Eliáš Tisovský svůj plodný život.

Vzpomínkovou akci s následnou besedou uspořádali členové občanského sdružení Ecce Tisová.

Rozpočet obce Tisová
na rok 2013
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 20. března
schválilo finanční rozpočet na letošní rok. Předpokládané příjmy dle prognózy ministerstva financí jsou
stanoveny ve výši 7,4 mil. Kč.
V kapitole výdajů jsou naplánovány tyto položky: Výstavba a oprava komunikací 810 tis. Kč, Vodní
hospodářství 540 tis. Kč, Základní a mateřská škola
917 tis. Kč, Kultura, církve, sdělovací prostředky 189
tis. Kč, Tělovýchova a zájmová činnost 350 tis. Kč, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1015 tis. Kč,
Ochrana životního prostředí (odpady, veřejná zeleň)
430 tis. Kč, Požární ochrana 90 tis. Kč, Státní správa,
územní samospráva 1584 tis. Kč, Splátka úvěrů 1375
tis. Kč, Kapitola výdajů celkem: 6,635 mil. Kč.
Dokončení na straně 4

V tak zvané Drozdově akademii, soukromé školičce
německy mluvícího zběhlého rolníka z litomyšlského
panství Drozda, započala se cesta tisovského rodáka
Tobiáše Eliáše za vzděláním. Do roku 1872, kdy byly
v Tisové položeny základy pro vznik obecné školy, byl
zmíněný učitel Drozd jediným člověkem, který se
vzdělávání místních dětí pravidelně věnoval.
Pokračování na straně 3

Oprava mostu u Mateřské školy

Volba prezidenta ČR
První všelidové volby prezidenta České republiky se konaly za velkého zájmu občanů ve dnech 11. - 12. ledna 2013. Do druhého kola postoupili dva kandidáti: Karel
Schwarzenberg a Miloš Zeman. V kole druhém, které se konalo ve dnech 25. - 26. ledna 2013, zvítězil v Tisové Karel Schwanzenberg s počtem hlasů 165 a druhý se
umístil Miloš Zeman s počtem hlasů 133. V celostátním součtu ovšem vyhrál Miloš Zeman. Volební účast v obci byla 69 %.

Od zápisu uplynuly téměř dva měsíce
Pomaličku k nám přichází jaro a s nástupem hezkého
počasí možnost i lepšího a delšího využití volného
odpoledne pro děti na hřišti, v přírodě či u kamaráda.
Školní povinnosti ale čekají na každého žáka i v tento
čas. Všichni školáci učivo ve škole dobře zvládají.
A čas utíká jako voda.
Necelé dva měsíce uplynuly již od zápisu dětí do první
třídy. Letos budoucí prvňáčky přivítal ve škole pejsek
a kočička. Malí školáci plnili různé úkoly a za dobré
splnění dostávali odměnu. Všichni se úkolů zhostili
skvěle.
K zápisu se dostavilo letos devět budoucích školáků pět děvčat a čtyři chlapci. Všichni jim přejeme, ať se
jim na podzim ve škole líbí a chodí do školy rádi.
19. února jsme se byli podívat v mateřské škole na
zahradě na dravce a sovy. Práce s těmito dravci se nám
všem líbila. Některým z nás tito ptáci, na které jsme si
mohli i sáhnout, naháněli trošičku i strach. V úterý 5.
března za námi do Tisové přijel cirkus. Představení
bylo připravené opět v mateřské škole. Všechna
předvedená čísla programu od nás sklidila zasloužený
potlesk.
Naše malá školička nezůstává v různých aktivitách
pozadu za velkými školami. Delší dobu jsme sbírali
plastová víčka od lahví. Nasbírali jsme jich čtyři pytle.
A když jsme se v televizi dozvěděli, že hasiči z Bučiny
sbírají víčka pro malého Danečka a chystají se je
dovézt jeho rodičům, zavolali jsme jim a sesbíraná víčka jsme jim nabídli. Přijeli si pro ně hned druhý den.
Ve sběru víček chceme dál pokračovat. Sbírají se čistá
víčka od PET lahví, bez cenovek a jiných nálepek, ne
od Jupíků. Víčka od aviváže musí být zvlášť. Budete
sbírat s námi? Přispějete i vy na dobrou věc? Děkujeme.
Každoroční plavecký výcvik nám v letošním školním

roce skončil v únoru. Tak jako každým rokem jsme do
bazénu jezdili společně se školami ze Zálší a Českých
Heřmanic. Na závěr dostali všichni žáci mokré
vysvědčení.
Celoplošný preventivní výukový program “Zdravé zu-

by” znají naši žáci velice dobře. Věnují se mu při hodinách prvouky.
Plánovaná květnová besídka pro maminky dá všem
účinkujícím velikou práci a přípravu. Všichni věří, že
se budou líbit, nic nespletou a vše se jim podaří. Děti
mají už připravený pro maminky vlastnoručně vyrobený dárek.
I letos budeme oslavovat Den Země. K ochraně životního prostředí přispíváme mimo jiné sběrem hliníku
(víčka, plechovky), papíru, víček od nápojových lahví
a vybitých baterií. Také se brzičko pustíme do sběru
léčivých bylinek. Pomerančovou a citronovou kůru
sbíráme celoročně. Za sběr si vyděláme nějaké korunky, které se nám dětem vždy hodí.
Koncem dubna se opět slétneme na čarodějnický
sněm na zahradě mateřské školy. Věříme, že se nám
i počasí vydaří stejně tak, jako v minulých letech.
Do konce školního je celkem ještě daleko, práce
a plánů máme velice mnoho, ale my věříme, že se nám
vše povede a že všechno, co nás čeká, stihneme.
Základní škola v Tisové se již po několik let potýká
s malým počtem dětí, které školu navštěvují. Dětí se
v minulých letech narodilo v obci málo a proto byl
i nízký počet žáků v naší škole. Ale již příští školní rok
a roky následující to bude jiné. Dětí je v obci víc a proto se obecní úřad jako zřizovatel rozhodl, že obnovíme po několika letech druhou třídu, aby tisovské
děti nemusely do školy každý den dojíždět. Od září
bude mít naše škola opět dvě třídy. V první třídě budou ve spoji dva ročníky (1. a 2.) a v druhé budou také
dva ročníky (3. a 4.). Na konci školního roku se letos
tedy s nikým loučit naše škola nebude a po prázdninách se všichni zase spolu sejdeme.
Eva Růžičková

Z tisovské kroniky
Před 110 lety, 18. a 19. dubna 1903, byly silné mrazy,
sněžilo a válo tak, že lidé pro závěje ze stavení
nemohli.
Před 100 lety Hasičský sbor na Derflíku 5. ledna uspořádal první ples, který se vydařil.
Před 100 lety, 11. června věnoval Jan Čihák do kaple
nová okna a uhradil vymalování.
Před 100 lety projednávalo obecní zastupitelstvo
možnost elektrického osvětlení v obci.
Před 90 lety obecní zastupitelstvo jmenovalo čestným občanem obce Tobiáše Eliáše Tisovského.
Před 85 lety Sbor dobrovolných hasičů zakoupil
druhou ruční stříkačku.
Před 80 lety Včelařský spolek pro Tisovou a okolí dne
2. dubna pořádal 4. Valnou hromadu.
Před 60 lety byla uspořádána první Benátská noc na
kluzišti hokejového oddílu.
Před 50 lety, 26. února se konala výroční schůze
sloučeného JZD Tisová a Zaháj. Předsedou byl zvolen
Jan Jůva.
Před 50 lety byly zahájeny přípravy na rozšíření silnice u Kameníkova mlýna č. 15. Dosud se jezdilo
kolem Faltysových.

Úklid obce

Sběr železného
šrotu
Sbor dobrovolných hasičů provede v obci Tisová sběr
starého železa. Sběr se uskuteční v pátek 12. dubna
odpoledne. Hasiči žádají občany Tisové, kteří chtějí
touto formou přispět do hasičské pokladny, aby
připravili železný šrot k obecním cestám.
Předem všem děkujeme.
Josef Pánek, starosta SDH

Pozvánka na soutěž
ve střelbě ze vzduchovky
Na začátku prázdnin pořádá již poněkolikáté naše
myslivecké sdružení pro širokou veřejnost soutěž ve
střelbě ze vzduchovky. Letos se tato především mezi
dětmi oblíbená akce uskuteční 22. června ve 14 hodin
u myslivecké chaty na Vinicích. Nejen pro soutěžící
bude připravena myslivecká kuchyně i další občerstvení. Na Vaši účast se těší členové MS.
Mgr. Jan Sedláček

Obracím se s prosbou na všechny spoluobčany, aby
nám opět, jako každým rokem, pomohli s úklidem
obce, nejen okolo svých nemovitostí, ale i přilehlých
veřejných prostranství. Obecní úřad i pro letošní rok
opět objednal zapůjčení 2 ks velkých kontejnerů na
trávu a listí (bioodpad). Problémem nadále zůstává
skládkování tohoto odpadu. Proto opět apeluji na
všechny spoluobčany, pokud jim situace jenom
trochu dovolí, aby zakládali své komposty a výsledným produktem zhodnocovali své trávníky a zahrádky. Starosti nám dělá kontejner u hřbitova, ve kterém
nacházíme stále častěji různý odpad z domácností
a drobný odpad ze stavby všeho druhu. Prosím proto
spoluobčany, aby do kontejneru u hřbitova nevhazovali žádný domácí odpad ani podlahové krytiny. -ve-

MS Dubina Tisová

Výroční členská
schůze
V sobotu 9. března se v tisovské hospůdce konala
výroční členská schůze našeho mysliveckého
sdružení. Kromě členů přijal pozvání také starosta
obce Vojtěch Eliáš.
Schůzi zahájil a řídil předseda MS Vlastimil Mrkvička,
který ve své zprávě zhodnotil činnost sdružení v minulém roce. Přítomní vyslechli také zprávu mysliveckého hospodáře Miloslava Zachaře, pokladníka Zdeňka Roušara a také revizní zprávu, kterou přednesl
František Šereda. Součástí jednání byla také volba
nového výboru pro období 2013 - 2018. Předsedou byl
opět zvolen Vlastimil Mrkvička, funkci místopředsedy
bude vykonávat Ing. Josef Sedláček, pokladníkem MS
se stal Ing. Ctirad Doubek, jednatelem Mgr. Jan Sedláček, funkcí mysliveckého hospodáře je i nadále
pověřen Miloslav Zachař. Přítomní dále projednali
a schválili plán práce a finanční plán na rok 2013.

Valná hromada

honebního společenstva
Dne 9. února se konala valná hromada honebního
společenstva Tisová. Na tomto výročním jednání se
kromě jiného uskutečnila volba nového výboru
honebního společenstva. Bylo také rozhodnuto, že se
vlastníci pozemků zříkají svých podílů. Částka 15 tisíc
korun bude použita jako příspěvek tisovským dětem
(škola, školka), stejná suma podpoří zlepšení životního prostředí v katastru naší obce (výsadba stromů
apod.). Za toto rozhodnutí vlastníkům pozemků
děkujeme.
Ing. Ctirad Doubek

Od Nového roku do Velikonoc...
Začátek ještě zimního
povánočního času nám
zpestřily stavby z magnetické stavebnice Geomag.
Stavby z nich si vyzkoušely všechny děti dle svých
schopností. Zimní čas doplnily i sportovní zimní
radovánky na sněhu na kopci. Dětem se velmi líbily
a doufejme, že přispějí i k jejich otužování, především
posilováním imunitního systému.

učitelkou Křížovou vyrobili na uvítanou k zápisu
zvířátka z odpadového
materiálu, který oni sami
s rodiči nasbírali a přinesli do školičky. Někteří
z nich si se zájmem vyzkoušeli, jak si ve školce hrajeme a cvičíme. Rádi je uvítáme již poslední letní
prázdninový týden.
Karnevalové veselí bylo podtrženo i výrobou dětmi

V rámci týdne pod názvem “Kde pracuje moje
maminka a tatínek” jsme navštívili místní Zemědělsko obchodní družstvo. Za možnost návštěvy tímto
děkuji Ing. Václavu Peterkovi a za pro děti poutavé
vyprávění s prohlídkou panu Morávkovi.
Na konci měsíce ledna všichni předškoláci hrdě
kráčeli k zápisu do první třídy. Tímto bych jim za
všechny zaměstnance školky ze srdce popřála, aby
si tak dobře, jako u zápisu, od září vedli ve školních
lavicích.
Měsíc únor byl prodchnut i zápisem dětí do
mateřské školy. Našimi novými školáčky od 1. září
následujícího školního roku 2013/2014 budou
V. Peterka, V. Horský, E. Černínová, T. Vérová,
A. Kurková, D. Hodek, pro které ti nejstarší s paní

vyrobených jednoduchých masek. Plavecký výcvik
zdobily zdařilé výkony našich předškoláčků.
“Mokré vysvědčení” jim ve vysokomýtském plaveckém bazénu předal sám “Vodníček”. Tentokrát svým
nejlepším výkonem oslnila V. Mikulecká, která uplavala celých 12 metrů.
Ukázka výcviku dravců na zahradě naší mateřské
školy, kterou s námi shlédla i místní ZŠ, obohatila
poznávání živé přírody dětí. I cirkusové představení pražského cirkusu CARNEVAL zpestřilo nám
začátek jara. Představení bylo ukázkou nejen
cvičených psů, ale i představením artistických
výkonů.
V polovině března nás navštívili učitelé ze ZUŠ
Vysoké Mýto s ukázkou hry na hudební nástroje,
které si děti mohly nejenom prohlédnout, ale
i vyzkoušet svoje “muzikantské umění” na
baskřídlovku a klarinet pod vedením pana.učitele
Václava Drobného a jeho kolegy. Tato akce byla
i prezentací Dne otevřených dveří Základní
umělecké školy Vysoké Mýto.
Tradici Velikonoc jsme zahájili pečením výrobků
z perníkového těsta. Pod rukama dětí vyrostly
zahrádka, zajíci i velikonoční vajíčka. Všechny tyto
výrobky přispívají k výzdobě školičky.
Všem rodičům děkuji za sběr odpadových surovin. Finanční částky byly a budou použity jako příspěvky na
realizaci akcí pro děti pořádaných naší školou. Hezké
jarní dny a krásné velikonoční svátky přeje
Dagmar Straková

Mateřská škola

Od narození spisovatele Tobiáše Eliáše uplynulo 150 let
Dokončení z titulní strany
Za skromný finanční příspěvek od rodičů žáků, na otop a jídlo, vyučoval děti lámanou češtinou samotným
základům vědění. Ve světnici statku za kovárnou
získávaly první vědomosti pětileté a starší děti. Řada
z nich byla zapsána k povinné školní docházce
v sousedních Českých Heřmanicích, avšak tenkrát byli
učitelé rádi, že jsou žáci k nějaké pravidelné vzdělávací povinnosti vůbec vedeni a tolerovali i to, že se
každoročně zapojovali do polních, především žňových
prací. Dalšími osobnostmi, které malého Tobiáše na
cestě životem ovlivnily, byli první učitel tisovské
obecné školy Josef Vojtíšek, který bydlel na statku jeho rodičů, pedagogové měšťanské školy ve Vysokém
Mýtě nebo profesor litomyšlského gymnázia Alois
Jirásek. Právě jemu věnoval Eliáš dílo s názvem “Alois
Jirásek, jaký byl” vydané v roce 1936. Svoji literární
činnost zaměřil především na děti a mládež. Vedle své

Setkání u památníku postaveného v roce 2008 na počest
Tobiáše Eliáše u jeho rodného domu čp. 46. Po skončení

pietní vzpomínky se konala přednáška Zdeňka Horáka
z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

profese vrchního účetního rady psal příběhy
ovlivněné láskou k přírodě. “V knížkách o zvířátkách
chtěl působit na utváření mravních hodnot, zvířecí
hrdinové byli vždy ztělesněním pozitivních vlastností,
ať už šlo o kmotra čápa, neklesajícího na duchu, hbitou myšku nebo chytrého lišáka Ferina. Dával dětem
příklad a pokračoval tak v odkazu učitele Drozda,”
říká pracovník vysokomýtského muzea Zdeněk
Horák, který o životě a díle slavného tisovského rodáka vedl v sále obecního domu přednášku.
Kladný vztah Tobiáše Eliáše k rodné obci vyjadřuje nejen jeho přízvisko Tisovský, ale také název vily v Sadské, kam se spisovatel v roce 1928 přestěhoval a na
které je od letošního ledna umístěna pamětní deska.
Vztah Tisovských ke slavnému rodákovi a čestému
občanu obce zase dokládá pamětní kámen, odhalený
na jeho počest u jeho rodného domu čp. 46 v roce
2008.
Text a foto Ivan Hudeček

Tříkrálová sbírka v Zaháji
V naši obci se Tříkrálová sbírka konala již počtvrté.
Letos proběhla v sobotu 5. ledna odpoledne. Měli jsme
štěstí, protože nám počasí opravdu přálo. Zatímco
dopoledne vydatně pršelo, odpoledne se na nás
chvílemi usmívalo sluníčko. Moji tři králové byli v dobré náladě (i když Nela trochu promokla při dopoledním chození v Tisové) a těšili se na koledování pro
charitu. Proto byli zklamaní a smutní u zavřených dveří. Přestože věděli, že někdo prostě nemusí být doma nebo třeba přispívá na jiné potřebné... Ale i tak
chtěli na každé dveře psát K + M + B (zkratku z latin-

ského “Christus mansionem benedicat” - což znamená
“Kristus žehnej tomuto domu” - a to si myslím, potřebuje každý...). Budeme se na vás těšit zase v příštím
roce. Celkem se v Zaháji vybralo 3 040,- Kč.
V roce
2012 3 150,- Kč,
2011 2 895,- Kč
2010 3 252,- Kč
Všem dárcům děkujeme jménem potřebných našeho
regionu. A my koledníci DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNOST,
MILÉ PŘIJETÍ A KLADNÉ OHLASY. V Tisové včetně Zaháje se letos vybralo celkem 16 850 Kč. Erika Víšková

Hasiči Tisová
Výroční schůze hasičů
Sbor dobrovolných hasičů z Tisové zhodnotil loňský
rok 2012 v sobotu 12. ledna, kdy se konala Výroční
valná hromada sboru. Téměř 50 účastníků schůze se
usneslo, že je nutné pokračovat ve všech směrech
dosavadní činnosti sboru, a to především v práci
s hasičskou mládeží.
Josef Pánek

Rozpočet obce Tisová
na rok 2013
Dokončení z titulní strany

Vpravo: Erika Víšková a tři králové: Péťa (šel poprvé) a Nikola Opařilovi z Netřebí a Nela Pánková z Tisové.

Při přípravě diskoték je každá ruka dobrá
Každoročně s příchodem jara začínáme připravovat již
tradiční diskotéky Tisovského léta. Tyto akce vyžadují k dobrému zajištění účast velkého množství dobrovolníků - pořadatelů. Nových pořadatelů nám ale moc
nepřibývá. Léta diskotéky zajišťují téměř jedni a ti
samí lidé. Touto cestou jsme se rozhodli vás požádat
o pomoc. Budeme moc rádi za každičkou pomocnou
ruku.
Výtěžek z těchto akcí je používán, spolu se členskými
příspěvky, na činnost naší tělovýchovné organizace.
Patří mezi to také údržba, provoz či oprava sportovního areálu s klubem a garážemi. Každým rokem
spolkne investice do tohoto areálu nemalou částku.
Dále je to provoz tenisového hřiště, pořádání

sportovních akcí, nákup a obnova sportovního
náčiní, zájezdy pro členy (muzikál, bazén).
V tělocvičně se staráme o její úklid, platíme uklízečku. Proto si každý den můžeme v tělocvičně zasportovat bez obavy z toho, že se domů vrátíme
špinaví. Pokud bychom se rozhodli s diskotékami
skončit, téměř žádný příjem nebo zisk by naše TJ
neměla a pak by to znamenalo asi to, že by si každý
vstup a užívání prostor určených ke sportu musel
zaplatit. Naše chlouba, náš areál, by začal chátrat
a naše předchozí snažení a práce by tak přišly vniveč.
Proto mezi sebou přivítáme každého nového pomocníka z řad sportovců nebo jen nadšenců pro sport.
Předem všem moc děkujeme.
Výbor TJ

Vzniká projekt videokroniky obce
Tisová se může stát prostřednictvím celosvětového internetového prohledávače Youtube známou doslova
na celé planetě. Na této populární síti zveřejňovaná
videokronika naší obce bude postupně vznikat ve
spolupráci s panem Janem Svobodou z Prahy, kterého
k Tisové váže silné citové pouto a z jehož iniciativy
tento projekt vzniká. Tzv. digitálními kronikáři se mohou stát všichni, kdo pořídí videozáznamy
z důležitých okamžiků života obce i jejích obyvatel.
Může jít například o záznamy ze slavností pořádaných
v obci, z vítání občánků, ze srazu rodáků, kulturních
akcí, zahájení provozu obecních investic, oslav významných životních jubileí, začátku a konce školního
roku, cvičení místních hasičů, sportovních utkání
a podobně.

TJ Sokol Tisová
Pozvánka na valnou hromadu
TJ Sokol Tisová zve všechny občany na valnou hromadu, která se bude konat dne 19. dubna na sále
Obecního domu. Začátek v 19 hodin.

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Oficiálním digitálním kronikářem je Ivan Hudeček
(čp. 20, tel.: 724 652 005). Nahrané pásky, případně
karty předá Janu Svobodovi, který provede všechny
tři úkony související se zpracováním hrubého, nesestřihaného materiálu, to jest nahrání záznamu do
Pinnacle studia, editaci (sestříhání, doplnění titulků,
komentářů a hudebního doprovodu) a následný export do souboru MPEG. Zapůjčené nahrávky budu vráceny majitelům do cca 14 dnů.
Nahrávky budou poté rozděleny na jednotlivé díly,
členěné podle věcného klíče. Po dokončení příslušného dílu a odsouhlasení jeho obsahu i formy vedením obce, bude tento díl umístěn na Youtube. Postupně tak vznikne všem snadno přístupná digitální
kronika obce. Při zadání hesla Obec Tisová digitální
kronika do vyhledávače Youtube budou automaticky
vyhledány jednotlivé díly kroniky a zájemce si je bude
moci přehrát. “Videokronika by nejen tak zvaně zviditelnila obec, ale hlavně by mohla pomoci vytvořit
atmosféru sounáležitosti. Nahrávky bude možné
promítat v restauraci či v kulturním domě, ale i v jednotlivých domácnostech. Vystupujícími budou sami
obyvatelé obce a to by mohlo být často podstatně zajímavější než mnohé televizní seriály,” říká Jan Svoboda.

Plán na rok 2013
V letošním roce se bude pokračovat m.j. v dokončení
plynovodního řadu, výstavbě obrubníků a základní
asfaltové vrstvy na části komunikace v zástavbovém
území Dolce. Obec zažádala o dotace na výměnu oken
v mateřské škole. V osadě Zaháj máme v plánu opravu
cesty na kopci, v tělocvičně vyměnit osvětlení a nevyhovující izolaci stropu, čelní zeď kaple opatřit novým
nátěrem, vypracovat projektovou dokumentaci na
úpravu komunikace a nového chodníku od
Růžičkových po Suchomelovy, rozšířit terasu
u hospody, prohloubit vodního náhon na rybníky od
areálu TJ až po Jiroutovy, opravit prasklý most u MŠ a
vymalovat přízemní prostory v ZŠ.
Text a foto Vojtěch Eliáš

Čištění vodního náhonu u fotbalového hřiště.

Bioplynová stanice
ve zkušebním
provozu
V areálu střediska Zemědělsko obchodního
družstva v Tisové u Vysokého Mýta byl zahájen
zkušební provoz nové bioplynové stanice.
Postavena byla na místě starých a nevhodných
objektů živočišné výroby, které již několik let
nebyly k chovu dobytka využívány. Jejich demolice tak byla jedinou rozumnou variantou.
Celková investice, zahrnující likvidaci původních objektů, stavbu nového zařízení, souvisejících silážních jam a teplovodu, dosáhla 117
milionů korun. Financování je zajištěno formou investičního úvěru se splatností čtrnácti
roků.
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