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Tisovou se přehnala povodeň
Červnové povodně v Čechách napáchaly velké škody
a co je daleko závažnější, vyžádaly si i oběti na životech. Naší obci se povodeň vyhnula a občané obce
přispěli postiženým povodní sbírkou, kterou uspořádal Obecní úřad na výzvu o.s. Diakonie Broumov. Je
třeba, abychom věděli několik základních informací,

dle povodňového plánu.
3 stupeň - stav ohrožení. Vyhlašuje se při ohrožení
životů a majetku v záplavovém území. Provádějí se zabezpečovací a záchranné práce a případně evakuace
osob.
Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat stravu na je-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Přeji vám a vašim dětem
krásné a spokojené prožití
letošního léta.
Vojtěch Eliáš,
starosta

Pozornost člověka
Místo soustředění na problémy světa věnujte
svoji pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a míru.
Josef Lux, významný český politik
devadesátých let dvacátého století
zemřel 21.listopadu 1999

Nový chodník
V minulém roce měla naše obec ojedinělou možnost
odkoupit od paní Marie Bendové její nemovitost č.14.
Tím se otevřela mimořádná příležitost dobudovat chybějící chodník mezi Tisovou a Pekárkou, tedy
v místech, kde chodník velice chybí, kde se nachází
velmi nebezpečné a v zatáčkách málo přehledné dopravní hrdlo, hlavně pro chodce, cyklisty a maminky
s kočárky. Nová výstavba v Dolcích a na Pekárce toto
řešení významně podporuje.
Dobrovolník, odklízející naplaveniny, ukazuje přihlížejícím, kam až před několika hodinami sahala hladina potoka.

jak se chovat v případě mimořádné události, kterou je
povodeň.
Stupně povodňové aktivity:
1 stupeň - stav bdělosti. V tuto chvíli je třeba zvýšené
pozornosti. Svoji činnost zahajuje hlásná služba a
hlídková služba.
2 stupeň - stav pohotovosti. Vyhlašuje se pro jednotky integrovaného záchranného systému
a provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně

Poděkování

den den, doklady, hygienické potřeby, léky, náhradní
oblečení, obuv, deku, baterku, mobilní telefon, ešus,
jídelní příbor atd. Tyto věci je vhodné umístit do batohu a opatřit jej visačkou se jménem. Pokud člověk má
tyto informace na vědomí, lépe překoná nástrahy mimořádné události. Doufám, že nebude v naší obci
potřeba těchto opatření.
Josef Pánek, místostarosta obce
Foto Ivan Hudeček

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli do mimořádné sbírky použitého ošacení a čistících prostředků
na pomoc oblastem postiženýn povodněmi. O tuto sbírku jsme byli opětovně požádáni o.s. Diakonie Broumov.

K dnešnímu dni je tento dům nejen zbourán, ale obec
již dostala souhlasné stanovisko od Správy a údržby
silnic, od Správy majetku Pardubického kraje a Dopravního inspektorátu Policie ČR. K Dnešnímu dni firma Optima z Vysokého Mýta zpracovává projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a pro žádost o
dotaci na tuto stavbu.
Málokdo z nás si již pamatuje, že před 50 lety vedla
hlavní okresní silnice od Faltysových (dnešní sídlo
firmy Tlapa), až k Synkovým u mostu. Cesta kolem Kameníkova mlýna sloužila pouze pro místní provoz.
V roce 1965 došlo k výměně těchto silnic, stodůlka u
mlýna byla ubourána, břeh u Pechancovy kovárny byl
odbagrován a silnice rozšířena. Tento stav byl celé desetiletí neměnný a pouze odkupem Bendova stavení
může dojít ke zlepšení dopravní průchodnosti v této
lokalitě.
-ve-

Konec školního roku v naší škole
Nejkrásnější měsíc v roce je tu. U nás ve škole o to
krásnější, že je posledním školním měsícem. Na děti
čekají dva dlouhé měsíce odpočívání, her a zábavy.
Však si je také zaslouží. Po celoroční pilné práci si
potřebují odpočinout a nabrat zase nové síly do
dalšího školního roku.
Pokud se každý za sebe ohlédne, uvidí spoustu práce,
píle a snažení uplynulého školního roku. Minulý
měsíc všichni žáci ZŠ i MŠ předvedli, co se naučili ve
volných chvílích, o přestávkách či po vyučování.
Besídka maminkám k jejich svátku se všem líbila. Sál
Obecního úřadu se zcela zaplnil. Všechny přítomné
přivítal pan starosta Vojtěch Eliáš. Odměnou dětem
byl nejen potlesk obecenstva, ale i sladkost jako
odměna od obecního úřadu.
Poslední dubnový den jsme se společně s MŠ vypravili
na “čarodějnické rojení.” Už od rána bylo možné
v naší škole potkat čarodějnice a čaroděje. Po důkladné přípravě ve třídě a čarodějnické hymně jsme se
všichni vypravili na zahradu do MŠ. Tam si všechny
čarodějnice a čarodějové “zalétali” na svých košťatech, zasoutěžili si a na čarodějnickém ohni opekli
dobrou svačinku.

23. dubna jsme si již tradičně zajeli do Vysokého Mýta
na Den Země. Dva dny poté jsme se společně s MŠ
těšili v tělocvičně z besedy s chovateli papoušků
z Králík.

Začátkem června se ti nejlepší sportovci vypravili do
Vysokého Mýta na závody v atletice. Na stadionu se
sešlo jedenáct školních družstev na již tradiční
Školympiádě, kterou pořádá ZŠ Javornického.

všichni ze školy zajedeme a tím tak ukončíme letošní
školní rok. V pátek se rozběhneme s vysvědčením
domů a budeme si užívat dlouhé dva měsíce prázdnin.
I o letošních prázdninách se bude v naší škole pracovat. Opravovat se budou dolní místnosti a ty pak
malíři vymalují. V září bude naše škola zase o něco
hezčí.
Přeji všem - školákům i jejich rodičům i prarodičům,
ať si nadcházející prázdniny užijí společně ve zdraví,
spokojenosti a radosti.
Po prázdninách se všichni společně opět v naší
školičce sejdeme a s chutí se pustíme do nové práce.
Novým prvňáčkům přeji, ať je těšení se do školy
provází po celou školní docházku.
Eva Růžičková

17. června jsme ve Vysokém Mýtě shlédli velice zajímavou a vydařenou projekci Madagaskar a podívali
jsme se z Pražské věže po Vysokém Mýtě a jeho okolí.
Výstup na věž nám zařídil pan starosta Miloslav
Soušek. V muzeu na nás nikdo neměl čas a tak díky
němu jsme se mohli pokochat překrásným výhledem
z této věže. Panu starostovi děkujeme.
Ve středu 26. června se vypravíme s rytířem
Toulovcem po památkách města Litomyšle, kam si

Zápis povodňové komise
Povodňová komise konstatuje, že v sobotu 27. dubna 2013 došlo v katastrálním území obce Tisová k
rozvodnění vodního toku. Příčinou rozvodnění byl
přívalový déšť v obci Sloupnice. Oznámení o
zvýšení hladiny na vodním toku v obci Sloupnice a
následně v obci České Heřmanice bylo telefonicky
oznámeno starostovi obce Tisová v 16.40 hodin.
Starosta obce následně vyhlásil místním rozhlasem
nebezpečí v okolí vodního toku občanům obce a
vyzval je k odstranění možných překážek kolem
potoka. Výjezdová jednotka obce byla aktivována
v 17.12 hodin. Poplach byl vyhlášen místní sirénou.
Tato výjezdová jednotka spolu s dobrovolníky z řad
občanů obce Tisová započala s odstraňováním připlouvajících naplavenin, a to především u všech
mostů v obci, aby nedošlo k zmenšení průchodnosti vody u těchto mostů. Spolu s místní jednotkou hasičů zasahoval i Hasičský záchranný sbor z
Vysokého Mýta. Činnost jednotky hasičů z Tisové
pokračovala čištěním místní komunikace v okolí
mostu u Borovcových. Ukončení zásahu bylo ve
21.30 hodin.
Návrh protipovodňových opatření
1/ Odstranění všech překážek ve vodním toku a v

správcem vodního toku Povodí Labe.
3/ Zarovnání pozemků dle katastrální mapy s
ohledem na vlastnická práva Povodí Labe a ostatních sousedů vodního toku.
4/ Za mostem u Sárovce, směrem na místní část
Bžundov, odstranit betonové sloupy, které dříve
byly využívány ZOD Zálší k napouštění cisteren
vodou.

jeho okolí, aby nedocházelo k odplavení předmětů a
následně k jejich nahromadění u mostů. Tyto předměty je nutné odstranit po celém toku potoka až po
napojení do řeky Loučné.
2/ Odstranění naplavenin a bahna pod splavem u Jetmarových, Stoklasových, Borovcových, Jandových,
Suchomelových. Bagrování bahna konzultovat se

Obecní úřad děkuje občanům, kteří sousedí s potokem, že uposlechli výzvy Povodí Labe a uklidili
své pozemky v okolí vodního toku a tím přispěli k
plynulejšímu zvládnutí odtoku přívalové vody. I
nadále je třeba okolí vodního toku udržovat a
neukládat zde žádné předměty, komposty, ploty a
lávky.
Josef Pánek, místostarosta obce
Foto Ivan Hudeček

Varování

Podomní prodejci
a dealeři
Jako v mnoha dalších obcích i v obci Tisová obcházejí
rodinné domy různí podomní prodejci nabízející zboží
všeho druhu za relativně výhodnou cenu. Další
podobnou skupinou jsou dealeři, kteří nabízejí
například výhodnou dodávku elektřiny, plynu apod.
Samozřejmě, že osloví také nejvíce ohroženou
skupinu občanů, kterou jsou senioři. Těm nabízejí
kontrolu plateb za elektrickou energii, sipo, nebo za
odběr plynu. Potom s nimi sepíší velmi těžko vypověditelnou smlouvu s jiným dodavatelem energií.
Starší lidé nemají odvahu tyto prodejce odehnat
a často jim podlehnou. Poté nastává situace, kdy si jejich děti stěžují, že jejich starší rodiče podepsali tyto
smlouvy. Ovšem stávají se i případy, kdy vpustí do domu podvodníka, který se vydává za prodejce
a v nestřežené chvilce je schopen majitele nemovitostí okrást. Proto buďte obezřetní v rozhovoru
s těmito prodejci! Josef Pánek, místostarosta obce

Kultura

Zájezd na dechovku
V sobotu 13. července se uskuteční zájezd na festival
dechové hudby, který se koná v Rakvicích u Brna. Již
tradiční zájezd pořádají místní hasiči spolu s podporou firmy Iveco z Vysokého Mýta. Odjezd autobusu
je v 10.30 hodin od Obecního úřadu z Tisové.
V Lipůvce je naplánován oběd a festival v Rakvicích
začíná v 16 hodin. Po skončení je odjezd zpět a předpokládaný návrat do Tisové je okolo 23. hodiny.
Vstupné a oběd si každý účastník hradí sám. Přihlášky
na tento zájezd se přijímají na Obecním úřadě v Tisové. Cena zájezdu je 150,- korun.
Josef Pánek, starosta SDH

Pozvánka do knihovny
Pro čtenáře z Tisové a Zaháje je v prostorách hasičské
zbrojnice v Tisové možnost bezplatného zapůjčení
knih. Knihy jsou pro všechny věkové skupiny včetně
dětí. Knihovna je otevřena v pátek od 16 do 17 hodin.
Informace o tom, v který pátek je otevřeno, je přístupná ve skříňce u Konzumu v Tisové a u hasičské
zbrojnice na Zaháji.
Knihovnice paní Šeredová upozorňuje občany, že je
možné si též půjčit i několik CD nosičů s videonahrávkami z dění v obci. V nabídce jsou např.
hasičské soutěže nebo oslava obce s vysvěcením znaku a vlajky obce. Další CD nosiče budou do knihovny zařazeny postupně, zvýší se jejich počet a sortiment.
Josef Pánek, místostarosta obce

Obecní úřad

Bioodpad v obci
Obecní úřad i v letošním roce vypůjčil tři velké kontejnery na sběr bioodpadu od firmy Profistav. Vzhledem
k tomu, že se nejedná o lacinou záležitost, vyzývám i
letos spoluobčany, kteří mají alespoň minimální
možnost založení kompostu na své zahradě, aby tak
vyzkoušeli kvalitu “svého” substrátu u květin nebo na
trávníku. Toto jednoduché zařízení je dnes možno zakoupit v různých prodejnách se zahradnickými potřebami nebo pomocí několika starých prken vyrobit
svépomocí. Domácí kompostování nám vyřeší i
nevhodné vhazování kuchyňských odpadů do popelnic.
-ve-

Krok za krokem k prázdninám
Před Čarodějnickým dnem,
který
jsme
oslavili
společně se Základní
školou na naší zahradě, se
celá školička společně s rodiči podílela na jarním úklidu školkové zahrady hrabáním trávy. Provozní pracovníci přesázeli květiny na záhoně před MŠ. Osázeli
záhon ovocem a zeleninou a pečlivě se o něj starají.
K jaru patří i doba poznávání okolí místa, kde děti žijí,
a proto jsme se vydali do EKO-centra Oucmanice, které

Vzhledem k tomu, že sbíráme odpadový materiál,
povídáme si o EKO výchově, třídíme odpadový
materiál a kouzlíme z něj dětský svět, se nám podařilo publikovat v časopisu Radomír výrobky našich nejstarších dětí. Tímto jsme navázali i na soutěž firmy
Iweii, s.r.o. Praha o příspěvek na vybavení školkové
zahrady. Potřebujeme ji oživit novým zahradním
nářadím, jehož některé současné kousky jsou ne-

nás přivítalo nejen pěkným dubnovým počasím, ale
i programem “Domácí zvířata”, pro která jsme přivezli
zbytky suchého pečiva a děti si vyrobily zvířátka z papíru a vlny.
Letošní celodenní výlet nás zavedl do Poříčí u Litomyšle, kde mohly děti shlédnout práci bagru a dopravníků v pískovém lomu a poté si užily zážitkové
odpoledne na místním dětském hřišti, které bylo doplněné opékáním špekáčků. Tímto děkuji za poskytnutí zázemí Obecnímu úřadu Poříčí u Litomyšle.
Především měsíc květen byl ve znamení příprav na
oslavu Dne matek. Děti hrály s velkou chutí pohádky
a pro ně si vyráběly i rekvizity. Vystoupení bylo pojato hereckým ztvárněním veršovaných pohádek Františka Hrubína, které byly zakomponovány do nového
Školního vzdělávacího programu. Předškoláci se
blýskli hrou na flétnu a vystoupení bylo zakončeno
cvičením s rehabilitačními míči, jakožto v letošním
roce náplní pro odpolední zájmové činnosti dětí.
Dárečkem, kromě vystoupení, pro jejich maminky byl
vlastnoručně zdobený obrázek z hedvábí.

funkční. Děti i paní učitelky vyráběli z recyklačních
produktů EKO-panáčka Rabáska, při jehož výrobě
jsme zažili moc a moc radosti, podnícených spoustou
dětských nápadů. S konečnými 1713 hlasy jsme se
umístili na třetí příčce. Odměnou za naše snažení nám
bude poukaz na dětské dřevěné hračky od firmy “Dětské nářadí”. Děkujeme proto dětem, rodičům, prarodičům a všem ostatním příznivcům MŠ za jejich podporu v naší činnosti a za zaslané hlasy.
Rozloučení s předškoláky se konalo ve čtvrtek 13.
června, paní ředitelka Eva Růžičková předala našim
předškolákům medaile s jedničkou a pozvala je na
návštěvu do školy. Schůzka byla doplněna též o výstavku výrobků ze stavebnice Geomag. Rodiče měli
možnost vidět jeden z hlavních směrů rozvoje dalšího
předškolního vzdělávání, výrobky, které vytvořily děti
z prostorových stavebnic. Našimi letošními “maturanty” jsou Lucie Hušáková, Amélie Zemanová, Filip
a Jirka Pánkovi a Matěj Horský, kteří byli po divadelním představení “Krakonošovy třešně” pasováni na
princezny a rytíře 1. třídy.
V závěru školního roku jsme se zúčastnili Trojboje
v Českých Heřmanicích. Z letošního sportovního
souboje v běhu, skoku a hodu jednotlivců jsme přivezli pět medailí, dvě zlaté a jednu stříbrnou (hod,
konečné pořadí, běh chlapci) vybojoval Ondra Kurka,
jednu stříbrnou Matěj Horský (hod chlapci) a bronzovou medaili Lucie Hušáková (hod dívky). Družstvo
mladších dětí obsadilo 4. místo.

Mateřská škola

Poděkování
Jsme velice zarmouceni z odchodu naší bývalé
spolupracovnice paní Zuzany Řehákové, dlouholeté kuchařky Mateřské školy v Tisové. Touto
cestou jí děkujeme za její vykonanou práci
a pozůstalé rodině přejeme hodně sil do dalšího
života.
Kolektiv MŠ

Přeji všem dětem, rodičům i zaměstnancům krásné
prázdniny, mnoho nekončících dnů plných sluníčka,
pohody a odpočinku, při kterém naberou nůši nových
sil a šťastný návrat z nich do nového školního roku
2013/2014.
Dagmar Straková

Hasiči ze Zaháje, tentokrát v Zálší
V sobotu 25. května se konala okrsková soutěž
v požárním sportu, kterou organizačně připravil SDH
Zálší. Zúčastnilo se sedm družstev žen a devět
družstev mužů.
Výsledky: Kategorie ženy: 1. České Heřmanice BLU,
2. Voděrady II, 3. České Heřmanice, 4. Voděrady, 5. Tisová, 6. Netřeby, 7. Vračovice-Orlov
Kategorie muži: 1. Voděrady, 2. Vračovice-Orlov, 3.
Zaháj, 4. České Heřmanice I, 5. Tisová I, 6. Netřeby,7.
České Heřmanice II, 8. Tisová II, 9. Zálší.

Družstvu Zaháj se ne zcela dobře povedlo sání
a trochu vzduchu v hadici udělalo své. Přesto ze součtu pořadí jednotlivců na 100 metrů a z pořadí
z požárního útoku bylo hezké 3. místo.
Problém spíše bývá někdy s nalezením cesty do svých
domovů, ale to není jistě poprvé (ani naposledy) a ani
jen našeho mužstva.

Zahájští hasiči před požárním útokem.

Družstvo SDH Zaháj s pohárem za třetí místo.

Pavel Víšek, Zaháj
Foto archív SDH

Volejbal
Soustředění volejbalových
nadšenců na česko-polské
hranici
Místní volejbaloví nadšenci uspořádali v květnu
společné soustředění s volejbalisty Českých Heřmanic
v Olešnici v Orlických horách. Účastnilo se ho 18 sportovců. I přes obrovskou nepřízeň počasí, zimu a déšť,
se podařilo pěšky navštívit nedalekou dělostřeleckou
tvrz “Skutina” s bonusovým výkladem odborníka
v dobové vojenské uniformě a uspořádat krátký turnaj. Účastníci historicky prvního soustředění hodnotili akci jako vydařenou a již plánujeme druhé
pokračování. Dalším zájemcům jsou dveře otevřené.
Přijďte si každé úterý zahrát smíšený volejbal a podrobnosti se včas dozvíte.
Martin Janecký

Dětský den a turnaj nad vysokou sítí
V sobotu 8. června uspořádali na místním hřišti Hana
a Monika Kurkovi volejbalový turnaj pro “domácí”.
Čas si udělalo 18 mužů a žen, kteří se losem rozdělili
do tří týmů. Po závěrečném hvizdu se každý tým
umístil na bedně, což je skvělý historický úspěch.
Děkujeme všem sponzorům za podporu.
Den poté, v neděli, uspořádali volejbalisti DĚTSKÝ
DEN. Soutěží se přišlo zúčastnit 40 dětí. Soutěžily v

rybolovu, koulení pneumatiky, střelby ze vzduchovky, skákání v pytli, běhu v holinkách, házení
míčky na cíl, trefováním vodní pistolí na cíl a golfové
průpravě. Za každou disciplínu děti obdržely drobnou
odměnu. Na závěr si každý opekl špekáček a zapil to
nápojem. Děkujeme Obci, Sokolu a dalším sponzorům
za podporu, ale hlavně mnoha dobrovolníkům, kteří
svůj nedělní čas věnovali ostatním.
Martin Janecký

Účastníci volejbalového soustředění v Olešnici v Orl. horách.

Hasiči

Hasičská soutěž

Skákání v pytlích.

Chytání rybiček v bazénku.

Názor - Rozhodování zastupitele
‘Hitem’ letošního obecního hospodaření se stal nákup
pozemků. Pokud jste si toho, občané, nevšimli, tak se
nedivím. Na programu jednání zastupitelstva to nebylo ani jednou, přesto zastupitelé rozhodli o nákupech
pozemků za statisíce korun.
Rád bych věděl, jestli občané naší obce sdílí velkorysost pěti zastupitelů při těchto nákupech. Nedozvím se to a oni také ne, protože má každý občan
svých starostí dost a tak se o veřejné nezajímá, což je
smutný fakt.
Argumenty předkladatelů, pana starosty a místostarosty, jsou pro mne těžko obhajitelné. A jen se

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

dohaduji a zároveň obávám, že nejvyšší trumfy na stole ještě neleží.
Opravdu mě mrzí, že se o podstatných věcech nevede
veřejná diskuse. Třeba v hospodě, v tělocvičně,
v obchodě, v kostele, při jízdě na kole nebo na
zasedání zastupitelstva, které je veřejné.
Za sebe potřebuji radu, co dělat, když mě argumenty
nepřesvědčí a přesto na chod obecních věcí rezignovat nechci. Zatím jen píšu a odpovídám tomu, kdo se
zeptá a hlasuji podle svého svědomí.

Dne 25. května se v obci Zálší konala okrsková soutěž
hasičů. V kategorii mužů se jí zúčastnilo devět
družstev. V požárním útoku zvítězilo družstvo
z Českých Heřmanic a ve štafetě družstvo z Voděrad,
které zvítězilo i v konečném celkovém hodnocení.
Družstvo mužů z Tisové obsadilo konečné páté místo.
Velmi dobrého umístění mezi jednotlivci dosáhl Martin Pánek, který skončil na třetím místě. V kategorii
žen ze sedmi zúčastněných družstev skončila děvčata
z Tisové na pátém místě. Zvítězilo družstvo žen
z Českých Heřmanic. Pořadatelům patří poděkování
za přípravu i průběh soutěže. V příštím roce se budou
ucházet o pořádání okrskové soutěže hasiči z Tisové,
kteří oslaví již 135 let od založení sboru v Tisové.
Josef Pánek, starosta SDH

Úpravy v tělocvičně
Začátkem letošního roku Zastupitelstvo obce
schválilo finanční částku ve výši 250 tis. Kč na
rekonstrukci osvětlení v tělocvičně, včetně
výměny nevyhovující izolace stropu. K dnešnímu dni jsou tyto práce hotovy. Věříme, že touto
rekonstrukcí obec ušetří nemalou finanční
částku za elektrickou energii na osvětlení a na
topení. V příštím roce uplyne 40 let od zahájení
stavby tělocvičny. Výstavbě tělocvičny musel
v roce 1974 ustoupit historický altánek ve školní zahradě, který byl údajně zhotoven z kmene
pětisetleté lípy.
-ve-

Martin Janecký, člen zastupitelstva obce
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