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Den otevřených dveří v Zemědělsko
obchodním družstvu Zálší
Na Den otevřených dveří do Zemědělsko obchodního
družstva Zálší se ve dnech 13. - 14. září vypravilo
necelých 500 dětí z prvních stupňů okolních základních škol a přes 1500 dalších návštěvníků z blízkého
i dalekého okolí.
Den otevřených dveří byl uspořádán nejen pro

vedla naučná stezka pro děti a nechybělo několik zajímavých zastavení - umělé vemeno, šlapací
traktůrky, čichací stánek s vedlejšími produkty
zemědělské výroby, drobná hospodářská zvířata
a představení sokolníků. Komentované prohlídky
byly zajištěny u bioplynové stanice.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, s odchodem teplého léta vám
přeji, abyste se včas
dokázali připravit na
přicházející zimu, nejen
dostatkem topiva a
utěsnění svých nemovitostí, ale také dobrou
náladou a zvýšeným
příjmem vitamínů na ochranu před chřipkou.
Vojtěch Eliáš

Z kuchyně naší babičky
Příprava šípkového čaje
Sušené plody šípku rozdrtíme a louhujeme několik
hodin ve studené vodě. Poté směs šípků zahřejeme
zhruba na 70 stupňů, scedíme a ihned podáváme.
Jedině tak si plody uchovají dostatek vitaminu C. Čaj
ze šípků se používá při nachlazení nebo jarní únavě,
snižuje krvácivost a je účinný při zánětu močových
cest a proti zácpě.

Den otevřených dveří v Zemědělsko obchodním družstvu Zálší - středisku Tisová byl věnován také těm nejmladším. Jízda
zručnosti na šlapacím traktoru nabízela spoustu zábavy.

školáky, ale také pro zaměstnance a členy družstva
s rodinnými příslušníky, širokou veřejnost a obchodní partnery družstva, kteří tak měli příležitost k neformálnímu setkání. V rámci dvoudenních slavností
byl oficiálně zahájen provoz bioplynové stanice v Tisové.
Družstvo zajistilo pro děti i ostatní návštěvníky ze
zázemí družstva autobusovou dopravu. V areálu TJ
Sokol Tisová byl připraven doprovodný program poznávací soutěže s naučným koutkem a nebylo
nouze ani o bohatou tombolu, živou hudbu (dechová
kapela Choceňačka), bohaté občerstvení a výborné
regionální potraviny.
V areálu mechanizačního střediska v Tisové byly vystaveny a zpřístupněny zemědělské stroje družstva
Zálší a také se zde prezentovali prodejci zemědělské
techniky, například ZD Sloupnice. Celým areálem

Na sále Obecního úřadu v Tisové byla expozice fotografií z výstavby bioplynové stanice, činnosti
a historie družstva. Zvláštní pozornost, a to nejen
pamětníků, upoutaly vystavené kroniky a dokumenty o vzniku družstva Zálší.
Součástí akce byly také komentované prohlídky
mléčné farmy v Českých Heřmanicích, odkud si
návštěvníci odnesli mnoho nových poznatků
a informací.
Účast byla velká i přes ne zrovna přívětivé počasí.
Úsilí několika týdnů příprav, kterým se naplno
věnovalo mnoho zaměstnanců, tak nevyšlo naprázdno, což potvrdily nejen rozzářené dětské tváře
a poděkování z okolních škol.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na
www.zemedelstvizije.cz/fotogalerie-projektu

Pozor na plynové spotřebiče!
Před topnou sezonou je vhodné zkontrolovat
plynové spotřebiče před jejich uvedením do provozu.
Většina výbuchů plynu je podle vyšetřovatelů
zapříčiněna lidskou nedbalostí či technickou závadou. Pravidelnou kontrolou je tedy možné většině
neštěstí zabránit. Platná legislativa však kontroly
a revize nařizuje jen podnikatelům. Revize
plynových spotřebičů se má podle platných předpisů

provádět jedenkrát za tři roky a konrola jednou za
rok. Součástí revize je i provedení kontroly těsnosti.
Plynové kotle je nařízeno pro všechny majitele
nemovitostí nechat zkontrolovat z důvodu možné
ztráty záruky. Při těchto kontrolách je odhaleno
velké množství závad.
Nepodceňujte, prosím, tyto pravidelné kontroly!

Šípkové plody a jejich využití
Ke sběru jsou vhodné plody všech druhů planě
rostoucích růží. Nejvhodnějším obdobím pro sběr je
suché a slunečné podzimní počasí. Pokud je chceme
uchovat na zimu k přípravě čaje, je potřeba je usušit.
Suší se pouze kvalitní, nepřezrálé a dobře vybarvené
plody. Šípky zbavíme stopek a zbytků okvětí, opláchneme a osušíme je utěrkou. Poté vložíme do
trouby asi na půl dne - nejvhodnější teplota sušení
je mezi 60 a 70 stupni. Dvířka trouby necháme
pootevřena, aby přebytečná pára měla kam odcházet. Pokud plody sušíme pomaleji, mohou
zplesnivět, při vyšších teplotách naopak zhnědnout
nebo se připálit. Vysušené šípky uchováme v temnu
a suchu a vydrží nám jednu zimu.

Poděkování
Jménem zastupitelstva obce bych rád poděkoval
touto cestou paní Oluši Foglové a Věře Duchoslavové,
za dlouholetou pomoc při organizování sběru ošacení
pro Diakonii Broumov.
Vojtěch Eliáš, starosta

Začátek školního roku v tisovské škole
Školní rok se již začíná dostávat do plných obrátek.
Školáci už si jakžtakž zvykli na jiný režim, než ten,
který měli o prázdninách. Někteří už pracují na
“plný plyn”, někteří si stále ještě navykají. Po měsíci
práce by už ale zabrat měli všichni.
Školní rok nám letos začal v pondělí 2. září jinak,
než jsme byli navyklí z minulých let. V tomto školním roce bude fungovat naše škola opět jako
dvoutřídní. V září roku 2005 se asi poprvé v dlouhé
historii školy otevřela pouze jedna třída. Do školy
přišlo málo dětí, a tak nám nic jiného nezbylo. Až
nyní je vidět v obci více dětí, MŠ již také nouzi o děti
nemá, má naplněnou celou třídu.
Nikdo z dětí neodešel do škol ve Vysokém Mýtě.
Všichni žáci zůstali v Tisové. Ve škole máme dvě
nové pracovnice. Paní školnice Javůrková odešla do
důchodu a novou školnicí se stala T. Kučerová.
Přibyla nám nová paní učitelka Adéla Pokorná z Litomyšle.
Nové prvňáčky v pondělí doprovodili do školy rodiče,
některé i prarodiče. Ve škole je přivítali starší
spolužáci pásmem básniček, nechyběl ani pan starosta, který nejenom prvňáčkům, ale i všem
školákům popřál hodně zdaru, úspěchů i radosti
z učení.
K lednovému zápisu dětí do první třídy přišlo celkem
9 dětí. Jedno dítě dostalo ihned odklad. Měli jsme
z toho radost a předpokládali jsme, že druhá třída se
po prázdninách otevře bez problému. Po prázdninách jsme ale ve škole přivítali jenom 5 nových
školáčků. V letošním školním roce máme tedy pět
prvňáčků - Matěje Horského, Lucii Hušákovou, Filipa
Pánka, Jiřího Pánka a Amélii Zemanovou. Všichni
noví školáci si ze školy odnášeli pamětní list na
první školní den a několik drobných dárků. Celkem
má letos naše škola 20 dětí - 5 prvňáčků a 3
druháčky v první třídě a 4 tře áky a 8 čtvr áků
v druhé třídě.
I o letošních prázdninách jsme pokračovali
v úpravách naší školní budovy. Dali jsme do pořádku
dolní třídu, opravovala se její severní stěna. Na otloukání omítky si smlsli brigádníci a po nich na-

stoupili zedníci, aby stěnu znovu omítli. Malíři třídu
vymalovali. Ke konci prázdnin nám dovezli
objednané pěkné barevné skříňky, které nám smontoval truhlář p. Janecký. Na chodbě nám také
vyměnil věstavěný botník. Ten starý byl už celý
prohnilý a sežraný od červotoče. Nový se nám moc
líbí, moc se panu truhláři povedl. Příští letní prázdniny budeme ještě pokračovat v posledních úpravách
budovy, a to školní jídelny s kuchyňkou. Pak by
mohlo přijít na řadu i naše malé hřiš átko za školou.
Trávíme tam při pěkném počasí spoustu času v době
školní družiny a také o druhé přestávce, kterou
máme na to, abychom se pěkně protáhli a odpočinuli
si na chvilku od školních povinností. Líbilo by se
nám tam více herních prvků. Věříme, že se nám v budoucnu vše podaří dotáhnout do takové míry, že
budeme všichni nadmíru spokojeni.

Oprava studny na Zaháji
Začátkem září se starosta obce a někteří zastupitelé
sešli v Zaháji na kopci se “starousedlíky”. Důvodem
byla dlouho očekávaná a několikrát odkládaná oprava místní komunikace. Po prohlídce místa a
upřesnění postupu prací si také prohlédli místní
obecní studnu (28 metrů hlubokou!). Od horní
skruže je až ke dnu postavená z kamenů. Ty se
pomalu, leč nezadržitelně sunou ke středu studny a
oprava byla již dlouho nutností.
Proto se pár dobrovolníků sešlo, aby obnažilo skruž
až pod úroveň kamenů. Dále jsme ve vyhloubeném
otvoru připravili mříž z betonářského železa pro

V pátek 13. září jsme přijali pozvání ZOD Zálší, které
si pro nás a spoustu jiných škol z okolí připravilo
program, ve kterém jsme se plněním zajímavých
úkolů seznamovali s velice důležitou prací
zemědělců. Navštívili jsme také kravín v Českých
Heřmanicích a bioplynovou stanici v Tisové. Do školy
jsme se vraceli se spoustou jedinečných zážitků.
O týden později, ve středu 25. září, jsme se zúčastnili
turnaje málotřídních škol ve fotbale a vybíjené, který se konal v ZŠ Knířov. Domů jsme si odváželi
krásné třetí místo ve vybíjené a čtvrté ve fotbale.
Pochvala patří všem reprezentantům, i těm, kteří své
spolužáky při hře povzbuzovali.
Nový školní se rozbíhá a proto bych chtěla popřát
ještě jednou, nejenom těm našim malým školákům,
ale i těm větším, a se jim ve škole daří, a se snaží
pracovat tak, aby je doma čekala často pochvala od
rodičů. Ze školy a nosí samé hezké známky a a
chodí do školy s radostí a úsměvem.
Eva Růžičková

zpevnění betonového prstence. Následně byl objednán dovoz betonu. Pro pár chlapů pak nebyl problém
vybetonovat připravený otvor a upěchovat jej. Dále
zahladit a přikrýt folií před nevyzpytatelným
počasím. Všem zúčastněným patří velké poděkování.
Vždy zachování pitné vody na kopci osady Zaháj je
životně důležité jak pro současné usedlíky, tak pro
generace příští.
Teï se již těšíme na opravu obecní cesty, protože
každodenní jízda přes četné výmoly je opravdu
nepříjemná.
Pavel Víšek, zastupitel obce

Z tisovské kroniky
Před 90 lety, 1.10. 1923, byla zahájena elektrifikace
obce
Před 75 lety, 27.8. 1938, obecní zastupitelstvo ustanovilo obecního cestáře - Jana Coufala, č. 40
Před 55 lety JZD Tisová započalo stavět dvouřadý
kravín. V roce 2013 byl kravín zbourán.
Před 50 lety, 24.10. 1963, byl proveden výlov nově vybudovaného rybníka “Chobot” na Zaháji.
Před 45 lety, od 1.9. 1968, byl zaveden pětidenní
vyučovací týden, s volnou sobotou.

Obecní úřad

Péče o zeleň v obci
Péče o zeleň v obci je častým tématem našich
spoluobčanů. Každým rokem přibývá obecních ploch
před našimi nemovitostmi, o které se jednotliví
vlastníci již nechtějí nebo nemohou starat. Obracím
se tímto na naše spoluobčany, kteří by byli ochotni,
třeba i nepravidelně, za úplatu, se podílet na péči a
údržbě těchto ploch. Není to práce lehká a navíc
vyžaduje sekání v čase, když je hezké počasí a výška trávy to právě vyžaduje. Podobná situace nastává
po změně zákona i při údržbě chodníků v zimních
měsících.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem
spoluobčanům (i brigádníkům), kteří byli ochotni
nám pomoci s péčí o veřejnou zeleň v letošním roce.
-ve-

Krok za krokem k prázdninám
Už jsme zase spolu
v novém školním roce ...
kamarádi z mateřské školy.
Hastrmane, tatrmane, dej
nám kůži na buben, budeme Ti bubnovati až vylezeš
z vod ven...
Touto říkankou přivítaly děti na zahradě a před školkou na začátku nového školního roku Vodníčky,
žábu Kuňkalku a rybičku Dušičku, které vyrostly pod
rukama vysokomýtského řezbáře z tisovských
stromů, instalované panem starostou Vojtěchem
Eliášem, pány B. Růžičkou a L. Skřiváčkem. Vše již s

učitelky první kroky
k
výše
uvedenému.
S dětmi si vyprávěly a
nakreslily obrázky, které
vyjadřují jejich sny o tom, co by chtěly na zahradě
mít, na čem by chtěly se svými kamarády dovádět a
hrát si. Postavily z konstruktivních stavebnic a Geomagu skluzavku, horolezeckou stěnu, lanovou
dráhu, houpačky a kolotoč. Na schůzce rodičů jsme
této akci udělali prezentaci a požádali je, aby
s dětmi doma namalovali jejich představy a do MŠ
výkresy přinesli. Věřte, že tyto minuty budou i pro

námi prožívali noví školáčci příchozí od září 2014,
kteří si na pobyt ve školičce pomalu zvykají. Hrajeme si, zpíváme, sportujeme, přemýšlíme a tvoříme,
tak, aby všichni překonali počáteční, pro ně nelehké
období odloučení od svých nejbližších a zvládli bez
velkých úskalí adaptační obtíže. To všechno jim
pomáhá překonávat celý kolektiv MŠ.
Za podpory zřizovatele přes prázdniny doznala
mateřská škola některých vnitřních úprav budovy,
vymalování stravovacích a sociálních prostor dolního
traktu budovy a nátěry kamen. Všichni zaměstnanci
se podíleli na zlepšování interiéru budovy a rekvizit
k předškolnímu vzdělávání. Doufáme, že i podzimní
plánovaná výměna oken potvrdí nemalé finanční úspory a pocitově celou MŠ prosvětlí.
Asi se již mnozí z vás ptali, co se objeví na
informační tabuli před školičkou. Objevily se tam
obrázky dětí, které by moc chtěly vylepšit zahradu
o nové herní prvky. Jak jistě víte, poprvé jsme se o
to pokusili v akci “Rabásek”, ale i přes všechnu
společnou snahu nám hlasy na vysněnou výhru
nestačily. Přesto jsme však š astní, že z obdržené
výhry za “třetí příčku”, od firmy “Dětské nářadí”,
zařídíme v herně koutek pro manuální činnosti, které jsou jedním z důležitých cílů dalšího rozvoje
předškolního vzdělávání. Rádi bychom, aby Obecní
úřad Tisová zažádal o dotaci z MMR na vybavení
zahrady. Již na začátku školního roku udělaly paní

rodiče krásným časem stráveným s vlastními dětmi
v této “uspěchané” době.
Součástí zářijové schůzky rodičů byl i preventivní
program a přednáška podiatričky paní H. Fabiánové
s názvem: “Obouváte své děti správně?”. Schůzka
byla též doplněna o ochutnávku pomazánek,
připravené VŠJ paní H. Křížovou a kuchařkou MŠ
paní M. Eliášovou, které dostávají děti ke svačinkám,
tak, aby si i rodiče nových školáčků dokázali
představit pestrost předškolního stravování.
A třináctého v pátek? U příležitosti Dne otevřených
dveří ZOD Zálší jsme si s dětmi prohlédli kravín
v Českých Heřmanicích, strojní techniku v ZD Tisová,
kterou si ve zmenšené verzi mohli vyzkoušet i naši
nejmenší “řidiči a řidičky” a shlédli výstavku
domácích zvířat. Vždy živá zvířátka jsou pro děti
v tomto věku tím nejmilejším kamarádem.
V závěru měsíce jsme byli na návštěvě u paní
učitelky L. Janecké. Dále také na poli, k veliké radosti všech dětí jsme opět hráli pohádku “O veliké
řepě”. Po té si děti vyzkoušely stezku odvahy po tmě
do sklepa a vytažené řepy uskladnily. Putovali jsme
okolo zdejších rybníků s poznáváním živočichů i rostlin.
A co nás čeká? Další krásné dny tvůrčího podzimu
v mateřské škole.

Mateřská škola

Odpověď

Nákupy pozemků
Na základě několika kritických článků v minulých
vydáních Tisovského okénka a žádosti starosty
obce provedl kontrolní výbor (KV) obce kontrolu
všech zápisů z jednání zastupitelstva obce týkajících se nákupů, prodejů a směn pozemků obce
v období od začátku roku 2010 do 3.7. 2013. KV studoval oprávněnost všech uvedených transakcí,
plnění usnesení ze zasedání OZ a hlavně souhlas
zastupitelů s těmito převody. V závěru zprávy KV
je uvedeno, že nebyly shledány žádné nedostatky
a všechny majetkové nákupy, prodeje a převody
byly řádně projednány a schváleny dle zákona,
hla-sováním většiny zastupitelů.
Trochu mě zarážejí poznámky kolegy zastupitele
v minulých výtiscích Okénka, že si starosta s místostarostou a účetní nakupují pozemky bez projednávání v Zastupitelstvu obce. Případně že nebyly tyto otázky na programu jednání. Všechny body
jednání s doplněnými dalšími operativními body se
na začátku každého zasedání samozřejmě schvalují, program zasedání je alespoň 7 dní dopředu
vyvěšen na webu a obecní vývěsce a každý ze zastupitelů jej dostává s pozvánkou k zasedání ZO emailem.
Závěrem bych chtěl podotknout, že starosta obce
a zastupitelstvo obce velmi pečlivě zvažují veškeré
nákupy a prodeje pozemků se zřetelem na
nelehkou finanční situaci obce. Některá rozhodnutí ale ZO dělá s ohledem na dlouhodobé plány ve
výstavbě, zlepšení infrastruktury a obslužnosti
občanů Tisové, jejich bezpečnost a pohodlí
ke spokojenějšímu soužití. Správnost a význam
těchto rozhodnutí prokáže až čas. Doufám jen, že
co nejkratší.
Radko Jiroušek,
předseda Kontrolního výboru

Dagmar Straková

Odečty vodného
Obecní úřad upozorňuje spoluobčany, že od roku
2014 se bude provádět odečet vodného na
vodoměrech v domácnostech a to: k 31. lednu a
k 31. červenci každého roku. K této změně přistoupil
OU po dohodě s firmou VAK Vysoké Mýto.
Připomínám vlastníkům nemovitostí, aby věnovali
dostatečnou pozornost ochraně vodoměrů před mrazem.
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nezaplatili
poplatky za vodné a stočné, aby tak učinili v pondělí
a ve středu, od 8.00 do 17.00 hodin na OU. Seznam
těchto spoluobčanů je vyvěšen ve vývěsce u prodejny Konzum.
-ve-

Blíží se tradiční beseda se seniory
Zastupitelstvo obce již tradičně zve všechny seniory na odpolední besedu a malé pohoštění, které se koná ve
čtvrtek 21. listopadu od půl čtvrté odpoledne v sále Obecního úřadu. K poslechu a k tanci nám opět přijede
zahrát hudební “DUO” Jarda a Vlasta, o přivítání se také tradičně postarají naše děti Ze základní a mateřské
školy.
-ve-

Ukrajinští malíři tvořili v českém
plenéru již pošesté
V pořadí již šestý plenér s názvem Venkov přivedl
v polovině srpna do Tisové na Vysokomýtsku šestnáct mladých malířů z různých koutů Ukrajiny.
Bývalý Jeništův statek výtvarnice Kateřiny Profousové a jejího přítele Romana Čarka se tak znovu
na jeden týden stal místem setkání zástupců
několika ukrajinských výtvarných škol. Plenér byl
v pátek 16. srpna zakončen výstavou obrazů, které
účastníci v jeho průběhu namalovali.
Mezi vystavenými obrazy převládaly krajinomalby,
avšak nechyběla ani zátiší či díla vytvořená technikou zvanou enkaustika. “S využitím této výtvarné
techniky vznikaly ve starobyzantském období
ikonopisové desky. Dnes jako podklad pro budoucí
malbu experimentálně využíváme staré textilní

provodný program byl pro malíře z východu velice
zajímavý. Navštívili jsme muzea a galerie v Olomouci, v Litomyšli i v Praze, kde jsme si prohlédli
výstavu Alfonse Muchy a Veletržní palác,” hodnotí
plenér Myroslav Zuzuk.
Dosud jej absolvovalo více než třicet ukrajinských
výtvarníků. Řada z nich později dosáhla velkých
úspěchů. V Čechách je velký zájem o díla Tanji
Fastenko, třináct let tu existovala úspěšná Galerie
Zuzuk, malíř Bogdan Polisčuk se stal vysoce žádaným umělcem na Ukrajině, kde vydává umělecký
časopis pro divadlo Koza a obrovského talentu Ljubov Senčuk si všimla i majitelka zámku v Častolovicích Diana Sternbergová, která si jeden z jejích
obrazů zakoupila pro svoji soukromou sbírku.

Kultura

Pojeďte s námi
na muzikál a do divadla

TJ SOKOL Tisová připravuje 7. prosince 2013 zájezd
na muzikál “MATA HARI” do Prahy. Případní zájemci
hlaste se u paní Javůrkové nebo Synkové na OU. -ajObec Tisová pořádá zájezd na představení “Miláček Anna” do divadla Palace v Praze. Zájezd se koná v sobotu 2. listopadu 2013. Cena vstupenky, včetně dopravy autobusem, činí 500,- Kč na osobu. Zájemci
hlaste se na OU u paní Synkové.

Hasiči

Výstrahy meterologů

Účastníci plenéru Venkov 2013.

závěsy nalepené na sololitovové desky,” vysvětluje
malíř a galerista Myroslav Zuzuk. Enkaustice se
věnuje již třetím rokem ve spolupráci s Marií
Križanivskou, která dokonce na toto téma vypracovala diplomovou práci.
Čtyři různé umělecké školy, které účastníci plenéru
reprezentují, se nejednou dostaly do zajímavých názorových střetů. Žáci střední umělecké školy na Krymu a z výtvarných akademií z Charkova, Lvova a Kyjeva diskutovali nad často rozdílnými přístupy k výtvarnému umění. “Téměř každý zde za týden svého
pobytu prožil víc než jinde za jeden rok. Také do-

Účastníci plenéru si nemohli stěžovat ani na přijetí
místními obyvateli. Jejich reakce často připomínaly
populární český film Jiřího Menzela Vesničko má,
středisková, když chtěli namalovat rybník s labutěmi, ale i s domečkem a trpaslíkem v zahrádce,
nesměla chybět garáž s otevřenými vraty, aby bylo
vidět nové auto. “Velice příjemné pro nás bylo
setkání s místním veterinářem. Objednal si obraz, na
kterém stojí ve valašském kroji, do něhož se před
tím oblékl. Pozval všechny malíře nejen na večeři,
ale také na plenér do Beskyd, odkud pochází,” uzavírá Myroslav Zuzuk.
Text a foto Ivan Hudeček (TRS)

Domácí volejbalisté bronz neobhájili
Spolek tisovských volejbalových amatérů uspořádal
v sobotu 28. září na hřišti Sokola Tisová již 6. ročník
volejbalového turnaje smíšených družstev o putovní
pohár truhlářství Roman Janecký z Tisové. Turnaje
se zúčastnilo doposud rekordních 12 týmů. Takový
počet týmů a minimálně 70 hráčů značně prověřilo
organizační schopnosti pořadatelů.
Domácí měli stejně jako loni dvě želízka v ohni
a obhajovali třetí místo z loňského roku. Herní systém byl upraven na počet týmů, tj. dvě skupiny po
6 týmech a pak zápasy o umístění se soupeřem ze
stejného místa druhé skupiny. Vítězem celého turnaje se stalo družstvo z Kobylí (učitelé z Vysokého
Mýta) před druhým týmem Haluze - složeným ze
zástupců mnoha obcí. Třetí na bedně byl tým NPS,
rovněž složený z hráčů více obcí. Domácí borci tedy
třetí místo neobhájili. A vůbec vystoupení domácích

Tisovské okénko
Zpravodaj obce Tisová

Varování meteorologů na různá nebezpečí a následně
vydané výstrahy se nesmí podcenit. Výstrahy se
vydávají před nebezpečnými přírodními jevy, u kterých se předpokládá rychlý a nebezpečný vývoj.
Český hydrometeorologický ústav informuje v době,
kdy hrozí bezprostřední nebezpečí nebo kdy již byly
dosaženy limitní hodnoty některého z nebezpečných
jevů.
Typy výstrah: vysoké teploty, velmi vysoké teploty,
extrémně vysoké teploty, prudký pokles teploty, silný mráz, velmi silný mráz, extrémní mráz, silný vítr,
velmi silný vítr, extrémně silný vítr, nová sněhová
pokrývka, vysoká nová sněhová pokrývka, silné sněžení, sněhová bouře, sněhové jazyky, závěje, náledí,
četné náledí, ledovka, silná ledovka, velmi silná
ledovka, silná námraza, silné bouřky, velmi silné
bouřky, extrémně silné bouřky, vydatný déšť, velmi
vydatný déš , extrémní srážky, povodňová bdělost,
povodňová pohotovost, povodňové ohrožení,
extrémní povodňové ohrožení, nebezpečí požáru a
vysoké nebezpečí požáru.
Pokud vás varování zastihne doma, vždy se
doporučuje zkontrolovat uzavření všech oken a dveří
a v okolí domu schovat nebo upevnit volně položené
předměty a zabezpečit chovaná zvířata a zůstat doma. Po skončení extrémního počasí zkontrolovat stav nemovitosti a přilehlého okolí domu. V případě
nutnosti zajistit úklid po tomto živelném jevu nebo
přivolat pomoc.
Josef Pánek, místostarosta obce

bylo letos zklamáním, vzájemný zápas o 9. a 10.
místo rozhodně našim kvalitám neodpovídá. Příčina
byla zejména ve složení týmů zapříčiněném zraněním a tím ve vzájemné nesehranosti obou domácích
týmů. Sobotní volejbalové klání se vydařilo, obě
hřiště byla vcelku vzorně připravena i přes fakt, že
ještě v pátek ráno na nich stála voda po předešlých
vydatných deštích. Počasí přálo, až do pozdního
odpoledne svítilo slunce, ale byla zima. Závěrečný
nástup doprovázel hlas zvonu z místní kapličky.
Trochu neskromně si troufám říci, že organizaci jsme
s bratrem Romanem zvládli, i když bez pomoci ostatních by to nešlo. Děkujeme všem sponzorům, tisovské hospůdce za vynikající oběd a všem příznivcům, kteří přidali ruku k dílu, aby si Tisová jako organizátor akcí udržela dobré jméno. Sportovně
společenskému životu zdar.
Martin Janecký
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