Tuněchodské okénko 2016
Informace z obce
V současné době žije v naší obci 624 obyvatel ve 213 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 17 občanů, odstěhovalo se 22 občanů, narodilo se 10 dětí a zemřelo 8 občanů.

Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od pátku 23. 12. 2016 do neděle 1. 1. 2017.

Od 2. 1. 2017 do 31. 3. 2017 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu ( děti, které k 1. 1. 2017 nedosáhly věku 6 let, jsou od poplatku
osvobozeny ). Poplatek za psa je 30,- Kč, za každého dalšího psa se platí 60,- Kč. Podnikatelé
zaplatí 1.400,- Kč za každou popelnici. Poplatky je možno uhradit i převodem na účet
9628531/0100, s číslem popisným ve variabilním symbolu a s příjmením v textu.
ODPADY – žádáme občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů s tříděným odpadem a aby
nebyli nevšímaví ke svému okolí a přinejmenším upozornili na ty, kteří tak nečiní, aby mohla
být sjednána náprava. Vždyť naše okolí je přece vizitkou nás všech. Na odpad jiného
charakteru, než ke kterému jsou určeny kontejnery, máme uzavřenou smlouvu s firmou
Recycling v Chrudimi, kam mohou občané Tuněchod ukládat tento odpad zdarma. Dále
žádáme, aby do kontejneru na bioodpad nebyly ukládány větve, k tomu je určen prostor u
Ostřešanského hájku, kde budou větve následně seštěpkovány. Znovu připomínáme, pouze
větve! Pneumatiky a ostatní nepořádek se štěpkovat bohužel nedá! Od 1.1.2017 bude
v prostoru odpadních kontejnerů umístěn jeden nový v podobě velké popelnice, který je určen
výhradně na olej rostlinného charakteru z domácností, který se vkládá v uzavřených PET
lahvích.
Za odpad bylo v roce 2016 vybráno od občanů 220 000,- Kč a obec za odpad zaplatila
smluvním firmám 343 574,- Kč. Pokud se v budoucnu podaří vykoupit pozemek za
obchodem se smíšeným zbožím, bude zde vybudován sběrný dvůr i s parkovací kapacitou pro
obecní techniku a pomocné nářadí.

V letošním roce také došlo k dlouho očekávané opravě chodníku k železné lávce směrem do
Habrova, která byla rozšířena a upravena na dvou místech pro přejezd zemědělské techniky.
Opravu provedla firma IFASO za částku 450.000,- Kč.

Dále byla v obci vybudována dvě nová parkoviště. Jedno za kostelem a druhé u prodejny
Sportcarp. Záměr byl takový, že díky těmto novým parkovacím plochám zde budou moci
parkovat auta z jednosměrné ulice u Sousedské hospody, nájemníci obecních bytů a
zaměstnanci místních firem, čímž dojde ke zlepšení průjezdnosti jednosměrné ulice u domu
s pečovatelskou službou
Bohužel kapacita zbudovaných parkovišť není zatím plně
využívána, proto žádáme všechny, kteří parkují v jednosměrné ulici u Sousedské hospody,
aby přednostně využívali parkovací místa na nových parkovištích.
V roce 2017 proběhne I. etapa celkové rekonstrukce veřejného osvětlení včetně zemní
kabeláže a současně oprava dotčených chodníků. I. etapa zahrnuje celý úsek ve směru od
Pardubic od Němcových k Havelkovým, dále ulice Novák, Novohradský, Radoch, od
Petříčků k Navrátilovým a nově vzniklá ulice Pravdovi – Dopitovi. Všechny chodníky jsou
v majetku obce, všechny lampy veřejného osvětlení ze soukromých pozemků budou
přesunuty do pozemků obecních. Stávající lampy vyzařující žluté světlo budou nahrazeny
lampami LED diodovými s bílým světlem. Od tohoto osvětlení očekáváme hlavně úsporu
nákladů na energii a samozřejmě menší poruchovost a výměnou sloupů také eliminování
bezpečnostních rizik. Rekonstrukce bude probíhat od dubna do října 2017.

Budovatelská činnost ve sportovním areálu
Ve sportovním areálu SK Tuněchody bylo zcela zrekonstruováno fotbalové hřiště. Byla
navezena nová vrstva hlíny, následně byl založen nový trávník a dále bylo vybudováno
samočinné zavlažování, které nejen zlepší kvalitu trávníku, ale i ušetří náklady spojené
s provozem hřiště a v neposlední řadě napomůže našim fotbalistům k ještě lepším výkonům.
Těsně před dokončením je také oplocení celého sportovního areálu. Také byly zakoupeny
nové odnímatelné fotbalové branky odpovídající dnešním standardům, hlavně z důvodu
bezpečnosti. V letošním roce ještě dojde k zahájení prací na odstranění a následném novém
nátěru plechové krytiny nad hlavním sálem, a dále budou opraveny stávající komíny a
hromosvod. Na opravu střechy bude čerpána dotace 100 000,- Kč od Pardubického kraje.

SDH Tuněchody
Kroužek mladých hasičů zaznamenal i v letošním roce vynikající výsledek. Po úspěchu Marie
Jánové, která v roce 2013 skončila na 2. místě v okresním kole ligy na 60m překážek a Adély
Elichové, která ve stejném roce zaujala 4. místo v běhu na 100m překážek v kategorii dorostu,
letos krásné 1. místo v této soutěži vybojovala i mladší žákyně Soňa Šulcová s rekordním
časem 14,87s. Tato dívenka také dne 26. 11. 2016 reprezentovala SDH Tuněchody na
halovém poháru v Ostravě, kde ze 135 soutěžících z celé ČR skončila ve své kategorii na
krásném 14. místě.

Svatomartinský lampionový průvod
V neděli 13.11.2016 se uskutečnil již 5. lampionový průvod u příležitosti svátku svatého
Martina. I letos se prošli účastníci průvodu po naší vesnici. Během cesty je zastavily svaté
Barborky, které přednesly poselství a obdarovaly děti sladkostmi. U sokolovny na průvod
čekal chudý pocestný, kterému dal svatý Martin svůj plášť. Děti ukázaly, že mají dobré srdce
a podělily se o svůj svatomartinský rohlíček s někým, koho mají rády. Akce se povedla a
všem se líbila. Tak zase příští rok. Poděkování patří paní Marcele Dopitové, paní Míle
Elichové a dalším, kteří se podíleli na zdaru této akce.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v neděli 27. 11. 2016
V neděli 27.11.2016 se v místní sokolovně uskutečnilo představení divadelního souboru
Úhřetická beseda. Představení s mikulášskou tematikou bylo určeno především našim
nejmenším. Všechny děti byly obdarovány sladkostmi a ovocem. Po skončení představení se
odebral průvod diváků k vánočnímu stromu u kostela, kde byl strom slavnostně rozsvícen.
Poděkování za zdar celé akce patří paní Mileně Pokorné.

Adventní posezení pro seniory
V neděli 4. 12. 2016 se v sokolovně uskutečnila akce, která se již stala tradicí. K poslechu i
tanci zahrála kapela „Mrákotínka“, která sklidila veliký potlesk. O přestávce vystoupili
nejmenší hasiči a hasičky a zpestřili program pásmem cvičení a básniček a následné číslo
mladých hasiček převlečených jako mažoretky a roztleskávačky rozproudilo krev i našim
seniorům. Starosta v jedné z přestávek pogratuloval všem těm, kteří v roce 2016 oslavili
významné životní jubileum a nechal zahrát písničku na přání. Na závěr proběhlo
fotografování a všichni účastníci tohoto setkání dostanou na památku společnou fotografii. Za
zdárný průběh akce, výzdobu a kulturní program patří poděkování paní Janě Jánové.

Postřehy a připravované akce
Vánoční zpívání v kostele žáků ZŠ Tuněchody se uskuteční ve středu 21.12.2016 v 17.30
hodin, před kostelem bude podáván tradiční vánoční punč.
Prostřednictvím tohoto zpravodaje znovu apelujeme na spoluobčany, aby bylo na nezbytné
minimum omezeno používání zábavné pyrotechniky. Není to jen z důvodu bezpečnosti,
rušení nočního klidu, ale i proto, že tím trpí naši domácí mazlíčci, především psi. Kdo má
doma takového psa, ten ví, jakým stresem si zvíře prochází a mnohdy dojde i k jeho poranění.
Bruslení pro občany Tuněchod bude 28.12.2016 od 16.00 hod. do 17.15 hod. na zimním
stadionu v Chrudimi. Všichni jsou srdečně zváni. Bruslení je pro naše občany zdarma.
Tradiční silvestrovský ohňostroj bude 31.12.2016 na hřišti. Čas bude upřesněn.
Hřbitovní zeď byla nově vyspárována a opravena v místech největšího poškození na náklady
obce, aby se předešlo jejímu dalšímu chátrání. Nejlepší by byla celková oprava zdi, ale
hřbitov je majetkem církve… Opravu provedli pan Jaroslav Buchtele a pan Petr Chutic.
Vedení obce touto cestou děkuje panu Jaroslavu Buchtelemu a panu Jiřímu Moravcovi za
vzorně odvedenou práci při úpravě zeleně, sběru listí a mnoha dalších činnostech spojených
s údržbou veřejných prostranství v obci.
Již před delší dobou byla u tuněchodského nafukovacího splavu instalována varovná tabule a
upozornění na riziko nebezpečí utonutí. V souvislosti s tímto nebezpečím vybavila firma
Povodí Labe tento splav záchranářskými prvky (záchranný kruh a vrhací lano). Bohužel,
Tuněchody figurují na pomyslném prvním místě ve ztrátovosti těchto bezpečnostních prvků,
konkrétně došlo ke zcizení již čtyřikrát. Prosíme proto občany, aby si více všímali svého
okolí, aby nedocházelo k těmto nepochopitelným úkazům. Doufáme jen, že ti, kteří takto činí,
nebudou tyto záchranné pomůcky nikdy potřebovat!
Pokus o částečnou opravu cesty do Kalousova, která je opravdu samá díra, nebyl úplně
úspěšný, proto ho budeme opakovat.

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …

V roce 2016 se narodili Dominik Tesárek, Matyáš Netík, Nikola Vašáková, Vladan Krč, Abigail
Merzová, Natálie Žilíková, Kateřina Koryntová, Lucie Sedláková, Laura Buchtelová a Vojtěch
Šlesingr.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme!
70 let Zdeněk Obršál
Jan Ryšina
František Kopp
František Ryšina
Rudolf Šebek
Josef Stehno
Marie Bednářová
Jaroslava Jirmásková
Ludmila Pithartová
Božena Urválková

75 let Jiří Mejtský
Rudolf Petříček
Zdeněk Branda
Jaroslav Víšek
Věra Vrzalová
Milada Nováková

85 let Svatopluk Pažout
Jindřich Mlateček
Ludmila Hromádková
Miluše Mládková

90 let Josef Vajgant
Jan Pilař
80 let Jaroslav Buchtele
Květuše Stará
Milada Nedvědová

PF 2017 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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