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Informace z obce
V současné době žije v naší obci 627 obyvatel ve 212 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 20 občanů, odstěhovalo se 10 občanů, narodilo se 5 dětí a zemřelo 7 občanů.
Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od středy 23. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016.
Od 4. 1. 2016 do 31. 3. 2016 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu ( děti, které k 1. 1. 2016 nedosáhly věku 6 let, jsou od poplatku
osvobozeny ). Poplatek za psa je 30,- Kč, za každého dalšího psa se platí 60,- Kč. Podnikatelé
platí 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.
Posvícenský den otevřených dveří 30. 8. 2015 se setkal s velkým zájmem občanů. Byli jsme
velmi potěšeni a všem děkujeme za účast.
Svatomartinský lampionový průvod
V neděli 8.listopadu se uskutečnil již 4. lampionový průvod u příležitosti svátku svatého
Martina. I letos se děti prošly po naší vesnici. Během průvodu je zastavily svaté Barborky,
které přednesly poselství a obdarovaly děti malými sladkostmi. U sokolovny na průvod čekal
chudý pocestný, se kterým se svatý Martin podělil o svůj plášť. Děti zazpívaly písničku o
zimě a dostaly svatomartinský rohlíček. Počasí přálo, akce se povedla a všem se líbila. Tak
zase příští rok.

SK Tuněchody
Po podzimní části soutěžního ročníku 2014/2015 figurovalo tuněchodské A-mužstvo na čtvrté příčce
tabulky Okresního přeboru za triem Skuteč, Stolany a Kameničky. V jarní části se naši hráči, na rozdíl
od některých svých soupeřů, vyhnuli výraznějším zaváháním a v konečném zúčtování nejvyšší okresní
soutěže obsadil náš celek výtečnou druhou příčku, se ziskem 70 bodů z 90-ti možných. Více jich
získaly nakonec pouze suverénní Stolany. I tak se jednalo o dosud největší úspěch v již 45-ti leté
historii tuněchodské kopané. Doposud nejlepším umístěním mezi okresní elitou bylo třikrát čtvrté
místo z ročníků 2002/2003, 2012/2013 a 2013/2014.
Do nového soutěžního ročníku 2015/2016 vstupovali svěřenci trenéra Milana Mattuše s myšlenkami
na zisk titulu přeborníka okresu Chrudim a s tím souvisejícím postupem do krajské soutěže. Po
odehrání podzimní části zaujímá tuněchodské mužstvo prozatím druhou příčku 16-ti členné tabulky, se
ziskem 37 bodů a s pětibodovou ztrátou na
vedoucí Rozhovice. Pomyslný chléb se však
bude lámat až během jarních odvetných
střetnutí.
Zároveň se tuněchodským povedl během
měsíce září husarský kousek, když po roce
dokázali obhájit zisk druhé nejvýznamnější
okresní trofeje – okresního poháru. Ve
finálovém dvojutkání přehráli Tuněchody
právě rivala z Rozhovic, a to celkovým skóre 7:2. (foto 1 – vítězové okresního poháru)

Po roční odmlce v sezóně 2013/2014 bylo do soutěže opět přihlášeno i B-mužstvo, které v konečné
tabulce Okresní soutěže - IV. třídy obsadilo v soutěžním ročníku 2014/2015 pěknou šestou příčku,
mezi 14-ti účastníky. V ročníku 2015/2016 se naší rezervě daří ještě o poznání lépe a po polovině
soutěže figuruje se ziskem 30 bodů na druhé příčce, s pouhou dvoubodovou ztrátou na první Žlebské
Chvalovice.
Ve své činnosti nadále pokračuje i družstvo
mladší přípravky, které se již druhý rok za sebou
účastní Okresního přeboru své kategorie. V prvním
soutěžním ročníku 2014/2015 sbírali naši nejmenší
fotbalisté a fotbalistky především zkušenosti.
V nové sezóně již dokážou svěřenci Vojtěcha a
Víta Staňkových a Zdeňka Vašáka s většinou
svých soupeřů odehrávat vyrovnaná střetnutí a
v několika případech se jim podařilo zvítězit. Jmenujme např. vítězství 24:1 nad spojeným družstvem
Krouny a Hlinska nebo 14:1 nad Vítanovem. Během zimní přestávky se malí sportovci věnují
především florbalu, když se pravidelně každý týden scházejí pod vedením trenéra Josefa „Rybíze“
Urbánka. (foto 2 – družstvo mladší přípravky)
Pozadu nezůstávají ani další sporty v našem oddíle. Kromě nejmasovějšího fotbalu a již jmenovaného
florbalu se dále pravidelně scházejí především volejbalisté a „cvičenkyně“.
Výkonný výbor SK Tuněchody touto cestou zve všechny členy na výroční valnou hromadu, která se
uskuteční v sobotu 16. 1. 2016 v prostorách sokolovny. O týden později, v sobotu 23. 1. 2016, pořádá
náš klub sportovní ples. Na tuto tradiční akci srdečně zveme do místní sokolovny širokou veřejnost.

14. 11. 2015 se v naší sokolovně uskutečnil již 4. ročník populárního volejbalového turnaje, letos však
poprvé pod novým názvem „MARCELOVO SAKO“ . Turnaj byl takto pojmenován na počest
tragicky zesnulého Marcela Sládka, který byl dlouholetým členem volejbalového oddílu. Turnaje se
zúčastnilo 5 družstev - Vejvanovice, Úhřetice, Mnětice, Tuněchody a tuněchodská mládež. Vítězem
turnaje se stalo družstvo Tuněchod.

Setkání při dechovce
6. 12. 2015 se v sokolovně uskutečnila již tradiční akce „vánoční posezení pro seniory“, která se
setkává s čím dál větším ohlasem. K poslechu i tanci zahrála kapela „Pardubická šestka“, která sklidila
veliký potlesk. O přestávce vystoupili mladí hasiči a hasičky a zpestřili program pásmem básniček a
malou ukázkou likvidace požáru.

Ze sportovní kroniky Tatranu Tuněchody
Před 30 lety, 10. 12. 1985, přijal pozvání na besedu do naší obce legendární fotbalista pan Antonín
Panenka. Pozvání zorganizoval pan Petr Holub, který byl tělem i duší místního fotbalu. Z kroniky
tuněchodských fotbalistů je i tento archivní snímek. Kroniku krásným a přehledným způsobem vede
pan Holub a je u něho kdykoli k nahlédnutí.

PF 2016 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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