Tuněchodské okénko 2019

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku a s ním vydání Tuněchodského okénka, které se vydává jednou za
rok a snažíme se zde stručně informovat o dění v obci. Co se podařilo nebo naopak nepodařilo
z plánovaných akcí.
Opět budu apelovat na spoluobčany ohledně nakládání s odpady. Kontejnery od obchodu jsou
vyváženy každý týden. Pokud jsou plné, myslím si, že každý může chvíli sečkat a odpad
nechat doma do doby, než budou kontejnery opět prázdné. Plastové hračky, židle, karton a
další odpad, který neprojde vhozním otvorem, prosím nenechávejte u kontejneru, ale pokud
možno ho zavezte do sběrného dvora, který je pro občany Tuněchod, jak už všichni
vědí…zdarma.
Svozná firma tento odpad nechce svážet a je to považováno za černou skládku. Je jen na nás,
jak bude naše obec vypadat. Biologický kontejner je stále přistavován od dubna do listopadu.
Zde opět žádám o nevhazování větví, prken a podobného materiálu. Větve a pouze větve patří
k Ostřešanskému hájku. Nic jiného tam nepatří. Všechno ostatní obsáhne sběrný dvůr.
Popelnice na olej slouží pouze k odběru jedlého oleje. Motorový olej nepatří ani do této
popelnice, ani vedle na zem, nikdo ho neodveze. Zde opět sběrný dvůr!!! Další věcí, kterou už
zmiňuji opakovaně je parkování automobilů na chodníku. Prosím, nedělejte to! Chodníky
nejsou dimenzovány na tuto zátěž! Parkovat lze ve vjezdech, ve kterých je betonový podklad.
Při opakovaném neuposlechnutí bude tyto přestupky řešit Policie ČR.
Multifunkční hřiště: ještě ani nebylo otevřeno pro užívání a už je nový povrch umazán od
bahna. Vstup na hřiště bude pouze v čisté sálové obuvi. Strojní čištění povrchu se pohybuje
v řádu desítek tisíc. V případě odhalení viníka, bude po něm tato částka požadována.
Z plánovaných akcí bylo dokončeno:
- osvětlení k vlakové zastávce (v současné době bylo odcizeno jedno ledkové svítidlo)
- z palisád a zámkové dlažby + zábradlí byl obnoven chodníček k nádraží
- po rekonstrukci hřbitovní zdi byl hřbitov převeden z majetku církve pod majetek obce
Tuněchody
- zprovoznění nového rozhlasu
- vodovod do Valachovny
- dřevěnné odpočívadlo bylo instalováno v parčíku u Starého mostu

-

nové podlahy ve třídách a ředitelně v ZŠ Tuněchody za pomoci dotace z ministerstva
pro místní rozvoj
multifunkční hřiště, taktéž za přispění ministerstva pro místní rozvoj
zatrubnění stoky za kostelem směrem k hasičárně
vybudování vodovodní přípojky do sokolovny

Připravované akce:
- vodovod na hřbitov je ve fázi územního rozhodnutí a bude vybudován v příštím roce
- vodovod do Habrova je ve fázi přípravy projektové dokumentace
- oprava místních komunikací. Byl zpracován projekt a byla podána žádost o dotaci.
Z důvodu neobdržení dotace v roce 2019 plán trvá a bude postupováno dle finančních
možností obce v letech příštích.
Ožehavé téma je v současnosti výstavba nové, větší a modernější hospody jako kulturní
centrum obce. Vše je zatím v přípravné fázi. Místo, projekt a vše, co s tím souvisí.
Pravděpodobné umístění je sportovní areál. Vše by bylo na jednom místě, jak sportovní tak
kulturní vyžití. Zvažovány jsou i možnosti dotace.
Závěrem chci všem spoluobčanům a jejich blízkým popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
do nového roku.

Odpočívadlo u starého mostu

Chodníček k vlakové zastávce

Informace z obce
V současné době žije v naší obci 617 obyvatel ve 214 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 19 občanů, odstěhovalo se 10 občanů, narodilo se 7 dětí a zemřelo 6 občanů.
Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od pátku 20. 12. 2019 do středy 1. 1. 2020.
Od 2. 1. 2020 do 31. 3. 2020 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu ( děti, které k 1. 1. 2020 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 na obecním úřadě
v hotovosti i platební kartou, nebo bezhotovostně převodem na účet 9628531/0100, s číslem
popisným ve variabilním symbolu a s příjmením v textu.

Od 1. 12. 2019 byl na základě požadavku občanů zaveden nový autobusový spoj na lince
Chrudim – Tuněchody s odjezdem v 17.10 hod. z Chrudimi a s odjezdem z Tuněchod do
Chrudimi v 17.24 hod.
Na místním hřbitově je na prodej hrobka ( v pravém zadním rohu hřbitova ). Více informací
na tel. čísle 720 534 530.
Svatomartinský lampionový průvod
V podvečer svátku sv. Martina v neděli 10.11.2019 se konal již 8. lampionový průvod dětí
vedený Martinem na koni. Martin přijel tradičně před naši sokolovnu, přečetl své poselství a
posypal děti prvním sněhem. Děti se po jeho stopách vypravily vesnicí a po návratu k
sokolovně mu zazpívaly písničku o sněhu. Za odměnu dostaly svatomartinský rohlíček,
o který se dělily se svými nejbližšími. Počasí nám přálo a už se těšíme na příští takové
setkání.
V sobotu 7.12.2019 proběhlo další tradiční setkání seniorů. K poslechu i tanci hrála kapela
Pernštejnka.

Prosíme účastníky setkání, aby si na obecním úřadě vyzvedli společnou fotografii.

Srdečně zveme všechny občany na následující akce:
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 17 hod. se uskuteční na školní zahradě vánoční vystoupení dětí
z místní základní školy.
Vánoční bruslení pro občany Tuněchod zdarma se uskuteční ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 17.15
hod. do 18.15 hod. na zimním stadionu v Chrudimi.
I letos se bude konat tradiční silvestrovský ohňostroj na hřišti. Čas bude dodatečně sdělen
místním rozhlasem a zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce.

A-mužstvo v konečné tabulce I. A třídy soutěžního ročníku
2018/2019, jakožto nováček, obsadilo mezi 14-ti účastníky konečné
dvanácté místo, se ziskem osmadvaceti mistrovských bodů a před duem
Letohrad B a Kunčina tak uhájilo příslušnost ve druhé nejvyšší fotbalové
soutěži Pardubického kraje i pro následující ročník.
Do soutěžního ročníku 2019/2020 vstupovali svěřenci trenéra Pavla
Mňuka s cílem navázat na ne úplně špatné výkony z předešlé sezóny a
především s přáním začít sbírat více bodů. Ač předvedená hra v některých
střetnutích, především s celky z první poloviny tabulky, nebyla špatná,
srážela naše mužstvo po celý podzim především produktivita. Po odehrání poloviny soutěže tak
zaujímá tuněchodský celek poslední čtrnáctou příčku tabulky, se ziskem pouhých 6-ti bodů a s
pětibodovou ztrátou na předposlední Jiskru 2008 (Králíky) a osmibodovou na dvanácté Načešice.
Před začátkem mistrovských soutěží se naše mužstvo zúčastnilo i krajské pohárové soutěže – Poháru
hejtmana Pardubického kraje. Hned v úvodním kole však nestačilo na nováčka krajského přeboru
z Rohovládové Bělé a podlehlo na domácím hřišti 2:3.
B-mužstvo v konečné tabulce okresní soutěže - III. třídy obsadilo v soutěžním ročníku 2018/2019
nádhernou třetí příčku, za postupujícím duem Chrast a Dřenice a dokonce byl náš oddíl osloven OFS
Chrudim s nabídkou postupu do Okresního přeboru. Tato nabídka však z naší strany nebyla
akceptována. V novém ročníku 2019/2020 se rezervě zatím zcela nepodařilo navázat na výkony
z předešlé sezóny a po polovině soutěže figuruje se ziskem 21-ti bodů na sedmé příčce mezi 14-ti
účastníky. I tak panuje s výsledky a umístěním B-mužstva spíše spokojenost.
V mládežnických fotbalových kategoriích se probíhajícího soutěžního ročníků opět účastní družstva
mladší i starší přípravky. Celkově nyní obě tato družstva dohromady čítají cca 32 mládežnických
fotbalistů a fotbalistek, kteří se k tréninkům scházejí dvakrát týdně pod vedením trenérů Vojtěcha
Staňka, Tomáše Hájka a Davida Douděry, vedoucím obou družstev je Zdeněk Vašák. Především naše
starší přípravka patřila v podzimní části Okresního přeboru mezi nejlepší celky ve své kategorii.
Případní noví zájemci o fotbal z řad chlapců i děvčat jsou vítáni a mohou se prostřednictvím svých
rodičů hlásit kdykoliv během tréninků či zápasů na místním hřišti u p. Staňka.
Již tradičně jsou mimo kopané pod hlavičkou SK Tuněchody provozovány i další sportovní odvětví.
Mezi nejpočetnější se zcela jisté řadí volejbal a florbal. Volejbalisté se scházejí každý pátek. V měsíci
listopadu proběhl v místní sokolovně již 8. ročník volejbalového turnaje, za účasti místních družstev i
hostů z okolních vesnic. Dále se volejbalisté každý rok účastní i několika turnajů na kurtech svých
soupeřů. Florbalisté se scházejí v několika různých skupinkách pravidelně od podzimu do jara.
Nejorganizovanější je dětský florbalový kroužek pod vedením Josefa „Rybíze“ Urbánka. Probíhá
pravidelně každou středu od září do června a účastní se jej nyní až tři desítky dětí z Tuněchod i okolí.
Pravidelně se pod vedení paní Jany Radoušové stále scházejí i cvičenkyně. V letních měsících se
v místním sportovní areálu provozují rovněž tenis a nohejbal.
V roce 2019 má SK Tuněchody, z.s. více než stovku členů, z toho zhruba polovinu z řad dětí a
mládeže.
Kromě sportovní činnosti pořádáme každoročně v místní sokolovně nebo na hřišti i kulturní a
společenské akce. Mj. ples sportovců, maškarní bál, dětský karneval, pálení čarodějnic a
posvícenskou zábavu. Výkonný výbor SK Tuněchody si touto cestou dovoluje pozvat širokou
veřejnost na tradiční sportovní ples, který se uskuteční v sokolovně v pátek 24. ledna 2020 od 20 hod.
a dále na maškarní bál v sobotu 21. března 2020, rovněž od 20 hod.

Za letitou nemalou podporu a spolupráci děkujeme především Obci Tuněchody a rovněž dalším
sponzorům a partnerům naší organizace.
Ondřej Šulc – sekretář oddílu

Mladší přípravka

Starší přípravka

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů se v letošním roce zúčastnil několika významných akcí. Počínaje
5.1.2019 výroční valnou hromadou a konče 23. 11. 2019 Kateřinskou zábavou.
Mezi nejvýznamnější akce patří zmíňka o skládání zkoušek odborností, které proběhly dne
2. 3. 2019 v místní sokolovně. Této akce se zúčastnilo celkem 14 hasičských sborů mladých
hasičů, kde se ověřovaly znalosti z hasičského sportu u 85 dětí ze širokého okolí. Naše SDH
zde reprezentovali tito žáci: Hebká L., Buchtele K., Němcová B., Slezáková K., - strojníci.
Hebký L. - kronikář. Dopitová M.,Radoušová N., - preventiva. Řivnáč D., - cvičitel.
Kunrtová T., Šulcová S, - velitel.
2. 3. 2019 uskutečnil sbor v naší obci sběr starého železa. Touto cestou hasiči děkují svým
spoluobčanům za jejich podporu.
12. 5. 2019 za účasti sborů z Tuněchod, Uhřetic, Vejvanovic a Kočího proběhlo na místním
hřišti 1. kolo požárního sportu našeho okrsku. Mezi soutěžícími si poměřily své síly i děti
z Tuněchod a Uhřetic.
Nemalou zásluhu na činnosti sboru měla v letošním roce i naše zásahová jednotka, vyjela
celkem ke 2 zásahům. 18. 6. 2019 v 18:50h zasahovala u požáru haly místní cihelny a 28. 6.
2019 v 16:50h u požáru pšenice pod dráty vysokého napětí směrem na Vestec (v lokalitě
polní cesty u letiště).
21. 6. 2019 proběhlo v Kočím za účasti všech sborů okrsku námětové cvičení.
V červnu již po několikáté krátkým kulturním programem zpestřily děti našeho sboru Vítání
občánků.
13. 10. 2019 se dvě družstva mladých hasičů zúčastnila Závodu požárnické všestrannosti
v Brčekolech. S velkým překvapením se družstvo mladších žáků probojovalo na 9 místo z 52
družstev. Tímto umístěním se dostalo mezi lepší elitu okresu Chrudim. Za to jim patří dík.
27. 10. 2019 při příležitosti oslav dne vzniku Československého státu, členové sboru se dvěmi
dětmi položili věnec k pomníku padlých.
23. 11. 2019 jsme již tradičně pořádali Kateřinskou zábavu. Touto cestou jsem chtěla
poděkovat sponzorům za jejich finanční podporu.
Za SDH Tuněchody Mgr. Jana Jánová

Družstvo, které skončilo na Závodu požárnické všestrannosti na 9. místě.

Jako již každoročně uspořádali členové místní chovatelské organizace propagační
posvícenskou výstavu drobného zvířectva. Naší snahou bylo předvést výsledky zájmové
činnosti a propagovat chovatelství. V čistokrevných chovech je hlavním smyslem odchovat
potomstvo, které je po stránce exteriérové i užitkové dokonalejší než rodiče a toto potomstvo
poté předvést na výstavách a porovnávat s ostatními. V Čechách a na Moravě byla
vyšlechtěna celá řada plemen zvířat, která jsou vedena jako genetické zdroje a jsou součástí
našeho národního dědictví a to si jistě zaslouží v této ušlechtilé a společensky významné
zájmové činnosti pokračovat. Chovatelská činnost je časově i finančně náročný koníček, který
přináší radost, užitek, ale také občas i zklamání. V dnešní době je nedoceněna, i když
ovlivňuje náš vztah k živé přírodě a ke všemu živému.
Naší snahou je připravit co nejpříjemnější prostředí jak pro vystavovatele a
předváděná zvířata, tak pro všechny návštěvníky, ať již z řad odborné nebo laické veřejnosti
včetně rodin s dětmi. Doufáme, že se výstava návštěvníkům líbila a poskytla pěknou a
hodnotnou podívanou, případně zaujala nové zájemce o tuto krásnou a ušlechtilou činnost.
Bylo vystaveno 112 králíků 26 plemen, 120 holubů v 16 plemenech, 88 ks hrabavé a
vodní drůbeže v 18 plemenech a 96 morčat, převážně od chovatelů z místní organizace.
Nejlépe oceněná zvířata obdržela čestné ceny. V expozici holubů získal vítěznou cenu Jiří
Říha za plemeno Moravský pštros černý šupinatý, u králíků Jaroslav Víšek za plemeno Český
strakáč černý a u drůbeže zvítězila kolekce Brakelek stříbrných černě lemovaných chovatele
Ladislava Pískače.
V expozici morčat bylo zastoupeno celkem 12 plemen a to hladké (20), anglický
rested (8), US teddy (32), švýcarský teddy (1), sheltie (5), coronet (4), peruánec (2), texel (2),
merino
(1),
alpaka
(1)
a
bezsrsté
plemeno
skinny
(20).
Nejlepším morčetem celé výstavy se stal samec plemene skinny Griffin Little Joy
chovatelky a vystavovatelky Michaly Steinerové.
Chovatelé ZO Tuněchody přejí všem spoluobčanům příjemné prožití svátků
vánočních, štěstí, zdraví a pohodu v novém roce 2020.

Pan Petr Holub, spoluzakladatel Tatranu /dnes SK/ Tuněchody a jeho dlouholetý
předseda a sekretář, obdržel od Fotbalové asociace ČR plaketu „Cena JUDr. Václava
Jíry“ za dlouholetou a obětavou práci pro fotbal.
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví.

Vítání občánků 14. 5. 2019 - Johana Frantzová a Samuel Malý

¨

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu
životem… V letošním roce se narodili : Johana Frantzová, Samuel Malý, Eliáš Šlesingr,
Adam Doucha, Vojtěch Trojan, Ivan Kryštof Hladeček a Václav Loj.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme!

70 let Vlasta Zapletalová
Jan Zapletal
Zdeněk Petříček
Oldřich Pravda
Jiří Vávra
Jiří Vrba

75 let Miloslava Říhová 80 let Zdenka Pecharová
Marie Petříčková
Hana Horáková
Růžena Korbelová
Josef Bednář
Miloslav Sládek
85 let Jaroslava Blažková
Anna Ročková

PF 2020 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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