Tuněchodské okénko 2017

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto cestou upozornil na jinde obvyklou věc, která se
však v naší obci začíná čím dál méně dodržovat. Tímto mám na mysli zákaz parkování na
chodnících a zelených plochách. Chodníky mají sloužit podle svého názvu pouze pro chodce
a jakékoliv překážky na nich nutí k nebezpečnému obcházení či přecházení frekventované
silnice (děti, matky s kočárky…). Zároveň žádný chodník není stavebně konstruován pro
zatížení automobily (proto následně stavební firma odmítá provést některé reklamace
v letošním roce obnovených chodníků). Parkováním na chodnících, vjezdech a obecních
zelených plochách se jedná o neoprávněné zabrání veřejného prostranství a tím o
přestupek podle paragrafu 47 zákona č. 200/1990, kterému odpovídá příslušná finanční
sankce. Žádáme zároveň majitele rodinných domů, aby na tuto skutečnost upozornili i své
návštěvy, případně nájemníky. Stání na silnici 3. třídy nebo na místních komunikacích, pokud
tím nebude ohrožena bezpečnost a není úprava dopravními značkami, je povoleno. Parkujte
proto, prosím, na svých pozemcích a na místech k tomu určených.
Ing. Miloslav Kalousek
starosta
Informace z obce
V současné době žije v naší obci 624 obyvatel ve 213 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 14 občanů, odstěhovalo se 9 občanů, narodily se 4 děti a zemřelo 10 občanů.
Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od pátku 22. 12. 2017 do pondělí 1. 1. 2018.
Od 2. 1. 2018 do 31. 3. 2018 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu ( děti, které k 1. 1. 2018 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.

V letošním roce 2017 se podařilo uskutečnit několik plánovaných záměrů. Tím hlavním byla
realizace první etapy nového veřejného osvětlení. S tím byla spojena renovace chodníků po
celé délce hlavní silnice.
Na sokolovně byla kompletně vyměněna stará střešní krytina za novou a v parčíku před
sokolovnou bylo vybudováno nové parkoviště ke zvýšení počtu parkovacích míst. U dětského
hřiště byl nově vybudován krytý altán, určený k relaxaci a odpočinku, jako součást
sportovního areálu.
Na zahradě mateřské školy byl zrenovován starý zahradní domek. Na zahradu bylo také
zakoupeno zařízení na osvěžování dětí v horkých letních dnech. Toto zařízení je v podobě
vyřezávané ryby, které z tlamičky tryská mlžný opar vytvářející duhu.
V současné době stále probíhá oprava staré hřbitovní zdi. Na opravu zdi byla získána dotace z
Ministerstva zemědělství ČR z programu na obnovu kulturních a venkovských prvků. Pro
příští rok máme schválenu dotaci z téhož programu na opravu střechy hasičské zbrojnice.
Do sokolovny bylo zakoupeno 200 kusů židlí s polykarbonátovou výstuží (garantovaná
nosnost 200 kg). Věříme, že vydrží alespoň tolik, co ty původní dřevěné, které sloužily
bezmála 60 let. Stoly pro konání kulturních akcí mají také svoji životnost za sebou, s jejich
obměnou počítáme v příštím roce. Zatím se nepodařilo vybrat takové, které by především
kvalitou splňovaly požadavky na provoz v sokolovně.
V sobotu 11.11.2017 se opět uskutečnil lampionový průvod u příležitosti svátku svatého
Martina. Tentokrát průvod vedl „opravdový Martin“. Účastníci průvodu se prošli po vesnici a
v průběhu cesty je zastavily svaté Barborky, které přednesly poselství a obdarovaly děti
malými sladkostmi. U sokolovny se děti s Martinem a jeho koněm rozloučily a poté dostaly
svatomartinský rohlíček. Počasí se vydařilo, akce se povedla a všem se líbila. Tak zase příští
rok.

Dne 17. 11. 2017 se v naší sokolovně uskutečnil tradiční volejbalový turnaj „Marcelovo sako“
jako vzpomínka na tragicky zesnulého Marcela Sládka, který patřil k oporám volejbalového
týmu. Turnaje se zúčastnil zatím nejvyšší počet družstev od jeho vzniku, a to 6. Ve velmi
přátelské sportovní atmosféře zvítězilo domácí mužstvo Tuněchod. Večer byl ve znamení
nově navázaných přátelství a řeč byla nejenom o volejbale…Všichni zúčastnění se již těší na
další ročník.

Od letošního roku byla obnovena tradice vítání občánků. V červnu byl přivítán
Filip Trojan,v listopadu Stela Pokorná, Petr Gondek a Filip Zelený.

V první adventní neděli 3.12.2017 proběhl již čtvrtý ročník setkání seniorů. K poslechu i tanci
hrála kapela Pernštejnka a hlavními sólistkami byly sestry Šilhánkovy.

Srdečně zveme všechny občany na následující akce:
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 17 hod. se uskuteční v místním kostele „Vánoční zpívání a
setkání“, kde vystoupí žáci místní základní a mateřské školy.
I letos se bude konat „Vánoční bruslení“ pro občany Tuněchod na zimním stadionu
v Chrudimi a tradiční silvestrovský ohňostroj na hřišti. Čas bude dodatečně sdělen místním
rozhlasem a zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách obce.

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
V prosinci 2016 se narodili Vilém Slezák, Agáta Poskočilová, Radim Víšek a Sára Babejová. V roce
2017 se narodili Filip Trojan, Filip Zelený, Stela Pokorná a Petr Gondek.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme!
70 let Alena Pažoutová
Naděžda Hájková
Helena Vachová
František Radouš
Hana Doubravská
Jiřina Sedláková
Josef Chmelík
Pavel Pravda
Eva Christlová

75 let Josef Smetánka
Marie Blažková
Hana Navrátilová
Pavlína Tlachačová
Miroslav Říha
Marie Horáková

85 let Jan Roček
91 let Jan Pilař

80 let Anna Valachovičová
Otilie Horáková
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