Tuněchodské okénko 2018

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, úvodem svého příspěvku Vám chci poděkovat za opětovnou důvěru při
letošních volbách do obecního zastupitelstva. Jak všichni víte, složení zastupitelstva včetně
funkcí starosty a místostarosty zůstalo v nezměněném složení jako v minulém volebním
období, a tak můžeme dokončit již rozdělanou naplánovanou práci.
Říká se, že opakování je matka moudrosti, a proto se bohužel budu opakovat. Psal jsem zde
v minulosti o nevšímavosti ke svému okolí, o odpadech, o zacházení s obecním majetkem.
Odpady byly, jsou a budou problém asi všude, ale myslím si, že se tomu dá alespoň částečně
předcházet. Někdy stačí jen upozornění, někdy se, bohužel, musí přikročit k radikálnějším
řešením. Do kontejneru na biologický odpad se stále vozí větve, prkna, trámy, dřevotříska, ač
v minulosti bylo řečeno, aby se větve vozily k „Ostřešanskému hájku“, kde budou větve
naštěpkovány a odvezeny na pole. Biologický kontejner je přistavován v období od dubna do
listopadu. Dále se k hájku vozí nejen větve, ale i nábytek, celé pařezy, dráty, pneumatiky, a to
jsou všechno věci, které je možné zavézt do sběrného dvora. Platí to pro většinu druhů
odpadu a pro občany Tuněchod zdarma.
Rekonstrukcí sokolovny byl naplněn záměr vybudovat důstojné zázemí, kde se dá sportovat i
pořádat různá setkání a zábavy. Toto zázemí není v provozu dlouho a když vidím některé
jednotlivce, jak se k zařízení chovají…nemám slov. Otlučené rohy, špinavé zdi od bot,
ucpané odpady, rozbité žaluzie, prokopnuté dveře. Nejhorší jsou společenské zábavy, kde
vzniká nejvíc těchto prohřešků a viník zůstává povětšinou neodhalen. Naposledy vystříkaný
hasící přístroj při zábavě, jen tak z rozmaru.Bohužel pro takové chování nemám pochopení a
v budoucnu bude požadována adekvátní náhrada.
Dále zde opakovaně upozorňuji na volné pobíhání psů. Doufám, že všichni vědí, koho se tato
problematika týká. Tohoto prohřešku se dotýká zákon o týrání zvířat, který hovoří jasně,
každý majitel musí svého psa zabezpečit proti úniku a podle toho bude v budoucnu
postupováno.
Naplánované akce pro letošní rok se ve všech případech podařilo dokončit ve stanovených
termínech. Nejrozsáhlejší a také nejnákladnější akcí byla rekonstrukce veřejného osvětlení. Po
celé obci je nové veřejné osvětlení včetně sloupů a kabeláže. Na začátku příštího roku bude
ještě opravena část k vlakové zastávce. Dokončena byla hřbitovní zeď, na hasičárně je nová
střecha spolu s elektrorozvody a dalším vybavením. Na opravu hřbitovní zdi a na opravu
střechy hasičárny přispěly dotace od Ministerstva zemědělství ČR. V prosinci, nejpozději
v lednu, bude zprovozněn obecní rozhlas, který bude taktéž kompletně nový.

Plánované akce na další období: zhotovení vodovodu do Valachovny, dále výstavba
vodovodu na hřbitov a do Habrova, podání žádostí o dotace na výstavbu multifunkčního
hřiště, oprava místních komunikací včetně asfaltového povrchu, u Habrova bude umístěno
zastřešené odpočívadlo, které nám zdarma poskytl Mikroregion Chrudimsko, oprava podlah
ve třídách ZŠ, oprava odpadů taktéž v ZŠ a další akce menšího rozsahu.
Informace z obce
V současné době žije v naší obci 610 obyvatel ve 214 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 12 občanů, odstěhovalo se 18 občanů, narodilo se 1 dítě a zemřelo 8 občanů.
Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od pátku 21. 12. 2018 do úterý 1. 1. 2019.
Od 2. 1. 2019 do 31. 3. 2019 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu (děti, které k 1. 1. 2019 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.
Svatomartinský lampionový průvod
Na svatomartinskou neděli 11. 11. 2018 se u nás v obci konal již tradičně průvod dětí s
lampionky. Děti s rodiči se sešly u místní sokolovny, kam na jejich zavolání přijel "Martin"
na svém koni. Letos dětem přečetl své poselství, sypal na děti drobný sníh a poté je provedl
po vyznačené stezce vesnicí. Po návratu k sokolovně děti dostaly svatomartinský rohlíček, o
který se dělily se svými nejbližšími. Počasí nám přálo a už se těšíme na příští takové setkání.

Vánoční dílna
První vánoční dílna pro malé i velké šikuly se v naší sokolovně konala v neděli 25.11.2018
Děti, náctiletí ale i dospěláci si mohli vyzkoušet vyrobit hned několik vánočních ozdob a
výrobků. K dispozici byla tato stanoviště - ozdoby z papíru, sádry, korálků, dřeva, skla, svíčka
z včelího vosku, zdobení perníčků, výroba adventního věnce nebo betléma ve sklenici.
Odpoledne provázely vánoční písně a koledy a příchozí se mohli občerstvit punčem a
vánočním muffinkem. Každý, kdo se přišel podívat, odcházel s vyrobenou drobností a
předvánoční náladou. Všem přejeme krásné Vánoce a těšíme se na další vyrábění.

Touto cestou chceme poděkovat paní Dianě Vašákové, která měla vše promyšleno a
připraveno do nejmenších detailů. Kdo se nikdy nepodílel na podobné akci, neví, co je s tím
za práci a starost.

Předvánoční setkání seniorů
V neděli 9.12.2018 proběhlo další tradiční setkání seniorů. K poslechu i tanci hrála kapela
Pardubická šestka. Při této příležitosti byl vyznamenán pan Josef Pilař, který je nejen
nejstarším občanem obce Tuněchody, ale je i nejstarším členem SDH v okrese Chrudim, který
se v letošním roce dožil 92 let. Touto cestou mu přejeme hodně zdraví do dalších let.

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

Srdečně zveme všechny občany na následující akce:
V úterý 18. 12. 2018 od 17.30 hod. se uskuteční v místním kostele „Vánoční zpívání“, kde
vystoupí žáci místní základní a mateřské školy.
„Vánoční bruslení“ pro občany Tuněchod na zimním stadionu v Chrudimi se uskuteční ve
středu 26. 12. 2018 od 14.30 hod. do 15.30 hod. Vstup je zdarma.
I letos se bude konat tradiční silvestrovský ohňostroj na hřišti. Čas bude dodatečně zveřejněn
na úřední desce a na internetových stránkách obce. Pokud již bude po opravě zprovozněn
místní rozhlas, bude čas konání vyhlášen.

Z činnosti SK Tuněchody
Po podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018 figurovalo tuněchodské fotbalové A-mužstvo na
velmi pěkné třetí příčce tabulky I. B třídy skupiny A Pardubického kraje za duem Rosice nad Labem a
Rozhovice. V jarní části se naši hráči, na rozdíl od soupeřů, vyhnuli zaváháním a tři kola před koncem
soutěže se vyšvihli do jejího čela. Po vítězstvích v Cholticích a doma s Horním Jelením bylo
k historickému postupu do I. A třídy potřeba uhrát alespoň remízu na hřišti velkého rivala a třetího
celku tabulky Rozhovic. Toto se nakonec podařilo, když kýžený postupový bod vystřelil z pokutového
kopu sedm minut před koncem utkání kapitán mužstva Petr Pokorný. Konečný zisk třiapadesáti
mistrovských bodů znamenal postup a největší úspěch v 48-ti leté historii místní kopané.
Do nového soutěžního ročníku vyšší soutěže 2018/2019 vstupovali svěřenci staronového trenéra Pavla
Mňuka s cílem vyhnout se nepříjemným záchranářským starostem. Po odehrání podzimní části
zaujímá tuněchodské mužstvo prozatím jedenáctou příčku tabulky I. A třídy Pardubického kraje, se
ziskem 16-ti bodů a s osmibodovým náskokem na potencionální sestupové pozice. Jen pro zajímavost
doplním, že této soutěže se účastní 14 celků, a to napříč celým Pardubickým krajem, což je výrazná
změna oproti I. B třídě, kde jsme potkávali soupeře pouze z Chrudimska, Pardubicka a okolí
Vysokého Mýta. Nyní máme 5 soupeřů z okresu Pardubice, 4 z okresu Ústí nad Orlici, 3 z okresu
Svitavy a 1 z okresu Chrudim. Nejdelší cestování představuje Kunčina u Moravské Třebové (cca 75
km), dále např. Svitavy a Letohrad.
Již počtvrté se před začátkem mistrovských soutěží naše mužstvo zúčastnilo i krajské pohárové
soutěže – Poháru hejtmana Pardubického kraje a poprvé dokázalo projít do druhého kola, po
penaltovém rozstřelu v Kameničkách. Druhé kolo již znamenalo konečnou, a to po cenné remíze a
trochu smolném rozstřelu s exdivizním A-mužstvem Letohradu.
B-mužstvo v konečné tabulce okresní soutěže - III. třídy obsadilo v soutěžním ročníku 2017/2018
solidní šestou příčku, mezi 14-ti účastníky. V novém ročníku 2018/2019 se naší rezervě zatím daří
ještě lépe a po polovině soutěže figuruje se ziskem 27 - ti bodů na čtvrté příčce, za triem Chrast,
Dřenice a Luže B. Nejtěžší břemeno nesnadné organizační činnosti u rezervního mužstva již několik
sezón nese Martin Hlušička.
V mládežnických fotbalových kategoriích bylo do nového soutěžního ročníku, kromě již tradiční
mladší přípravky, nově přihlášeno i družstvo starší přípravky. Celkově nyní obě družstva
dohromady čítají asi 20 mládežnických fotbalistů, kteří se k tréninkům scházejí dvakrát týdně pod
vedením šéftrenéra Vojtěcha Staňka a jeho zkušeného trenérského týmu. Obě družstva se velmi

úspěšně účastní okresního přeboru svých kategorií. 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.
Z dalších sportů pod hlavičkou SK Tuněchody jsou po fotbale nejpočetnější volejbal a florbal.
Volejbalisté se scházejí každý pátek. V měsíci listopadu proběhl v místní sokolovně již 7. ročník
volejbalového turnaje, za účasti 5 družstev. Florbalisté se scházejí v několika různých skupinkách
pravidelně od podzimu do jara. Nejorganizovanější je v tomto florbalový kroužek dětí pod vedením
Josefa „Rybíze“ Urbánka. Tento kroužek probíhá pravidelně každou středu od září do června a účastní
se jej kolem dvou desítek dětí ve věku od 5 do 15 let. Pravidelně se pod vedením p. Jany Radoušové
scházejí řadu let i cvičenkyně.
Celkově má SK Tuněchody v roce 2018 více než stovku členů, z toho přes 40 z řad dětí a mládeže do
18 - ti let.
Kromě sportovní činnosti pořádáme každoročně v místní sokolovně či na hřišti i společenské akce,
konkrétně ples sportovců, maškarní bál i dětský karneval, pálení čarodějnic a posvícenskou zábavu.
Výkonný výbor SK Tuněchody, si touto cestou dovoluje pozvat širokou veřejnost na sportovní ples,
který se uskuteční v sokolovně v pátek 18. ledna 2019 od 20 hod.
Za letitou nemalou pomoc při financování čím dál tím nákladnějšího provozu naší organizace patří
veliké poděkování Obci Tuněchody.

A-mužstvo

starší a mladší přípravka

Z činnosti hasičů
V současné době tvoří sbor dobrovolných hasičů 92 členů, z toho 23 dětí ve věku 6 až 15 let.
Náš sbor se též může pochlubit nejstarším členem okresu Chrudim. Stal se jím ve svých 92
letech pan Jan Pilař.

Zásahová jednotka v letošním roce zasahovala naštěstí pouze jednou, kdy ji operační
důstojník chrudimských hasičů povolal na pomoc při řízení dopravy v Chrudimi, kde hrozilo
nebezpečí odtržení střešní krytiny na budově Sila a tím i ohrožení životů občanů.
Muži i ženy se 12. 5. zúčastnili okrskového kola hasičského sportu ve Vejvanovicích. Obě
družstva obsadila první místo a postoupila na okresní kolo do Otradova.
Tři družstva mladých hasičů byla v letošním roce zapojena do hry Plamen. Během celého
roku se zúčastnila celkem 12 sportovních soutěží, jak v útocích na různých pohárech, tak ve
štafetách dvojic, štafetách na 4x 60m, štafetách a útocích CTIF.

Jednotlivci se též zapojili do ligy na 60m a 100m s překážkami, která měla 5 kol. Zde získali
mnoho osobních rekordů. Největším úspěchem mladých hasičů se stal výběr na nominaci
mistroství České republiky v útoku CTIF, do kterého se za okres Chrudim dostala naše členka
Soňa Šulcová, která reprezentovala sbor na závodech ve Svitavách.
V březnu letošního roku proběhly v naší sokolovně zkoušky odborností, kde děti skládaly
odbornost kronikář, strojník a preventista. V říjnu proběhl branný závod u nás v Tuněchodech
a týden nato v Morašicích.
Závodu se zúčastnila všechna tři družstva s celkově uspokojivými výsledky. Nejvíce musíme
pochválit naše nejmenší, kteří se tohoto závodu zúčastnili poprvé, na trase se neztratili a do
cíle doběhli v pořádku.

Informace od chovatelů

Dobré tradice je třeba udržovat a s tímto vědomím členové místní organizace Českého svazu
chovatelů v letošním roce uspořádali posvícenskou výstavu drobného zvířectva. Poprvé
v historii byla ukázka rozšířena o expozici ušlechtilých morčat. Bylo možno si prohlédnout
121 králíků, 150 holubů, 74 ks drůbeže a 40 morčat od chovatelů nejen z místní, ale i
okolních organizací. Vystavená zvířata představovala neobyčejně rozmanitou škálu různých
druhů, plemen, barevných a kresebných rázů. Nejlépe oceněná zvířata obdržela čestné ceny.
V expozici holubů získal vítěznou cenu mladý chovatel Jan Heřmanský na plemeno Parukář,
u drůbeže na kolekci zdrobnělých Barneveldek Jiří Zeman, u králíků Josef Blažek na plemeno
Zaječí a v expozici morčat Nikola Vášová na plemeno US teddy. Pro řadu našich členů
výstavní činnost touto akcí neskončila a svými odchovanými zvířaty se úspěšně prezentovali
na dalších výstavách. Největšího úspěchu se podařilo dosáhnout našemu členovi Jiřímu
Říhovi, který na Evropské výstavě v dánském Herningu obdržel na holuba plemene Moravský
pštros titul evropský šampión.
Současná doba chovatelství příliš nepřeje. Zájemců o tuto činnost postupně ubývá a naší
snahou je ukázat tuto zajímavou zájmovou činnost a oslovit případné zájemce. Chov
drobných čistokrevných zvířat není jenom koníčkem, ale patří mezi ušlechtilé formy využití
volného času, který přináší nejen radost z odchovů mláďat a krásu nejhezčích jedinců na
výstavách, ale i užitek, podaří-li se zvýšit produkci chovu.
Chovatelé ZO Tuněchody přejí všem spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních, štěstí,
zdraví a pohodu v novém roce 2019.

Vítáme našeho nejmladšího občánka Filipa Žítka, který se narodil v dubnu,
a přejeme mu jen samé hezké dny …

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme!
70 let Alena Hrušová
Zdeňka Bořetická
Jana Ryšinová
Věra Chmelíková
Jarmila Ryšinová
Jan Prorok

75 let Stanislava Smetánková
Josef Jirmásek
Miluše Pecinová
Ludmila Brandová
Jaroslav Jón

80 let Blanka Linhartová
Eva Vecková
85 let Josef Linhart
92 let Jan Pilař

PF 2019 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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