Tuněchodské okénko
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Informace z obce
V současné době žije v naší obci 610 obyvatel ve 205 domech. V letošním roce se přistěhovalo 36 občanů,
odstěhovalo se 29 občanů, narodilo se 5 dětí a zemřelo 5 občanů.
Ve druhém pololetí roku 2012 byly v obci provedeny tyto investiční a servisní akce:
1.

2.
3.
4.

dětské hřiště v areálu SK Tuněchody – v celkové výši 273.986 Kč (sestava v hodnotě 192.000 Kč
dodána firmou ARX TRADE Dražkovice, ostatní náklady zahrnují oplocení a podkladové materiály na
zhotovení plochy hřiště dle požadovaných parametrů). Veškeré práce byly provedeny svépomocí z řad
členů SK a rodičů, v čele s panem Romanem Zdeňkem a Petrem Horákem. Dětské hřiště bylo
převedeno do majetku SK Tuněchody darovací smlouvou a SK Tuněchody je jeho provozovatelem.
oprava interiéru obecního úřadu firmou IFASO – celková cena 499.706 Kč, z toho část ve výši 100.000
Kč financována formou dotace z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
dokončení povrchu ulice ve směru Němcovi – Plecháčkovi, firmy NIKA a REAL Slatiňany v celkovém
nákladu 137.945 Kč
generální oprava chodníku v cihelně k domům čp. 102 a 135 firmou STAVEX Chrudim v celkovém
nákladu 273.438 Kč

Od 9. prosince 2012 dojde ke změnám v jízdních řádech. Na přání občanů bude zaveden dopolední spoj linky č.
12 Dopravního podniku města Pardubic na trase Pardubice, hlavní nádraží - Tuněchody. Podrobné jízdní řády
budou vyvěšeny na úřední desce a na internetových stránkách obce.
Svatomartinský lampionový průvod
Při příležitosti svátku sv. Martina se skupina rodičů za vedení paní Marcely Dopitové rozhodla obnovit tradici
lampionových průvodů v Tuněchodech. Účastníci průvodu se sešli 10.11.2012 v podvečer před budovou
sokolovny. Příjemnou procházkou s lampiony se průvod přesunul kolem kostela podle světýlek umístěných na
chodnících přes část vesnice zpět na hřiště, kde byl cíl průvodu. Zde bylo připraveno malé sladké pohoštění pro
děti a pro dospělé něco na zahřátí. Organizátory průvodu překvapila velká účast dětí a rodičů a proto se rozhodli
v této tradici pokračovat i v příštích letech.

Volejbalový turnaj „Tuněchodské sako“
Členové volejbalového týmu uspořádali v místní sokolovně 17.11.2012 1. ročník turnaje „Tuněchodské sako“.
Turnaje se zúčastnily týmy z okolních vesnic. Utkání byla odehrána v přátelském, leč bojovném duchu. Do
poslední minuty se hrálo s nadšením a s odhodláním vyhrát a získat pro svůj tým celkové vítězství. Putovní cenu
si odnesli volejbalisté z Úhřetic.
Barvy Tuněchod hájili: M. Kalousek, M. Kalousková, P. Proroková, B. Pavelka, M. Dopitová, Z. Dušková, L.
Kroutilová, M. Kořínek, R. Kořínková, M. Petříčková, M. Staňková, J. Kňava, M. Sládek.

Konečné pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.

Úhřetice
Tuněchody I.
Mnětice
Vejvanovice
Tuněchody II.

Vítáme naši nejmladší občanku – Nikolu Merzovou - a přejeme jí šťastnou cestu životem.

PF 2013 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
Současně s tímto výtiskem Tuněchodského okénka se Vám dostává do ruky kalendář měst a obcí Chrudimska na
rok 2013. Ke zmínce o naší obci je tentokrát připojena netradiční pohlednice z roku 1908, na které jsou
zachyceni účastníci slavnosti na památku zrušení roboty konané v Tuněchodech v témže roce. Doufáme, že se
někomu z Vás podaří najít mezi vyfotografovanými některého ze svých předků.
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