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Informace z obce
Na jaře letošního roku byla zahájena rekonstrukce budovy obecního úřadu. V dubnu provedla firma
Martin Žák výměnu střešního pláště . Cena této opravy – 218.749,- Kč byla částečně hrazena
z dotace Programu pro obnovu venkova Pardubického kraje. Dotace na opravu střechy činila
100.000,- Kč. V květnu se uskutečnila výměna oken na budově obecního úřadu. Plastová okna a
žaluzie dodala firma PKS Žďár nad Sázavou, cena dodávky - 96.084,- Kč. V příštím roce bude
rekonstrukce interiéru pokračovat, měla by být opět částečně hrazena z dotace.
V letošním roce byly provedeny v Základní a mateřské škole Tuněchody opravy podlahy a střechy a
v celé budově byla vyměněna okna. Opravu podlahy včetně podlahového topení v herně mateřské
školky spojenou s drobnými stavebními úpravami za 175.532,- Kč provedla firma IFASO Chrudim.
Střechu školy opravila firma Alpine střechy Pardubice a pan Kubálek za celkovou cenu 46.370,- Kč.
Během prázdnin firma PKS Žďár nad Sázavou uskutečnila výměnu oken v celé školní budově – tj.
v základní i mateřské škole a ve školním bytě. Nová, plastová okna včetně žaluzií byla dodána za
846.890,- Kč.
V tomto roce obecní úřad plánuje opravu fasády kabin na místním hřišti – nátěr ve stejných barvách
jako sokolovna. Akce by měla proběhnout na podzim.

Na Obecním úřadě Tuněchody bylo zřízeno pracoviště Czech Pointu. Občanům zde může být na
počkání vyhotoven např. výpis z trestního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z bodové
evidence řidičů.
Obecní úřad uspořádal na jaře humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Sbírka se setkala s velkým
ohlasem a podařilo se nashromáždit obrovské množství oblečení, bytového textilu, obuvi, hraček.

Diakonie tuněchodským občanům zaslala děkovný dopis a my toto poděkování velmi rádi touto
cestou předáváme občanům.
Dne 4. 11. 2011 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Přesný čas odvozu a místa
jednotlivých zastávek budou upřesněna na úřední desce a vyhláše na místním rozhlasem.
Branný závod členů hasičského kroužku
Dne 9.7.2011 připravil místní sbor dobrovolných hasičů v rámci příprav na závod požárnické
všestrannosti ( podzim 2011) branný závod členů hasičského kroužku. Soutěžilo se ve zručnosti
vázání uzlů, ve znalosti topografických značek a hasebních látek, v dovednostech ze zdravovědy ,
v orientaci mapy pomocí buzoly a v překonávání překážky po vodorovném laně. Souběžně se
závodem byly v areálu hasičské zbrojnice připraveny i soutěže pro ostatní děti . Po vyhlášení výsledků
byl pro děti připraven táborák s možností opékání špekáčků. Jako host vystoupil pan Jaroslav
Moučka, který zazpíval a zahrál na kytaru. Po táboráku děti přenocovaly se svojí vedoucí v hasičské
zbrojnici.
Umístění kategorie mladších žáků:

Umístění kategorie starších žáků:

1. místo Veronika Pleskotová

1. místo Richard Tlapák

2. místo Štěpánka Pleskotová

2. místo Josef Piskač

3. místo Marie Jánová

3. místo Daniel Tomášek

Více na www.sdhtunechody.webnode.cz

Vítáme na svět naše nové občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
V letošním roce se narodili:
Josef Chmelík
Evelína Budínská
Jolana Budínská
Jakub Záruba
Radek Chvojka
Kristýna Valdhansová
Eliška Vápeníková
Anna Vohralíková
Vojtěch Řivnáč
Melanie Kubálková
Tomáš Zdeněk
V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme!
70 let
Jiří Mejtský
Rudolf Petříček
Zdeněk Branda
Jaroslav Víšek
Věra Vrzalová
Květoslava Buchtelová
Milada Nováková
75 let
Jaroslav Vohradník
Jaroslav Buchtele
Emilie Doležalová
Libuše Dostálová

Marta Hadašová
Milada Nedvědová
80 let
Svatopluk Pažout
Jindřich Mlateček
Ludmila Hromádková
Miluše Mládková
Daniela Tlapáková
85 let
František Hromádko
Václav Nedvěd
Jan Pilař
Květuše Stará
Alžběta Kulhánková
95 let
Alžběta Jelínková
97 let
Bohumila Rohlíková

V těchto dnech se můžete na vycházkách směrem k Habrovu setkat s rozkvetlými ocúny
a s červenými plody aronu.
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