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Tuněchodské okénko
Informace z obce
V současné době žije v naší obci 606 obyvatel ve 205 domech. V letošním roce se přistěhovalo 17
občanů, odstěhovalo se 13 občanů, nenarodily se žádné děti a zemřelo 6 občanů.
V letošním roce byly v obci provedeny tyto investiční a servisní akce:
1. Radar s ukazatelem rychlosti na příjezdu od Pardubic – 60 tis. Kč
2. Oprava chodníků u domu s pečovatelskou službou a první úsek na příjezdu od Pardubic
firmou IFASO Chrudim – 397 tis. Kč
3. Oprava střechy školy firmou Martin Žák, Tuněchody - 329 tis. Kč
4. Oprava hřbitovní zdi 86 tis. Kč - polovinu těchto nákladů uhradila Římskokatolická farnost,
Arciděkanství Pardubice.
5. Úprava a prořezání stromů (škola, Valachovna, hřiště); u mostu byly vysázeny pyramidální
duby. Celkové náklady činily 37 tis. Kč.
Od 15.12.2013 začnou opět zastavovat na znamení všechny vlakové spoje na zastávce Tuněchody.
Linka č. 12 MHD Pardubice bude od 15.12.2013 rozšířena o další spoj - odjezd ve směru Hlavní
nádraží-Tuněchody kostel ve 14.02 hod. Odjezd zpět z Tuněchody kostel do Pardubice, hlavní nádraží
ve 14.35 hod.
Odjezd školního autobusu bude posunut na 7.23 hod. (v současné době spoj odjíždí v 7.26 hod.).
Pro nevyužití cestujícími budou od 15. prosince 2013 zrušeny dva autobusové spoje – spoj s odjezdem
v 6.07 z Tuněchod do Chrudimi a spoj s odjezdem v 17.47 z Chrudimi do Tuněchod.
Obec Tuněchody věnovala peněžní dar ve výši 20.000 Kč obci Vrané nad Vltavou postižené povodní.
U Sokolovny byl natrvalo umístěn kontejner na sběr oděvů, bytového textilu, obuvi a hraček.

V sobotu 14.12.2013 od 14 hod. se uskuteční v místní sokolovně posezení pro
důchodce. K poslechu zahraje orchestr ZUŠ Chrast pod vedením dirigenta
Jaroslava Švadlenky. Příjemné tóny lidových písní proloží scénky ztvárněné
členy Osvětové besedy z Úhřetic. V neděli 15.12.2013 od 16 hod. se uskuteční
v kostele tradiční vánoční koncert Tuněchodských zpěváčků.

Spolky a sdružení

SK Tuněchody
Ačkoliv po podzimní části sezóny 2012/2013 tuněchodské A-mužstvo figurovalo v čele tabulky
okresního přeboru a mělo nakročeno do krajské I. B třídy, nakonec se v jarní části nevyhnulo několika
zaváháním a skončilo čtvrté, se ziskem 48 bodů. I tak se jednalo o vyrovnání prozatím nejlepšího
výsledku v historii tuněchodské kopané. Taktéž čtvrtou příčku v nejvyšší okresní soutěži obsadili
tuněchodští fotbalisté v sezoně 2002/2003. B-mužstvo obsadilo v konečném účtování nejnižší okresní
soutěže - IV. třídy rovněž čtvrtou příčku. Do dalšího ročníku již nebyla „rezerva“ z důvodu malého
počtu hráčů přihlášena.
Do soutěžního ročníku 2013/2014 vstoupili svěřenci trenéra Milana Mattuše s ambicemi pohybovat se
opět v horní části tabulky. Po odehrání podzimní části zaujímají tuněchodští mezi čtrnácti účastníky
okresního přeboru šestou příčku s prozatímním ziskem 21 bodů.
Po určité odmlce se pod hlavičkou SK Tuněchody opět podařilo navázat na dříve pravidelnou práci
s mládeží. Od října letošního roku se chlapci i děvčata od 3 let věku scházejí pod vedením trenérů
Lubora Slezáka, Vojtěcha Staňka a Zdeňka Vašáka každé úterý a čtvrtek v sokolovně či na fotbalovém
hřišti (v závislosti na počasí).
Pozadu nezůstávají ani další sporty v našem oddíle. Pravidelně se na hřišti nebo v sokolovně scházejí
především volejbalisté, florbalisté a cvičící ženy.
V plném proudu je i provoz místní sokolovny. Kromě sportovních akcí je hojně využívána i ke
společenským událostem. Vrchol společenských akcí nastane jako každoročně v prvním čtvrtletí
blížícího se roku 2014, kdy je v jejích prostorách opět plánováno několik plesů.
Ondřej Šulc

Opět po dvou letech uspořádala místní organizace Českého svazu chovatelů v Tuněchodech tradiční
posvícenskou a propagační výstavu drobného zvířectva. V mnoha rozmanitých plemenech bylo
vystaveno 104 králíků, 115 holubů a 33 voliér hrabavé a vodní drůbeže od 36 chovatelů z Tuněchod a
okolí. Ve stejném termínu se konala krajská soutěžní výstava Pardubického kraje v Hlinsku, které
jsme se také účastnili a přispěli tak k vítězství okresu Chrudim.
Naší snahou bylo prezentovat chovatelství jako koníček s cílem podnítit zájem o chov drobného
zvířectva a přilákat další zájemce především z řad mládeže. Význam je nejen v zachování
čistokrevných plemen a genetického fondu pro další generace, ale i v navazování dobrých
mezilidských vztahů a tím návratu k tradičním hodnotám života na venkově.
Spolek má v současnosti 16 členů, kteří se úspěšně účastní mnoha výstav nejen v rámci okresu, ale i
na krajské a národní úrovni, což dokládá celá řada získaných čestných ocenění a uznání kvality našich
chovů.
Spoluobčanům děkujeme za hojnou účast na výstavě, obecnímu úřadu a sponzorům za finanční
podporu a těšíme se na shledanou při některé z dalších výstav.
Jiří Zeman

Sbor dobrovolných hasičů Tuněchody
Dne 25. a 26. 6. 2013 se členové zásahové jednotky našeho sboru aktivně zúčastnili pomoci při
povodních. Na žádost HZS Chrudim pomohli svojí prací při plnění pytlů s pískem na povodňové
zábrany. Tím pomohli při povodních ve Dřenicích a v Hrochově Týnci.

Kroužek mladých hasičů v současné době aktivně navštěvuje 19 dětí, z toho je 6 nováčků: Kateřina
Slezáková, Jakub Štol, Marie Papežová,Natálie Radoušová, Vít Němec a Jasmína Linhartová. Během
roku se děti zúčastnily mnoha akcí. Na jaře začaly skládáním odborností ve zdejší sokolovně.
Odbornost strojníka juniora složili: Soňa Šulcová, Jakub Zdeněk, Ondřej Vašák, Denisa Tesárková,
Radek Jirmásek, Tereza Kunrtová, Natálie Havelková a Jakub Trojan. Následně děti společně
s vedoucí provedly brigádu na jarní úklid před hasičskou zbrojnicí a v okolí pomníku padlých.

Naši mladší i starší žáci se též zúčastnili všech čtyř kol Ligy na 60m překážek jednotlivců a celkově
skončili na velmi hezkých místech v okrese. Mladší žáci – Soňa Šulcová na 17. místě, Radek Papež
na 18. místě, Jakub Zdeněk na 34. místě. Starší žákyně Marie Jánová skončila na 2. místě a postupuje
do kraje. Musíme ale též zmínit Ligu 100m s překážkami dorostenek. Ze čtyř soutěží se celkově
umístila Adéla Elichová na 4. místě a Iva Kalousková na 5. místě.
Bc. Jana Jánová

Vítáme našeho nejmladšího občánka – Martina Žáka, který se narodil v prosinci 2012 a
přejeme mu šťastnou cestu životem.
V letošním roce oslavují někteří naši občané významná životní výročí. Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme !

70 let Josef Šulc
Stanislava Smetánková
Josef Jirmásek
Miluše Pecinová
Ludmila Brandová
Jaroslav Jón

75 let Blanka Linhartová
Eva Vecková
85 let Jaroslava Stará
Helena Vajgantová
Marie Dušková

80 let Vladimír Slavík
Josef Linhart
František Starý
Irena Plecháčková
99 let Bohumila Rohlíková

PF 2014 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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