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Informace z obce
Obecní úřad uspořádal na jaře humanitární
sbírku pro Diakonii Broumov, která se, stejně
jako v minulých letech, setkala s velkým
ohlasem. Děkujeme všem občanům, kteří se
této sbírky zúčastnili.
K datu 31.5.2012 ukončil hokejový klub HC
Tuněchody, o.s. po 12-ti letech působení
v meziokresním přeboru svoji činnost. Vedení
klubu děkuje svým fanouškům a příznivcům za dlouholetou podporu.
V měsíci červnu proběhla rekonstrukce chodníku v úseku Kunrtovi – Mlatečkovi –
Plecháčkovi, v délce 70 m nákladem 129 tis. Kč, s použitím dotace z Mikroregionu
Chrudimska 11 tis. Kč.
V současné době probíhá v areálu SK Tuněchody výstavba nového dětského hřiště –
přípravné a stavební práce budou realizovány svépomocí formou brigády ze strany členů SK a
rodičů. Sestavu herních prvků v celkové hodnotě 192 tis. Kč bude financovat Obec
Tuněchody.
Od pondělí 6.8.2012 bude probíhat oprava interiéru obecního úřadu – od tohoto data bude po
dobu min. 1 měsíce obecní úřad uzavřen. Od 13. 8. 2012 do 24. 8. 2012 bude mít obecní úřad
dovolenou, po ostatní dny se bude úřadovat po telefonické dohodě na tel. č. 606 073 871 nebo
po osobní dohodě s paní Weberovou. Občané, kteří platí nájmy hotově na obecním úřadě,
budou moci zaplatit zpětně až po otevření úřadu po opravě.
Od 1. září 2012 se uvolní obecní byt č. 3 v domě č. p. 64. Jedná se o byt 2 + 1 o výměře 40
m2 . Zájemci o pronájem tohoto bytu mohou podat písemnou žádost na obecní úřad do 20.
srpna 2012.
Ve čtvrtek 30. srpna 2012 bude v naší obci provedeno čištění průjezdních a místních
komunikací. Čištění začne v 7 hodin ráno a bude pokračovat během dopoledne. Žádáme
občany, aby po tuto dobu neparkovali na komunikacích.
V pátek dne 23. listopadu 2012 v naší obci proběhne sběr nebezpečného odpadu. Přesný čas
odvozu a místa jednotlivých zastávek budou upřesněna na úřední desce a vyhlášena místním
rozhlasem.
Navštivte naše nové internetové stránky www.tunechody.cz, které byly vytvořeny ve
spolupráci s firmou Galileo Chomutov.

130 let Sboru dobrovolných hasičů Tuněchody
Ve dnech 25. a 26. května 2012 proběhly v naší obci oslavy 130. výročí založení
dobrovolného hasičského sboru. Při této příležitosti se dne 25. května 2012 uskutečnila
v místní sokolovně veřejná schůze, kde se zhodnotila práce a činnost sboru za uplynulé roky.
Vystoupili zde mladí hasiči s kulturním pásmem a proběhlo i vyznamenání zasloužilých
členů. Hlavním bodem schůze bylo předání hasičského praporu. Starosta obce Ing. Miloslav
Kalousek slavnostně předal nový sborový prapor do rukou starostovi SDH Janu Ryšinovi.
Druhý den pokračovaly oslavy od 13 hodin slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice.
Průvod doprovázely mažoretky s hasičskou muzikou ze Skutče. Během průvodu byla uctěna
památka padlých spoluobčanů za 1. světové války. Po proslovu starosty obce byl členy
hasičského sboru položen k pomníku padlých smuteční věnec. Pietní obřad zakončila státní
hymna. Poté se průvod přemístil k místnímu kostelu, kde pan farář požehnal novému
sborovému praporu. Dále slavnostní průvod pokračoval na místní hřiště, kde byl připraven
další program oslav.
Po slavnostním přivítání hasičských družstev starostou sboru panem Janem Ryšinou byl
starostou obce Ing. Kalouskem slavnostně předán veliteli sboru panu Vlastimilu Mládkovi
nový hasičský vůz, 9 sedadlový Ford Transit. Poté následovaly hasičské závody, kterých se
zúčastnilo celkem 13 družstev - 4 družstva žen, 6 družstev mužů a 3 družstva dětí.
Tuněchodské ženy postoupily do okresního kola, které se konalo 30.6. 2012 v Otradově.
Během soutěží se mohli diváci pokochat vystoupením mažoretek, nejmenším dětským
hasičským družstvem ze Starých Jesenčan a poslechnout si dobrou dechovku. Počasí se
vydařilo a účast diváků byla bohatá.

Vítáme na svět naše nové občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
Na konci loňského roku a v letošním roce se narodili:

Max Rybenský

Ester Papežová

Vojtěch Staněk

Jáchym Vařejčka

Natálie Kakrdová

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!
70 let
Josef Smetánka
Miroslav Říha
Marie Blažková
Hana Navrátilová
Pavlína Tlachačová
Marie Horáková

75 let

80 let

Jiří Doležal

Jan Roček

František Husák

Karel Buchtele

Anna Valachovičová
Otilie Horáková

85 let

98 let

Jarmila Žemličková

Bohumila Rohlíková
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