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Informace z obce
Na základě novely zákona o odpadech mají obce novou povinnost zajistit od letošního roku
separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu a separovaný sběr kovových odpadů.
Obec smluvně zajistila s První zemědělskou, a. s., Tuněchody, že občané mohou zdarma ukládat
biologicky rozložitelný odpad (kromě větví) na hnojiště v areálu První zemědělské, a. s. Skládka
odpadu v hájku (odbočka vpravo směrem na Vestec) byla v červnu odstraněna na náklady obce a nyní
je v tomto místě trvale zákaz skládky. Je zde však možno občanům obce Tuněchody ukládat pouze
větve, jejichž likvidaci zajistí obec.
Ukládání dalších druhů odpadů je zabezpečeno od 1. 4. 2015 smlouvou s firmou Recycling Chotěboř.
Občané Tuněchod mohou bezplatně využít Sběrný dvůr firmy Recycling v Dašické ulici v Chrudimi
(za železničním přejezdem vpravo). Po předložení občanského průkazu zaměstnancům sběrného dvora
z důvodu prokázání trvalého pobytu v Tuněchodech je možno zdarma odevzdat kromě kovů i papír,
plasty, sklo a biologický, nebezpečný a objemný odpad. Stavební a demoliční odpad je možno v tomto
sběrném dvoře uložit také, ale za úplatu.
Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu dvakrát ročně společností Ave Čáslav zůstane
prozatím zachován. V případě sníženého zájmu občanů bude tento sběr pořádán jednou ročně.
Žádáme spoluobčany, aby zábavnou pyrotechniku používali pouze na Silvestra, kdy jsou na to
všichni připraveni a NE v průběhu roku. Je to z důvodu opakovaných vážných poranění psů i jiných
zvířecích mazlíčků. Zvuk zábavné pyrotechniky je zvířatům nepříjemný a dokáže u nich způsobit
vážné stresové situace a následné poranění až smrt.
První zemědělská Tuněchody, a. s., společně s Obecním úřadem Tuněchody, děkují místnímu sboru
dobrovolných hasičů za rychlý a profesionální zásah při požáru seníku v areálu První zemědělské, a.s.
dne 1.8.2015.
Uzavírka komunikace Vestec-Chrudim,Dašická ul., která byla původně plánována do 16.8.,
bude prodloužena do 4. 10. 2015.

Srdečně zveme všechny spoluobčany a návštěvníky tradičního posvícení na Posvícenský den otevřených
dveří , který se uskuteční v neděli 30. 8. 2015, od 13 do 15 hodin. Po tuto dobu budou zpřístupněny
veřejnosti následující objekty: areál První zemědělské a.s., základní a mateřská škola, obecní úřad,
sokolovna, hasičská zbrojnice, kostel,hřbitov.
Od 15 do 17 hodin bude hrát na hřišti v areálu SK Tuněchody k poslechu i tanci dechová kapela
Pernštejnka.
V případě
nepříznivého
počasí
bude
hrát
kapela
v
sokolovně.
V parčíku u První zemědělské a.s. se bude v sobotu 29.8. a v neděli 30.8. konat tradiční chovatelská
výstava, tentokrát u příležitosti 50 let založení chovatelské organizace v Tuněchodech. Přijďte se
pobavit, setkat s přáteli a zavzpomínat si…
Stručná mapka znázorňuje místa, kde bude možnost si prohlédnout zrekonstruované objekty a zhodnotit,
zda to bylo ku prospěchu věci a vůbec ku prospěchu nás všech.

Nové chodníky

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
V prosinci roku 2014 se narodili Ema Slezáková a Adam Schaffer, v tomto roce se narodili Darina
Chmelíková, Alena Víšková, Jakub Pravda, Vojtěch Bartoníček a Adam Zelený.
V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme !
70 let Ladislav Culek
Jiří Moravec
Petr Holub
Oldřich Buchtele
Marie Sládková
Marie Mejtská
Irena Kroutilová
Anna Jónová
Ilona Obršálová
Naděžda Šulcová
Jana Moravcová

75 let Anna Faltejsková
Věra Slavíková
Jana Petrová

85 let Miluše Šebková
Jindřiška Fuksová
Jaruše Kaplanová

80 let František Vecek
Eliška Čížková
Marta Moravcová
Alena Cachová
Eva Schejbalová

90 let Marie Polívková

V červenci zemřela ve věku 101 let nejstarší občanka paní Bohumila Rohlíková.
Čest její památce…
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