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2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Zanedlouho se přehoupneme do roku 2021 a jako každý rok je zde pro Vás vydání
Tuněchodského okénka, které vychází jednou v roce se stručnou charakteristikou o dění
v obci, jak očima obecního úřadu, tak místních spolků a v neposlední řadě základní a
mateřské školy.
O nakládání s odpady zde apeluji na Vás, na občany obce Tuněchody, v každém vydání
tohoto periodika, nechci se dokola stále opakovat, jen Vás prosím o vstřícný přístup k této
problematice. Je jen na nás, jak naše obec a její okolí vypadá a bude vypadat.
Co musím opakovaně zmínit je parkování automobilů na chodníku. Prosím, nedělejte to!
Chodníky nejsou dimenzovány na tuto zátěž! Někdo sice parkuje ve vjezdu, který je na
automobil uzpůsoben betonovým podsypem, ale stále je to na chodníku a tato vozidla blokují
průchod chodců, protože stojí přes celou plochu chodníku a chodník potom neslouží k účelu,
ke kterému byl zřízen…pro chodce. Děkuji za pochopení.
Z plánovaných akcí bylo dokončeno:
- Vodovod na hřbitov včetně osazení novou pumpou a stolečku na odkládání konví
- Hřbitov – prodloužen chodník až k márnici
- Nový asfaltový povrch u sokolovny navazující na parkoviště z betonových tvarovek
- V hasičárně byla vyměněna okna a vrata
- Byl zakoupen nový traktůrek na sečení trávy
- Ve Valachovně je kompletně zrevitalizován rybníček – zpevnění břehů kamenivem,
oprava cesty, obnovení nefunkční propusti mezi rybníčkem a požární nádrží. Myslím,
že by zde mohlo vzniknout příjemné místo k odpočinku včetně rybolovu
- Vysazení nového vánočního stromu v podobě kavkazské jedle, který až povyroste, tak
do budoucna nahradí původní vánoční smrk
- V areálu školy a školky byl zbudován nový přístupový chodník do školky
- Na informačních tabulích u kostela a v parčíku u starého mostu budou instalované
nové letecké fotomapy obce Tuněchody včetně popisek okolí.

Připravované akce:
- Oprava místních komunikací – je plánována oprava chodníku od zastávky u
zámečnictví Plíšek ve směru na Chrudim. Čekáme na přidělení dotace z MAS
Chrudim
- Oprava márnice
- Výstavba garážového stání a zázemí pro obecní techniku na pozemku hasičárny
- Zpracování projektové dokumentace na kanalizaci
Další akce budou plánovány podle finančních možností. Se vzniklou situací způsobenou
Covidem-19 se každý musíme poprat dle svých možností. I zde v Okénku je znát, že všechny
zájmové skupiny v naší obci byly nějakým způsobem postiženy. Vzhledem k rozhodnutí
vlády dojde k omezenému přidělování finančních prostředků do obecních rozpočtů a s tím
souvisí plánování, do jakých projektů prostředky vložit.
Musím zde zmínit změnu ve vedení naší základní a mateřské školy na postu ředitele, který
odešel do zaslouženého důchodu. Novou ředitelkou se stala paní Mgr. Jana Slavíková, která
uspěla ve výběrovém řízení a od této změny si slibujeme, že se naše škola dostane do většího
povědomí jak našich spoluobčanů, tak širšího okolí. Za krátkou dobu její působnosti se již
uskutečnily akce, které v minulosti nebývaly úplným zvykem.
Jedním z témat poslední doby, na které odpovídám, je zřízení obecní hospody. V některých
spoluobčanech toto téma budí vášně, které dle mého názoru nejsou na místě. Vždy budou
zájmové skupiny, které si myslí, že zrovna ten jejich zájem je ten, bez kterého se ostatní
neobejdou. V současné době obec pronajímá Sousedskou hospodu, i když rozumím tomu, že
stávající podmínky v tomto zařízení už nejsou na úrovni současné doby, ale hospoda tu je.
Nezříkám se toho, že do budoucna by mohlo v naší obci vzniknout zařízení na patřičné úrovni
reprezentující naši obec.
V letošním poněkud „zvláštním“ roce, který nikdo z nás nepamatuje, a který nás zastihl tzv.
„se staženými kalhotami“, nepřipravené na vzniklou nákazovou situaci s Covidem-19, bych
Vám chtěl touto cestou popřát vše nejlepší v novém roce a především zdůrazňuji hlavně
zdraví. Vzájemná ohleduplnost a pomoc těm, kteří to potřebují, nám pomůže toto období
zdárně překonat, a proto apeluji na Vás, na spoluobčany obce Tuněchody, abyste se snažili
toto mé přání plnit měrou takovou, aby každý z nás se za své chování nemusel stydět a byl
příkladem druhým.

Informace z obce
V současné době žije v naší obci 610 obyvatel ve 214 domech. V letošním roce se
přistěhovalo 12 občanů, odstěhovalo se 21 občanů, narodilo se 5 dětí a zemřeli 3 občané
Upozorňujeme, že obecní úřad bude uzavřen od středy 23. 12. 2020 do čtvrtka 31. 12. 2020.
Od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021 se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za
popelnici je 350,- Kč za osobu ( děti, které k 1. 1. 2021 nedosáhly věku 6 let, jsou od poplatku
osvobozeny ). Poplatek za psa je 30,- Kč, za každého dalšího psa se platí 60,- Kč. Podnikatelé
zaplatí 1.400,- Kč za každou popelnici. Poplatky je možno uhradit na obecním úřadě
v hotovosti i platební kartou, nebo bezhotovostně převodem na účet 9628531/0100, s číslem
popisným ve variabilním symbolu a s příjmením v textu.
Od 13. 12. 2020 je zrušen autobusový spoj na lince Chrudim – Tuněchody s odjezdem
v 17.10 hod. z Chrudimi a s odjezdem z Tuněchod do Chrudimi v 17.24 hod. Tento spoj nebyl
využíván cestujícími.

SDH Tuněchody

Rok 2020 byl v hasičském sboru zahájen dne 4. 1. Výroční valnou
hromadou, kde se zhodnotila celoroční činnost sboru, při této
příležitosti vystoupili členové kroužku mladých hasičů s krátkým
kulturním programem.

31. 1. 2020 následovala ve Vejvanovicích Výroční valná hromada okrsku, které se
zúčastnily sbory: Tuněchody, Úhřetice, Vejvanovice a Kočí. Sbor Tuněchody zastupovali tito
členové: Ryšina Jan, Radoch Petr, Mládek Vlastimil ml. a Mgr. Jánová Jana.
Kroužek mladých hasičů pořádal
v rámci své celoroční činnosti skládání
Odborností. Dne 22. 2. 2020 se k nám
do sokolovny sjelo 16 sborů z blízkého
i vzdáleného okolí, aby zde mohly
složit zkoušky odborností preventiva,
strojník, cvičitel velitel a kronikář.
Během dopoledne se zde vystřídalo 120
dětí. Zkoušejícími byli zástupci
Odborné rady mládeže z Chrudimi.

Dne 13. 3. 2020 byl nařízením vlády
z důvodu šíření nákazy COVID – 19
nařízen nouzový stav. Tímto dnem bylo částečně pozastaveno fungování činnosti kroužku
mladých hasičů. Jakmile nám epidemiologická situace dovolí, režim fungování kroužku se
zase obnoví.

Na náklady obce byla v březnu letošního roku provedena v hasičské zbrojnici výměna oken.
V dubnu dala obec vyměnit vrata do garáže hasičské zbrojnice za vrata s automatickým
otvíráním.

8. 6. 2020 provedl sbor dobrovolných hasičů v naší obci „Sběr starého železa“.Jménem
celého sboru děkujeme všem občanům za jejich přispění.
Děti z kroužku mladých hasičů jako vždy doprovázely svým programem „Vítání občánků“.
Z důvodu částečně pozastavené činnosti kroužku se zúčastnilo jen pár členů. Všem dětičkám
přejeme krásný a spokojený život, plný lásky, zdraví a něhy.
28. 6. 2020 v 18 h proběhlo v lokalitě obce Tuněchody každoroční námětové cvičení.
Doprava vody na větší vzdálenost ze stroje do stroje byla tentokrát vedena z Habrova z řeky
Chrudimky ke kostelu za celkový čas 6 minut. Tohoto cvičení se zúčastnil celý okrsek.

29. 7. 2020 proběhlo shromáždění delegátů okresu Chrudim v Hlinsku. Programem shromáždění byla
volba nového výboru na další období. Za sbor se zúčastnila Mgr. Jana Jánová.

Zásahová jednotka
29. 6. 2020 ve 2. 17h výjížděla naše zásahová jednotka k poplachu. Příčinou byla stoupající voda
u kostela.
Dne 13. 10. 2020 členové zásahové jednotky drželi hotovost u stoupajícího toku řeky Chrudimky.
14. 10. 2020 naše zásahová jednotka spolu se sbory Chrudim a Markovice vyprostila u splavu
zaklíněný plovoucí strom, který představoval pro tuto oblast velké nebezpečí.
Během měsíce října členové sboru na požádání starosty obce čerpali vodu ze
sklepa bytovky na rozvodně.

V letošním roce se dožili významného jubilea tito členové:
Dopita Martin 50 let
Radouš Tomáš 50 let
Radoch Jan 70 let
Všem srdečně blahopřejeme.

Za SDH Tuněchody: Mgr. Jana Jánová

Základní a mateřská škola
Vážení rodiče, vážení občané.

Ani nevíte, jak rádi bychom napsali, co všechno ve škole prožíváme, jak se nám daří plnit
naplánované aktivity a kde jsme společně byli. Nápadů i plánů máme hodně, bohužel
současná situace a vládní opatření nám je omezily nebo úplně zrušily. Naštěstí je stále
otevřená mateřská škola a ta hodně zvládla i za nás. Třeba vyzdobit a rozsvítit školní zahradu,
protože plánovanou podzimní výstavu jsme museli nahradit výstavou fotografií a to ještě jen
na internetu. Podzimní výrobky, které děti vytvořily a nafotily, si stále můžete prohlédnout
na webových stránkách školy i obce.
To, co jsme ale ještě stihli, byla tradiční Drakiáda, a ta se opravdu povedla. Přišlo hodně dětí
i dospělých a hlavně bylo krásné teplé počasí. Vítr foukal, draků poletovalo nad hřištěm plno.
A nejdůležitější je, že jsme se mohli všichni sejít bez rozestupů a roušek.
V listopadu jsme uspořádali sběr papíru. Výsledek nás příjemně překvapil, neboť se podařilo
nasbírat 3,24 tun papíru. Za to patří poděkování Vám všem, kteří jste papír dovezli. Nyní se
s dětmi domluvíme, co si do školy a školky za získané peníze koupíme.
Škola je také nově zapojena do projektu Recyklohraní. To je školní recyklační program, který
vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
18. listopadu se brány školy opět otevřely a naplnily se dětmi první až třetí třídy. Od 30. 11.
se ve škole učí všechny ročníky. Výuka tedy může pokračovat, i když s omezením. Letos
máme ve škole po dlouhé době i 5. třídu. Školu navštěvuje celkem 29 žáků. V mateřské
školce je 24 dětí.
Vážení občané, děkujeme za přízeň a podporu. Přejeme všem krásné Vánoce a (ať je rok
2021 lepší než ten letošní.) … a v novém roce především hodně zdraví.
Tým zaměstnanců mateřské a základní školy

SK Tuněchody

Na rok 2020, kdy tuněchodská tělovýchova „oslavila“ 110 let své existence
a oddíl kopané pěkné půlstoletí, bychom asi raději všichni co nejdříve
zapomněli. Vlivem nepříznivé epidemiologické situace způsobené
rozšířením onemocnění COVID-19 došlo hned dvakrát rozhodnutím
centrálních orgánů našeho státu k utlumení sportovních aktivit, a to jak
těch organizovaných, tak i rekreačních. Přijatá patření znemožnila rovněž
pořádání akcí společenských.
V úvodu letošního roku jsme ještě stihli uspořádat tradiční ples sportovců,
na samém počátku března dětský karneval a koncem srpna v omezené formě posvícenské posezení na
hřišti. Další tradiční akce, jako např. maškarní bál nebo pálení čarodějnic, již situace nedovolila.
Bohužel asi ani počátek nadcházejícího roku rychlé uvolnění opatření nepřinese a některé plánované
akce, tak s největší pravděpodobností, nebude možné uspořádat.
Jarní část soutěžního ročníku 2019/2020 se ve fotbalových soutěžích, ve kterých aktuálně působila
naše družstva, nerozběhla vůbec a nakonec byla sezóna rozhodnutím Fotbalové asociace České
republiky předčasně ukončena a v platnosti zůstalo pořadí po podzimní části. Zároveň bylo upuštěno
od postupů a sestupů.
Během letní přestávky došlo k reorganizaci v rámci našich mužstev dospělých. Rezerva byla sloučena
s A-mužstvem a tento nově stvořený celek byl po dlouhých diskusích přihlášen pro soutěžní ročník
2020/2021 do okresního přeboru. Po čtyřech velice úspěšných letech tak tuněchodská kopaná opustila
krajské soutěže.
Do nového soutěžního ročníku nevstoupilo naše mužstvo v průběhu měsíce srpna nikterak špatně a po
úvodních několika kolech se pohybovalo v horní polovině tabulky. Během září však přišla výsledková
krize a postupný pád tabulkou nejvyšší okresní soutěže. Po desátém kole, kdy opět došlo vlivem
protiepidemických opatření k přerušení soutěží, tak figurujeme na desáté příčce čtrnáctičlenné tabulky
se ziskem devíti mistrovských bodů za tři vítězství a šest porážek. Naše mužstvo stihlo sehrát pouze
devět kol, poslední utkání s lídrem soutěže z Hrochova Týnce již bylo z důvodu výskytu onemocnění
v řadách soupeře odloženo. Restart mistrovských soutěží je prozatím plánován na polovinu března
2021, kdy by se nejdříve měla sehrát utkání na podzim odložená.
Alespoň pohárová soutěž se během podzimu dohrát stihla. V okresním kole českého poháru se navíc
našemu mužstvu podařilo dojít až do jeho finále, kde však po porážkách 1:4 venku a 0:1 doma
nestačilo na celek Kameniček.
K jisté reorganizaci došlo během letních měsíců i u mládežnických družstev. Naše mládež byla pro
další soutěžní ročník sloučena s mládeží SK STOLANY. Díky tomuto spojení se tak naši nejmladší
fotbalisté a fotbalistky nově zapojili i do okresního přeboru mladších žáků. Zůstala rovněž i dosavadní
účast v soutěžích okresních přeborů starší a mladší přípravky. Tuněchodsko-stolanská mládežnická
družstva si v podzimní části svých soutěží, až do jejich předčasných ukončení, nevedla vůbec zle.
Práce s mládeží a její další rozvoj je prioritou našeho oddílu i do dalších let. Ti, kteří se na ní aktivně
podílejí, zaslouží naše uznání a poklonu.

Ani další sportovní odvětví provozovaná v naší organizaci neměla letos, vlivem opakovaného omezení
sdružování občanů a uzavření vnitřních i venkovních sportovišť, na růžích zrovna ustláno. Nebylo tak
možné uspořádat plánované turnaje volejbalistů či florbalistů. Neuskutečnil se ani turnaj v nohejbalu.
Alespoň na počátku letošního roku a dále v trochu přeci jen klidnějším období letních měsíců si mohli
místní sportovní nadšenci naplno užít nového multifunkčního hřiště, jenž bylo ve sportovní areálu
zprovozněno koncem minulého roku. Toto moderní zařízení poskytuje velice dobré podmínky
především pro tenis, volejbal, nohejbal, malou kopanou ale i další sporty.
Za pravidelnou podporu děkujeme touto cestou Obci Tuněchody a rovněž dalším partnerům.
Jménem SK Tuněchody přejeme všem spoluobčanům poklidné prožití nadcházejících vánočních
svátků a do roku 2021 především pevné zdraví. Budeme se všichni těšit na společná setkání v lepších
časech, ať již při fotbalovém utkání nebo na tancovačce v sokolovně.
Ondřej Šulc – sekretář oddílu

ZO ČSCH Tuněchody

Chovatelství je pro širokou chovatelskou veřejnost hlavně o radosti, o aktivním odpočinku a
v neposlední řadě o užitku. To vše jsme chtěli návštěvníkům poskytnout při uspořádání tradiční
posvícenské výstavy, kterou se nám povedlo i přes letošní nepříznivou epidemiologickou situaci
v tradičním termínu uspořádat. Naší snahou je vždy ukázat na výstavě co nejpestřejší přehlídku
čistokrevných plemen králíků, holubů, drůbeže a morčat, aby si každý návštěvník našel to své, co se
mu líbí. Věříme, že se nám to přes nepřízeň počasí a menší počet vystavených zvířat povedlo.
Bylo vystaveno 94 králíků 28 plemen a barevných rázů, 123 holubů v 18 plemenech, 72 ks
hrabavé a vodní drůbeže v 18 plemenech a 69 morčat, převážně od chovatelů z místní organizace.
Nejlépe oceněná zvířata obdržela čestné ceny. V expozici holubů získal vítěznou cenu Jiří Říha za
plemeno Moravský pštros černý šupinatý, u drůbeže zvítězila kolekce Australek černých chovatele
Václava Meduny, u králíků Jan Caisek za plemeno Deilenar a v kategorii krátkosrstých králíků
Vladimír Šulc za plemeno Kastorex.
V expozici morčat bylo zastoupeno 69 zvířat 6 plemen v mnoha barevných rázech. Letošním
nejlepším morčetem celé výstavy se stala samice plemene hladké v barvě aguti černá/červená jménem
Lola Iluze chovatelky a vystavovatelky Lucie Lašové Podmelové..
Chovatelé ZO Tuněchody přejí všem spoluobčanům pokud možno co nejpříjemnější prožití
svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví a pohodu v novém roce 2021. Vidina naděje na lepší časy je
veliká a dává všem sílu překonat problémy spojené s pandemíí koronaviru.
Jiří Zeman

Vítání občánků 8. 12. 2019
Eliáš Šlesingr, Adam Doucha, Vojtěch Trojan a Václav Loj

Vítání občánků 20. 6. 2020 – Natálie Zelená a Kryštof Víšek

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim šťastnou cestu životem …
V letošním roce se narodili: Natálie Zelená, Kryštof Víšek, Elena Netíková, Matylda
Hemerková a Tobiáš Horák.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní výročí. Všem
jubilantům srdečně blahopřejeme!

70 let Věra Petříčková
Roman Hájek
Josef Fuksa
Jan Radoch
Zdeněk Němec
Lubor Slezák

75 let Marie Sládková
Marie Mejtská
Irena Kroutilová
Anna Jónová
Ilona Obršálová
Jana Moravcová
Ladislav Culek
Jiří Moravec
Petr Holub

80 let Anna Faltejsková
Věra Slavíková
Jana Petrová
85 let Miloslava Malinová
Alena Cachová
Eva Schejbalová
Eliška Čížková
90 let Miluše Šebková

PF 2021 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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