Tuněchodské okénko
2021
Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
rok 2021 uplynul jako voda a zbývá několik málo dnů do vánočních svátků a bude tu rok 2022.
V tomto předvánočním čase je pro Vás opět připraveno vydání Tuněchodského okénka, které vychází
jednou v roce se stručnou charakteristikou o dění v obci včetně zájmových spolků a základní a
mateřské školy.
Co zde zmiňuji každý rok je parkování automobilů na chodníku. Prosím, nedělejte to! Více k tomu
psát nebudu, ale důrazně žádám o dodržování tohoto pokynu, aby obecní úřad nemusel přikročit
k důraznějším opatřením.
Trochu obšírněji zde zmíním vybírání poplatků za popelnice a psy.
Všichni asi víte, že odpady neustále zdražují a stojí nás, jako obec, nemalé prostředky. Dosud byl
poplatek z popelnic 350,- Kč a děti do 6 let zdarma. Tato částka už dávno nepokrývá ani polovinu
vynaložených nákladů. Konkrétně vynaložíme za odpady 650.000,- Kč a vybereme 193.000,- Kč, což
činí necelých 30 procent. A pokud se má obec chovat jako řádný hospodář, nemůžeme v tomto
trendu pokračovat. I v porovnání s okolními obcemi výrazně zaostáváme ve výběru poplatků za
odpady.
Dále v příštím roce nebudeme zajišťovat odvoz odpadu podnikatelským subjektům. Zde je situace
obdobná a podnikatelé nás jako obec v tabulce odpadního hospodářství znevýhodňují v tarifu, do
kterého bychom mohli spadat, a tím mít tuto službu levnější.
Ten kdo třídí, může samozřejmě argumentovat tím, že doplácí na ostatní, kteří netřídí. To je sice
pravda, ale v současnosti není na trhu systém, který by umožňoval zvýhodnit ty, kteří odpad třídí, a
kteří ne. Do budoucna (cca 2 roky) máme příslib, že svozová firma bude vybavena váhou přímo na
autě a budeme přes čip na popelnici vědět, kdo kolik vyprodukuje odpadu a dle toho by byla možnost
zvýhodnění těch, kteří odpad třídí.
Konkrétní částka za poplatek odpadu bude navýšena, ale na jakou to bude částku, rozhodne
zastupitelstvo 15.12.2021 na svém řádném zasedání.
Popelnice proto prosím zatím neplaťte. Částka bude po zastupitelstvu ve vývěsce a na webových
stránkách obce.
Kontejner na biologický odpad bude na stávajícím místě celoročně a bude pravidelně vyvážen.
Kontejnery na tříděný odpad, šatstvo a olej: zde je problém, kontejnery jsou často plné a pak neplní
funkci pro kterou jsou určeny. Hlavně kontejnery na šatstvo a olej. Pravidelně komunikujeme se
svozovými firmami, ty se bohužel potýkají s nedostatkem pracovníků asi jako všude a podle toho je
služba zajišťována. Apeluji na občany, kteří když vidí, že je kontejner plný a mohou si šatstvo
ponechat doma, ať tak učiní. Sami vidíte, jak to potom u kontejnerů vypadá. Děkuji za pochopení a
toto doporučení se netýká jen šatstva, ale i jiného odpadu (papír, plasty). Samostatnou položkou jsou
oleje, nádoba slouží pouze pro jedlé oleje, NE motorové.
Poplatky za psy: dosavadní částka za jednoho psa 30,- a druhého a dalšího 60,- Kč bude povýšena na
100,- Kč bez rozdílu jeden nebo více psů. Každý pes 100,- Kč.

Dokončeno z plánovaných i neplánovaných akcí:
- oprava chodníku od zastávky u zámečnictví Plíšek až k Petříčkovům směr Chrudim včetně
nového nasvícení přechodu (dotace z MAS Chrudim)
- dokončena výstavba garážového stání pro obecní techniku u hasičárny včetně manipulačních
ploch – dokončení fasády proběhne jakmile to počasí dovolí
- zpracování projektové dokumentace na kanalizaci – projekt se zpracovává
- na školním pozemku byl po 20 letech vyřešen problém s nefunkčním septikem
- na školním pozemku bylo vybudováno parkoviště pro učitelský sbor a tím došlo k částečnému
uvolnění parkovacích kapacit u pomníku padlých
- dar 5 postiženým obcím tornádem, každé po 20.000,- Kč, celkový dar 100.000,- Kč
- zřízení videotelefonu v základní a mateřské škole z důvodu bezpečnosti žáků po anonymních
telefonátech do škol po celé ČR
- oprava ulomeného křídla dravce restaurátorem na pomníku padlých
Dětské hřiště: bude provedena výměna některých stávajících prvků za nové, z důvodu jejich končící
životnosti.
Obecní hospoda: od příštího roku bude nový nájemce sousedské obecní hospody, který bude vybrán
ze zaslaných žádostí o pronájem na zastupitelstvu 15.12.2021
V příštím roce je také plánována rekonstrukce obecní hospody, aby odpovídala jak kapacitou tak
zázemím současným trendům.
I v tomto roce 2021 jsme museli podstoupit soužití s nemocí covid-19. A nebylo to pro mnohé z nás
soužití jednoduché jak po stránce zdravotní tak psychické. Místní akce jako plesy, zábavy, setkání
důchodců, výuka ve škole a školce, o to vše nás připravila hygienická situace. A za mnohé si také
můžeme sami. Není to o tom, kdo ve vládě, ať už si o ní myslíme cokoliv, něco rozhodne, je to o
přístupu nás všech, obyčejných lidí. Jak se chováme, co děláme, jak se postavíme ke vzniklému
problému a o dodržování základních pravidel slušného chování. Pojem demokracie si každý vykládá
po svém, ale toto slovo rozhodně neznamená, že můžu všechno a všechno je povoleno. Nechci
nikoho poučovat, sám občas potřebuju poučit, ale je na každém z nás, jakou náladu si před vánočními
svátky a samozřejmě i po nich navodíme. Chovejme se k sobě tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní
chovali k nám.
Děkuji touto cestou všem spoluobčanům za to, že jste pozitivně nápomocni ke zvelebování naší obce
a k šíření jejího dobrého jména. Všichni dnes víme, že to nejcennější je naše zdraví. Proto Vám přeji
hlavně hodně zdraví a šťastnou a pozitivní mysl.
Informace z obce
V současné době žije v naší obci 613 obyvatel ve 214 domech. V letošním roce se přistěhovalo 19
občanů, odstěhovalo se 12 občanů, narodily se 4 děti a zemřelo 9 občanů. Upozorňujeme, že obecní
úřad bude uzavřen od čtvrtka 23. 12. 2021 do pátku 31. 12. 2021. Od 3. 1. 2022 do 31. 3. 2022 se
budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. 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. Při platbě z účtu si, prosím, nejdříve ověřte
výši poplatku na úřední desce nebo na webových stránkách obce.

Základní a mateřská škola
Ani lockdown zcela neuzamkl život v naší škole
Rok 2021 se blíží ke konci a byl to tedy již druhý v pořadí, ve kterém se střídavě učily děti ve
škole a doma. Uzavření se projevilo i v mateřské škole, která si letos také vyzkoušela distanční výuku.
I přes časté omezování a uzavírání se školní život nezastavil. Do konce června jsme pro děti
připravili spoustu zážitků. Velikonoční naučná stezka pobavila nejen malé a větší děti, ale i jejich
rodiče. Sbíral se papír, tonery, mobily, malé spotřebiče a citrusová kůra, jelo se na výlet (školka do
Slatiňan, škola do Svratky), nechyběla olympiáda v atletických i netradičních disciplínách, s páťáky
jsme vyjeli na kole do Slatiňan a spali ve škole. Mateřská škola se s předškoláky rozloučila na zahradě
v přítomnosti jejich rodičů. Školákům přišel rozdat vysvědčení dinosaurus a pak již začaly prázdniny.
Hodně věcí jsme zvládli také v budově obou škol. Bylo instalováno zabezpečovací zařízení
a kamery ke vchodovým dveřím obou škol, vymalovala se kuchyň, jídelna a hala, zakoupili jsme nové
knihy, učební pomůcky a hračky. Pořídili jsme počítač, který je určen k zapůjčení v případě distanční
výuky pro žáky, kteří počítač nemají. Máme letos samostatný čtvrtý ročník, museli jsme tedy pro něj
zařídit novou třídu a vybavit ji nábytkem. Do zahrady mateřské školy bylo zakoupeno stínidlo nad
pískoviště, do kuchyně strouhač zeleniny. Chodník před školou se změnil na malované hřiště.
Děkujeme obecnímu úřadu za vyřešení problému se septikem a za vybudování nového parkoviště na
pozemku u školy.
Od září navštěvuje naši školu 53 dětí, z toho mateřskou školu 23. O děti se stará tým 11 osob,
8 pedagogů a 4 provozní zaměstnankyně. Na žádost rodičů jsme nově otevřeli ranní družinu. I přes
částečné karantény a nemocnost dětí stále pracujeme. Na zahradě školy byla podzimní výstava, na
hřišti Drakiáda, zvládli jsme výuku v lese na Habrově, oslavit svatého Václava i Martina, uspořádat
Jablečný den, řešit hlavolamy, navštívil nás lesník s poutavým programem, mateřská škola zpívala a
hrála si s Lízou. Škola začala čerpat finance z evropských fondů – šablon. Z těchto peněz bylo zřízeno
místo pedagogické asistentky pro mateřskou i základní školu, vznikl klub anglického jazyka, hodiny
doučování a projektové dny. Fotografie a aktuality můžete sledovat na webových stránkách školy:
www.skolatunechody.cz.
S přicházejícím Adventem se naše budova vánočně vyzdobila, jen plánované aktivity nám
bohužel vládní opatření omezila. Neviděli jsme se společně u rozsvěcení obecního stromečku. Před
Štědrým dnem neproběhne ani vánoční besídka ve školce a setkání s rodiči při adventním tvoření ve
škole. Ale my se nevzdáváme a pro naše děti chystáme vánoční překvapení, které bude připraveno
po obci . Potřebné informace se dozvíte z místního rozhlasu a na stránkách školy.
Vážení občané, všem Vám přejeme příjemné prožití adventního času a klidné Vánoce s těmi,
které máte rádi. Do nového roku pak vykročte pravou nohou, buďte hlavně zdraví, neztrácejte vnitřní
klid, pohodu a optimismus v celém novém roce 2022.
Zaměstnanci školy

SDH Tuněchody

Rok 2021 začal pro hasiče bohužel opět smutně. Vlivem
nepříznivé situace šíření nákazy Covid – 19 v našem státě
a s tím spojených opatření nemohl sbor velké množství
akcí uskutečnit. Hned na začátku roku se nekonala tradiční
výroční valná hromada sboru. Poté následovalo zrušení
zkoušek odborností mladých hasičů, které měly v naší

sokolovně proběhnout během

měsíce února.
Za dodržení přísných hygienických opatření se v březnu 2021 v areálu hasičské zbrojnice pod
vedením starosty sboru pana Jana Ryšiny uskutečnila brigáda na kácení stromů pro stavbu
garáží obecní komunální techniky.

30. 4. 2021 na požádání starosty obce provedl
sbor spálení skládky dřevěného odpadu v remízu za
hřbitovem.

Kladení věnců
Položením věnce k pomníku padlých dne 8. 5. 2021
uctil sbor dobrovolných hasičů pod vedením starosty
sboru památku obětí světových válek.

Sběr železa
Dále následoval v obci každoroční
tradiční sběr starého železa. Přičemž
sbor všem spoluobčanům děkuje za
poskytnutí,

starého

kovového

odpadu.
Vítání občánků
Jak se již v naší obci stalo tradicí
přivítali jsme i letos, a to 20. 6. 2021,
společně se starostou obce Ing. Miloslavem Kalouskem, nové občánky. Tento slavnostní
obřad proběhl poprvé pod širým nebem v areálu parku Zemědělské akciové společnosti
Tuněchody, při kterém jsme přivítali naše nové občánky - Tobiáše Horáka, Jana Proroka a
Davida Fialu. Za krásného počasí se akce velmi zdařila.

Rozloučení s hasičským školním rokem
I přes všechny nepříjemné nástrahy, které nám tato nelehká doba přináší, jsme uskutečnili
pro členy hasičského kroužku každoroční rozloučení se školním rokem. Tentokrát nám náš
program zpestřil pan Martin Kořínek a Ondřej Zelený, kteří děti vozili na raftech u místního
splavu. Oblíbené a tradiční opékání špekáčků proběhlo bohužel již za deštivého počasí, takže
jsme se domů rozešli „netradičně“ dříve.

Během prázdnin se do hasičského kroužku přihlásilo 16 nových členů mladšího školního
věku. Tato skutečnost nás jako vedoucí velmi potěšila, nicméně jsme byli vlivem šířící se
virové nákazy nuceni náš kroužek opět na neurčitou dobu zavřít. Do té doby jsme se ale ještě
mohli zúčastnit závodu požárnické všestrannosti 10. 10. 2021 v Chacholicích. Za velmi

chladného počasí se nám podařilo získat pěkné umístění, kdy tým mladších soutěžících se
umístil na krásném 9. místě ze 42 družstev, a jejich starší kolegové obsadili 24. místo.

Pieta k uctění památky dvou zesnulých hasičů JSDH obce Koryčany.
V neděli dne 19. 9. 2021 ve 12 hodin minutou ticha uctila zásahová jednotka pod vedením
starosty sboru památku dvou zesnulých hasičů jednotky JSDH obce Koryčany, kteří zemřeli
při výbuchu rodinného domu.
Součástí piety bylo i vyvěšení černé smuteční vlajky na budově hasičské zbrojnice, výjezd
hasičského vozidla před zbrojnici se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez
zvukového signálu) a nastoupení jednotky v zásahovém stejnokroji.

Kateřinská zábava
Z důvodu šířící se epidemiologické situace nákazy Covid - 19 se bohužel i letos tradiční
Kateřinská zábava nekonala. Doufejme, že se situace v našem státě zlepší a brzy se při nějaké
společenské akci opět setkáme.

V letošním roce slaví významné jubileum tito členové:

Pískač Ladislav 50 let
Petříček Rudolf 80 let
Poučová Blanka 50 let
Tesárek Miroslav 70 let

Všem srdečně blahopřejeme.

Závěrem mi dovolte, abych jménem dobrovolných hasičů našeho sboru popřála všem našim
spoluobčanům veselé Vánoce, mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém roce.

Za SDH Tuněchody Mgr. Jana Jánová

Téměř celá první polovina roku 2021 byla z důvodu přetrvávající
nepříznivé epidemiologické situace ve znamení útlumu sportovní činnosti,
spolkových aktivit i společenských událostí. Vlivem platných opatření tak
nebylo možné uspořádat sportovní ples, maškarní bál, dětský karneval ani
pálení čarodějnic. Nedohraný rovněž zůstal i ročník 2020/2021 v rámci
amatérských fotbalových soutěží. Bohužel již druhý v řadě.
Zklidnění situace koncem jara a s nastupujícími letními měsíci přeci jen
umožnilo zahájení nového soutěžního ročníku 2021/2022. Díky určité proočkovanosti populace, a tím
oproti roku 2020 pomaleji nastupující další vlně epidemie, bylo tentokrát možné odehrát kompletní
program podzimní části sezóny.
Mužstvo dospělých vstoupilo do okresního přeboru nadějně a v první polovině podzimu se
pohybovalo v popředí tabulky. Bohužel jistý výkonnostní pokles v měsíci říjnu, znamenal po úvodní
části soutěže propad na průběžné deváté místo s prozatímním ziskem 17-ti mistrovských bodů za 5
vítězství, 2 remízy a 6 porážek. Alespoň tak mohou těšit úspěchy s lokálními rivaly, a to konkrétně
domácí výhra 5:1 proti silnému celku Dřenic či tříbodový zisk na horké půdě v Kočí po výsledku 2:1.
V rámci pohárové soutěže naše mužstvo v úvodním kole zvítězilo na hřišti Jenišovic 9:0, aby
v následném okresním semifinále podlehlo poměrem 2:5 domácímu Hornímu Bradlu.
Mládežnická družstva do aktuálního soutěžního ročníků opět vstoupila v kategoriích mladších žáků,
starších přípravek a mladších přípravek, a to i letos v souklubí s mládeží SK STOLANY. Domácí utkání i
tréninky si během celé sezóny rovnoměrně rozdělují hřiště v Tuněchodech i ve Stolanech.
V rámci okresního přeboru mladších žáků zaujímá naše družstvo zatím velice pěknou čtvrtou příčku
desetičlenné tabulky (6 vítězství a 3 porážky). Rovněž starší přípravka patří ve své skupině A
okresního přeboru mezi přední celky (10 vítězství, 1 remíza a 7 porážek). Vůbec nejlépe si ale vede ve
své skupině družstvo mladší přípravky, které z dosavadních 16-ti utkání odešlo pouze jedenkrát
poraženo a hned ve čtrnácti případech zvítězilo, a to mnohdy i rozdílem několika tříd (celkový
podzimní poměr branek 186:38)!
Práce s mládeží a její další rozvoj zůstává i nadále prioritou našeho oddílu do dalších let. Ti, kteří se na
ní podílejí, zaslouží veliké uznání.
Z dalších sportovních odvětví v naší organizaci bych jmenoval především volejbal. Dále pak florbal,
tenis či nohejbal. Tito sportovci využívají především místní sokolovnu a moderní multifunkční hřiště.
Za pravidelnou výraznou podporu děkujeme touto cestou Obci Tuněchody a rovněž dalším
partnerům.
Jménem SK Tuněchody přejeme všem spoluobčanům poklidné prožití nadcházejících vánočních
svátků a do roku 2022 v první řadě pevné zdraví. Budeme se všichni těšit na další společná setkání při
sportovních či společenských akcích, i když minimálně na počátku příštího roku to bohužel asi ještě
nebude.
Ondřej Šulc – sekretář oddílu

ZO ČSCH TUNĚCHODY

Již se v naší obci stalo tradicí, že při příležitosti posvícení pořádáme propagační výstavu
drobného zvířectva. Konání této přehlídky koncem léta je na zajištění množství vystavených králíků,
drůbeže a holubů velice náročné, neboť zvířata nejsou v optimální výstavní kondici, která se dostaví
v pozdějším období roku. Jsme rádi, že se výstava letos opět mohla konat i přes přetrvávající
nepříznivou epidemiologickou situaci v ČR. Expozice králíků byla negativně ovlivněna nákazovou
situací s myxomatózou, kdy hynuli i očkovaní králíci a chovatelé tak přišli o spousty zvířat, což
bohužel postihlo i naše členy. Za úspěšným průběhem našich výstav stojí snaha pořadatelů připravit
co nejpříjemnější prostředí pro vystavovatele a jejich předváděná zvířata, ale též pro všechny
návštěvníky, ať již z řad odborné nebo široké veřejnosti, včetně rodin s dětmi. Věříme, že se nám to
povedlo a návštěvníci odcházeli spokojeni s pocitem příjemně stráveného času a třeba do budoucna
někdo z Vás rozšíří naše řady a svá zvířata představí na některé z dalších výstav.
Vystaveno bylo 91 králíků 24 plemen a barevných rázů, 127 holubů v 16 plemenech, 84 ks
hrabavé a vodní drůbeže v 21 plemenech, mimo jiné zde bylo možné shlédnout málo početná a
neobvyklá plemena hus cholmogorských a tulských, která u nás byla vystavena poprvé. Na nejlépe
oceněná zvířata byly uděleny čestné ceny. V expozici holubů získala vítěznou cenu Linda Téglová za
holuba plemene Kudrnáč bílý, u drůbeže zvítězila opět kolekce Australek černých chovatele Václava
Meduny, u králíků si pohár odnesl Oldřich Zelený za samečka plemene Novozélandský červený a
v kategorii krátkosrstých králíků Libor Fořt za plemeno Kastorex. Velmi potěšeni jsme přivítali účast
mladých chovatelů, v kategorii holubů cenu za nejlépe oceněného jedince získal Adam Dvořák na
plemeno Český rejdič, u drůbeže si odnesl pohár Tom Straka na Hedvábničky černé.
Expozice morčat byla tentokrát uspořádána pouze jako ukázková s možností zakoupení
ušlechtilého jedince do chovu nebo mazlíka jen pro radost.

Chovatelé ZO Tuněchody přejí všem spoluobčanům klidné prožití svátků vánočních, pevné
zdraví, hodně štěstí a pozitivní energie v novém roce 2022.

J. Zeman

Vítání občánků 20. 6. 2021
Tobiáš Horák, David Fiala a Jan Prorok

Vítáme naše nejmladší občánky a přejeme jim jen samé hezké dny …
Na konci roku 2020 se narodili Meda Merzová a David Fiala. V letošním roce se narodili: Diana
Vrzalová, Jan Prorok, Patrik Mládek a Christian Zeman.

V letošním roce oslavují někteří naši spoluobčané významná životní
výročí. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Vlasta Němcová
Marie Šebková
Marta Holubová
Jana Radoušová
Marie Buchtelová
Alena Stehnová
Miroslav Tesárek

75 Božena Urválková
Jaroslava Jirmásková
Ludmila Pithartová
Zdeněk Obršál
Jan Ryšina
František Kopp
František Ryšina
Rudolf Šebek
Josef Stehno
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Věra Vrzalová
Milada Nováková
Jiří Mejtský
Rudolf Petříček
Zdeněk Branda
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Jaroslav Buchtele
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Ludmila Hromádková

PF 2022 - šťastné a spokojené Vánoce, hodně štěstí
a zdraví v novém roce Vám přeje Obecní úřad Tuněchody.
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