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To nám to utíká…
Vážené hasičky, hasiči, sousedky a sousedé, přátelé! Opět se vám

Okrsková soutěž
Dolní Bělá uspořádala
Okrskovou soutěž SDH - str. 2 - 3

Turnaj ve hře Prší

hlásíme z naší improvizované redakce. V dnešním vydání Tluceňáku
bychom se rádi poohlédli za uplynulými týdny a měsíci roku 2018,
který společně žijeme. Vůbec nechceme na tyto řádky vnášet politiku zahraniční, ani tu domácí. Přesto připomeneme, že začátek roku byl
spojen s volbou prezidenta ČR. Ve stínu současné rozdělené
společnosti je proto o to více cenější a radostné, že řada rodin u nás v

čtěte na str. 4

Tlucné žije poslední dobou více pohromadě. Více pro společné

Beseda o
vizážistických
technikách a líčení

vyvolených, jen stačí otevřít vlastní vrátka a vyjít na společné

čtěte na str. 4

Myslivecký koutek

zážitky a taky společné zájmy v obci. A vůbec to není nějakou výsadou
prostranství naší obce. A příležitostí se k tomu naši hasiči snaží
vytvářet více než dost. A právě o tom bychom chtěli, aby toto vydání
bylo.
Proto se nyní pojďme poohlédnout za uplynulými týdny a měsíci, co
jsme prožili a co se (nejen) v naší obci událo.

Poseda a Káně lesní
čtěte na str. 6

Vítáme mezi nás a přejeme jen to NEJ

Tip na výlet

Přišel nám dopis:

Rabštejn nad Střelou
čtěte na str. 7

“Překrásný den. Jmenuji se Karolínka
Rubášová a jsem vaše nová
sousedka a kamarádka. To vůbec
nevadí, že zatím jen spinkám v
kočárku a usmívám se na taťku Jirku
Rubáše a maminu Karolínu
Krausovou. Nezapomínám ani na
babí, dědu a pradědu. Ale jen co
povyrostu, uvidíte, jaká jsem prima
holka i vy!”

Karolínka Rubášová
narozena: 28. 3. 2018
váha: 4210g
délka: 51 cm
MOC GRATULUJEME!

foto: D. Nesvadbová
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První sportovní vrchol naší sezóny je za námi - Okrsková soutěž
2018
V sobotu 5. května 2018 se v Dolní Bělé sešlo 15 družstev dospělých na okrskové soutěži v hasičských
dovednostech. Nejprve trochu popisu pro ty z vás, kteří o hasičském sportu víte to, co řada z nás věděla před pár
lety - tedy skoro nic.
Na okrskové soutěži se běží Štafeta 4x80m a Útok požárního družstva. Co to znamená?

Do štafety nastupují 4 členové
d r u ž s t v a . V p r v n í m ú s e ku
překonává běžec bariéru s
oknem - za naše družstva se
tohoto úkolu perfektně zhostili
Terezka Příhodová a Mára
Panský. Jak vidíte, v podání
našich kamarádů výraz “mít
o k n o ”
nabývá
z c e l a
nového
rozměru.

V dalším úseku překonává běžec
kladinu. A věřte, že pokud chce
závodník běžet opravdu na dobrý
čas, je kladina proklatě úzká. O
tom ví své Roman Tykvart a Verča
Hynková, kteří se ale nenechali
kladinou zaskočit.

Třetí úsek je zdánlivě jednoduchý, ale kdo
zkusí, ten již takto nikdy neuvažuje.
Doběhnete v plné rychlosti k ručnímu
h a s i c í m u p ř í s t ro j i , k t e r ý u c h o p í t e ,
přenesete na další metu a tam za běhu
ustavíte. POZOR - nesmí padnout a vy
potřebujete stále běžet. Díky Julku Jaššo a
Věrko Kilianová, že jste to zvládli.
A finálový - čtvrtý úsek závodník doběhne ke dvěma
smotaným hadicím, vezme je,
za běhu spojí hadice k sobě.
Nepochopitelným hmatem
další konec připojí na
rozdělovač, tzv. troják a potom
napojí proudnici, která do té
doby plnila roli štafetového
kolíku. A utíká co mu síli stačí
do cíle. Za nás Láďa Kraus ml. a Stáňa Marková.
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Druhou disciplínou soutěže je požární útok. Družstvo má 5 minut na přípravu hadic a stříkačky na základnu. Po
startu spojí závodníci všechny hadice a pomocí savců tlačí stříkačkou přes 3 (ženy 2) hadice B vodu k rozdělovači.
Od rozdělovače jdou dva proudy tvořené dvěma hadicemi C. Od startu k ukončení pokusu se měří čas. Pokus
končí “sestřelením” terčů levého a pravého proudu. A věřte, že ani toto není vůbec jednoduchý úkol.
Družstvo MUŽI: Václav Kraus (strojník), Roman Tykvart (béčka), Dušan Klik (rozdělovač), Ladislav Kraus
ml. a Julek Jaššo (proudy), Martin Plevka a Marek Panský (savce a koš)
Družstvo ŽENY: Pavla Plevková (strojník), Věrka Kilianová(béčka), Kája Krausová (rozdělovač), Stáňa
Marková a Kačka Jaššová (proudy), Terezka Příhodová a Verča Hynková (savce a koš)

A jak jsme si letos vedli?
ŽENY

Štafeta 4x80 m čas 79,74 vt. (5. místo)

Útok

56,29 vt. (6. místo) CELKEM 6. místo

MUŽI

Štafeta 4x80 m čas 74,9 vt. (9. místo)

Útok

47,67 vt. (6. místo) CELKEM 9. místo

Poděkování
Posměváček by mohl nyní dodat - družstev mužů bylo 9 a žen 6 - byli jste poslední! Ale je umístění na našem úsilí
to nejdůležitější? Užili jsme krásný sobotní den, udělali jsme něco pro sebe a jak říkal Baron Pierre de Coubertin
“Důležitou věcí v životě není vítězství, ale zápas, základem není to, že se zvítězilo, ale že se bojovalo
dobře.” (obvykle zkracováno na „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“)
Chceme za všechny naše hasiče PODĚKOVAT všem z vás, kteří jste naše úsilí přišli podpořit. Byla radost slyšet při
fandění, že týmy z Tlucné mají početný funklub. Moc děkujeme!
A náš nejmladší hasič?

Můj čas přijde, ale
potom se budete
divit!
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Májka a čarodejnice 2018
Asi nejdéle trvající Tlucenská “novodobá” tradice.
Jak je již zvykem, vše začíná cestou pro májku, kterou je potřeba odborně vyhledat a dopravit ke klubovně SDH.
V den čarodejnic, tedy 30. dubna odpoledne je nutné májku ozdobit a
potom již vše může začít. U klubovny se sešlo letos určitě okolo 50 lidí.
Společně májku ozdobili a potom nastal okamžit vztyčení májky.
U májky do pozdních nočních hodin probíhala řada přátelských rozhovorů,
děti si hrály, opékali jsme uzeniny. Prostě bez dlouhého povídání - další
hezké společné okamžiky v Tlucné.
Trochu poučení (zdroj Wikipedia)
Česká máje má formu celého stromu, zbaveného – s výjimkou horní části – větví a kůry. V některých případech se
holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na sebe napojených
kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s
májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec. Se
stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před
muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo
odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici
velká ostuda. Někdy se také staví malé máje před domy jako
vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce. V některých
oblastech Čech se májka staví o letním slunovratu, a to z jedle
nebo borovice, a po slavnosti se spálí. V některých oblastech
jihovýchodní Moravy se zas staví v době svátku světce
místního kostela před hody.
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A telegraficky ve zkratce …
Turnaj ve hře PRŠÍ
28. ledna 2018 se ve společenském domě sešli příznivci kartení hry PRŠÍ. Na pomyslné startovní čáře byli hráči z
Tlucné i poměrně širokého okolí.
Turnajovým pavoukem procházeli hráči celé odpoledne. Pro nahodile příchozí to vypadalo jako na skutečném
sportovním klání - v místnosti bylo herní napjetí, na které se dalo téměř sáhnout. Venku na schodech hráči probírali
odehrané partie a jak to bývá, věděli, kde udělali chybu, případně proč jim zrovna šla dobrá karta. Bylo možné
vnímat upřímné nasazení a vysokého herního ducha.
Ve finále se utkali ti nejlepší.
Hlavní cenu - fotoaparát SONY si za oprávněné vítězství odvezla paní Kliková.
Za nápad a super přípravu je na místě poděkovat Dušanu Klikovi a Julku Jaššovi.

Ženy a dívky z Tlucné se chtějí líbit
14. dubna 2018 se ženy a dívky z Tlucné pozvali paní Helenu Turkovou, vizážistku a poradkyni v oblasi líčení.
Ve společenském domě se sešlo skoro 20 žen a dívek nejen z Tlucné. V příjemné atmosféře jim Helena Turková
vyprávěla o líčení, ale také o životním stylu a přístupu moderní ženy. Povídání bylo velice zajímavé a všichni
přítomní věnovali tomuto setkání nefalšovanou pozornost.
Ve druhé části odpoledne probíhaly praktické ukázky líčení. Modelkami se staly samotné účastnice. Proměny
jednotlivých žen vyvolávaly upřímné překvapení a mnohdy i nehrané emoce.
O pohodlí žen a děvčat se staral výhradně mužský tým pod vedením Dušana Klika.
Za nápad a super přípravu děkujeme Terezce Příhodové.
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Myslivecký koutek
Myslivecký (lovecký) posed je stavba v přírodě, kterou postavil myslivec za účelem pozorování a lovu zvěře.
Jedná se většinou o majetek mysliveckého sdružení nebo honebního
společenstva a cena takového posedu je od cca 3000 Kč až do několika
desítek tisíc. Je zakázáno na tyto stavby lézt nebo je dokonce ničit. Pokud
však přesto posed použijete například k fotografování zvěře a přírody, a
budete se chovat jako civilizovaný a slušný člověk, myslím a doufám, že Vám
nikdo nebude nadávat. Je to zase
jen o domluvě. Stavbě posedu
předchází souhlas vlastníka
pozemku, na kterém má posed
stát, měl by zapadnout do okolní
krajiny a neměl by výrazně
narušovat vzhled okolí.
Nejpřirozenějším materiálem je
samozřejmě dřevo a barva od zelené
až po hnědou. Posedy postavené například z půlky trabanta jsou
absolutně nepřijatelné, ale bohužel i takové obludy se občas v krajině
objeví. Posed také nesmí nikterak ohrožovat návštěvníky lesa, např.
pádem konstrukce a neměl by být přímo hřebíkama přitlučen ke stromu. Posedy jsou odjakživa pomocníkem
ke správnému výběru lovné zvěře a hlavně k bezpečné střelbě z výšky proti zemi. Respektujte tyto stavby, ne
vždy je snadné je postavit, ale také nebuďte lhostejní k tomu, jak vypadají.
Děkuji za myslivce.
Káně lesní ( Buteo buteo )
Náš nejhojnější dravec, váha přibližně 1 kg, výskyt prakticky na
celém území státu. Hojný v celé Evropě, u nás cca 12 000
hnízdících párů.
Samice snáší obvykle 3-4 vejce,na kterých sedí jen ona, ale
samec přináší mláďatům potravu, kterou tvoří z 90 procent
hraboši. Ostatní potravu zastupují ptáci a hmyz.
Vynikající likvidátor polních hrabošů, protože denně uloví
průměrně 3-4 hraboše, v době krmení mláďat je to 2x až 3x
více. Není vyjímkou, že na poli je vidět až 50 káňat, tedy každý
den pomůže budoucí úrodě obilí od 150 až 200 myší!!! K lovu
však potřebují rozhled z výšky křoví či stromu, které ale
v dnešních velkých lánech chybí. Myslivci částečně tento
nedostatek nahrazují malými stojánky ve tvaru T, které možná
občas zahlédnete na poli.
Zajímavost: Slovo Káně je ženského rodu, tedy ta Káně a ne to
Káně.
Autor: Julius Jaššo
Rád zodpovím jakýkoliv dotaz ohledně české myslivosti či o naší
přírodě. Pište na jassovi@seznam.cz nebo
volejte na 602 668 254.
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Tip na výlet
Dnes vás pozveme opět na výlet. Můžete vyrazit na kole nebo vozem.

Rabštejn nad Střelou
(německy Rabenstein an der Schnella) je část města Manětína v okrese Plzeň-sever, od něhož se nachází přibližně 7
km na severovýchod. Jedná se o bývalé historické město, které leží na řece Střele asi 30 kilometrů severně od
Plzně. Většina městské zástavby leží nad pravým břehem řeky, na ostrohu ohraničeném strmými svahy na jihu a
severu. Nachází se uprostřed přírodního parku Horní Střela.
První písemná zmínka o hradu Rabštejnu pochází z roku 1269, kdy byl ve vlastnictví rodu Milhosticů. Město bylo ve
vlastnictí řady historických osobností, jen namátkou - král Vladislav II., Albrecht z Valdštejna, rod Lažanských a řada
dalších.
Historické jádro Rabštejna nad Střelou bylo pro svůj význam a dochované památky 10. září 1992 prohlášeno
městskou památkovou zónou, která nabízí řadu zajímavých míst:
• zřícenina rabštejnského hradu ze 14. století přestavěného na barokní zámek s klášterem servitů a kostelem Panny
Marie Sedmibolestné
• zřícenina hradu Sychrova, zachovala se věž zvaná Tupá
• loretánská kaple z roku 1671, přístupná příležitostně
• městské opevnění, zejména zbytky Dolní brány
• řada zděných, roubených a hrázděných historických staveb
• kamenný most zřejmě ze 14. století
• židovský hřbitov z 18. století
• smírčí kříž z roku 1583
• řada barokních kapliček a sochařských děl

Z Tlucné 24 km.
Můžeme jen doporučit!

Nadále platí možnost sběru
nebezpečného elektrického odpadu
ve spolupráci s naším SDH. Budete-li
potřebovat odložit elektrický odpad,
kontaktujte členy SDH:
Michal Marek nebo Vašek Kraus
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