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SDH Tlucná výroční valná
hromada
7. 1. 2017 proběhla “výročka” a
zvolila výbor pro další období

ADVENT2016
Zahájení Adventu a vánoční
strom v Tlucné

Mikuláš
I letos obešel Mikuláš se svojí
družinou děti v Tlucné

Silvestr a Nový rok
Vydařená oslava Silvestra i
přivítání nového roku s
ohňostrojem.

Koutek české
přírody
Tentokrát Liška obecná - co o ní

Na výroční valné hromadě jsme zvolili
nový výbor sboru
7. ledna 2017 se většina členů našeho sboru setkala při příležitosti
Výroční valné hromady.
Jednání proběhlo ve velice příjemné atmosféře, kterou umocňovalo
prostředí nové společenské budovy v Tlucné. Mezi hosty byl opět
starosta obce Radek Pešík.
Ve zprávě o činnosti sboru za rok 2016 starosta Michal Marek potvrdil,
že rok 2016 byl pro sbor zásadní a možná i zlomový - podařilo se
sestavit družstvo mužů, žen i dětí a naši členové se zúčastnili prvních
soutěží. Ze zprávy bylo jasné, že plán práce pro rok 2016 náš sbor
splnil. Díky všem aktivním členům za to!
Součástí programu výročního jednání byla rovněž volba nového
výboru SDH Tlucná. Účastníci jednání zvolili za členy výboru (v
abecedním pořadí):
Jaššo Julek - člen výboru - revizor účtu
Klik Dušan - člen výboru - sportovní činnosti
Kraus Václav - velitel
Marek Michal - starosta
Plevka Martin - člen výboru a zástupce do okrsku
Novému výboru přejeme jen dobrá rozhodnutí ve prospěch sboru.
Těm, kteří již nepokračují moc děkujeme za práci!
Členové sboru si v Usnesení z jednání vytyčili nové úkoly a cíle pro rok
2017 - pokračovat v soutěžních aktivitách, práci pro obec, podpoře

POZVÁNKA

kulturně-společenského života obce.
Díky!

Tradiční turistický pochod
"Hornobělská 30"
Datum konání: 18. 2. 2017
začátek od 07:00
Místo konání: Horní Bělá,
hřiště
Plné vstupné: 20 Kč
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CO JSME SPOLEČNĚ PROŽILI V ZÁVĚRU ROKU?
ADVENT 2016
3. 12. 2016 se pod vedení našich děvčat sešli naši
nejmenší, menší i ti docela odrostlí. Společně vyrobili
velice hezké ozdoby a řetězy na náš vánoční stromeček.
Ten se poprvé nezdobil u bývalé prodejny, ale využíli jsme
strom rostoucí nedaleko původní klubovny hasičů.
Z vlastních vyrobených ozdob jsem společně v průběhu
odpoledne ozdobili vánoční stromeček v Tlucné a oslavili
tak zahájení období ADVENTU.

MIKULÁŠ 2016
5. 12. 2016 naše rodiny s dětmi navštívil Mikuláš se svojí
družinou. Za krásné básničky a písničky odměnil tlucenské
děti drobnými dárky a sladkou odměnou.

Zimní nálada v okolí Tlucné
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SILVESTR 2016 a 5. Tlucenské novoroční
setkání
31. 12. 2016 jsme společně prožili Silvestrovský večer. Opět jsme využili
příjmené prostředí bývalého hostince. Naše děvčata napekla, připravila různé
dobroty. Neocenitelný DJ Dušan se postaral o hudbu.
O půlnoci jsme si společně připili na šťastný vstup do nového roku 2017!
A ihned 1. 1. 2017 jsme se sešli při příležitosti
5. Tlucenského novoročního setkání. Při příjemném sousedském povídání
jsme společně oslavili Nový rok a večer zakončili překrásným ohňostrojem.

Zimní radovánky
Po dlouhé době nás letos navštívila skutečná paní ZIMA. A když 8. ledna
někteří testovači potvrdili, že rybník je vhodný k bruslení, ihned jsme
nastoupili. Bohužel až na pár sportovních sklouznutí jsme tuto kratochvíli
museli opustit - led je sice pevný, ale již nekvalitní pro potřeby bruslařů.
ŠKODA - mohla být legrace.

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

REKLAMA

Kontakt: Michal Marek
tel: 725 293 215

mail: michal.marek@century21.cz
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Myslivecký koutek
Leden je nejtypičtějším měsícem zimy. Potravy pro zvěř
minimum, chlad a sníh. Kdo nenabral dostatek váhy na
podzim, čeká ho těžký boj o život. Proto je potřeba se
vyvarovat zbytečnému rušení zvěře, neboť při běhu či
letu v zimním čase může zvěř vydat až 7x více energie,
než je běžné. Myslivci nadále pečují o zvěř přikrmováním
do zásypů a krmelců. Leden je také příhodný měsíc pro
poznávání stop ve sněhu, čímž zjistíme jaká zvěř se zde
vyskytuje. Dle stop lze totiž vyčíst druh zvěře, počet,
někdy i pohlaví a také, nemá-li nějaká zranění. Srncům v
lednu začíná růst paroží, na konci měsíce můžeme vidět
první honcování zajíců a někdy dokonce i první metání
(myslivecky porod u černé zvěře) selat. Za jasných
měsíčních nocí, kdy je na sněhu vidět jak ve dne, můžou
myslivci na čekané u ochozů zvěře nebo na krmelištích
zažít plno mysliveckých a loveckých zážitků a to například
při lovu naší nejbystřejší šelmičky - lišky.
Liška obecná ( Vulpes vulpes)
Psovitá šelma, váha cca 7-12kg, hojná ve všech
biotopech, dokonce i ve městech.
Všežravec, největší položku v potravě však zaujímají myši.
Nepohrdne ani zdechlinou.
Rozmnožování se mysliveckou mluvou nazývá kaňkování, probíhá v
lednu a únoru, při kterém se ozývá skolením.
Zajímavost: Může dopředu ovlivnit počet mláďat, podle toho, jaké
předpokládá množství potravy. Ve vrhu je tak od 3 do 12 liščat.
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