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Hasiči z Tlucné
závodí
Družstvo mužů, žen i “mláďat”
má za sebou své první závody!

Májka 2016
Již tradiční akcí je Májka, kterou
vždy spojujeme s úklidem ve
zbrojnici SDH. Ne jinak tomu
bylo i letos.

První trénink
družstva SDH
Tlucná

Naši hasiči opět na startu - Memoríál
Jana Drofy
Dne 20. 8. 2016 se
uskutečnil již 3.
ročník hasičské
soutěže v Loze,
pořádaný pod
názvem Memoriál
Jana Drofy. Zde se
po dlouhých
letech odmlky
mezi soutěžícími
objevil i mužský
tým dobrovolných hasičů z Tlucné. Přes veškerou snahu a odhodlání
zaujmout v umístění
jedno z nejlepších míst
se na našich mužích v
druhé polovině závodu

Družstvo mužů se sešlo na
prvním tréninku. Příprava tak
byla zahájena - více. str. 3.

podepsala tréma a
drobná chybička, která
se do jejich výkonu
vloudila. Posunula tak
náš tým na poslední

POZVÁNKA

místo. I přes to byli
dobrovolní hasiči z Tlucné z rukou pořadatelů soutěže oceněni

15. října 2016

"Mimořádným čestným uznáním", a to za znovu obnovení aktivní

od 19,00 v restauraci

dobrovolné

Tlucná proběhne

hasičské činnosti

Slavnostní členská schůze
k 80. výročí vzniku SDH
Tlucná
Všichni jste srdečně zváni!

ve své obci.
A tak nezbývá, než
popřát našim
klukům mnoho
síly do další práce
a tréninku.
DÍKY KLUCI!

1

SDH Tlucná

21. 9. 2016

Konec prázdnin - Horní Bělá
Naopak velkým úspěchem by se dal vyjádřit výkon na soutěžním
klání 27. 8. 2016 v Horní Bělé, pořádaný každoročně v termínu
konce prázdnin, kde se náš mužský tým umístil na 8. místě ze 14
soutěžních sborů.
Svoji hasičskou dovednost si zde také vyzkoušely tlucenské ženy.
Ty se se svým družstvem pyšně zařadily na místo 10. Zároveň zde
odstartovaly svoji aktivní hasičskou kariéru s pravidelným
tréninkem a

vysokými cíli pro sezonu 2017. Mají naši plnou

podporu!
Závěrem je nutné také zmínit, že ani naše tlucenská
mládež nezůstala v ničem pozadu. Se svým družstvem také
hrdě čelila ostatní konkurenci a v umístění se zařadila mezi
oceněné.

Věřme tedy, že SDH v Tlucné čekají úspěšné zítřky, a že
veškerá jejich snaha a odhodlání

bude v nadcházející

sezoně zúročena v podobě medailového kovu.

Ilustrační foto:
Společný trénink 7. září 2016
SDH Tlucná - muži: závěrečný nástup na Memoriálu
Jana Drofy
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Tlucenská Májka 2016

Družstvo mužů SDH Tlucná to
myslí se soutěžemi vážně

Jako již tradičně, ani u
nás

v

Tlucné

nezůstáváme 30. dubna
stranou. Již týden před
tímto datem byla parta
sousedů v lese. Cílem
bylo vybrat vhodný
strom, který se stane
základem pro letošní májku v Tlucné. Vybaráno!

15. května se sešlo na svém historicky prvním tréninku
družstvo mužů SDH Tlucná. Byla provedena kontrola a
seřízení stříkačky a první cvičný útok. Nešlo ten den o
rychlost, ale o test, zda to zvládnou. A jak vidíte z
fotografie - povedlo se.
Jaké jsou naše cíle?
Účast na Memiriálu Jana Drófy, který se koná v létě a
potom možná i některá z podzimních soutěží.

S transportem již máme zkušenosti a tak
kombinace síly traktoru a několika chlapů vykoná
své. Důležité je vždy stát u někoho, kdo je o
hlavu vyšší, než vy. Ulehčíte si práci! A tak se
ústředními postavami nesení stromu stává Aleš
Brantlík či Fanda Šafr. Potom je potřeba strom
oloupat a dobře uklidit. A než se nadějete, je 30.
duben. Letos to vyšlo na sobotu. Odpoledne
jsme využili k úklidové brigádě hasičské
zbrojnice, která si o to po rekonstrukci
elektrorozvodů velice hlasitě říkala.
Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních
slavností rozšířených po většině Evropy.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo
1. května, ale v některých oblastech se staví v
období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji
letního slunovratu.

Májku jsme uhlídali.
Speciální dík patří
Fandovi Šafrů, který
jako jeden z mála
hlídal nejen do
rána, ale i celé
nedělní dopoledne.
Co kdyby náhodou.
DÍKY VŠEM ZA HEZKÉ
SETKÁNÍ.

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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Beseda o české myslivosti - II.
V sobotu 4.června 2016 od 16:00 hodin proběhla 2.besídka o české myslivosti s naším
sousedem a kamarádem Julkem Jaššo. Pro tuto příležitost byla poprvé využita
opravená budova bývalého hostince v Tlucné. Součástí výzdoby místnosti byl i posed.
Julek nás opět obohatil o zajímavé
informace z naší přírody a české myslivosti.
Zasvěceně odpovídal na všechny otázky dětí
i rodičů a dokonce si pro nás připravil i malý
testík. Nechyběly drobné odměny ve formě
sladkostí. Vzhledem k hojné účasti jsme si s
Julkem opět slíbili pokračování v besídkách,
tentokráte zimní vycházku do lesa, kde nás
Julek seznámí s uměním poznávání stop a se
způsoby přikrmování zvěře.
Doufejme, že napadne sníh, abychom si to
všichni užili.
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