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Máme za sebou velice horké letní dny a také velké sucho. To není pro
přírodu kolem nás moc dobré. Ale budeme věřit, že podzimní dny
přinesou tolik potřebnou vodu do našich zahrádek, luk a polí.
Naši hasiči však nezaháleli ani v letních měsících a my budeme jejich
činnosti věnovat dnešní vydání Tluceňáku.

Přehled činnosti sboru a našich družstev
Letošní rok je pro družstvo žen i mužů rokem aktivní sportovní
činnosti. Jak jsme již psali v květnovém vydání, muži i ženy startovali
5. května 2018 na Okrskové soutěži v Dolní Bělé. Obě družstva
odvedla velice dobrou práci a zejména v útoku předvedla dobrý
výsledek.
V srpnu jsme se jako již tradičně přihlásili a startovali na Memoriálu
Jana Drofy v Lóze. Tam zářila hlavně děvčata, která přivezla z Lózy
pohár za 3. místo.
Na konci léta, 25. srpna se
někteří členové sboru
zúčastnili tradiční akce Konec
prázdnin na Horní Bělé. S
radostí zde běhali ženy i muži

A co nás čeká

a v tomto

spíše zábavném

čtěte na str. 8

opět dobrých výsledků.

klání naše družstva dosáhla

Na pozvání hasičů z SDH

Na všechny akce,
které najdete na
straně 8 Vás
srdečně zvou vaši
hasiči z Tlucné.

Plzeň - Doubravka odjeli muži
15. září na Memoriál
Antonína Trnky, který proběhl
v hezkém prostředí U Sv. Jiří v
Plzni - Doubravka.
O všech akcích na dalších
stránkách podrobněji
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První sportovní vrchol naší sezóny je za námi - Okrsková soutěž
2018
O Okrskové soutěži jsme vás informovali podrobně v květnovém vydání. Proto stručněji a pouze fakta.

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
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Memoriál Jana Drofy - Lóza 2018
18. srpna 2018 se uskutečnil letošní ročník (pro nás již tradičního) memoriálu v Lóze. Významný není jen
vzpomínkou na Jana Drofu, který byl dlouhá léta “tahounem” veřejného života nejen v Loze, ale v hasičině i v rámci
našeho okrsku. Pro náš sbor to po letech byl první závod, kterého se naši muži zúčastnily v roce 2016. Letos jsme
měli na startu družstvo mužů - Jaššo Julek, Klik Dušan, Tykvart Roman, Plevka Martin, Kraus Láďa ml., Panský Marek,
Čech Petr a družstvo žen - Krausová Karolína, Jaššová Kateřina, Marková Stáňa, Hynková Verča, Plevková Pavla,
Kilianová Věra, Vávrová Simlerová Petra.
Jako je v Loze již tradicí, neběžel se standardní útok. Start byl asi v polovině tratě. Závodníci uchopili hadice a
ostatní potřebnou výzbroj a proudy vznikaly tzv. od středu. Ke stříkačce běžel strojník, košař a savce. S jedním “Bčkem” i “béčkař”. Druhé “B-éčko” hodil troják a “C-čkové” proudy rozhazovali proudaři .
Obě naše družstva zvládla tento úkol dobře a ženy navíc i ve velice dobrém čase, který je pasoval na držitele
krásného bronzového poháru za 3. místo.
GRATULUJEME! Děkujeme za skvělou reprezentaci a podporu i té naší nejmladší gneraci!
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Konec prázdnin - Horní Bělá
25. srpna 2018 tradičně Konec prázdnin na Horní Bělé. Za náš sbor se s létem přišli rozloučit a aktivně se zapojit Dušan Klik s Terezkou Příhodovou, Martin a Pavla Plevkovi, Michal a Stáňa Markovi, Julek a Kačka Jaššovi, Vašek a
Karolína Krausovi. Dále nás přišlo podpořit i několik dalších kamarádů a přátel, kterým za to děkujeme. Tato akce
je především tzv. “na pohodu” a běhání je jako zpestřující doplněk. Ale jak je nám vlastní, šli jsme do toho i
tentokrár na plno.

Memoriál Antonína Trnky - Plzeň
15. září 2018 - Plzeň, Doubravka
Když někdy v létě přišel Mára Panský s pozváním od hasičů z Plzně - Doubravky, nikdo si moc nemyslel, že je reálné
se trmácet do krajské metropole se stříkačkou a hadicemi. Vždyť jsme si přece říkali “budeme běhat tak, nějak” a
hlavně “když nám zbyde čas” Také jsme si nevytkli nijak vysoké cíle, protože “vyhrávat přece nebudeme” A tak
jsme nejprve Márovu pozvánku považovali za styl “řeči se vedou a voda teče” Ale omyl vážení!
Do Plzně vyrazilo družstvo mužů ve složení:
Martin Plevka (strojník), Mára Panský (koš), Roman Tykvart (savce), Michal Marek (béčka), Dušan Klik (troják), Jirka
Rubáš (levý proud), a Julek Jaššo (pravý proud).
Soutěž byla vypsána pro kategorie - muži, muži nad 35let a ženy. Jak je jasné z věkového průměru našeho
družstva, starovali jsme v kategorii Muži nad 35 let. Na startu se v této kategorii sešlo 9 družstev prakticky z celého
kraje. Systém soutěže byl dvoukolový. Do druhého kola postupovala pouze 4 družstva s nejlepším časem. V
prvním kole jsme startovali až předposlední. Družstva před námi měla časy v očekávaném limitu lehce pod 40
vteřin. OK, dáme si jedno kolo, pofandíme finalistům a šupky domů. Příprava na start. Vše klape. Běžíme! Voda jde
do hadic. Voda jde do terčů. HOTOVO. Čas 36,3 vteřin. Postupujeme do finálového kola z 3. místa! A teď teprve
začala ta správná nervozita. Teď pokazíme druhé kolo a bude ostuda. Pořadatelé věděli, co jsme za družstvo i jak
tradiční je naše historie - kolik let se u nás vůbec neběhalo. A tak jsme v druhém kole byli alespoň v ústech
moderátora za velké hvězdy a družstvo hodno obdivu. O to více nás to začalo svazovat v odpovědnosti.
Finále - příprava na základně. Hlavně nic na poslední chvíli neměnit! Co umíme, to umíme! Finále start! Opět běh a
sestavení proudů - vypadá vše dobře. Voda nástřik! 34,5 vteřin. BOMBA!
Uhájili jsme 3. místo a jásáme. Domů si vezeme moc hezký pohár.
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Myslivecký koutek
Uběhlo září a blíží se svátek všech jelenářů - říje. Za vrchol tohoto období se považuje svátek Svatého Václava.
Tam, kde se jeleni vyskytují, je často celou noc slyšet jejich troubení. Buď jako výzva k boji se sokem, či
oznámení, že tady jsem pánem „já“ nebo jako takzvané „sbíjení laní“, kdy si jelen dává (sbíjí) laně do tlupy a
hlídá si tak svůj harém. No a to je velká příležitost k lovu naší královské zvěře. Myslivec, který ovládá troubení
např. na cylindr od petrolejky nebo na tritonku (velká lastura) nebo na vyrobenou řevnici, třeba z volského
rohu, tak dokáže jelena zmást natolik, že se přijde podívat, kdo se to opovažuje ho vyzvat na souboj. Na lov
jelenů jsou samozřejmě také přísná pravidla a určitě to není tak, že se loví vše, co přijde. Pokud je jelen zdravý,
mladý, z chovatelského hlediska nadějný, tak jeho čas nenadešel. A takových je naprostá většina. Já osobně se
k lovu jelena ještě nedostal, ale pevně doufám, že
alespoň jednou v životě zažiji tento krásný lov.
Jelen lesní (Cervus elaphus)
Spárkatá srstnatá zvěř. Když nebudeme počítat Losa
evropského, který tu a tam obývá naší zemi, tak je
jelen naše největší spárkatá zvěř. Samci dosahují
váhy až 250 kg. Zpravidla mají laně jednoho až dva
kolouchy. Nejraději obývají smíšené a listnaté lesy
s palouky a pasekami. Dožívají se výjimečně 20 let,
běžně však 12-15 let.
Zajímavost: Jelení souboje doslova na život a na
smrt. Při říji jelen „flémuje“, což je ohrnutí horního
pysku a zároveň jakoby nasává vůni laní. Jeho paroží
může dosáhnout váhy až 15 kg, které shazuje
v březnu.

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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Tip na výlet
Umíř (zaniklá osada)
Umíř je zaniklá osada rozprostírající se na planině uprostřed
rozsáhlých lesních porostů v přírodním parku Manětínská
hornatina, nedaleko zříceniny hradu i stejnojmenného zámku
Nečtiny. Historie samoty sahá až do 17. století, kdy zde žilo
celkem osm hospodářů. Oblasti se na konci 30. let však
zásadně dotkly dramatické události spojené s budováním
obranné linie proti Německu a potom odtržení částí území
Československa. V těsném sousedství obce se dosud nachází
pozůstatek pevnostní linie budované v roce 1937.
Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo Umíře odsunuto a
osada se na krátkou dobu stala součástí vojenského prostoru
Dlouhá Louka. Domy podlehly postupné zkáze. Do dnešní doby se dochovalo pouze pět studní náležející k
usedlostem, kaplička a několik sklepů.
Předmětem zájmu ochránců přírody jsou dochované luční porosty, výsledek 500leté činnosti člověka, 100letý
sad a připomenutí historie místa. Dále v Umíři vzniklo kryté posezení s přístřeškem pro přespání tří lidí a v bývalé
osadě je šest informačních cedulí a tabule s historickými informacemi, v osadě bya také vysvěcena opravená
kaplička.
Na toho zvláštní místo můžete dojít z Plachtína u Nečtin a z obce Trhomné u Krsů.
Z Tlucné na kole přes Špankov, Kostelíky - 16,5 km. Autem přes Úněšov 19 km.

A mimo zábavu také pracujeme
Jak jste si možná všimli, není činnost našeho sboru pouze o zábavě. Za poslední dva roky jsme pomáhali obci
dokončit vybavení nově rekonstruované budovy bývalého hostince. Dnes jde o velice příjmený společenský
dům, kde probíhají nejen volby, ale i řada společenských akcí. Dveře nejsou nikomu uzavřené.
Hasiči dále vybudovali víceúčelový stožár u zbrojnice, který plní funkci sušáku hadic, ale také nově nese antény
pro připojení našich domácností k síti Internet.
A aby se nám v Tlucné líbilo - dostala vrata zbrojnice v těchto dnech nový nátěr.
Budeme i dále pokračovat - můžete nám přijít také poskytnout pomocnou ruku. Předem děkujeme a vážíme si
každé snahy.
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A co nás čeká v časech přicházejících?
Hasiči pojedou pracovat na brigádu
Pro podzimní měsíce plánují naši hasiči brigádu pro cizí organizaci s cílem vydělat do sborové pokladny nějaké
prostředky, které plánujeme využít na další vybavení sportovních družstev a na akce hasičů v Tlucné obecně.
Pokud budete chtít poskytnout pomoc, kontaktujte Julka Jašša, který je garantem této akce.

1. advent - slavnostní zdobení vánočního stromku v Tlucné
Neděle 2. prosince 2018 je první adventní neděle letošního roku.
Jako již po několik let, prožijeme i letos tento sváteční den společně. Odpoledne proběhne ve společenském
domě “kreativní” odpoledne, při kterém naše děvčata a pod jejich vedením děti vyrobí ozdoby na obecní
vánoční strom. Plánované zahájení odpoledne je ve 13,00.
V 16,00 se sejdeme u stromku (na louce před zbrojnicí) a společně ozdobíme a potom slavnostně rozsvítíme
Tlucenský vánoční strom.
Všichni jste srdečně zváni!

Mikuláš v Tlucné
Dostali jsme zprávu, že i letos do Tlucné přijede družina pod vedením Mikuláše. Pro děti z Tlucné či k Tlucné
patřící (i když žijí s rodiči jinde) bude mít Mikuláš spravedlivou odměnu - pro někoho jablíčka, pro jiného uhlí!
A na některé obzvláště povedené “kousky” má čert již nyní připravený veliký pytel! Letos vzal Mikuláš do party
obzvláště spravedlivé, ale neúprosné čerty.
A tak pokud u vás zazvoní či zaklepou na dveře, dejte jim prosím jasně na jevo, zda o jejich návštěvu stojíte či ne.
Nenechte je trapně postávat u vaší branky se snahou udělat vašim ratolestem radost.
Děkujeme!

A možné překvapení
Pokud se všechny okolnosti pozitivně sejdou a pokud budou hvězdy v té správné poloze, Merkur s Venuší v
opozici a Slunce s Měsícem řádně vystřídáno na prosincové obloze, pozveme vás na Společné zpívání
vánočních koled s podporou operní pěvkyně - její jméno vám zatím neprozradíme - překvapení!

Sledujte obecní vývěsku a poslouchejte rozhlas. Rovněž sledujte
aplikaci V OBRAZE, pokud ji používáte. Všude tam budeme
jednotlivé akce propagovat a informace o nich zpřesňovat!
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