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A je tady podzim
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vzpomínáme na letní dny, na společné chvíle na terasách a krásných
akcích, ať již doma v Tlucné, tak v okolí bližším i vzdáleném. A proto je
na čase udělat malou průběžnou inventuru naší činnosti v obci, v
hasičském sportu a tak všelijak podobně. Ale pěkně po pořádku, tak
jak to učí děti ve školách, které před měsícem opět otevřely svoje
brány. Pro některé děti poprvé, ale pro naše děti z Tlucné již po
několikáté.
Některé z nich letos svoji základní školu opustily a vydaly se na cestu k
dospěláckým břehům života. K tomu přejeme mnoho zdaru a
úspěchů Lukášovi Plevkovi, který po prázdninách
nastoupil na střední školu.
Vůbec nám děti z Tlucenských rodin dělají velkou
radost - kluci Plevků a Kilianů svojí aktivitou v

…a co vás čeká?

hasičském sportu. Víte, že Lukáš Plevka byl

čtěte na str. 4

Manětína a spolu s nimi vyhrál krajské i republikové

Myslivecký koutek
Myslivost
Daněk evropský
čtěte na str. 5

zastupujícím členem družstva mladých hasičů z
mistrovství v hasičském sportu - hry Plamen?
A víte, že Ondra Kilian se již skoro rok věnuje méně
obvyklému sportu a zaznamenává v něm úspěchy?
Ano! Ondra je členem lukostřeleckého sportovního
klubu a ve své kategorii již získal několik pohárů a
medailí. Naposledy to bylo poslední zářijový víkend,

Tip na výlet

když Ondra obsadil krásné 3. místo na Mistrovství ČR

Perla Jižní Moravy
Zámek Lednice
čtěte na str. 6

Sdílíme s vámi kamarádi radost z úspěchů vašich dětí

žáků v terenní lukostřelbě.
a držíme jim všem palce.
A tak se dnes podíváme na uplynulé měsíce
podrobněji. A protože je podzim - měsíce vinobraní můžete si k tomu dát třeba dobré víno.
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Memoriál Jana Drofy - Loza 2019
Memoriál v Loze je pro nás tak trochu kultovní závod - byl to náš první start po
obnovení sportovní činnosti v našem sboru. Zdá se až neuvěřitelné, že naši
členové běhají soutěže již od roku 2016, kdy jsme se právě v Loze postavili
poprvé na start.

Takhle to bylo před 4 sezonami v roce 2016
A takhle vypadala naše družstva letos:

V Loze byla družstva žen i mužů.
Za muže poprvé startoval náš nový člen - Martin Řezníček. Jako je v Loze tradicí, byl útok ozvláštněn. Letos si musel
jeden z týmu doběhnout k cílům a tyto "postavit". Teprve potom mohlo družstvo po zdolání piva startovat k běhu.
Obě naše družstva svůj start zvládla velice dobře.
Děkujeme za reprezentaci sboru!
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Konec prázdnin Horní Bělá - 31. srpen 2019
Krásné a příjemné odpoledne prožili členové našeho sboru během posledního
prázdninového víkendu. Na hřišti vedle KD "U Šípků" si ve vzájemných hasičských
soubojích srovnávala síly družstva převážně z Horní Bělé a Tlucné.
Náš sbor postavil na start hned družstva 3 - muži, ženy a děti. Na startu se objevili
tradiční běžci našeho sboru - Dušan Klik, Jula Jaššo, Kačka Jaššová, Verča Hynková,
Stáňa Marková, Terezka Příhodová, Pavla Plevková a Martin Plevka - tak i běžci méně
vídaní - na start se vrátil po roce Michal Marek, přidal se Martin Řezníček a také naši
hosté z Mladé Boleslavi Iva a Pavel Šaškovi.
Mezi dětmi zářili Daník Klik, Mavis Marek, Tomík Plevků a další. (foto str. 1)

Velká cena Turecka, Tatiná - 7. září 2019
V sobotu, po usilovných tréninkových lekcích odjela naše reprezentace do sousední Tatiné. VC Turecka, to je přece
výzva! A tak jsme na start přihlásili čisté družstvo žen (jako ne, že by jindy byla naše děvčata nějak umazaná)
a smíšené družstvo mužů, doplněné ženami. Počasí bylo tak trochu vrtkavé, ale i přes občasný drobný déšť to byl
hezký den. Hlavně nebyla zima. Také na tomto závodu, který byl také vyvrcholením okrskové ligy sousedního
okrsku, to závodníkům trochu zpestřili. Nejprve musel před startem "oslepený" člen družstva, vybavený pouze
kamarádskou navigací druhého závodníka, proválet pivní sud slalomovou tratí a to bez doteku kuželů. Dotek
se trestal penalizací k celkovému času. Potom mohlo družstvo odstartovat do útoku. Ale ani to nebylo jako vždy start z hadicemi ze základny, minout mohutnou lípu (nezamotat okolo ní hadice) a v soustavě 2x savce-mašina-2x
béčka-troják-dva proudy (každý s jednou hadicí céčko) - shodit terče.
Ženy:
Družstvo ve složení Terezka Marková (strojník), Verča Hynková a Terezka Příhodobá (koš a savce), Anetka
Švamberková (béčka), Peťa Vávrová (troják), Kačka Jaššová a Stáňa Marková (proudy) si s tratí poradily
dobře. Petra s Terezkou P. si se sudem poradili s drobnými chybkami. Další chybu v nalití vody do mašiny napravila
strojnice bravurním nasátím vody. Potom již vše běželo jako na drátkách - výsledný čas včetně penalizace za sud 125,92 vt. zajistil děvčatům 4. místo.
Muži:
Družstvo ve složení Terezka Marková (strojník), Verča Hynková a Terezka Příhodobá (koš
a savce), Roman Tykvart (béčka), Dušan Klik (troják), Julek Jaššo a Láďa Kraus (proudy) si
s tratí poradili ještě o něco lépe. Dušan s Julou sud bezchybně dovalili na dílčí cílovou čáru
slalomu. Tentokrát Verča s Terezkou doslova zalily Terezce mašinu vodou na první
dobrou. A chlapi vpřed ze sebe vydali skoro maximum. Jistě jsou ještě drobné rezervy, ale byla
radost se dívat - výsledný čas - 57,29 vt. zajistil klukům místo na bedně - krásné 3. místo.
Děkujeme za radost a dobrou reprezentaci sboru z Tlucné!
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Jak být v Tlucné v Obraze aneb potřebujete informace
Dnes take něco praktického. Občas se ptáte, kdy bude nějaká akce. V současné době spolu s obcí Horní Bělá
používáme několik moderních informačních zdrojů, kde můžete o plánech akcí a činnosti získat informace:
a) již čtvrtý rok vydáváme 3 až 4x za rok Tluceňák
b) obec je uživatelem aplikace V OBRAZE
- je to přehledná aplikace do mobilního telefonu, která vám zajistí nejen zábavné, ale i důležité informace z
obce
- aplikace najdete na stránkách obce https://www.hornibela.cz/mobilni-aplikace/
c) webová stránka SDH Tlucná - tu najdete na stránkách obce v rubrice SPOLKY A SDRUŽENÍ (viz. obrázek níže)
https://www.hornibela.cz/spolky-a-sdruzeni/sdh/sdh-tlucna/
d) Také máme jako SDH svoji fotogalerii na adrese https://sdhtlucna.rajce.idnes.cz

A co nás letos ještě čeká?
- uvažujeme o pravidelných sborových setkáních a to 1x měsíčně po dobu podzimních, zimních a časně jarních
týdnů. O zahájení vám dáme informaci. Chceme se vzájemně setkávat, i když nebudou sportovní tréninky hasičů
- zahájení Adventu 2019 - tradiční zdobení obecního stromku a to 1. adventní neděli v prosinci 2019
- rádi bychom uskutečnili 2. ročník Vánočních koled a zpívání
- no a přece neporušíme tradici a na Nový rok se sejdeme již na 8. ročníku TLUCENSKÉHO NOVOROČNÍHO
SETKÁNÍ
- na začátek roku plánujeme dále Výroční schůzi SDH Tlucná, 3. ročník turnaje PRŠÍ a na jaro venkovní ukázky
sokolnictví
Tedy doufáme, že je na co se těšit!
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Myslivecký koutek
Co je myslivost?
Pokračování z minule…..
Dnes zkusím v několika větách vysvětlit současnou podobu české myslivosti. Právem myslivosti se rozumí
souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou
uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.
Ochrana zvěře-zajištění klidu v přírodě, minimalizace rušivých elementů např. pro zdárný vývoj mláďat, zimní
přikrmování, lov nadbytečných šelem a dravců, sanitární lov nemocných jedinců, úklid kadáverů zvěře např.
sražené silniční či železniční dopravou, osvětou na školách a v médiích, vyháněním srnčat z luk před sečí, apod.
Chov zvěř-vypouštění odchovaných bažantů, koroptví či zajíců pro oživení populace drobné zvěře, cílený lov
slabých, zraněných či nemocných jedinců v každém druhu zvěře (zdravá a silná zůstane). Lov zvěře-přísná
pravidla, lovená zvěř má každá svojí dobu lovu, každý rok probíhá sčítání zvěře a na jeho základě se
vypracovává plán lovu, do statistiky patří i uhynulá zvěř a ta se započítává jako když je ulovena, možno k lovu
použít lovecky upotřebitelné psy a dravce, v zákoně vyjmenovány zakázané způsoby lovu, ulovená zvěř musí
být označena plombou, prohlédnuta tzv. prohližitelem ulovené zvěře (z hlediska její nezávadnosti ke
konzumaci) a nahlášena úřadům. Uživatel honitby pak většinou odveze zvěřinu do výkupu. Je totiž povinen
uhradit škody způsobené zvěří např. na lesních porostech nebo na plodinách na polích a toto je jeden z mála
příjmů. Věřte, že většina honiteb má velké starosti nájmy a škody uhradit a nebýt nadšení a zájmu mnoha
jedinců, kteří vykonávají myslivost pro lásku k přírodě a zvěři, tak by česká myslivost už dávno zanikla.
Abych uvedl jeden příklad: Kdo má čas a chuť si jít o půlnoci sednout na posed, když je venku -13 stupňů,
fouká ledový severák a vydržet tam 3, 4 hodiny nehnutě sedět a za celou dobu vidět jen letět sovu a v dálce 2
kusy srnčí, když jste čekal na prase a nic? A to opakovaně dělat s vědomím, že se musíte jednou dočkat? A když
se dočkáte, že to prase přijde a Vy máte zmrzlé ruce a musíte se odpovědně trefit, aby zvěř netrpěla? A když se
Vám to povede, tak s těmi zmrzlými prsty vypsat údaje o střelené zvěři a plombě, zvěř vyvrhnout, dostat k autu
(divočák o váze např.70 kg) a odvézt domů. Vše pak nahlásit, druhý den odvézt do výkupu a umýt auto od
barvy (krve), vyčistit pušku, dát manželce vyprat kalhoty a přemýšlet o tom, jak si zašít bundu, kterou jste si
roztrhl v křoví, když jste to prase odtut tahal?
Tak zlé to zas není, jen je to trochu složitější, než jenom jít a střílet………

Myslivecký koutek - zvěř naší přírody
Daněk evropský (Dama dama)
Spárkatá srstnatá zvěř, která k nám byla dovezena v 15. století ze Středozemí a jihozápadní Asie. Chován do
17.st. v oborách, pak i ve volné přírodě. Žije většinou v prosvětlených listnatých a smíšených lesích do 500 m.n.m.
Je předmětem mysliveckého lovu, ale je také častým produktem chovu farmového pro jeho vynikající maso. Váha
65 až 90 kg. Zbarvení červenohnědé s tmavším pruhem na hřbetě a s bílými skvrnami. Také černá a bílá forma.
Období říje spadá do měsíců října a listopadu, daňci v této době tzv.
„rochají“. Daněla březí 32-33 týdnů. Klade 1 až 2 dančata. Potrava
rostlinná.
Zajímavost: Parohům se říká lopaty, mladší daněk-vařečkář. Ocas je
kelka. Jestliže jelení zvěř označujeme za královskou zvěř a divoká
prasata za zvěř rytířskou, tak je dančí zvěř zvěří šlechtickou, pro jejich
honosný a okrasný vzhled.
Julius Jaššo, 602 668 254, jassovi@seznam.cz
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Tip na výlet
Perla Jižní Moravy - Lednice
Zámek Lednice (německy das Schloss Eisgrub) se
nachází v obci Lednice na pravém břehu Dyje, přibližně
12 km východně od Mikulova, v Jihomoravském kraji.
Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější
komplexy v České republice. Lednické panství získali
roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.
Dnešní podobu získal zámek při rozsáhlé rekonstrukci z
poloviny 19. století v slohu imitujícím anglickou
tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního
renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již
tehdy rozsáhlá zahrada. Významnou úpravou prošel
zámek koncem 17. století, kdy byl barokně upraven
podle plánů významného italského architekta Domenica
Martinelliho a Jana Bernarda Fischera z Erlachu. Zámecká
budova je velmi bohatě novogoticky zdobená.
Stejně velkolepá je i výzdoba interiérů vyřezávanými kazetovými stropy, původním historickým nábytkem či
pozoruhodným, šestatřicetistupňovým dřevěným schodištěm v knihovně, které vedlo do ložnice knížat a bylo
vyrobeno bez použití jediného hřebíku. Ve většině společenských prostorů jsou postaveny mramorové krby.
Z pravé strany k zámku přiléhá rozsáhlý skleník postavený v letech 1843 až 1845, ve kterém se nachází i
nejvzácnější česká skleníková rostlina – strom 300–500letého cykasu Encephalartos
altensteinii.
V okolí zámku se rozkládá rozsáhlý zámecký park vybudovaný na počátku 19. století.
V parku se nachází mnoho vzácných dřevin, rybníků a pozoruhodných staveb: maurský
Minaret z roku 1798, Janův hrad – pseudogotická napodobenina hradní zříceniny, nebo
Lovecký zámeček.
Lednický zámek se řadí k nejvýznamnějším projevům vrcholného romantismu na území
Česka a v prosinci 1996 byl zapsán v rámci celého Lednicko-valtického areálu do
seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje
Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. (zdroj: Wikipedie)

Dnes vás pravda lákáme na druhou stranu naší země, ale
věřte, že ten výlet za to stojí!
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Poděkování obci
Hasiči mají k dispozici nový vlek
Věříme, že jménem všech hasičů i nehasičů v Tlucné děkujeme touto cestou vedení obce Horní Bělá za pořízení
nového přívěsného vozíku pro potřeby SDH. Hned se lépe jede na závody!
Máme možnost vám, členům SDH v Tlucné vozík i zapůjčit při splnění podmínek, které schválil výbor SDH spolu s
vedením naší obce.
Bližší infromace: Michal Marek, starosta SDH, tel.: 725293215

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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