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Začínáme čtvrtý rok
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale tento náš plátek vstupuje již do

Výroční členská
schůze SDH
Tlucná

čtvrtého roku své existence. Za ty tři roky jsme vyšli celkem 9 krát.

čtěte na str. 1

mnoho zdraví, radosti a štěstí v roce 2019.

Dravci v Tlucné

Bilanční jednání SDH Tlucná - výročka

čtěte na str. 2

5. leden 2019 - Na svém výročním jednání se setkali členové našeho

Adventní čas a
přelom roku
1. adventní neděle

Doufáme, že se Tluceňák napevno zabydlel ve vašich schránkách. A
tak vzhůru k 1. číslu roku 2019.
Mimo jiné - všem v Tlucné i vašim kamarádům, známým a příbuzným

sboru. Je potěšující, že na jednání se dostavili téměř všichni členové
našeho sboru a to mimo jiné svědčí o zájmu našich členů o činnost
sboru a život v obci.
Ve zprávě o činnosti za rok 2018 zhodnotil starosta sboru Michal
Marek nejen uplynulou sportovní sezónu našich družstev, o které jsme

Mikuláš

vás informovali již v našem vydání v říjnu 2018, ale také ostatní

Vánoční koledy

Členové sboru si stanovili společné plány pro rok 2019 - v práci

Novoroční setkání

součásti práce členů sboru v uplynulém roce.
družstev, údržbě i společenské části života v Tlucné.
Účastníky výročky přijel pozdravit také starosta obce Radek Pešík.

čtěte na str. 3 - 4

Právě díky jeho podpoře a spolupráci s obecním úřadem Horní Bělá

Myslivecký koutek

společenské potřeby v naší obci, získání podpory pro naši činnost.

Myslivecký recept na Mufloní
kotlík
Bažant obecný

se v Tlucné daří řada věcí - další zkvalitňování bývalého hostince pro
V dalším programu zhodnotil velitel sboru Václav Kraus tréninkovou
práci, údržbu techniky a nastínil možnosti dalšího rozvoje hasičiny v
Tlucné. V diskusi se aktivně zapojila řada dalších členů.
Po skončení oficiálního programu a společné večeři, kterou připravili
manželé Jaššovi (gulášek jako od hospodského, protože ten

čtěte na str. 5

hospodský je nejlepší!) jsme poseděli jako dobří sousedé a kamarádi.

Tip na výlet

Statistika:

Hrad pánů z Vrtba
čtěte na str. 6

Stav členů sboru - 35
Výbor v roce 2018 pracoval ve
složení:
Marek Michal - starosta
Kraus Václav - velitel
Jaššo Julius, Klik Dušan, Plevka
Martin - členové výboru
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Nad Tlucnou přelétl orel
24. listopad 2018 - v Tlucné byl toho dne zaznamenán zvýšený výskyt dravých ptáků a sov. Téma pro Alfréda
Hitchcocka? Ó nikoliv! To se jen v Tlucné pod taktovkou Julka Jašša uskutečnila další z řady oblíbených besed o
české přírodě a myslivosti.
Tentokrát byla značná část času věnována sokolnictví - tedy chovu, výcviku a práci s dravými ptáky. Součástí
programu bylo rovněž vystoupení mysliveckých trubačů Jiřího Juhy a Františka Dobrého. Besedu ozvláštnili
pověstnými loveckými signály.
Program byl velice zajímavý a vyprávění sokolníka Jana Brože na 100% zaujalo malé i velké posluchače. A když nad
hlavami v klubovně přelétli první dravci, byla atmosféra a zájem přítomných na svém maximu. Měli jsme možnost
si detailně prohlédnout řadu dravců a sov z naší přírody - káně Harrisova, poštolka obecná, raroh velký, orel skalní,
puštík obecný, výr velký a řada dalších.
Kdy se vám povede získat nové a velice zajímavé informace z přírody s možností si živé exponáty doslova nechat
sednout na ruku?!?
Po skončení besedy o sokolnictví ještě přítomní shlédli ukázky netradičních moderních tanců v provedení Davida
Paveleka.

A tak nezbývá, než poděkovat všem aktérům tohoto skvělého odpoledne a těšit se na další pokračování těchto
besed nejen o české přírodě.
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Prosinec - čas adventu a vánočních svátků
Ani poslední měsíc roku 2018 jsme nezaháleli. Prosinec je pro nás měsícem společně prožité části adventu. A tak
jsme společně 2. prosince 2018 ozdobili vánoční strom v Tlucné. Tomuto zdobení předcházelo v režii našich žen
kreativní odpoledne pro děti. Ač zní název skoro vědecky, jde o to, že děti připravují ozdobné balíčky pro obecní
vánoční strom, které jsme později navěsili na strom spolu s osvětlením.

Mikuláš
Mikuláš navštívil děti v Tlucné 5. prosince a to v doprovodu
anděla a čertů. Všechny děti dostaly od našich hasičů dárkový
balíček. A jak dodal Mikuláš: “Z očí dětí bylo možné číst radost,
štěstí i pokoru” A to bylo podle jeho slov největší odměnou.

Vánoční koledy s Bohunkou Sommerovou
Díky nápadu a aktivitě Terezky Příhodové a Dušana Klika proběhla 15. prosince 2018 další moc hezká akce společné zpívání koled s Bohunkou Sommerovou, hostujícím členem Divadla J. K. Tyla. Ta společně s přítomnými
zazpívala ve dvou částech programu jak známé lidové koledy, tak i své oblíbené árie.
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7. ročník Novoročního setkání v Tlucné
1. ledna 2019 se uskutečnilo již po sedmé Novoroční setkání nejen občanů z Tlucné, ale i našich sousedů z Horní
Bělé a některých dalších okolních obcí. Společný novoroční ohňostroj se již několik let řadí mezi nejhezčí v okolí a
můžeme být hrdí, že některé okolní obce nejen tento náš zvyk začínají “kopírovat”

Nejen zábavou hasiči živi jsou!
Na konci roku 2018 naši členové také ukázali, že se umí nejen bavit, ale také přiložit ruku k dílu pro společný
prospěch. Julek Jaššo dojednal ve Stupně a Břasích brigádu, při které naši členové uklízeli veřejná prostranství od
náletové zeleně. Cílem této akce bylo posílit pokladnu sboru na rok 2019. Brigáda nakonec proběhla ve třech
termínech 9. 12.; 16. 12 a 18. 12. 2018.
Naši členové odpracovali více než 170 člověko/hodin a pro sbor získali zajímavé finanční prostředky. Ty budou z
velké části využity na repasi hasičské stříkačky PS-12 s cílem zvýšit její výkon.

2. ročník turnaje karetní hry Prší
26. ledna 2019 - proběhl 2. ročník turnaje ve hře Prší. Do turnaje se přihlásilo 36 hráčů, o které se starali naši
dobrovolníci, rozhodčí a ředitel turnaje. Turnaj probíhal vyřazovacím způsobem a na jeho konci byli vyhlášeni
nejlepší hráči - díky shodě bodů bylo letos nutné rozhodnout ve finálové partii. Vítěz a hráči v pořadí si odnesli
nejen hlavní cenu - poukaz na nákup elektroniky v hodnote 5.000,- Kč, ale také další ceny, které nám věnovali naši
podporovatelé - Gastro Vaizová s.r.o., autodoprava Pašek Kaznějov, kiosek Houkala Krašovice, SPZO Tlucná,
INVELT Group Plzeň a Zaret Plzeň - kterým moc děkujeme.

4

SDH Tlucná

30. 1. 2019

Myslivecký koutek
Dnes to nebude žádné duchaplné povídání o naší zvěři nebo lamentování nad stavem naší krajiny. Dnes
doporučíme výborný recept na přípravu zvěřiny. Pokud někdo z vás dostane možnost udělat si oběd
z některého druhu naší spárkaté zvěře, zkuste tento vyzkoušený recept s názvem Mufloní kotlík. Asi zrovna
mufloní maso nebude k dispozici, ale dá se to nahradit jelenem, divočákem nebo dokonce obyčejným libovým
vepřovým.
Co potřebujete na 4 porce:
500 g kýty nebo plecka, 120 g uzeniny podle chuti (šunková
klobása, špekáček), 50 g slaniny, 2 cibule, 2 syrové barevné
papriky, 2 cibulky s natí, 2 syrové větší brambory, olej, kmín,
mletá sladká nebo pálivá paprika, tymián, pepř, sůl, vývar z
kostí.
Na rozškvařené slanině zpěníme nadrobno nakrájenou cibuli,
přidáme větší kostky zvěřiny a ze všech stran je opečeme.
Osolíme, opepříme, okořeníme kmínem, mletou paprikou a
ilustrační foto
tymiánem. Promícháme, podlijeme vývarem a zvolna pod poklicí
dusíme asi hodinu, než je zvěřina téměř měkká. Přidáme
brambory nakrájené na kostky a dusíme ještě cca 10 min. Na zvláštní pánvi osmahneme na lžičce oleje
nakrájenou uzeninu, papriky a naťovou cibulku. Smícháme se zvěřinou a bramborami a ještě chvíli spolu
podusíme. Podáváme s pečivem.
Dobrou chuť!
Bažant obecný (Phasianus colchicus)
Drobná pernatá zvěř. Naše nejrozšířenější, i když není původní. Pravděpodobně dovezený Římany. Žije téměř
všude a je předmětem intenzivního mysliveckého lovu podporovaného umělým chovem a vypouštěním do
přírody. Kohout je výrazně zbarvený, slepice naopak nenápadná až „neviditelná“. Kohout žije polygamním
způsobem a vlastní 2-8 slepiček. Svým nápadným ošacením láká predátory na sebe a tím odvrací pozornost od
slepiček - prostě gentleman. Slepice snáší 7-18 vajec a sedí cca 25 dní. Potrava rostlinná, ale i hmyz, hlavně
kuřátka potřebují živočišnou potravu.
Zajímavost: Kohout se ozývá kodrcáním, jeho ocas je klín, na hlavě má poušky. Urputné souboje kohoutků o
slepičky a teritorium. U nás více barevných linií – kolchický (bez obojku), obojkový nebo tenebroz (kobaltově
modrý).
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Tip na výlet
Hrad pánů z Vrtba
Mnohdy máme památky z historie doslova “před nosem” a ne
vždy si to uvědomujeme. Kdo zná lesík pod obcí Vrtbo u
koupaliště, měl by vědět, že na tomto kopečku stával hrad pánů
z Vrtba.
Hrad byl založen Hroznatovci na přelomu 13. a 14. století. V
letech 1484–88 na Vrtbě seděl Jan Habart ze Stochovic. Roku
1511 hrad drželi Rabštejnové, kteří ho roku 1538 prodali
Sebastiánovi Markvartovi z Hrádku, poté byl opuštěn. Zbyly jen
mohutné valy a příkopy.
Z Tlucné na kole nebo pěšky přes “Kozlovku” nebo Brod na
Horní Bělou. Potom buď po silnici nebo okolo vodárny do Vrtba. Projdete obcí do její spodní části a vlevo od
koupaliště je zalesněný pahorek, ne kterém hrad stával.

Sledujte obecní vývěsku a poslouchejte rozhlas.
Rovněž sledujte aplikaci V OBRAZE, pokud ji používáte.
Na webu obce https://www.hornibela.cz připravujeme podsložku o
činnosti našeho SDH.
Všude tam budeme naše jednotlivé akce propagovat a informace o
nich zpřesňovat!

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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