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… to to letí
Zdá se mi to jako včera, co jsme si přiťukli na Silvestra a hned na Nový

První část roku
čtěte na str. 1

Z našeho života
čtěte na str. 2 - 4

rok znovu u ohňostroje v Tlucné, který odstartoval rok 2019. A ono je
tady téměř pololetí.
Když se tedy ohlédnu v těch několika měsících zpátky, opět to bylo
období naší aktivity, práce a možná i úspěchů. To však posoudíte po
přečtení tohoto vydání Tluceňáku vy.

Májka 2019

V úvodu tedy pouze telegraficky:

čtěte na str. 2

jsme informovali podrobně v minulém vydání.

Okrsková soutěž
SDH

První pololetí bylo odstartováno výročkou našeho SDH, ale o tom
Následoval další ročník turnaje v kartách Prší. Ale i tom jsme již psali.
V únoru nás čekal další ročník expedice Albrechtice - náročný lyžařsko
společenský počin rozvoje členů našeho sboru.

čtěte na str. 3

Společenská
rubrika
čtěte na str. 4

Expedice
Albrechtice
čtěte na str. 5

Myslivecký koutek

Po klidnějším březnu jsem zahájili přípravu na sportovní sezonu 2019
v požárním sportu. Servis naší mašiny s cílem zvýšit výkon, tréninky
obou družstev - mužů i žen - se stejným cílem jako u mašiny.
No a potom to již byla jedna velká jízda!
- 6. dubna společná gratulace naší člence Stáně Markové k
významnému životnímu jubileu
- 30. dubna tradiční Májka
- 4. května Okrsková soutěž SDH v Bažantnici, Dražeň
- 18. května společný zájezd členů SDH do Karlových Varů
A potom se divím, jak nám to pěkně uteklo!
Díky za to všem, kteří pro náš sbor doslova dýchají! Tedy všem!

Myslivost
Zajic polní
čtěte na str. 6

Tip na výlet
Kamenné kruhy v našem okolí
čtěte na str. 7
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Májka 2019
Májka je v moderních dějinách našeho SDH i společenského života obce asi nejdéle trvající tradice. Tak ani letos
nebyl závěr dubna nijak překvapivý svým programem.
V sobotu před májkou jsem společně vyrazili jako vždy pro májku. Protože jsem sehraný tým, byl výběr a transport
prakticky dílem okamžiku. Po návratu z lesa jsme hned májku zbavili kůry a před slavnostním vztyčováním ji uklidili
k veliteli a trenérovi Vaškovi.
30. dubna je ten slavnostní den, na který se vždy každoročně těšíme. V odpoledních hodinách naše ženy májku,
kterou jsem připravili ke stojanu nazdobily. Po ozdobení jsme ji s radostí a fortelem sobě vlastním vztyčili. Opět
byla letos krásná - pardon - zatím stále je.
V podvečer jsem zapálili tradiční oheň a k tomu nám zahrálo naše nové duo, jak někteří říkají ROMI nebo také
MIRO. Ve skutečnosti však hrál Roman s Michalem.
Důležité však je, že můžeme vyhodnotit, že Májka byla opět příjemná a že jsme ji navíc díky obětavým členům
uhlídali až do krásného prvomájového rána.

2

SDH Tlucná

27. 5. 2019

Okrsková soutěž 2019 - Bažantnice, Dražeň
Poměrně přesné rčení říká: “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti!” Ale nic není v životě černobílé. Na okrskovou
soutěž SDH do Bažantnice jsme tedy odjížděli plni očekávání, ale také obav. Dopoledne jsme do přistavené
dodávky, kterou pro nás zajistil Láďa Kraus (děkujeme!) naložili vše potřebné - ono soutěžit s hasiči není jen tak, “to
potřebujete: stříkačku, savce, koš, béčka, troják, céčka, proudnice, strojníka, béčkaře, …..” A aby se nám na
závodech dobře bylo, tak ještě stanový přístřešek, stoly, lavice. No řekněte sami - není to na jeden sbor velký
nápor? Ale naše děvčata a kluci to již v první části zvládli na výbornou. A tak jsem se mohli společně setkat na hřišti
v Bažantnici, postavit náš stanový přístřešek a očekávat zahájení OKRSKOVÉ SOUTĚŽE 2019 okrsku Dolní Bělá.
Do závodu jsem přihlásili družstvo žen ve složení:
Pavla Plevková (strojník), Tereza Příhodová (savce), Veronika Hynková (koš), Věra Kilianová (béčka), Petra
Vávrová - Simlerová (troják), Stáňa Marková a Kateřina Jaššová (proudy)
Z toho pro štafetu 4x80m: Petra okno, Verča kladina, Pavla hasičák a Stáňa hadice.
a družstvo mužů:
Martin Plevka (strojník), Jirka Rubáš (savce), Mára Panský (koš), Roman Tykvart (béčka), Dušan Klik (troják),
Láďa Kraus a Julek Jaššo (proudy)
Z toho pro štafetu 4x80m: Mára okno, Láďa kladina, Jirka hasičák a Jula hadice.
Obě družstva nechala na hřišti opravdu maximum. A díky tomu jsme letos již nebyli to exotické družstvo z Tlucné,
plné babiček a dědečků, které se před dvěma lety zjevilo na Hubenově, ale stali jsme se plnohodnotnými soupeři
sborů v rámci okrsku. Koneckonců výsledky hovoří jasně! Že trenére? (trenérem je Vašek Kraus - pozn. redakce)
Na startu 8 družstev mužů a 2 družstva žen.
Naše výsledky:
Muži

celkové pořadí 3.

místo

Štafeta 4x80m 65,3vt. 6. místo

Útok 34,31vt. 3. místo

Ženy

celkové pořadí 2.

místo

Štafeta 4x80m 80,8vt. 2. místo

Útok 35,04vt. 2. místo

GRATULUJEME!
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Výlet na Mattoni půlmaraton Karlovy Vary
18. května 2019 jsme si (a velký dík za to) ukázali, že jsme nejen sousedé a
hasičská družstva, ale také přátelé a kamarádi. Když slavila Stáňa
narozeniny, dostala od vás jako dárek start v závodu ze seriálu RunCzech půlmaraton v délce 21km. Trénink a vlastní běh byl bojem Stáni, ale to, že
měla na trati nejlepší a největší funklub, to byla opět zásluha přátel a
kamarádů z naší obce a sboru. Díky za to všem!

Společenská rubrika - všem BLAHOPŘEJEME
4. dubna 2019 oslavila 50. narozeniny Stáňa Marková

20. května 2019 oslavila 25. narozeniny Karolína Krausová

21. května 2019 jsme přišli v porodnici v
Plzni na svět
Jan a Lukáš Pešičkovi
A proč jsme v Tluceňáku? Protože naše
maminka je Terezka Marková od vás z Tlucné.
Jak to půjde, přijedeme se na vás všechny
podívat s mamkou i taťkou. A již teď se na to
těšíme!

21. května 2019 oslavil kulaté 40. narozeniny Martin Kilian

28. května 2019 oslavila 45. narozeniny Věra Kilianová

3. června 2019 oslaví 40. narozeniny Petra Vávrová - Simlerová
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Expedice Albrechtice 2019
Možná víte, možná ne. V naší obci je řada lyžařů, které lze zařadit to
kategorie tzv. lyžař radostník. Tedy lyžař, který jezdí s radostí, sjede prakticky
cokoliv, ale netrápí se vybavením nebo přehnanou péčí o styl svého
lyžaření.
A tak není s podivem, že před pár lety vyrazilo několik rodin z našeho okolí
na společnou lyžařskou dovolenou. V pravěku této zvyklosti byly destinace
jako Pustevny, Bílá a Hochficht (Rakousko). Ale protože lidské společenství
se vyvíjí (a tedy ani naše tlupa není výjimkou), sešla se v roce 2017 poprvé
skupina hasičo-lyžařů v Albrechticích v Jizerských horách. A protože se
pobyt většině z účastníků líbil, v následujících letech akce pokračovala.

A proto ani letos v druhé polovině února nebylo pochyb o
společném lyžařském soustředění členů sboru. Vše začalo
heslem “Albrechtice, třeste se!”
V sobotu 16. února jsem se postupně všichni setkali a
nastěhovali do penzionu v Albrechticích. Společný pobyt v
horách je prospěšný pro vztahy lidí i pro utužení odolnosti
zdravotní i sociální.
Týden to byl moc fajn, proložený lyžováním, někteří i
běžkovali. Příroda Jizerských hor k tomu vyloženě vybízí. A
stalo-li se něco zásadního, vždy radostného a úsměvného,
bylo za tím Bombardíno!
Dny pobytu uběhly příliš rychle. A tak na konci týdne
nezbývalo, než si vypůjčit repliku z české rodinné komedie S
tebou mě baví svět: “Tak s vámi kamarádi, s vámi já končím!
Bylo mi s vámi fajn, ale všechno jednou končí. Tak za rok
zase v Albrechticích!”
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Myslivecký koutek
Co je myslivost?
Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součást ekosystému, a
spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví.
Počátky myslivosti lze spatřovat v lovu v dobách paleolitu, kdy ještě znamenal pro člověka jeden z hlavních
zdrojů obživy (kromě sběru byl důležitý ještě rybolov, ten ale pod myslivost nepatří). Definitivně ztratil lov
významu obživy s příchodem Keltů a později Slovanů na naše území. Lovcem bývá zpravidla jen jeden člověk.
Rozvíjí se zbraně: luk a šíp, oštěp, sekera, nůž. V 17.-18. století byly založeny první lovecké řády, při kterých se
sdružovali lovci z řad šlechty. V 19.století nastal prudký rozvoj bažantnictví. Ve zbraních se prosadily brokovnice,
které měly na českém území velmi dobrou tradici. Po roce 1848 vydal císař František Josef I. v Olomouci Říšský
patent o myslivosti č. 154, který spojil právo myslivosti s vlastnictvím půdy. Honitby se začaly dělit na honitby
vlastní a společenstevní. Zavedeny byly nové techniky lovu: šoulačka, čekaná, slídění, lov na újedi, vábení,
společné hony, kruhová leč, ploužení, naháňky apod. V roce 1856 byl vydán zemský zákon o myslivosti v
Čechách, v r. 1873 na Moravě a v r. 1877. Došlo k introdukci cizích druhů zvěře. Ve 20. století došlo k
modernizaci střelných zbraní. V roce 1925 vyšel tzv. malý honební zákon, který upravoval doby lovu a hájení. Po
sladění zájmů zemědělství a myslivosti dochází k intenzivnímu chovu pernaté zvěře a odklonu od chovu zvěře
spárkaté (s výjimkou zvěře srnčí). V roce 1941 vyšlo vládní nařízení o myslivosti 127/1941, které mimo jiné
změnilo výměru nově vzniklých honiteb a zavedlo povinné členství v České myslivecké jednotě. V roce 1947 byl
vydán zákon o myslivosti č. 225, který sjednotil právo myslivosti pro celý stát. Následkem zákona o myslivosti č.
23/1962 bylo právo myslivosti odloučeno od vlastnictví pozemku a stalo se doménou organizací jako byly
státní lesy, státní statky a JZD. Ty právo myslivosti poskytovaly za úplatu mysliveckým sdružením. Následkem
násilného scelení pozemků, mechanizace a chemizace v zemědělství, průmyslovým exhalacím a necitlivým
změnám krajiny došlo k radikálním úbytkům některých druhů zejména drobné zvěře (koroptev, zajíc). Myslivost
se dotýká mnoha oborů a věd. Velká část zasahuje také do biologie, ovšem patří sem také nauka o zbraních
(střelectví) a podobné technické disciplíny.
Je toho více, tak zase příště…..

Myslivecký koutek - zvěř naší přírody
Zajíc polní (Lepus europaeus)
Drobná srstnatá zvěř, která je jako jedna z mála původní. Žije na
polích, v lese a dokonce i ve městech, ovšem mimo hlavní zástavbu.
Je předmětem mysliveckého lovu, ale ve většině honiteb jen
okrajově, vzhledem k dlouhodobému úbytku této zvěře. S umělým
chovem a vypouštěním do přírody je v tomto případě větší
problém. Jedná se o náročný a drahý odchov. Zajíc je nevýrazně
zbarvený a pokud je zalehlý například v lese na listí, snadno ho
přejdete bez povšimnutí. Páření se myslivecky nazývá honcování.
Zaječka vrhá na holou zem (tzv. pekáč) většinou 2-5 mláďat a to 3-4x
ročně. Potrava rostlinná.
Zajímavost: Superfetace (z řeckého fetus – plod), jinak též přeoplodnění, je vznik embrya po oplodnění vajíčka
za situace, kdy už je v děloze přítomné embryo z jiného menstruačního cyklu. Což znamená, že zaječka má
v určitou dobu v sobě dvoje mláďata. Tím stihne více vrhů v teplých měsících.
Konzultace a další informace nejen o myslivosti a přírodě rád poskytne:
Julius Jaššo, 602 668 254, jassovi@seznam.cz
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Tip na výlet
Kamenné kruhy v našem oklí
Léčivý kamenný kruh Loza
Tento kamenný kruh byl vybudován a aktivován při podzimní rovnodennosti
v roce 2018 pro harmonizaci a posílení místní krajiny. Kruh se skládá ze sedmi
menhirů, tedy kamenů, které mají vlastní vědomí a vyzařují energii. Kruh je
sestavený do podoby hexagramu, který představuje harmonii mužského a
ženského principu, s jedním menhirem uprostřed. 3 kameny mužské a 3 kameny
ženské sestavené do dvou prolínajících se trojúhelníků. Mužský trojúhelník je
špičkou nahoru a ženský špičkou dolů. Uprostřed je silný duchovní kámen,
přivádějící vesmírnou energii do celého systému. Kromě krajiny, kruh rád léčí
i lidi. S pokorou vstupte do kruhu a přistupte ke středovému menhiru. Uvolněte
se a setrvejte v kruhu minimálně 15 minut. Můžete se i posadit nebo si lehnout.
Postupně můžete přistupovat i k dalším kamenům, které vás zaujmou.

Megalitický kamenný kruh Horní Bělá
Megalitický kamenný kruh Horní Bělá se nachází na vrcholu
kopce nad obcí Horní Bělá. Postavili ho čeští druidé. Centrální
kamenný kruh slouží k harmonizaci této krajiny. Je opravdu
megalitický. Obvod kruhu tvoří 21 velkých menhirů, což ho
řadí mezi největší kamenné kruhy v kontinentální Evropě.
Uprostřed je velký středový menhir, který je spojen s hvězdami
a souhvězdími, propojuje Zemi s Vesmírem. Kamenný kruh
můžete také najít v Loze, ve Vstiši, ve Zdoňově a u Dobřan.

Hornobělské kamenné spirály
Hornobělské kamenné spirály patří ke kamenným geopunkturním řadám, které můžete také najít v Adršpachu,
ve Zdoňově, v Pečnově a ve Vstiši. Kamenné spirály jsou výtvorem geomantů. Podílela se na nich mezinárodní
umělecká skupina z Čech, Rakouska, Německa, Slovinska a USA pod vedením slovinského velvyslance UNESCO
Marka Pogačnika.
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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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