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Letní soutěže
družstev mužů i
žen
Př i n á š í m e č l á n e k o ú č a s t i
družstva mužů a žen na
soutěžích.

“Bylo léto, krásné léto…”
V titulku jsem použil a trochu pozměnil text jedné české písničky.
Myslím, že ji zpívala Lilka Ročáková. Také vám to již příliš neříká? Jo, jo!
Ale letošní léto si jako hasiči snad pamatovat budeme. Pojďme si v
úvodníku našeho zpravodaje léto 2017 z pohledu SDH trochu
připomenout.
Po úspěšném startu na okrskovém cvičení, o kterém jsem psal v
minulém čísle zpravodaje jsme se věnovali v rámci tréninků dalšímu
rozvoji našich dovedností. K tréninkové činnosti se na 130% přidaly i
naše ženy a dívky.

Koutek české
přírody
Tentokrát Prase divoké. Co o
něm víte vy?

Tip na výlet
Znáte Skryjská jezírka?

POZVÁNKA

září - říjen 2017
Podzimní úklid a
budování sušáku na
hadice
čas bude upřesněn v
SMS

A tak jsme byli připraveni se v polovině června postavit na start
závodu pořádaného k výročí 120. let SDH Krašovice. A to obě
družstva - muži i ženy. Obě družstva svoji účast zvládla na výbornou.
Radostí je, že se naše řady členů rozšiřují - v družstvu žen jsme tak
mohli přivítat Petru Simlerovou - Vávrovou, která sice v Tlucné nebydlí,
ale již řadu akcí se s ní můžete u “hasičů” setkávat. Rovněž družstvo
mužů posílilo - vítáme Romana Tykvarta a do činnosti sboru se nově
zapojené otce a syna Krausovi.
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A léto pokračovalo
S nástupem letních měsíců se naše tréninková práce o trochu
zpomalila. Nastoupilo období dovolených a vůbec takových těch
letních krasočasů a kratochvílí. Tu někdo někam odlétal, jiný se vracel.
Ale na 19. 8. 2017 jsme se těšili všichni. Vžyť to byl právě rok, co se
naši muži poprvé (po letech) postavili na start hasičské soutěže.
MEMORIÁL JANA DROFY - LÓZA
A letos jsme měli na startu dvě družstva - muže i ženy. A to jsme do
družstev vlastně vybírali naše členy, protože možných závodníků bylo
více, než družstva mohla mít.
A tak se v Lóze k soutěži dostavili:
MUŽI - Julek Jaššo, Marek Panský, Jirka Rubáš, Martin Plevka, Vláďa
Kraus, Tomáš Kraus a Roman Tykvart
ŽENY - Pavla Plevková, Karolína Krausová, Stáňa Marková, Terka
Marková, Verča Hynková, Petra Simlerová a Kateřina Jaššová
TRENÉR - Václav Kraus
FOTOGRAFIE A PODPORA MANŠAFTU - Vlaďka Krausová, Karolína
Krausová ml., Michal Marek a Tomáš Marek
Memoriál je vždy něčím ozvláštněn, co vám pořadatelé sdělí až na
místě. A tak jsme hezky trénovali útok s rozhazováním hadic. V
loňském ročníku musel jeden z družstva sníst koláč a druhý vypít pivo.
Ale světe div se, letos bylo vše opět jinak. Start a základna s hadicemi
byla uprostřed tratě. Stříkačka jako obvykle. A tak se muselo družstvo
rozdělit a od středu se “béčkař” vracel s rozhazováním směrem ke
stroji - tedy zpět a útokové proudy naopak od rozdělovače k cílům.
Docela makačka na bednu. Ale jak se říká “Štěstí přeje připraveným!”
to naši muži i ženy zvládli a to v dobrých časech.
A ještě jsme byli na přátelském závodu Konec prázdnin na Horní
Bělé. Bylo to moc fajn odpoledne, plné legrace a hasičského sportu.
Všem děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci našeho sboru!

Vý s l e d k y
Memoriál
Lóza:
MUŽI 4. místo
0:53,66
ŽENY 4. místo
0:44,84
GRATULACE
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Hasiči budující
Náš sbor ale nežije v těcto měsících pouze hasičskými soutěžemi. Již loni jsme si uvědomili, že musíme řešit
sušení hadic. Věšet je “tak nějak” na strom, to přece není důstojné.
A tak jsme se chopili příležitosti. Julek Jaššo sehnal starý vyřazený sloup osvětlení z nádraží v Horní Bříze. Ten
se na vytvoření nového sušáku jistě bude hodit. A tak byla akce odstartována.
První úkol - dostat sloup z Horní Břízy k nám do Tlucné.
Podívejte se, jak si s tím naši kluci poradili.
O víkendu 30. 9. a 1. 10. budeme pracovat na přípravě stanoviště pro sušák - DOUFÁME, že se nás tam sejde
I S VÁMI co nejvíc. Po práci si můžeme zapálit oheň, opéct si třeba buřta a dát si i něco k pití - třeba limonádu.

POZVÁNKA

30. září 2017 čas bude upřesněn a také nás u zbrojnice uvidíte
Podzimní úklid a budování sušáku na hadice
Můžete nám podat pomocnou ruku i vy!
Předem děkujeme
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Myslivecký koutek
Pozdní léto a brzký podzim - tak to je září. Pole jsou sklizena, louky posekány a jen velké kulaté balíky čekají na
odvoz. A nyní se láme chleba pro zvěř, jestli stačí najít dostatek potravy z rychle sklizených polí a nebo budou
odkázáni na paběrkování. Musí nabrat co nejvíce tukových zásob, aby přečkali zimu, což jim stěžujeme
okamžitým zaoráním zbytků po sečích. Vždyť na mnoha místech už ani nevíme, jak vypadá strniště. Tak proč
vyrábět a kupovat draky? Nyní je nejlépe vidět, jakou zvěř máme v honitbě. Už nemá dostatek krytu a v lesích se
všechna zvěř neschová, zvlášťe, pokud zde chodí houbaři. Kdysi platilo pravidlo-poslední zrno z pole, první do
krmelce-z čehož je jasné, že myslivci by měli postupně začít zvěř přikrmovat. Pokud při sběru hub narazíte na
divočáky, dejte jim šanci v klidu odejít, mají větší strach než my z nich. Normálně nejsou agresivní, ale je pravda,
že zvýšeným lovem je dostáváme do stresu a případy napadení jsou určitě častější, než v minulosti. Stačí dát o
sobě vědět zakašláním nebo tichým hovorem a svého miláčka pejska mít na vodítku. Les je jejich domov,
respektujme to.
Prase divoké ( Sus scrofa )
Spárkatá srstnatá zvěř, váha až 200kg, žije na poli, v lese i v blízkosti lidských obydlí.
Říká se jí černá zvěř, žije v tlupách, nejčastěji 2-4 bachyně se selaty a lončáky (loňská selata). Kňour se připojuje
v době páření (chrutí), jinak žije samotářsky. Bachyně rodí (metají) 2-15 selat. Potrava-všechno co najdou.
Zajímavost: Inteligentní tvor jako pes, vynikající čich, hůře vidí. Odolná a vitální zvěř, za což si vysloužili
přezdívku rytířská zvěř.

Tip na výlet
A dnes nabízíme novou rubriku. Snad se nám podaří ji zařadit
také jako stálici obsahu našeho zpravodaje.
Dnes vás zveme do malebného prostředí -

Skryjská jezírka http://www.skryjskajezirka.cz
Z Tlucné 53 km.
Můžeme jen doporučit!
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