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Muži soutežili na
okrsku
Př i n á š í m e č l á n e k o ú č a s t i
družstva mužů na okrskové
soutěži.

Jarní spánek nás rozhodně netrápí
Jak to utíká. Máme za sebou přátelé, sousedé a spoluobčané téměř
celé první pololetí roku 2017. A tak se dnes můžeme ohlédnout za
uplynulými týdny a měsíci.
Rok jsme tradičně zahájili společným přivítáním Nového roku. Bylo to
příjemné sousedské setkání. Večer byl zakončen tradičním a opět
krásným ohňostrojem. Předcházela tomu zdařilá silvestrovská zábava v
nově opraveném společenském domě.
6. ledna se sešli členové
hasičského sboru na své

Veteráni navštívili
Tlucnou

pravidelné výroční členské

Na své jízdě severním Plzeňskem
navštívila Tlucnou kolona
veteránů

sboru se v roce 2016 zapojili do

Koutek české
přírody
Tentokrát Srnec obecný. ¨Co o
něm víte vy?

schůzi. A že bylo letos co
hodnotit. Muži i ženy našeho
hasičského sportu. Výbor sboru
předložil členům poměrně
ambiciózní program na letošní
rok. Hlavní součástí práce sboru se stala sportovní činnost mužů i žen.
V jarních měsících se rozběhla běžná činnost členů sboru - úklid
společných ploch v obci spojený se sekáním trávy, občasné setkávání
u hasičárny a tak. V dubnu jsem začali trénovat - družstvo dostalo k
dispozici nové soutežní hadice, tzv. nalévací savce a nový sportovní

POZVÁNKA

sací koš. To se nám to do nové nádrže pěkně skáče.
13. května jsme se s družstvem mužů zúčastnili soutěže našeho

17. června 2017
od 13,00

Hasičská soutěž k
výročí 120. let SDH

okrsku, která proběhla letos v Hubenově u rybníčku. O této naší účasti
přinášíme samostatný článek v dnešním vydání Tluceňáku.
Jedním ze společenských vrcholů prvního pololetí byla nepochybně
tradiční májka. Kdo byl, ví, že byla opravdu vydařená.

Krašovice
Startuje naše družstvo
mužů i žen!
Přijďte fandit!
1

SDH Tlucná

5. 6. 2017

Muži ostudu na okrskové soutěži neudělali
Jedním z plánovaných cílů letošní sportovní sezóny byla účast na
okrskové soutěži. Letos ji pořádaly sbory Vrtbo a Hubenov a to 13.
května na louce u hubenovského rybníku.
Sobota ráno v Tlucné. Máme za sebou tréninková setkávání. Družstvo
dostalo do výbavy nové hadice - kompletní sestava “nalévací” savce,
sportovní koš, nová “béčka” i “céčka”. Okolo 11,00 se u hasičárny
setkáváme. Všichni přiznávají nervozitu. Nicméně, jak říká klasik:
“Kostky jsou vrženy!” a tak nakládáme. Mašina, přepravky s hadicemi,
opasky, přilby. A přesun na místo události - směr Hubenov - VPŘED!
Družstvo ve složení: Petr Čech, Julek Jaššo, Dušan Klik, Vašek Kraus,
Michal Marek, Martin Plevka, Mára Panský se postavilo na start v
konkurenci družstev sborů z okrsku Dolnobělska.
První soutěží byla štafeta. Startovní výstřel poslal jako prvního na
bariéru Máru Panského. Super a předává štafetu Julkovi Jaššovi, který
překonává kladinu. Petr Čech během své části přenesl hasicí přístroj a
finále štafety zajistil Dušan Klik - doběhl k hadicím, sbírá je, cestou
spojuje dvě “céčka”, napojuje na troják a s připojenou proudnicí
protíná cílovou čáru. Časem sice poslední, ale srdcem bojovníků si
kluci vysloužili pochvalu a obdiv nejen náš, ale i ostatních účastníků.
Díky! Do hasičského útoku tak jdeme sice z posledního místa, ale
jdeme.
Na startovní čáře útoku stojíme všichni. Výstřel! Dobíháme k základně.
Ruce kmitají, spojená “béčka” a Michal vybíhá. Následuje již běžícího
Dušana s trojákem a Julka s Petrem, kteří běží vpřed s proudy. Již
slyšíme mašinu, jak ji Vašek dal plný plyn a poslal za námi vpřed vodu,
kterou mu do mašiny bravurně nalili Martin s Márou. První terč na
pravém proudu rozsvítil Julek a hned po něm i Petr na levém proudu.
Nadšení! Platný pokus. V tu chvíli víme, že ostudu neuděláme. Několik
týmů vypadlo pro technické problémy či chyby ze hry o pořadí. Po
pokusu jsme první. Již je na startu jen družstvo z Bučí. Jsou lepší, ale i
tak v útoku máme stříbro! Historický úspěch našeho týmu.
V celkovém pořadí okrskové soutěže jsme obsadili 4. místo. Nadšení a
radost jsou oprávněné. A z čeho jsme jako družstvo měli velkou
radost? Že jste nás přišli podpořit a fandit nám. Díky všem za
podporu.
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Májka 2017
Jako již tradičně, ani u nás v Tlucné nezůstáváme
30. dubna stranou. Již týden před tímto datem
byla parta sousedů v lese. Cílem bylo vybrat
vhodný strom, který se stane základem pro
letošní májku v Tlucné. Vybráno!

Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného
kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních
slavností rozšířených po většině Evropy.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo
1. května, ale v některých oblastech se staví v
období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji
letního slunovratu.

Májku jsme uhlídali.
DÍKY VŠEM ZA HEZKÉ
SETKÁNÍ.
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Historie vjela do Tlucné
27. května přijela do Tlucné v rámci akce veterán klubu z Plzně kolona historických vozidel. Bylo to krásné. Škoda, že
o této akci nebylo informováno dopředu a to ani sousedy, kteří to věděli předem, když se s nimi pořadatelé
domlouvali na zastávce kolony na “točně”. Náhodně se u rybníka sešlo několik našich občanů. Ale bylo na co se
dívat.

Myslivecký koutek
Po rozkvetlém květnu, přichází bohatý a plodný měsíc, s nejstálejším počasím v roce. Právem jej nazýváme
měsícem myslivosti!. Ano, je to červen! Louky plné vysoké trávy a nebo naopak balíků sena. V přírodě
pozorujeme mladé zajíčky, ptáčky, srnčata a mnoho dalších. Jsou malá, nezkušená, choulostivá. Nechme je v
klidu vyrůst, nerušme je, jen se dívejme. Pokud při procházce narazíme například na zalehlé srnče v trávě, v
klidu ho obejdeme a necháme být. Pokud bychom na něj jen sáhli, věřte, že je to rozsudek smrti. Jeho matka je
opodál a hlídá ho, ono není opuštěné, takto je schováno před predátory. Ale lidský pach zanechaný na srnčeti
je pro jeho matku nepřijatelný a srnče už nenakrmí. Srnče pak hladoví a uhyne. Můžeme však pomoci jinak!
Ročně v ČR uhyne při sekání luk přibližně 60 000 srnčat. Mrkněte na http://www.stopsecenisrncat.cz/.
Srnec obecný ( Capreolus capreolus )
Spárkatá srstnatá zvěř, váha cca 10-30kg, žije na poli,
v lese i v blízkosti lidských obydlí. Srnec i srna má
stejné zbarvení, říká se jí také červená zvěř ( na slunci
září do oranžova až červena). Zajímavost: Srna je
oplodněna na přelomu července a srpna, ale zárodky
se začnou vyvíjet až po konci roku, (utajená březost).
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