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85. let SDH Tlucná - oslavy
V dubnu letošního roku oslavil náš sbor 85 let své existence. Dnes si připomeneme průběh
oslav a přineseme vám hlubší pohled do historie sboru. Budeme se snažit neopomenout,
pod vlivem této události, ani obvyklé rubriky našeho občasníku.
V rámci oslav 85. výročí SDH Tlucná jsme pro nás i sousedy připravili dvě hlavní akce.

1. říjen 2021 - slavnostní schůze sboru
Ve společenském domě v Tlucné se v pátek prvního v 19:00 setkali nejen členové našeho
sboru, ale také zástupci sborů z okolí, konkrétně hostů z SDH Horní Bělá, Loza, Bučí, Krašovice
a Lité. Pozvání přijal také starosta obce Horní Bělá Ing. Radek Pešík.
Po slavnostním přípitku přednesl starosta SDH Tlucná Mgr. Michal Marek zprávu o historii
sboru doplněnou prezentací fotoarchivu z činnosti sboru. Tento archiv byl poprvé o ciálně
doplněn nalezenými fotogra emi z doby vzniku sboru i dokumenty z období 1970 - 1989.
O činnosti z let 2004 do současnosti byla zpráva opravdu pestrá, protože v této době začala
být činnost členů opravdu bohatá.
V diskusi všichni hosté popřáli členům sboru k výročí mnoho síly a úspěchů do dalších let.
Slavnostní schůze byla zakončena malým občerstvením a veselým posezením nad sklenkou
dobrého moku.

2. říjen 2021 - Tlucenský proud - soutěž v požárním útoku

Tlucenský
proud 2021
Reportáž o hasičské soutěži
2. 10. 2021 v Tlucné

Nejen členové výboru sboru, ale řada členů aktivně přijala výzvu, uspořádat v rámci oslav v
Tlucné soutěž v požárním útoku. A tak vznikl projekt Tlucenský proud.
V sobotu dopoledne na plochách před zbrojnicí vzniklo útulné sportoviště. Běžecká dráha
pro útok podél potoka, stan se sezením pro hosty (děkujeme kamarádům z SDH Horní Bělá),
podium pro účinkující (děkujeme Vaškovi Parláskovi z Lozy). Součástí dne se stala malá
výstavka historické zemědělské techniky (děkujeme pánům Sulanovi, Randovým z Tlucné a
Janouškovcovi z Bučí za překrásné exponáty).
Ve 12:00 začala přijíždět vozidla z okolí. Do soutěže se přihlásily sbory: Horní Bělá muži i ženy,
Tlucná muži i ženy, Bučí muži a dorostenci, Loza muži. Ve 13:00 byla soutěž slavnostním
nástupem zahájena. O vlastní soutěži najdete zprávu na dalších stránkách.
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Myslivecký
koutek

Po skončení soutěže hosty přijelo podpořit svým vystoupením duo HARHOU. Martina a Jirka
Stachovi zazpívali překrásné pásmo složené nejen z lidových písniček a jejich hra na housle a
akordeon naprosto pohltila zástupce všech generací. I na tanečky došlo.
Podium po Harhou obsadilo RoMi s hostujícím bubeníkem Bahňou Milanem Paškem.

O myslivosti a Kuna lesní
strana 6

Že byla akce povedená a úspěšná nezištně svojí prací podpořili v roli rozhodčích, výčepních,
barmanů, kuchařů, gril mistrů naše členky a členové, kterým je na místě PODĚKOVAT!

…co náš čeká
Pozvánky na akce

fi

fi
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Pohled do historie SDH Tlucná
Sbor dobrovolných hasičů v Tlucné byl založen 12. dubna 1936. Toho dne se ve 14,00 sešli v hostinci u bratra Jíchy občané Tlucné
na Valné hromadě. Ta se stala ustavující a bylo rozhodnuto o založení sboru. Sbor měl tehdy celkem 23 členů z obce Tlucná.
Prvním starostou sboru se stal Václav Kraus. Sbor byl členem tzv. Župy Manětínské,
kterou na valné hromadě zastupoval br. Kalous z Bučí.
V roce 1937 zaznamenal sbor ve své činnosti jakousi stagnaci. Z důvodů hrazení
příspěvků požádalo několik členů o zrušení svého členství. Naopak do sboru
vstoupil Jícha Eman ml.
Vedení sboru pochopilo, že
na činnost je třeba zajistit
prostředky včetně nančních.
Proto bylo rozhodnuto o
pořádání plesů. První ples
p ro b ě h l v ro c e 1 9 3 8 v
h o s t i n c i Vá c l a v a J í c h y.
Výsledek byl úspěšný a protože sbor získal i subvenci (dotace) byla pro členy
sboru zakoupena výstroj a výzbroj. Na zakázku u pana Nágra vznikly pro členy
sboru obleky. Tento zajímavý trend rozvoje aktivit sboru však v roce 1939,
podobně jako dění v celé Evropě ovlivnil nástup Hitlera a začátek 2. světové
války. Válečné období je obdobím obav, ale také osobní odvahy členů sboru.
V letech okupace byl sbor poprvé prověřen ve své akceschopnosti.
7. června 1942 ve 21,00 dochází k velkému požáru. Od blesku chytilo obytné stavení Josefa Polcara č. 6. Požár se začal rychle
rozšiřovat na domy Bohumila Mourka a Josefa Toncara. Rychlá a rozhodná akce členů sboru však požár dostává pod kontrolu a u
domku Karla Ernesta požár zdolává. Boj s ohněm trval do druhého dne a pomáhaly sbory z Lozy, Mrtníka, Lhotky, Trnové, Krašovic,
Horní Bělé a Tatiné.
V období po skončení 2. světové války byla činnost sboru z doby válečného omezování a útlumu obnovena. 29. června 1945 ve
14,00 se sešla Valná hromada. V následujících letech činnost sboru pokračuje. Byla obnovena tradice plesů.
V roce 1956 vypukl u Václava Toncara požár. Občané pomáhali vynášet z hořícího domu nábytek. Hasiči běželi k Hakrům pro
hadice na dvoukoláku. Do objektu je však nepustil velký hlídací vlčák. A tak s plaňkami z plotu zastrašili psa a odvezli hasičský
dvoukolák s hadicemi k ohni. A tady se ukázala další překážka - nedostatek vody. Spojka musela zajistit přesměrování obecního
vodovodu na Horní Bělé do vodárenského bazénu Tlucné. Rybník byl v té době zanešen bahnem a jako záložní zdroj vody byl
nepoužitelný.
V roce 1960 na valné hromadě byli do výboru zvoleni Josef Frundl, Josef Vostoupal, Bohumil Holub, Josef Mourek, Ladislav Vaiz,
František Uher, Ladislav Kraus, Jaroslav Plevka, Augustin Jelínek, Václav Hakr.
Podle pamětníků to byl start velice aktivního období sboru. V letech 1964 - 1966 byla díky této generaci postavena nová hasičská
zbrojnice. Pozemek věnoval hasičům František Helus. Mimo schopnost vybudovat svépomocí novou zbrojnici (odpracováno 2.076
hodin) členové sboru aktivně cvičili a zúčastňovali se hasičských soutěží.
Dlouhodobým problémem Tlucné, jak se při požárech ukázalo, byl nedostek zdrojů vody pro zásahy. Řešení nepřicházelo. Až
požár JZD Tlucná v roce 1971 dal věcem průběh. Když 7. září 1971 od kabelu elektrického vedení začal hořet sklad píce,
odpracovali hasiči na likvidaci požáru 326 hodin. Využita byla nová stříkačka PS12 a
podpora sborů z okolí: Loza, Dolní Bělá, Horní Bělá, Lité, Krašovice a Bučí. Voda byla
odebírána ze zabahněného rybníka a to zásah komplikovalo. Aby se zásoba vody pro
podobné případy vyřešila, bylo díky zastupitelům v MNV (Vostoupal, Vaiz a Kraus)
zajištěno, že dojde k obnově a vybagrování rybníka v Tlucné.

fi

V období 1960 až 1982 nepřetržitě cvičí družstvo mužů. Těchto neuvěřitelných 22 let
bylo zásluhou tehdejších tahounů sboru Ládi Vaize a Václava Krause. Rovněž velice
aktivní v této době byl Standa Bunda, který ač v obci nebydlel, měl téměř 100% účast na
všech akcích sboru.
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Pohled do historie SDH Tlucná - pokračování
Přišel rok 1989 a v naší zemi začala nová společensko ekonomická etapa. Změna společenského řádu země přinesla nové
možnosti, ale také přinesla názorové rozdělení lidí, které se zcela pochopitelně nemohlo vyhnout ani Tlucné.
Činnost sboru a aktivity sice ještě nějaký čas pokračovaly, ale v devadesátých letech došlo k útlumu činnosti sboru. Řada
především mladých lidí se z obce odstěhovala. Koncem 90. let minulého století sice sbor existoval, ale nevykazoval prakticky
žádnou aktivitu.
Situace se začala postupně měnit až okolo roku 2000. Sbor byl udržován při životě pod vedením starosty Zdeňka Saučuka. V těchto
letech se pravidelně scházeli sousedé v klubovně u zbrojnice. Kdo si pamatuje tuto dobu ví, že to byla doba předávání informací a
tradic. Bylo radostí poslouchat vzpomínky a vyprávění pánů Vaize, Hakra, Toncara, Vostoupala, Valenty a dalších. Ano, bylo to
povídání u piva, ale možná i díky tomu má historie sboru pokračování.
V letech 2004 až 2015 se členové sboru především zabývali úklidem a údržbou obce. Od
roku 2004 byla obnovena tradice Májky. V roce 2005 jsem ve spolupráci s kamarády z Horní
Bělé udělali pro děti Den svatého Floriána s ukázkami požární techniky.
Musíme připomenout, že ani vlastní poslání hasičské činnosti - ochrana při požárech - nás v
těchto letech neminula. Ač nemáme zásahovou jednotku, asistovali naši členové u dvou
drobnějších požárů. Dne 29. srpna 2009 začala hořet mýtina na kraji pole “V koutě”. Požár v
jeho zárodku uhasila jednotka z Horní Bělé. Naše děvčata a kluci pomáhali a hlídali požářiště
po zásahu.
Druhý oheň ohlásil soused Hladík v roce 2014. Ohlásil, že na cestě od silnice na Nekmíř
směrem “do kouta” v lese hoří. Byli jsme tam s Vaškem první. Okamžitě jsme oznámili
vznikající požár na dispečink HZS. Profíci však netre li správnou odbočku a pokračovali
směrem na Tatinou. A tak díky naší aktivitě, že jsme volali i klukům na Horní Bělou, byli v lese
tito první. Oheň se pohyboval v kořenech okolo vzrostlého smrku a tak ho jednotka “prolila”
cisternou vody.
Od roku 2012 se povedlo založit tradici Novoročního setkání občanů Tlucné, které získalo
ohlas i v okolních obcích. Na Nový rok v podvečer se tak již téměř 10 let v Tlucné setkáváme a
společně slavíme příchod nového roku. Tradiční ohňostroj se nám podařilo dovést do
poměrně vysoké kvality a to i díky spolupráci s vedením obce Horní Bělá.
V uvedených letech pracoval výbor sboru téměř bez změn ve složení - abecedně Martin
Kilian, Václav Kraus, Michal Marek a Martin Plevka občas doplněni některým členy či členkami.
Dalším zlomovým okamžikem pro náš sbor se stal podzim 2015. Tehdy především Dušan Klik
a Julek Jaššo přišli s odvážným nápadem obnovit v Tlucné hasičské družstvo mužů, žen i dětí.
Přes počáteční diskuse, zda to jde nebo ne, zda na to máme, či ne, jsme doslova oprášili
stříkačku a vzali do rukou polorozpadlé a zpuchřelé hadice.
Tréninková snaha nám přinesla své první ovoce - startovali jsme na Memoriálu Jana Drofy v
Loze a na Konci prázdnin v Horní Bělé!
A ani společenský životě obce nestrádal a sbor plnil a plní svoji nezastupitelnou roli - v roce
2015 byla obnovena Mikulášská nadílka, dodržujeme tradici Májky.
V roce 2016 a potom ještě několikrát připravil pro zájemce nejen z řad členů sboru velice
hezké besedy o myslivosti a přírodě Julek Jaššo. Jula byl rovněž iniciátorem založení tradice
turnaje ve hře PRŠÍ, která jistě bude v roce 2022 pokračovat.
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Při ohlédnutí nemohu zapomenout ani na zázemí, které v Tlucné budujeme a které nám
pomáhá budovat a udržovat také náš mateřský obecní úřad Horní Bělá. Za poslední roky byla v Tlucné provedena rekonstrukce a
přestavba hostince na velice příjemné místo pro náš komunitní život. Svépomocí jsme v roce 2017 postavili nový sušák na hadice.
V roce 2020 až 2021 jsme ve spolupráci s obcí provedli velice zdařilou rekonstrukci naší zbrojnice a klubovny. Budova dostala
novou střechu, uvnitř vznikly nové sociálky. Letos jsme svépomocí opravili vnější plášť budovy a rovněž upravili okolí zbrojnice.
Díky všem, kteří na úkor svého volného času přiložili ruku k dílu.
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Pohled do historie SDH Tlucná - pokračování
Poslední roky (tedy 2016 dosud) je náš sbor aktivní. Aktuálně máme 38 členů. Rostoucí
počet členů je velice dobrým trendem pro budoucnost sboru. Např. v roce 2013 měl
sbor 22 členů.
Výbor pracuje ve složení:
Mgr. Michal Marek - starosta
Václav Kraus - velitel a trenér
Dušan Klik - člen výboru
Julius Jaššo - člen výboru
Martin Plevka - člen výboru
Každoročně se za sbor zúčastňuje okrskového cvičení a to družstvo mužů i žen. Ve
sportu se díky usilovné tréninkové činnosti daří - jen namátkou - druhý nejlepší čas mužů
v útoku na okrskovém cvičení 2017 u Hubenovského rybníčku, krásné 3. místo mužů na
Memoriálu Antonína Trnky 2018 v Plzni, skvělé 2. místo mužů na Memoriálu Jana Drofy
2021 v Loze, velmi hezké 2. místo žen na okrskové soutěži 2019 v Bažantnici a řada
dalších krásných umístění našich žen i mužů a to jak na okrskových cvičeních tak i na
memoriálech nejen v okolí Tlucné.
Mimo hasičskou činnosti a sport jsme aktivní i jinak - členové sboru již od roku 2018
společně jezdí lyžovat do střediska Albrechtice v Jizerských Horách, setkáváme se při
řadě nejrůznějších příležitostí a jednoduše řečeno - žijeme a společně makáme.
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Tlucenský proud 2021
Tato akce byla velkou výzvou nejen pro výbor, ale prakticky pro většinu členů sboru.
Historicky v Tlucné probíhaly plesy, Masopust, koneckonců máme již i důkazy:

Ale v posledních desetiletích Tlucná žádné větší akce nejen pro sebe, ale i pro okolí nepořádala. Výjimkou je Novoroční
setkání, které jako tradice probíhá posledních deset let.
S velkým nadšením se členové pustili do příprav. Poslední týden září - vzájemné hlášení na výboru - vše zajištěno a
připraveno. Teď aby nám přálo počasí a JDEME NA TO!
reportáž
Čtvrtek 30. 9. 2021
- na plochách před zbrojnicí vzniká dočasné sportoviště, sezení pro hosty a podium. Také nelze zapomenout na stánek pro
občerstvení. U nově opravené zbrojnice se vše docela hezky vyjímá.
Sobota 2. 10. 2021
8:00 až 11:45 - dopoledne připravit stoly, lavice, ozvučení a narazit sud chutného 11°Gambrinus “nepaster”.
12:00 až 12:45 - přijíždějí první hosté - družstva SDH Loza, Horní Bělá muži i ženy, Bučí muži a dorost a za domácí jsou
připravena družstva dvě
13:00 až 15:00 - po slavnostním nástupu a zahájení byla zahájena vlastní soutěž. Domácí družstvo mužů běželo jako
první a ukázalo ostatním doplnění útoku o vloženou úlohu - po startovním výstřelu museli všichni členové družstva nasadit
přilby ze země na hlavu, potom jeden z členů musel doběhnout na značku a spojit 1x B a 1xC hadici. Teprve potom mohlo
běžet družstvo k základně a provést standardní útok na terče, Čas kluků z Tlucné byl vstupní etalonem pro ostatní
družstva. Další a další družstva startovala. Druhé kolo zahájilo družstvo Horní Bělá muži A. útok v druhém kole nebyl
úspěšný - kluci nesestříkali druhý terč. Napětí - nastupují domácí muži. Přilby na hlavě, C a B spojeno, makáme vpřed, jde
voda, jeden terč, druhý terč - čas 0:44,25 vteřiny. Zatím nejlepší čas po dokončeném 1. kole a průběhem kola druhého.
Nastupuje Loza - hezká práce, ale 0:54,11 vteřiny druhé místo - zatím. Na startu je družstvo Bučí muži - vše klape, hezký
útok. Musíme se sklonit před výkonem kluků “z zpoza kopce” - 0:42,93 vteřin - vypadá to, že známe vítěze v kategorii muži.
14:45 - slavnostní nástup a vyhodnocení soutěže
Muži:

Ženy:

1. místo SDH Bučí

1. místo SDH Horní Bělá - Žínky

2. místo SDH Tlucná

2. místo SDH Tlucná

3. místo SDH Horní Bělá “A”
15:00 až 18:00 - do Tlucné přijíždí zahrát duo HARHOU. Nejen vlivem překrásné lidové (nejen) hudby je odpoledne příjemné pro
všechny přítomné. Během vystoupení HARHOU se někteří pouští do větších akcí a začínají tančit.
18:00 - cca. 22:00 (není pro historii přesně zachyceno) - naši členové Roman a Michal s podporou bubeníka Milana “Bahňy” Paška
pobavili (snad) přítomné směsí rockové, bluesové a další hudby.
Cca. Ve 22:00 se všichni (snad) spokojení ubírají k domovům.
PODLE NÁS - POVEDENÉ ODPOLEDNE. DÍky VŠEM!
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Fotogalerie ze soutěže 2. 10. 2021 - Tlucenský proud 2021
- více fotogra í na adrese: https://sdhtlucna.rajce.idnes.cz/85._let_SDH_Tlucna_-_oslavy/

Myslivecký koutek
Myslivec a zbraň. Ano, myslivec vlastní a používá zbraň. Bezpochyby je to nebezpečná věc a každý myslivec s ní musí umět
zacházet. Nemyslím přesně střílet, ale správně s ní manipulovat, nabíjet, vybíjet, nosit, převážet v autě a uschovávat. Tak hezky
popořádku. Každý myslivec musí získat zbrojní průkaz na základě úspěšného složení písemných testů, ústních zkoušek, zacházením
se zbraní a praktické střelby na terč. Je to velice přísná zkouška. Nákup zbraně má také svá pravidla a to už je jedno, jestli kupujete
novou zbraň v obchodě nebo starší zbraň od jiného vlastníka. Manipulace - nikdy nemířit na lidi, vždy směřovat hlavně do země
nebo do bezpečného místa. A to vše bez ohledu jestli je zbraň nabitá či nikoli. Nabíjení - hlavně směřují do země, nabít až na
posedu nebo na stanovišti. Vybíjení - hlavně směřují do země, vybít před slezením z posedu, vybít při blízkosti obydlí čí lidí. Nošení
- zbraň vybitá, vyndaný zásobník, vysunutý závěr, u zlamovacích, zbraň zlomená. Převoz v autě - neschopná střelby v pouzdře.
Úschova doma - v certi kovaném trezoru na zbraně, střelivo zvlášť ve vlastní uzamykatelné schránce. POZOR NA DĚTI ! Klíče od
trezoru perfektně schovat nebo nosit stále u sebe - děti jsou všímavé!!! Tak to byla pravidla o palných zbraních. Zbraň je ale i
chladná, a to je nůž a kopí. O noži je zbytečné něco psát, páč je to všem jasné. Ale kopí? Ano, dnes už je kopí opět zpět. A proč?
No přeci divoká prasata. Zvýšeným tlakem na jejich lov se zvýšila jejich agresivita a honcům v leči začalo být ouvej. Když se na Vás
řítí stokilové prase je lepší mít v ruce bodnou zbraň - kopí. Tyto zbraně jsou určeny k zabíjení zvěře. Ano, tak to je. Myslivec občas
něco uloví těmito zbraněmi. Vždy se snaží, pokud se rozhodne zvěř ulovit (pravidla lovu jsme si už říkali), aby zvěř nejlépe vůbec
netrpěla a byla usmrcena co nejrychleji. Nikdy jsem se nesetkal v mém okolí, že by někdo vědomě z myslivců prodlužoval trápení
zvěře. Je to pro mnoho z nás těžké a vždy je to radost z úlovku a smutek ze smrti. Máte to také při zabití domácího králíka či slepice
na polévku? Je to možná jiné, ale možná stejné. Zbraň je nástroj smrti, ale k lovu patří tisíce let a bez nich to nejde. Člověk je šelma,
která ztratila rychlost, obratnost a motivaci k lovu masa. Zbraň tuto ztrátu nahrazuje. Zbraň likviduje vzteklinu, prašivinu, africký mor
prasat, snižuje srážky aut se zvěří, chrání kurníky a králíkárny, snižuje škody na polích a lesních porostech. To vše dělá zbraň v rukou
zodpovědného myslivce. Opakuji - zodpovědného myslivce! Ve všech profesích jsou lidi různí. U myslivců bohužel také. To je
problém lidské společnosti.
Kuna lesní a skalní (Martes martes a Martes foina)
Kunovité šelmy, hmotnost 1,5 kg, délka těla 50 cm. Lesní kuna žije výhradně v lese,
v dutinách stromů či volně v opuštěných ptačích nebo veverčích hnízdech a skalní
kuna ve skalách, ale také v blízkosti lidských sídel, na půdách, v ruinách domů či ve
stohu a hromadách klestí a dřeva. Je předmětem mysliveckého lovu, zvláště kuna
skalní, která je početnější. Kuny jsou všežravci - ptáci, myši, veverky, hmyz, ovoce.
Kuna lesní má žlutou náprsenku a na tlapkách mezi bříšky srst. Kuna skalní má
náprsenku bílou, sahá až na tlapky a má kratší ocas. Nejčastěji 2-6 mláďat, doba
dožití v zajetí až 17 let, ale v přírodě mnohem méně.
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fi

Zajímavost: Až 7 měsíců utajená březost (vajíčka se v oplodněné samici 7 měsíců
nevyvíjí -jsou jakoby zamražené). Skalní kuna občas vyvraždí kurník nebo zakousne
domácího králíka. Z nějakého důvodu ráda navštěvuje motory zaparkovaných aut, kde přehryže kabely.

SDH Tlucná

15. 10. 2021

A co nás čeká do konce roku? aneb Jaké si to uděláme, takové to
budeme mít
28.11

Advent letos začíná již v neděli 28.
listopadu 2021
Jako každý rok probíhá po 4 víkendy až
do Štědrého dne.
Proto budeme letos zdobit náš
společný Vánoční strom v neděli 28.
listopadu 2021.

5.12

1.1

Mikuláš 2021
- přijde i letos?
- učte se básničky

10.
TLUCENSKÉ NOVORO NÍ
SETKÁNÍ
S OHŇOSTROJEM

Nadále platí možnost sběru nebezpečného
elektrického odpadu ve spolupráci s naším SDH.
Budete-li potřebovat odložit elektrický odpad,
kontaktujte členy SDH:

Č

Michal Marek nebo Vašek Kraus

