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Výroční valná
hromada SDH
Vyhodnocení práce a ocenění
členů sboru.

Jaký byl rok 2017?

Osmičkový rok - 2018. Jaký bude?
Vážené hasičky, hasiči, sousedky a sousedé, rok 2018 se řadí mezi tzv.
osmičkové roky. Z našeho zpravodaje určitě nechceme dělat politický
občasník, proto jen krátce připomeneme jednotlivé osmičky v historii
České republiky:
1918 - vznik Československé republiky
1938 - Mnichovská dohoda; okupace ČSR něměckou armádou
1948 - komunistická revoluce, vznik ČSSR

Vzpomínka na akce roku 2017

1968 - vstup armád Varšavské smlouvy

Koutek české
přírody

1989 - změna režimu v ČR (zde se historie “spletla” o 1 rok)

Krása a pravidla myslivosti.
Jelen Sika japonský

2018 - ?

Tip na výlet

máme, jaký bude u nás v Tlucné. Rok bude především takový, jaký si

Památník Jana Žižky z Trocnova v
Nekmíři.

1978 - první Čech ve vesmíru (Vladimír Remek)
1998 - hokejisté přivezli zlatou z ZOH v Naganu
2008 - toho roku se nic zvláštního nestalo

No, nikdo nevíme, co rok 2018 přinese, ale ve svých rukách hodně
ho uděláme sami. A tak se nenechme odradit a udělejme si ten rok v
Tlucné opět příjemný a plný radosti, zábavy a prospěchu pro nás
samotné.
Mnoho radosti, štěstí a zdraví v roce 2018 přejí hasiči Tlucná.

POZVÁNKA
27. leden 2018

Turnaj v karetní hře
PRŠÍ
společenský dům v
Tlucné od 13,00
10. únor 2018

Beseda o myslivosti
společenský dům v
Tlucné od 14,00
Advent 2017 - společné zdobení vánočního stromu v Tlucné
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Vzpomínka na dny nedávné
Konec roku je již několik let u nás v Tlucné spojen s
tradicemi. Ani v závěru roku 2017 tomu nebylo jinak.
Vše začalo kreativním odpolednem pro děti v neděli
3. 12. 2017. Děti během několika hodin pod
vedením “zkušených” maminek vytvořily ozdoby na
společný vánoční strom.
Chlapci a chlapi připravili osvětlení vánočního
stromu a strom ozdobili vlastnoručně vyrobenými
ozdobami. Společný podvečer 1. adventní neděle se
tak hezky vydařil.
Ani jsme si nestihli pořádně rozloučit a již tady byl 5.
prosinec. To je, jak ví každé malé dítě, MIKULÁŠ. Do
Tlucné zavítala družina ve složení 2 čerti, anděl a pod
vedením Mikuláše navštívili všechny domy v Tlucné,
kde jsou děti. I když je to s podivem, všechny děti v
Tlucné zůstaly, i když v některých domech to bylo jen
tak, tak, že je čerti neodnesli.
A jako již uplynulých 6 let, oslavili jsme společně
příchod nového roku setkání u klubovny hasičů.
Letošní ohňostroj opět udělal radost malým i
velkým. Při ohni utekl Novoroční podvečer velice
přijemně. Bylo to fajn setkání. Děkujeme Vám všem,
že jste přišli na novoroční setkání a přispěli i
finančně na ohňostroj a také za vaši celkovou práci a
přístup k životu v obci v roce 2017.

Výroční valná hromada SDH - 6. ledna 2018
Hasiči se sešli 6. ledna 2018 na Výroční valné hromadě sboru. Na setkání byla velice dobrá účast členů a
jednání přijel podpořit rovněž starosta obce Radek Pešík a starosta okrsku hasičů Tomáš Polcar. Výbor předložil
členům zprávu o činnosti sboru, hospodaření sboru. Členi sboru na jednání schválili plán práce pro rok 2018.
Na návrh výboru obdrželi níže uvedení členové sboru Čestné
uznání SDH za práci v minulých letech:
Za příkladnou a obětavou práci v hasičském hnutí - Julek Jaššo,
Dušan Klik, Václav Kraus, Michal Marek
Za vzornou sportovní reprezentaci sboru - Marek Panský, Martin
Plevka, Kateřina Jaššová, Karolína Krausová, Stanislava Marková,
Pavla Plevková a Tereza Příhodová.
Děkujeme a gratulujeme oceněným.
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Vzpomínka na dny vzdálenější roku 2017
Co přinesl rok 2017 k nám do Tlucné?
Průběžně jsme se vás snažili v Tluceňáku informovat. Proto dnes jen krátká rekapitulace.
Nejprve stručná statistika o našem SDH - v roce 2017 měl náš sbor 33 členů - tj. nárůst členské základny v roce
2017 o 5 nových členů. Výbor sboru pracuje ve složení: Jaššo Julius, Kraus Václav, Klik Dušan, Marek Michal,
Plevka Martin.
V roce 2017 jsme uspořádali celkem 12 akcí, které jak se domníváme byly fajn a povedené:
1. ledna 2017

Novoroční setkání občanů s ohňostrojem

7. ledna 2017

Výroční valná hromada SDH

5. března 2017

Beseda o základech dendrologie

30. dubna 2017 Májka
13. května 2017 Účast na Okrskové soutěži na Hubenově (družstvo muži)
17. června 2017 Účast na soutěži 120. let SDH Krašovice (družstvo muži i ženy)
26. srpna 2017

Účast na Memoriálu Jana Drofy v Loze (družstvo muži i ženy)

5. září 2017

Transport sloupu pro nový sušák hadic

22. října 2017

Beseda o české přírodě a myslivosti

3. prosince 2017 Kreativní odpoledne pro děti
3. prosince 2017 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu - ADVENT
5. prosince 2017 Mikulášská nadílka
Zejména v hasičském sportu se nám v roce 2017 docela dařilo - reprezentanti z nás jistě nebudou, ale již na
soutěžích nejsme jako exoti do počtu.

Výsledky Okrskové cvičení Hubenov:
MUŽI 4. místo celkově a druhý nejlepší čas
útoku
GRATULACE

Vý s l e d k y
Memoriál
Lóza:
MUŽI 4. místo
0:53,66
ŽENY 3. místo
1:11,25
GRATULACE
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Myslivecký koutek
Na úvod dnešního mysliveckého koutku bych Vám rád nastínil, jakou povahu a charakter by měl správný
myslivec mít a co by měl z hloubi duše dodržovat. Velmi dobře to vystihuje toto desatero.
Myslivecké desatero
1) Buď vždy a všude a za všech okolností myslivcem tak, jak zákon, předpisy a myslivecké zvyky káží, a jak si
v nich vychován a poučen byl!
2) Ke zvěři se chovej šlechetně, tuto chovej, zušlechťuj a chraň!
3) Reguluj stavy zvěře. Dravou zbytečně nestřílej, neboť i ona v únosné míře užitečná jest!
4) Pamatuj, že příroda není střelnice. Střílej jen na to, co bezpečně rozeznáš!
5) Proti újedníkům, bouchalům, pytlákům a jiným škůdcům nebuď shovívavý! Buď však opatrný!
6) Neber na lehkou váhu čest svou mysliveckou! Tuto vždy a všude chraň a braň!
7) Mluv jen naší krásnou českou mluvou mysliveckou, neboť ona nehynoucím odkazem našich mysliveckých
předků jest!
8) Zachovávej naše dobré české myslivecké tradice a zvyky! Je to tvoje právo, ale i povinnost!
9) Psa svého miluj nade všechno. Jest ti nejlepším pomocníkem a věrným druhem. Pomni, že bez loveckého psa
budeš jen polovičním myslivcem!
10) Vždy a za všech okolností při výkonu práva myslivosti buď Ti patron našeho cechu sv. Hubert ochráncem.
Myslivosti zdar!
Idealistické? Naivní? Ano, samozřejmě v dnešní době ano. Přesto existují lidé, kteří to dodržují, dle toho konají a
pokud to poruší, tak jsou na sebe nazlobení. Nevěříte? Je to životní postoj, né jen tak na oko. Já si rozděluji
myslivce na čtyři skupiny. Ta první-to jsou lovci, nebo-li masaři, ta druhá-myslivci kvůli prestiži, uniforma,
tzv.sváteční, třetí skupina- řadový myslivec,který to dělá pro občasnou potěchu, je skoro na všech akcí, přijde na
brigádu,pomůže, no a poslední skupina-myslivost=životní láska. Pokud se podíváme do historie, tak druhá a
třetí skupina zůstává procentuálně stejná, ale mění se poměr mezi lovci a čtvrtou skupinou ve prospěch masařů.
Ale nemusíme se vůbec divit, vždyť je to obrázek dnešní doby a společnosti. To desatero není popisné jen
k myslivcům. Dosaďme si místo myslivce jakoukoliv jinou profesi a upravme to k ní. Jak jednoduché a přesto
zhola nemožné.
Sika Japonský ( Cervus nippon nippon )
Spárkatá srstnatá zvěř, nepůvodní, dovezená z Asie,
váha až 65 kg, žije hlavně v hlubokých lesích, ale je
vidět i na poli.
Říká se jí sičí zvěř, žije v tlupách, které mohou mít až
100 hlav, starší jeleni žijí samotářsky a připojují se
v době páření. Laň klade zpravidla jednoho koloucha.
Potrava je rostlinná.
Zajímavost: Ozývá se zvláštním pískáním, je to
silná a odolná zvěř, prostě takový japonský
samuraj. V dnešní době zajímavá lovná zvěř
s vynikající zvěřinou. Paroží nejvíce šesterák a
osmerák.
Autor rubriky: Julek Jaššo
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Tip na výlet
Podruhé vás také pozveme na výlet. Tentokrát nebudete
potřebovat auto, vlak ani autobus. Stačí vám nohy nebo jízdní
kolo
Dnes vás zveme do místa skutečně nedalekého, ale
spojeného s dalekou historií a dějinami naší země. Pojďte na
procházku - vydejte se okolo Šafrů lesní cestou až k tzv.
obrázku - křižovatce v místech zvaných Doubrava. Odbočíte-li
do prava, budete hezkou a klidnou cestou směřovat k
sousední obci Nekmíř. A právě v Nekmíři stojí na louce nad
sv.Janem Nepomuckým od loňského roku památník Jana
Žižky z Trocnova.
Že naší krajinou husité prošli, to není jistě věc nová. Ale věděli
jste, že právě zde, v bitvě roku 1419 byla poprvé použíta
proslavená husitská vozová hradba?
Známá bitva u Nekmíře se odehrála v posledních dnech roku
1419 nebo počátkem roku 1420. Hustistký oddíl Jana Žižky
tehdy porazil velmi silné vojsko krajského landfrýdu pod
velením Bohuslava ze Švamberka. Právě zde navíc použil velmi
známé vozové hradby, které se významně zapsaly do vojenské
historie.
Z Tlucné 2 km.
Můžeme jen doporučit!

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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