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Ahoj a dobrý den všem (dnes již nejen v Tlucné).
Ani se nechce věřit, jak ten čas rychle ubíhá. Náš Tluceňák vstoupil do
5. roku svojí existence. Je to takový “kalup”, skoro jako když si
uvědomím, že jsme před pár okamžiky slavili Nový rok a těšili se na
výročku našeho sboru a ejhle - je tady jaro.
Chápu, že toto jaro je něčím jiné - všechny nás trápí situace v
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souvislosti s koronavirem, ale možná právě proto je teď na čase vydat
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které jistě přijdou, na časy návratu k normálnímu životu.

3. ročník PRŠÍ

Chápu a schvaluji omezení, které nám vláda předkládá. Asi i vy cítíte,
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Lyže Albrechtice
2020

letošní první číslo našeho zpravodaje - připomeneme si společně
naše zážitky z uplynulých týdnů a měsíců a budeme se těšit na časy,

že tentokrát to není ohrožení, o kterém nás informují zpravodajské
pořady, že někde daleko ve světě se něco děje. Tentokrát se nás to
bezprostředně týká a proto přeji všem bezpečí, klid a šťastný příchod
normálních dnů.
Zůstaňte proto prosím optimisté, buďte k sobě ohleduplní, opatrní a
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až to půjde, sejdeme se opět v běžném a krásném životě v naší obci.

Myslivecký koutek

Michal Marek, starosta SDH Tlucná
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Jezevec lesní
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Ze života v Tlucné na konci roku 2019
1. 1. 2019 - 8. novoroční setkání v Tlucné s ohňostrojem
Ani tento rok nebyl výjimkou a v Tlucné jsme měli překrásný novoroční ohňostroj. Omlouváme se všem pejskům,
kočičkám, ptáčkům, myškám, broučkům, mravenečkům (hadům a medvědům ne, protože mají v zimě spát!) za ten
hluk.
Vše nejkrásnější v roce 2020 přejí HASIČI TLUCNÁ
14. 12. 2019 - Vánoční zpívání s Bohunkou Sommerovou
V závěru roku 2019 jsme již podruhé přivítali v tomto krásném adventním čase Bohunku Sommerovou.
Vánoční zpívání má u nás v Tlucné velkou oblibu. Škoda jen, že letos nám nepřálo počasí. Ještě, že kluci dobře
ukotvili stan, jinak jsme tu akci mohli pořádat klidně až za hranicemi Krašovic :-)
Večer jsme společně poseděli v naší staré, dobré klubovně u zbrojnice. ROMI (duo Roman a Michal) nám k tomu
přidali pár písniček, tentokrát s vánočním nádechem.

5. 12. 2019 - Mikuláš i v roce 2019 navštívil
Tlucnou
V řadě domů se ten den ozývalo vystrašené drkotání
zoubků našich malých sousedů a sousedek.
Se setměním se u nás ve vsi zjevila družina vedená
Mikulášem, kterého doprovázel anděl a dva čerti. Ale
protože jsou u nás děti poměrně hodné, odešli večer
s prázdnou. Ale vyslechli si moc krásné básničky
a písničky našich nejmladších.

1. 12. 2019 - slavnostní 1. ADVENT v Tlucné 2019
Je již tradicí, že společně na první advent zdobíme
vánoční strom u nás v Tlucné. Proto ani letos nebylo
nic ponecháno náhodě.
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Výroční valná hromada SDH Tlucná
V sobotu 11. 1. 2020 se na svém pravidelném jednání setkali členové sboru. Cílem letošní výroční schůze bylo
zhodnocení činnosti sboru za rok 2019 i za období 2015-2019. Ve zprávě o činnosti starosta sboru poděkoval
všem členům za aktivitu nejen ve sportovní činnosti, ale také při práci pro obec a společný život v Tlucné.
Připomněl, že náš sbor již několik let aktivně soutěží na hasičských závodech, ale také pečuje o majetek a obec
jako takovou. Díky práci výboru se daří rozšiřovat členskou základnu našeho sboru. Letos jsme přijali nejmladšího
člena našeho sboru - Daniela Klika (3 roky).

Přítomní dále v programu zvolili nový výbor pro další období. Všichni
členové výboru za období 2015-2019 své pozice obhájili. Starostou
sboru zůstává i pro další období Michal Marek.
Po oficiální části jednání se členové bavili do pozdních večerních hodin
a to i za přispění uskupení ROMI.

Přejeme sboru i výboru mnoho radosti z práce v dalších týdnech, měsících i letech.

3. ročník turnaje PRŠÍ v Tlucné
V sobotu 25. 1. proběhl u nás v Tlucné pod záštitou SDH již 3. ročník karetního turnaje ve hře PRŠÍ. Do letošního
ročníku se přihlásilo 54 hráčů z bližších i vzdálenějších končin. Věkové rozpětí hráčů bylo opravdu značné a právě
to považujeme za dobrý signál, že náš turnaj láká mladé, starší i více starší, abychom se nikoho nedotkli.
U hracích stolů se v sobotním odpoledni odehrávala řada soubojů opravdu téměř sportovních. V herním systému
proběhla 4 základní kola a kolo finálové. Letošním vítězem se stala jedna z nejmladších účastnic - Terezka
Mašátová. Odnesla si poukázku na nákup elektroniky v hodnotě 5.000,- Kč
Pořadí:
1. Mašátová Tereza - 92 bodů
2. Jaššová Kateřina - 91 bodů
3. Klásek Michal - 90 bodů
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Lyžařská expedice Albrechtice 2020
Ve dnech 8. až 15. února proběhla již 4. lyžařská expedice Albrechtice. Je to měsíc a přesto díky současné situaci
tak dávno. Jó, v Albrechticích nám bylo fajn. Pokusím se nyní popsat ten týden svýma očima a vnímáním. Každý to
mohl mít jinak, ale asi to zásadní - prima společný týden jsme měli všichni.
Je tradicí, že již cesta se stává společným prožitkem - v aplikaci WhatsApp následuje zpráva zprávu. Všichni tedy ví,
kdo se kde nachází, kdo bloudí, kafíčkuje na pumpě, čůrá a vůbec se nějak pohybuje směr Albrechtice.
Albrechtice v Jizerských horách - se nachází v Libereckém kraji nedaleko města Tanvald. Jde o obec s bohatou
historií, která sahá až do roku 1670. V současné době je hlavním lákadlem pro návštěvu obce turistický ruch.
Tanvaldský Špičák je největší lyžařské středisko v Jizerských horách a na Mariánské Hoře najdete nástupní místo
na Jizerskou magistrálu. V létě si můžete vychutnávat pěší turistiku i cykloturistiku po Jizerských horách. V obci žije
více jak 300 trvalých obyvatel a dále chalupáři, kteří tam rádi tráví svůj volný čas. A tak je jasné, že ve zmíněném
týdnu se počet lidiček v Albrechticíh zvýšil o celou naši skupinu, tedy o dalších 19 lidí.
Příjezd většina zvládla v sobotu v odpoledních hodinách. Ten víkend byla obava ze silné vichřice na území naší
republiky. Ale do nedělního večera jsme byli komplet. Někteří stihli lyžovat v neděli a bylo to asi nejlepší lyžování
celého týdne. Dobrá kvalita sněhu, sluníčko - co více si na lyžích přát.
Na pondělí byla nepříznivá předpověď - vichřice. Naše výprava proto vyhodnotila lyžování jako rizikové.
Alternativní program vytvořil dvě skupiny: hlavní část výpravy odjela do Liberce do areálu Babylon a tam si
vychutnávali vodní hrátky, tobogany atd. Někteří si užili den v Albrechticích, dali si dobrý oběd. A někteří zvolili
turistický výstup na vrchol Špičáku - že prý si tam dají polévku a pivo. Ale že je na vrcholu Špičáku zavřeno, to
nehádal nikdo, ani ten pes, který šel s námi. Ale procházka to byla excelentní - ti co byli, vědí! Pondělní odpoledne
a večer byl docela zajímavý - Albrechtice bez elektřiny! Ale nás to prostě nezdolalo.
V úterý nás rozdělil zájem o lyžařské sporty - jedna skupina šla lyžovat na Špičák a druhá skupina vyrazila do
Bedřichova a z místního stadionu vyrazila na běžkařkou výpravu po stopách Jizerské 50, která se jela dva dny před
tím. Petr Čech se jako průvodce naprosto osvědčil, byl hned vpředu, hned na konci výpravy. Tempo hrozilo
vražedné, ale naštěstí Roman, který mohl Petrovi fyzičkou stíhat PROMAZAL. A tak jsme nakonec všichni bez
problémů absolvovali pěkných 25 km po skvělých jizerskohorských stopách.
Další dny byli o lyžování, procházkách a příjemných společných večerech celé té naší skvělé party. Ani jsme se
nestihli rozkoukat a byl tady poslední večer. Proč si nedat dobrou večeři? A tak jsme si nechali doporučit od
zkušených gurmánů opravdu příjemnou restauraci a společně povečeřeli.
Přátelé, vše krásné vždy rychle uteče a tak i lyže jsou již minulostí - použiji citát z oblíbené české rodinné komedie:
“Za rok, nashledanou!” I když víme, že se snad potkáme mnohem dříve, jakmile to korona-situace dovolí.
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Hasičům v Tlucné opravují zbrojnici
Jak jste si jistě všimli, s naší zbrojnicí se již dějí divy. Díky dotaci, kterou naše obec pro tuto budovu získala se
rozběhla rekonstrukce - díky tomu proběhne výměna střechy, budova bude vybavena tekoucí vodou a také tolik
chybějícím WC při našich akcích.

Myslivecký koutek
Proč je tolik divokých prasat a proč je myslivci nedokážou všechny vystřílet?
Otázka jednoduchá a krátká. Odpověď jednoduchá, ale dlouhá. Za rozmnožení divokých prasat může každý z
nás. To my jsme dopustili zdevastovat naší krajinu, to my jsme rozorali meze, zničili polní cesty, zcelili pole,
postavili haly, fotovoltaické elektrárny, vysušili mokřady, utemovali povrch půdy asfaltem, betonem a dlažbou.
Všechno spolu souvisí. Na větších lánech se pěstuje řepka a kukuřice, kde mají prasata naprostý klid. Mají tam
žrádlo, vodu, klid a kryt. Nikdo na ně nemůže. Oni ani nemusí z té kukuřice ven. Proč taky? Mají tam všechno a
myslivec může tak akorát chodit okolo, jestli náhodou nevyjdou ven. A když vyjdou, tak hodně myslivců
přemýšlí, jestli má střelit to velké prase, které má možná za sebou pár metrů selátka nebo pod tlakem civilizace
( veřejnost, média, majitelé zničených pozemků od prasat, apod.) střílet co nejvíc vše podobné divočákovi.
Myslivec, který ví, proč je prasat hodně, tak také ví, že toto je cesta do pekla. Vysvětlím na bizarním příkladu:
Máte lidskou rodinu, tedy máma, táta a 5 dětí. Nešťastnou náhodou zemře 1 dítě. Co se děje s rodinou?
Smutek, žal, bolest. Ale rodina funguje dál. Druhá verze: Při autonehodě zahynou rodiče a 1 dítě. Co se stane s
rodinou? Dojde k totální destrukci rodiny. Děti začnou fetovat a šlapat chodník. Nekoukejte na to, že jim
společnost pomůže. V přírodě žádné ústavy nebo náhradní rodiny nejsou. Takže střelíme sele z tlupy černé
zvěře a tlupa funguje dál a vládne v ní přísná hierarchie. Vládne největší bachyně, ostatní poslouchají a
dokonce kňouři mají respekt a nedovolí si nic. Zastřelíme bachyni, selata jsou bez disciplíny a kňour přijde a
užije si se všemi selaty (bachyňkami, pohlavně dospělýmí už v půl roce). Populační exploze může začít.
Paradoxně čím víc velkých prasat střelíme, tím víc prasat bude! Jak z toho ven? Důsledně střílet jen selata a
lončáky. Změnit stav našich polí. Zmenšit obrovské lány, vysázet remízky, obnovit polní cesty, vytvořit v polích
mokřady, narovnané a vydlážděné potoky zakřivit a zpomalit. Co se stane? Ubyde větrná eroze, ubyde vodní
eroze, zvýší se biodiverzita krajiny, budeme moci na procházku do polí po cestách, mláďata se ráno na těchto
cestách usuší od ranní rosy a nenastydnou, bude víc žížal pro rybáře, bude víc ptactva, které sežere tisíce tun
otravného hmyzu a bude v zemi víc vody. Myslivci snadněji uloví prasata. Hodně prasat je jeden z mnoha
problému dnešní krajiny, akorát je víc vidět! Přitom prase sežere plno myší, hmyzu a kypří a provzdušňuje v lese
půdu. To my jsme z něho udělali škodiče! My jsme na vině! My lidé. A je jedno, jestli je to myslivec, zemědělec
nebo truhlář. Půda je to nejvzácnější, co máme. Tak ji přestaňme ždímat a ničit.
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Myslivecký koutek - zvěř naší přírody
Jezevec lesní (Meles meles)
Kunovitá šelma, hmotnost 5-25 kg, délka těla až 70 cm. Obývá nory, které neustále upravuje a prohlubuje. V
komplexu nor může žít i několik generací jezevců najednou a do některých postranních se nastěhují lišky.
Jezevec je moc rád nemá, je totiž čistotný, kdežto liška je pěkná bordelářka a natahá do nory kde co. Nory se
nacházejí hlavně v listnatých lesích nebo ve skalách. Je předmětem mysliveckého lovu v oblastech intenzivního
chovu drobné pernaté zvěře. On je totiž absolutní všežravec a rád vybírá hnízda na zemi hnízdícího ptactva.
Zbarvení šedohnědé až šedé s typicky černobílou maskou. Jezevci
se mohou pářit od jara do podzimu, nejčastěji 2-5 slepých mláďat,
doba dožití až 15 let. Žijí velice skrytým způsobem života, ale
někdy se dají v létě překvapit venku za bílého dne. Nikoho a
ničeho se nebojí a v úzkých na Vás zaútočí.
Zajímavost: Pokud za ním vleze do nory pes, tak se urputně brání,
dokáže se lstivě přikrčit a ze spodu psovi prokousnout hrdlo nebo
zahrabe velice rychle psa v postranní noře a pes se udusí.
Julius Jaššo, 602 668 254, jassovi@seznam.cz

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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