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Slovo
šéfredaktorky
Milí Tlučeňáci,
léto je definitivně za námi, a tak je čas
vypustit do světa podzimní číslo zpravo
daje.
Zajímá Vás, co obci přinese získání Modré
stuhy ve Vesnici roku Plzeňského kraje
Foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

nebo kdo se stal novým ředitelem ZŠ s MŠ

Tlučná získala Modrou stuhu za společenský život!

Tlučná? Těšíte se, jaké akce jsou pro Vás

Jak jsme psali v posledním čísle zpravodaje, i v letošním roce se Tlučná zapojila do

přečtete také co přineslo léto a zahájení se

soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje 2019. Zatímco minule jsme informovali o tom,

zony u místních spolků?

jak proběhla návštěva hodnotitelské komise a vyzývali jsme k držení palců, v tomto

Tak neváhejte a pusťte se do čtení.

připraveny v následujícím období a rádi si

čísle už můžeme oslavovat úspěch. Naše obec získala Modrou stuhu za společenský
život a skončila tak na pomyslném druhém místě za vítězným Pačejovem. K loňské

Klidný a příjemný podzim!

Zelené stuze za péči o zeleň a životní prostředí tak přibylo další hodnotné ocenění.

Michala Mathauserová

Slavnostního vyhlášení se za obec zúčastnil starosta Jan Opl
a předseda Komise kulturně společenské a sportovní Pavel Špirk.
Kromě toho, že opět máme být nač hrdí, přináší zisk Modré stuhy
také nemalé finanční prostředky. Konkrétně se jedná o 30 tis. Kč
formou šeku předaného na slavnostním vyhlášení a dále možnost
čerpat dotace ve výši 600 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci dotačního titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
a 300 tis. Kč z dotačního titulu Plzeňského kraje Program stabiliza
ce a obnovy venkova.
Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do
společenského života v obci a také Vám všem, kteří jste Tlučné třeba "jen"
fandili.
A teď už nezbývá než se těšit na další ročník – kdo ví, třeba se nám podaří
dostát heslu „do třetice všeho dobrého".
Michala Mathauserová

Tlu čenský

Obecní úřad informuje

zpravodaj

Ze zastupitelstva konaného 6. 9. 2019
ZO schválilo:

► podání žádosti o dotaci na výstavbu

► III. úpravu rozpočtu obce na r. 2019,

cyklostezky „Vejprnice, Tlučná – smíšená

► dohodu o partnerství s Městysem Floβ,

CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického

► přijetí dotace od Plzeňského kraje na:

potoka",

• rekonstrukci a rozšíření kamerového

►

na rok 2019:

poskytnutí

29,9 tis. Kč,

finančních

Čech v Litoměřicích.

příspěvků ► podání žádosti o stavební povolení na
cyklostezku „Vejprnice, Tlučná – smíšená

6 tis. Kč – kynologové na ochranný

pro JSDHO Tlučná kat. III ve výši

na dopravu na akci Zahrada
ZO bere na vědomí:

dohledového systému ve výši 560 tis. Kč,
• vybavení a opravy neinvestiční povahy

4,5 tis. Kč – Okrašlovací spolek Tlučná

rukáv,

CS Tlučná – propojení v údolí Vejprnického
potoka",

5 tis. Kč – Diakonie ČCE – na

► jmenování ředitele ZŠ s MŠ Tlučná

► vyhlášku č. 2/2019 o zákazu požívání

postižené dítě

Mgr. Tomáše Vávry ke dni 1. 9. 2019 na

alkoholických nápojů a jiných omamných

(rodina s trvalým pobytem

základě výběrového řízení.

a psychotropních látek na veřejném

v obci Tlučná),

prostranství,

Vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství
Vyhláška stanovuje zákaz na těchto veřejných prostranstvích v obci:
• autobusové zastávky
• lesopark a park ve středu obce.
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje:
• na kulturní, společenské, hasičské nebo sportovní akce,
• na dny 31. prosince a 1. ledna

Tlučná má partnerskou obec v Bavorsku
Už v roce 2017 začala obec, pře
devším za pomoci současného před
sedy místní Komise pro přeshra
niční spolupráci a evropské dotace
Václava Vrbíka, vyvíjet první sna
hy o hledání partnerské obce.
Dnes již můžeme říct, že správná
věc se podařila a naše obec tak má
oficiálně partnerský městys – Floβ.
Ten leží přibližně hodinu cesty od
Tlučné, má cca 3 500 obyvatel a sta
rostou je pan Günter Stich.
Podpisu dohody předcházelo něko
lik vzájemných setkání na české
i německé straně (např. návštěva

Foto: Martin Pospíšil

Bürgerfestu, návštěva zástupců městysu

Dohoda o partnerství byla ve Floβu pode

jako je tomu doposud.

na červnových oslavách v Tlučné apod.),

psána 26. září 2019. Celá událost měla

Více informací včetně fotografií najdete

a také navázání spolupráce v rámci škol,

velmi slavnostní atmosféru a za její organi

v online zpravodaji a také na facebookovém

o které jsme informovali v minulém čísle.

zaci patří poděkování všem, kteří se na ní

profilu Obec Tlučná.

Aktuálně se pracuje také na navázání

podíleli.

spolupráce v rámci spolků – tělovýchovy

A teď nezbývá než si přát, aby úspěšně za

a také hasičů.

počatá spolupráce pokračovala tak dobře,

Michala Mathauserová
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Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje, novinky

Co je dobré vědět

Nové knihy
Knihovnice doporučuje:
Hana Parkánová-Whitton
Jak si neudělat
z domova cirkus
jako na Piccadilly
Další milé vyprávění
zavede

čtenáře

do

anglické vísky, kde žije
Češka Hana se svým
anglickým manželem.

Beletrie
Vondruška, V. – Nitranská brána smrti,
Křišťálový klíč – Falknovská huť
May, P. – Ochráním tě
Podrobnější informace najdete na stránkách Státní veterinární správy ČR

Mlynářová, M. – Kdo neharaší, není chlap
Jacobs, A. – Venkovské sídlo: Zlaté časy

www.svscr.cz

Martin, G. R. R. – Oheň a krev
Cole, M. – Zlomení

Volnočasové centrum v Tlučné

Kohák, J. – Kůly v plotě

V naší obci bylo založeno nové Vzdělávací a volnočasové centrum. Hlavním cílem

Bauer, J. – O trůn i o život

centra je nabídnout bohaté využití volného času obyvatelům Tlučné. Centrum bude

Denková, M. – Tajný deník Blanky z Valois

působit v nové budově školy a v tomto pololetí se můžete těšit na čtyři kroužky –

Hepworth, S. – Rodina odvedle

dva jazykové a dva výtvarné. V příštím pololetí bychom rádi nabídku kroužků

Landsman, D. – Deníček moderního páru

a kurzů rozšířili o kroužky PC a kroužky robotiky. Naším dalším cílem je také

Bowen, J. – Kocour Bob a jeho životní moudrost

pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé a jednorázových akcí pro děti i dospělé.

Janečková, K. – Srdce v písku

Více informací naleznete na našich webových stránkách – kurzytlucna.cz či na

Součková, Z. – Běh života s úsměvem

facebookové stránce Vzdělávací a volnočasové centrum Tlučná.

Roberts, N. – Povolené ztráty

Petra Lišková

Ross, S. – Střepy života

II. etapa Bažantnice je úspěšně dokončena

Beletrie mládež

V létě skončila II. etapa rekonstrukce Bažantnice, na kterou obec získala

Harris, N. P. – Kouzelnická parta

400 tisíc Kč formou dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů

Martišková, P. –Léto na maximum

a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018.

Kinney, J. – Deník báječného kamaráda
Mušálková, I. – Dobrodružství komára Igora
Reichenstetter, F. – Včelky. Jak vyrůstají a žijí?
Reichenstetter, F. – Ježci. Jak vyrůstají a žijí?
Kožíšek, J. – Pohádka lesa
Iossa, F. – Den na stavbě
Bell, P. G. – Vlak do zázračných světů
Špaček, L. – Dědečku, už chodím do školy

Naučná
Špaček, L. – Etiketa do kapsy
Zikmund, M. – Století Miroslava Zikmunda
Arredondo, F. – Dinosauři
Bukačová, I. – Škoda lásky
Plokhy, S. – Černobyl
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Vlasta Pospíšilová

Tlučenský
zpravodaj

Pozvánky

Na co se můžete těšit?
19. 10. skautská drakiáda pro veřejnost (tlučenské letiště nad Torovkou)

24. 1 0. Průvod světel
Sraz účastníků lampionového průvodu je v 17:30 na fotbalovém
hřišti V Rybníčkách.
Přibližně v 18 hodin průvod dorazí k Pomníku padlých u hasičské
zbrojnice, kde proběhne pietní akt – položení věnců. Celá akce se
koná u příležitosti oslav 28. října a 30 let od sametové revoluce
a zakončí ji ohňostroj.
Jste srdečně zváni!
Foto: Martin Pecuch

7. 12. výroční valná hromada SDH Tlučná
7. 12. Mikulášská pro děti (Restaurace Na Hřišti)

14. 1 2. Vánoční jarmark
Koná se na hřišti před bývalou malou budovou ZŠ.
Otevření stánků ve 12 hodin, začátek programu ve 13 hodin.
Můžete se opět těšit na bohatý stánkový prodej,
z účinkujících pak například na Simply Cover Band, Classic
Brass Quintet, kapelu Tlučňáci a další.
Foto: Tomáš Mathauser

Letní kino letos a příští rok
Letošní projekce měla opět vysokou účast a nenechalo si
ji ujít přes 900 diváků.
Těší nás zájem o tuto akci, a proto Vám s radostí ozna
mujeme, že je připravena i na příští rok.
Promítat se bude v pátek 21. a sobotu 22. 8. 2020.
Nově se děti v pátek 28. 8. můžou těšit na pohádku na
zakončení prázdnin.
Foto: Pavel Liška

Pozvánky na blížící se akce sledujte také na plakátech v obci, v online zpravodaji a na Facebooku Obec Tlučná.

Rady občanům
...od 1. 1. 2020 jsou obce povinny zajistit
místa pro oddělený sběr upotřebených

Víte, že...

jedlých olejů a tuků? Jedná se o kvalitní

...jedné oleje a tuky se do speciálních
kontejnerů

ukládají

v

plastových

nádobách (PET lahve)?

surovinu, která může být po zpracování
použita v různých odvětvích (chemický,

...v naší obci je už nyní kontejner na sběr

gumárenský nebo dřevařský průmysl).

olejů v PET lahvích umístěný na sběrném
dvoře?

...dosud upotřebené jedlé oleje a tuky
často končily v kanalizacích a následně

Děkujeme, že i Vy přispíváte k lepšímu

čistírnách odpadních vod, kde způso

nakládání s odpady v naší obci.

bovaly mnohé problémy (např. ucpá
vání potrubí)?
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Tlučenský
zpravodaj

Rozhovor

ZŠ s MŠ Tlučná má nového ředitele
Mgr. Karel Rada dosáhl důchodového věku
a na konci srpna skončil ve funkci ředitele
školy. Novým ředitelem se na základě
výběrového řízení stal Mgr. Tomáš Vávra,
kterému jsem u této příležitosti položila
několik otázek.
Můžete se stručně představit?
Je mi 35 let, narodil jsem se a žiji v Plzni.
Po základní škole jsem vystudoval Střední
průmyslovou školu stavební a posléze Pe
dagogickou fakultu na ZČU v Plzni obor
Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.
Ihned po studiu na VŠ jsem nastoupil na
naší ZŠ v Tlučné.
Mezi mé záliby a koníčky patří sport, zej
ména fotbal, kterému se věnuji aktivně od
malička až do teď. Mezi další mé oblíbené
sporty patří cyklistika a lyžování.

První den v nové funkci – vítání prvňáčků.

Jak dlouho působíte na ZŠ s MŠ Tlučná

management školy.

se o těchto plánech dozví i rodiče a široká

a na jaké jste dosud pracoval pozici/pozi

Na co se v nové funkci těšíte?

veřejnost. Nerad prozrazuji a slibuji plány

cích?

Těším se na nové úkoly, výzvy, projekty

a akce, které bych nemohl splnit, tudíž až

Na škole působím od roku 2011 jako učitel

a spolupráci s celým pedagogickým sbo

některé projekty budou spuštěny, rád

tělocviku, občanské výchovy a předmětu

rem, na spolupráci s žáky, rodiči, obcí

informuji širokou veřejnost.

člověk a zdraví.

a dalšími partnery.

Ale přece jenom jeden z nejbližších plánů

V období 2013–2017 jsem vykonával funk

Je něco, čeho se naopak obáváte?

bych mohl prozradit, a to realizaci pozem

ci školního metodika prevence a v roce

Neřekl bych obávám, ale člověk by měl mít

ků a školní zahrady pro výuku pracovních

2016 jsem začal vykonávat funkci vý

určitě respekt před vedoucí pozicí jako je

činností.

chovného

ředitel školy.

Chtěl byste na závěr ještě něco dodat?

i v současnosti.

poradce,

kterou

zastávám

Přece jenom s vedoucí funkcí se pojí velká

Rád bych využil to dobré a osvědčené z mi

Co Vás přimělo přihlásit se do konkurzu na

zodpovědnost za rozhodnutí, která člověk

nulosti a spojil to s novým, moderním a tím

ředitele školy?

udělá.

posunul školu ke zlepšení jejího renomé.

Rád čelím novým výzvám a pozice ředitele

Máte už nyní nějaké konkrétní plány, kte

Věřím, že pomohu ZŠ a MŠ v dalším rozvo

školy je velká výzva. Možnost podílet se na

ré se chystáte v blízké budoucnosti či

ji a budování image školy jakožto moderní

chodu celé mateřské a základní školy mne

delším horizontu realizovat?

ho a kvalitního vzdělávacího zařízení.

lákala.

Plánů by bylo spousty, ale již nyní jsem

Budete i nadále vyučovat?

zjistil, že je potřeba nejprve porozumět

Moc děkuji za čas, který pan ředitel

Pár hodin ještě učit budu, konkrétně tělo

fungování celé školní organizace a posléze

věnoval tomuto rozhovoru a přeji mu

cvik a člověk a zdraví. Samozřejmě oproti

se mohu naplno pustit do různých projek

pevné nervy a mnoho úspěchů a radostí

předchozím rokům se můj pracovní čas ze

tů a nových plánů. Některé projekty už se

v nové funkci.

samotného vyučování přeorientuje na

pomalu začínají rozjíždět. V nejbližší době

Michala Mathauserová

Poděkováníodcházejícímu řediteli ZŠ s MŠ Tlučná panu Mgr. Karlu Radovi (1992-2019)
Vážený pane řediteli,
chtěli bychom Vám veřejně poděkovat za vše, co jste za posledních 27 let udělal pro naši školu a školku. Škola pod Vaším
vedením zkrásněla a výsledky Vaší obětavé práce jsou viditelné.
Přejeme Vám pevné zdraví a abyste zasloužený odpočinek trávil pouze tím, co Vám dělá radost.
Jan Opl, starosta obce
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Tl u čen ský

Horníci, fotbal, ZŠ s MŠ

zp ravod aj

Jak jsme si užili hornický den v Sokolově
Ve dnech 6.–8. 9. 2019 se náš spolek zú

městí, kde se jednotlivé spolky seřadi

častnil na pozvání kamarádů ze Soko

ly před tribunou v čele s praporečníky.

lova

dne. Akci

Po krátkém zahájení a uvítání obdržel

předcházelo zajištění dopravy a uby

každý spolek pamětní pentli na prapor

jejich

hornického

tování, které jsme nakonec sehnali

a někteří členové spolků byli vyzna

v penzionu Marie. První den se konalo

menáni. Zbytek dne jsme strávili na

uvítání účastníků v restauraci Dole

náměstí,

prohlídkou

města

nebo

v dole. Druhý den v sobotu byl sraz všech

návštěvou atrakcí, které zajišťovala

účastníků v pivovaru Permon, odkud po

armáda ČR. Večer byl zakončen video

seřazení vyšel průvod hornických spol

mappingem na budově Hornického do

ků, tzv. hornická paráda, do ulic. Trasu

mu. A v neděli vlakem v 9 hodin hurá

hornické parády lemovali místní občané

domů. Akce se všem moc líbila a těší

i hosté a dotvářeli atmosféru průvodu.

me se na další 28. 9. ve Zbůchu.

Ten svoji cestu zakončil na Novém ná

Antonín Cubera
Foto: Marie Cuberová

Fotbal po prázdninách
Soutěžní fotbalový ročník 2018/19 skončil

se budeme muset vyrovnat a poprat, jinak

v propadlišti dějin a pro tlučenský oddíl,

nemáme šanci uspět.

vyjma mládežnických celků, moc úspěšný

Již úvodní dvě kola všechny tyto před

nebyl. A mužstvo po několika letech

poklady naplnila. První kolo a utkání s re

Nábor fotbalistů

Vážení, pokud máte doma chlapce, kteří by
chtěli zkusit hrát kopanou, rádi je uvítáme

opustilo I. B třídu a spadlo do okresního

zervou Horní Břízy znamenalo na jejich

na našem stadionu. Máme v přípravě klu

přeboru.

hřišti porážku 3:2. A po druhém kole máme

ky od 4 let věku.

Nezbývá nám teď nic jiného, než se vy

na našem kontě pouze jeden bod za

Na hřišti je přítomen správce nebo v době

hrabat zpět mezi mužstva hrající krajské

porážku na pokutové kopy na trávě v Led

tréninků v odpoledních hodinách i trenéři

soutěže, kam Tlučná historicky určitě

cích.

či vedoucí jednotlivých mužstev, kteří Vám

patří.

Další dvě kola již přinesla kýžená vítěz

ochotně podají podrobnější informace.

Jednoduché to nebude, na Tlučnou se bude

ství. Kontakt s čelem tabulky jsme neztra

Když na pár hodin opustí telefony či počí

každý soupeř chtít vytáhnout. Budou se

tili, ale je to pouze začátek. Stále máme na

tač, možná že objevíte ve svém potomkovi

hrát i čtyři derby zápasy (Nýřany, Líně,

čem pracovat, aby se výkony zlepšovaly

skryté vlohy.

Zbůch, Sulkov) a ty mají svá specifika.

a odstranily se neduhy ve hře. Základem je

Samozřejmě rozhodčí budou mít také

ovšem stoprocentní nasazení, bez kterého

okresní úroveň. Diváci k nám budou ne

to nepůjde.

Jaroslav Netrval

přející a někdy až fanatičtí, ale s tím vším

Třídíme eko-logicky?
V úterý 17. 9. a ve čtvrtek 19. 9. prožili žáci Základní školy v Tlučné dopolední
výuku na netradičním místě – na skládce. V rámci environmentální výchovy
navštívili výukové středisko Ekodepon v Černošíně. Dozvěděli se, co se s odpadem
děje po odhození do různě barevných popelnic, jakým nejefektivnějším způsobem
odpad třídit, jaké materiály se dají recyklovat opakovaně nebo jak skladovaný od
pad energeticky využít.
Velmi poučná byla také procházka po celém areálu, žákům pomohla propojit teo
retické informace s realitou. Zároveň se také mohli přesvědčit o tom, že ekologie
je v současné době velmi aktuálním tématem a že pouhé třídění odpadu už nemu
sí stačit.
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Taneční klub, myslivci

Taneční klub Tlučná tančil ve Střelských Hošticích
Letos se Taneční klub Tlučná vydal
na 8denní letní taneční soustředění
do Střelských Hoštic, které proběhlo
v termínu 17. 8. – 24. 8. 2019. Sou
středění se účastnily zatím pouze
děti ze Zorra spolu se mnou a Míšou
Jeníčkovou.
Po příjezdu do areálu školy v přírodě
jsme byli příjemně překvapeni.
Čekalo nás krásné ubytování ve
čtyřlůžkových pokojích, každý se
sociálním zařízením, a perfektně vy
bavený areál. Ale hlavně jsme si
mohli vybírat ze čtyř prostorných
tanečních

sálů.

Postupně

jsme

všechny vyzkoušeli a byli jsme
spokojeni.

Foto: Radovan Osoba

Tréninkový program jsme měli nabitý od
rána do večera. Probíhal ve čtyřech fázích:

házení šipkami do terče, prolézání lanové

zakončili nákupem suvenýrů a trdelníků.

před snídaní běh kolem areálu a ranní roz

opičí dráhy atd. Nejprve soutěžily děti

Na závěr celého soustředění nás čekal

cvička, dopolední 2,5hodinový trénink, od

a potom jsme si úlohy prohodili. Děti sto

slavnostní večer, na kterém děti předvedly

polední 2,5hodinový trénink a večer ještě

povaly čas a rozdávaly body a dospěláci zá

vše, co se za celý týden naučily, převzaly si

švihadla a strečink.

vodili. Středeční večer jsme zakončili

taneční certifikáty, ceny za recesiádu a za

Samozřejmě jsme jen netančili, ale i rela

posezením u táboráku, opékali jsme kýtu

hrály si netradiční živé pexeso.

xovali. Každý den jsme se při poledním kli

na rožni, děti opékaly topinky i buřty a vše

Soustředění jsme strávili společně s TS

du koupali v řece Otavě. I když byla voda

doprovázel přednes skvělých básniček,

Quick Dance. Některé aktivity probíhaly

studená, děti to neodradilo a nadšeně se do

které děti samy složily.

společně s nimi a některé samostatně. Sou

ní vrhaly.

Čtvrteční odpoledne jsme vyrazili na výlet

středění se všem líbilo, atmosféra byla přá

Jeden den jsme se naučili cup song

na nedaleký hrad Rabí. Hrad jsme si užili

telská a všichni už se těšíme na příští

(hru s kalíškem), na který jsme si vyrobili

i s komentovanou prohlídkou a úžasným

prázdniny.

vlastní hudební nástroj. Další den pro

promítáním ve sklepení hradu. Měli jsme

Bohatou

běhla recesiáda, na kterou dospěláci při

možnost spatřit i živé hradní dravce, kteří

www.tktlucna.cz

pravili pro děti několik stanovišť s úkoly –

se nám vznášeli nad hlavami. Vše jsme

fotogalerii

naleznete

na:

Marie Zemanová

Vlčata navštívila vlky
Vlčata zahájila druhou sezonu mysliveckého kroužku výletem na
Šumavu, kde navštívila vlčí výběh na Srní. Z čtrnáctičlenné smečky se
nám ukázalo jen sedm vlků. I tak to bylo velmi pěkné. V obci Srní mají
i jiné vzdělávací a zábavné vyžití pro děti, například mravenčí stezku,
kde si vlčata vyzkoušela své znalosti o přírodě. Při zpáteční cestě jsme
udělali malou zastávku v Prášilech, mají tam botanickou zahradu
a pod zahradou je výběh s bizony americkými. Vrátili jsme se unaveni,
ale plni příjemných zážitků.
O všech našich aktivitách si zapisujeme poznámky do naší kroniky.
Budeli mít někdo zájem, můžeme ji zapůjčit k nahlédnutí.
Foto: Dagmar Hauerová

A co nás s vlčaty čeká na nejbližších schůzkách?

Jelikož se blíží zima, začíná se přikrmovat zvěř. Proto budeme vyrábět krmítka pro ptáčky a krmelec, o který se budeme společně starat.
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Florbal, SPCCH

Sezona začíná už tradičně na Přimdě
Blížící se konec léta je pro
tlučenský florbal znamení,
že se jede na soustředění.
Tradičně a každoročně se
florbalisté

připravují

na

novou sezonu na Přimdě,
kde naplno využívají roz
lehlý sportovní areál. Celá
akce je připravována ve
spolupráci
kroužkem

s

Tanečním

Miluše

Petrá

kové.
Hráči pro tréninky využívají
prostornou tělocvičnu, kde
nacvičují

herní

Foto: Vlasta Růžičková

situace

a provádějí florbalová cvičení. V podve

Cup, na kterém tlučenští florbalisté

kým florbalem (dříve Česká florbalová

černích hodinách nechybí kompenzační

nemohli chybět. Své síly si změřili starší

unie) přihlášeno družstvo mužů, tak jim

cvičební jednotka pod vedením zkušené

žáci, mladší žáci a elévové.

držme palce, ať se jim daří.

lektorky. V případě příznivého počasí, kte

Letos poprvé budou hrát i starší žáci

Máte doma malého neposedu, který by si

ré bývá v posledních několika letech

„velký“ pětkový florbal (5+1), který hráli

chtěl florbal vyzkoušet? Přiveďte ho na tré

pravidlem, chodí děti na venkovní travna

v loňském roce jen mladší žáci. Pořádat své

nink, trenéři rádi přivítají nové zájemce.

té hřiště a do přírody, kde se věnují volno

turnajové dny budou ve sportovní hale ve

Aktuálně florbal potřebuje posílit katego

časovým sportovním aktivitám. Velký dík

Šťáhlavech. První letošní turnajový den

rii přípravky, tedy ročníky narození 2011

patří všem trenérům, kteří nepodcenili

odehrají starší žáci v sobotu 28. 9. v Ta

a mladší.

přípravu, a tak si všichni mohli užívat po

chově. V tlučenské tělocvičně pořádají své

Rozpis tréninků a více informací najdete

hodové dny naplněné sportováním.

turnajové dny ostatní věkové kategorie.

na webu www.florbal-tlucna.cz a na

Další tradiční zářijová akce je Starosta

Letos poprvé je do soutěže pořádané Čes

Faceboku a Instagramu.
Vlasta Růžičková

Tlučenští senioři zabodovali
na dalších hrách
Senioři ze SPCCH Tlučná se zúčastnili 11. září
v Plzni za OC Plaza Sportovních her seniorů 2019.
Pořadatelem byla Plzeňská krajská asociace Sport
pro všechny ve spolupráci s ÚMO Plzeň 1,
Magistrátem města Plzně, Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou a žáky 31. ZŠ.
Své síly jsme změřili v těchto sportovních disciplí
nách: jízda na koloběžce, hod na cíl, nordic
walking, hod oštěpem, biatlon (chůze na lyžích,
lukostřelba).
Disciplíny byly jednoduché a snadno zvládnutelné,
odborně pomáhali školení instruktoři, ale dobrou
náladu a chuť do pohybu si každý příchozí přine

Foto: Ladislav Loužek

Věk 60–67 let: 1. Miroslav Fait, 2. Ladislav Loužek, 4. Jaroslava Faitová,

sl s sebou, vždyť „POHYB JE ŽIVOT“. Bylo to sku
tečně příjemně strávené dopoledne a navíc jsme

5.–6. Emilie Loužková z 15 účastníků
Věk 75+: 3. Aleš Jelínek ze 17 účastníků

vybojovali skvělá umístění:

Emilie Loužková
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SPCCH, taneční kroužek

Kam letos senioři zamířili na rekondiční pobyt?
Svaz SPCCH Tlučná absolvoval od 8. do 14. 6. 2019 rekondiční pobyt ve Veselí nad
Lužnicí. Tentokrát shrnutí celého pobytu a to, jak se nám tam líbilo, nejlépe vystihuje
příspěvek manželů Brodských, který napsali do návštěvní knihy:
„Ve Veselí nad Lužnicí v hotelu Lucia, prožili jsme krásný týden, všude to tak nebývá.
Po rozcvičce bohatá snídaně, potom možný celodenní relax ve vaně.
Koho ještě nohy nebolí, mohl dělat procházky po okolí.
Kdo zase v horkých dnech se zvlažit chtěl, do Veselských pískoven za vodou a pivem jel.
Jídlo bylo chutné, všeho bylo dost, hotelový personál měl s námi svatou trpělivost.
Všem Vám ještě jednou patří velké díky, a co Vám nakonec povíme?
Že se sem, bude-li to možné, zase rádi vrátíme.

Foto: Ladislav Loužek

Členové ZO SPCCH z Tlučné u Plzně.“

Taneční kroužek vyrazil na letní soustředění
Taneční kroužek se společně s flor
balovým oddílem poslední prodlou
žený víkend v srpnu vydal na
soustředění na Přimdu.
Na soustředění se s dětmi, tak jako
každý rok, začínáme připravovat na
další taneční soutěžní sezonu. Pět dní
bylo naplněných tancem různého
žánru, posilováním, trénováním kon
dičky, ale i protahovacích cviků na
uvolnění bolavého těla po trénincích.
Také jsme si užili spoustu zábavy
a legrace při různých hrách a soutě
žích, děti soutěžily v družstvech, kte
rá byla na konci soustředění vyhod
nocena, a děti si domů odvezly pěkné
ceny. Soutěž jsme měli také v šipkách,
ve stolním fotbale, v kulečníku a ve
skákání přes švihadlo. Dále jsme

Foto: Radek Šedivý

navštívili bazén, vystoupali jsme na zří

Nikomu se domů moc nechtělo, a tak se bu

tance), můžete se přijít podívat na trénink.

ceninu hradu Přimda, kde jsme čekali na

deme těšit na další rok.

Rádi přivítáme chlapce.

západ sluníčka. Starší děti si prověřily své

Děkuji Kateřině a Markétě, že si udělaly

Od ledna nás čekají soutěže pódiových

síly a schopnosti v orientačním běhu po

v neděli čas a na celý den za námi přijely.

skladeb CSH ve školách plných zdraví

okolí Přimdy. I když jsme na Přimdě byli

Markéta se starší věkovou kategorií zača

(19. 9. 2019 jsem se účastnila semináře

už poněkolikáté, vždy pro děti připravíme

la nacvičovat choreografii na sezonu 2019

v Praze, kde jsem se dozvěděla o nových

nové aktivity.

2020.

pravidlech soutěže CSH pro rok 2020), dále

Počasí nám po celou dobu soustředění přá

A je tu září, začala další soutěžní sezona

soutěže Děti v akci, YCUP, O nejlepší

lo, a tak děti nebyly jen uzavřené v ta

a my začali trénovat.

pohybovou skladbu, Pódiové skladby

nečním sále, ale užily si i čerstvého vzdu

Taneční kroužek má dvě věkové kategorie

v Tlučné. A třeba se objeví i nějaká nová

chu na procházkách nebo i při cvičení

dětí I. 5–9 let, II. 10–16 let

soutěž, kde jsme ještě nebyli a můžeme ji

v přírodě a na hřišti.

Trénujeme v tělocvičně ve středu a v pátek.

vyzkoušet.

Bohužel čas utíkal rychle a byl tu poslední

Kdybyste měli zájem o tanec (jednoduché

Miluše Petráková, Simona Vašáková,

den, kdy jsme zabalili, uklidili a museli

choreografie na různé žánry hudby, street

Marie Meszárošová

domů.

dance, standardní a latinskoamerické
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YMCA, hasiči

Jak funguje pobočka YMCA v Tlučné
Pracující skupina Sluníčko v Tlučné půso
bí již třetím rokem jako pobočka plzeňské
YMCA.

YMCA

je

největší

světová

křesťanská organizace pro děti a mládež,
která v tomto roce slaví 175. výročí od za
ložení. Kromě křesťanských hodnot chce
me dětem předávat pozitivní vztah ke
svému okolí a skrze naše kurzy se v sou
časné době soustředíme na výuku angličti
ny s rodilými mluvčími z Ameriky.
V nedávné době skupina Sluníčko pořáda
la v hasičské zbrojnici s podporou obce
Tlučná Lego Párty. Zájem o akci byl oprav
du vysoký. Bylo zaregistrováno přes
80 dětských stavitelů, každý z nich mohl
obejít

stanoviště,

kde

se

Foto: Magda Kucová

vyrábělo,

malovalo na obličej, stavělo z lega, každý

zaměřen, kromě jiného, na výuku anglic

Od září jsou otevřeny tři kurzy anglického

stavitel mohl také vyzkoušet svou fyzickou

kého jazyka naprosto přirozenou formou

jazyka: pro děti od 3 do 6 let, pro starší děti

zdatnost na opičí dráze. V neposlední řadě

a bylo na něm 7 rodilých mluvčí, kteří s dět

od 6 do 15 let a v neposlední řadě kurz pro

zazněl příběh dvou stavitelů. Dětem vyšli

mi trávili čas. Na tábor letos, stejně jako

dospělé. Všechny kurzy jsou vedeny

vstříc i tlučenští dobrovolní hasiči, kteří

minulý rok, zavítala Policie ČR, která mě

hravou formou, děti vyrábějí, hrají si,

jim ukázali hasičská zásahová vozidla.

la pro děti připravený program. Policisté

společně s námi dělají vědecké experimen

První týden prázdnin se v Tlučné usku

mimo jiné nechali děti sedět na motorkách,

ty, společně zpíváme, bubnujeme, a to vše

tečnil tábor s tématem Neuvěřitelný závod

spustit majáky, povídali si s nimi. Věříme,

v anglickém jazyce.

(The Incredible Race). Děti cestovaly ze

že si děti jejich návštěvu velmi užily. Tábor

Pro více informací můžete navštívit web

světadílu na světadíl a o každém se mnohé

mohl letos navíc poskytnout vyšší komfort

www.plzen.ymca.cz/aktivity/skupina

naučily. Tábora se zúčastnilo 25 dětí a bylo

než v loňském roce, díky daru od obce

slunicko nebo se můžete podívat na

jim k dispozici 12 vedoucích, kteří měli při

Tlučná jsme mohli pořídit stan, sportovní

facebookové stránky Sluníčko Tlučná.

pravený pestrý program. Tento tábor byl

vybavení a také stolní hry pro děti.

Věra Burianová

Mladí hasiči strávili víkend v Železné Rudě
Letos jsme tradiční víkendový pobyt 14.–16. 6. prožili
v Železné Rudě ve skiareálu Samoty. Odjezd byl v pátek
v 16 hodin vlakem. Po příjezdu se děti ubytovaly a ode
šly na večeři. Ráno po snídani všechny čekala prohlídka
města a také návštěva výstavy v infocentru. Děti se
seznámily s přírodou Šumavy a historií lyžování. Od
poledne nás čekal výlet na přírodní koupaliště Žabáky,
kde jsme si užili krásný den u vody. Na večer nám za
městnanci areálu připravili grilování, čekaly nás steaky
a buřty. Po večeři si někteří zasportovali na tenisovém
hřišti. V neděli nám počasí překazilo plány a my zůstali
na ubytovně, kde jsme hráli hry a mladší děti sledovaly
pohádky v televizi. Po obědě děti uklidily pokoje, sbalily
si svoje věci, poděkovaly za služby a dobré jídlo a vydaly
se na cestu domů. Všem se tento víkend líbil.

Foto: František Vild

Alena Filipová
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Hasiči, seriál o hornictví

Jak dopadl hasičský memoriál?
První zářijovou sobotu se konal 7. ročník
Memoriálu Rudolfa Homolky a Lubomíra
Filipa v netradičním požárním útoku sou
těžních družstev mužů a žen.
Bohužel již několik let po sobě je na téhle
hasičské soutěži velmi malá účast druž
stev z okolních sborů. Nejinak tomu bylo
i letos. Tlučenští hasiči se ale nevzdali a na
poslední chvíli dali dohromady ještě jedno
družstvo. Seznam družstev: Tlučná A,
Tlučná B, Tlučná ženy a Lochousice.
První část – požární útok – zvládla všech
na družstva perfektně.
Následovala tajná disciplína, při které
musel každý člen družstva po odstartování
vyběhnout na trať, 10x oběhnout železnou

Foto: Petr Špachmann ml.

tyč zatlučenou do země, následně přenést

dalšího člena družstva. Tahle část měla největší úspěch. Víte proč? Ne? Zkuste si to.

6kilový hasicí přístroj na vzdálenost

A kdo zvítězil? Všichni, kdo se na přípravě této soutěže podíleli. Děkujeme.

10 metrů, vrátit se zpět a odstartovat

Marcela Špachmannová

Co zažívali nováčci mezi havíři
hoří živý plamínek. I zeptá se svého patro

stojce nebo na potrubí. Vezmeš ji za ten

jako jinde, bylo poučení o bezpečnosti prá

na, jemuž je svěřen do výchovy, na co ty

hák, na kterém visí, a pouštíš ji pomalu

ce a pohybu v dole i na povrchu dolu, včetně

lampy nosí, když je od nich tak špatně

k zoulu (zemi). Zastavíš asi 10 centimetrů

úvodní prohlídky dolu.

vidět. „To se dozvíš, až to bude potřeba,“ zní

nad zoulem a sleduješ, co dělá plamínek

První fází při nástupu na šachtu, asi tak

Teprve ve druhé fázi bylo přidělení práce

patronova odpověď. Skutečně pak jednou

v lampě. Když plamínek zhasne, je tam du

v dole do konkrétní party nebo na samo

nováček dostal kromě své normální fárací

šák a zavoláš na nás, abychom začali rych

statné místo. Už při prvním fárání, kdy

známky ještě jednu tvarově odlišnou

lejc větrat. Pak začneš hledat plyn

nováček neví, co ho opravdu čeká, dostane

známku s tím, že jeho parťák ho poučí o za

výbušný. Ten by mohl být při stropu, jdeš

se mu prvního Poučení o správném

cházení s touto lampou a vysvětlí, k čemu

tedy s větérkou pomalu ke stropu a lampu

chování za jízdy klecí dolů.

lampa slouží. Tak se tedy konečně dověděl

držíš v pravé ruce, až s ní dojedeš do výš

Některý „dobrovolník“ stojící vedle něho jej

Jak „správně“ indikovat.

ky svých ramen, levou ruku ohneš v lokti

začne ochotně poučovat, že přece ví, že

Parťák Ota začal přednášet: „Touhle

a opřeš si ji o hlavu. Tou pravou rukou, kte

vždy, když se hloubí studna, přijde se na

lampou, která se jmenuje benzinová indi

rá drží lampu, přejedeš nad tu ohnutou

vodu. „A proto když klec projíždí skrz tu

kační lampa, se zjišťuje, jestli v ovzduší na

levou a lampou rychle klepneš do levého

vodu, musíš se nadechnout a dech zadržet,

pracovišti nejsou dusivé nebo výbušné ply

lokte. Jasný? Nebo chceš ještě něco vysvět

dokud se ta voda neprojede. Tak pozor,

ny. Když ji neseš, tak s ní moc nemávej ne

lit? Ne? Tak dobrý a my jdeme makat. Jó,

teď“. Chudáček nováček se poslušně na

bo s ní o nic neklepni, aby plamínek

to hlavní bych zapomněl. Když po tom úde

dechne a dech drží, dokud mu ochotný „uči

nevyfoukl z lampy ven. Na předku ti pak

ru do levého lokte lampa zhasne, jsou tady

tel“ nedá povel: „Už můžeš dejchat!“. Že to

ukážu, jak se ty plyny hledají.“

výbušné plyny. To nemusíš hlásit nám, aby

byla sranda, pozná až v okamžiku, kdy se

Když přišli na předek a odložili kabáty, po

nevznikla panika, ale rychle běž k telefonu

všichni v kleci začnou řehtat.

učování pokračovalo: „Ty máš teď za úkol

na kříži (křížení chodeb) a zavolej bezpe

Když se nováček trochu otrká, dostanou se

hledat, jestli se sem nedostaly plyny. My

čáka. Dřív jak za hodinu tu indikaci ne

mu i jiná poučení. Tak například si všimne,

teď musíme dělat na předku a ty občas, při

prováděj, hodinky doufám máš.“

že někteří havíři nosí kromě elektrických

tom odbíhání vozů, budeš indikovat. Vě

Pokračování příště.

nabíjecích lamp i zvláštní lampy, v nichž

térku (lampu) máš pověšenou někde na
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Z Tlučné do Ameriky na světové skautské jamboree
Na přelomu července a srpna tohoto roku

ných světových náboženství, zvyky

zaplnili světová média a jeden nenápadný

a kulturu ostatních států či kreativní

americký stát skauti z celého světa. Ko

a výtvarné programy. Jeden ze

nalo se totiž světové skautské jamboree,

dvanácti dnů, které na akci strávili,

největší skautské setkání na světě. To je

byl tzv. kulturním dnem, během kte

pro mnoho skautů životním zážitkem. I já

rého každý jamoddíl připravil své

jsem měla příležitost se na něj podívat, a to

národní či typické jídlo a nabízel ho

z pozice členky IST (international servis

skautům z jiných zemí.

team), tedy dobrovolnice, která pomáhala

Celé jamboree z pohledu členky IST

zajišťovat chod celé akce. Oproti tomu děti

však bylo docela jiné. Měla jsem prá

a mladiství mladší osmnácti let byli na ak

ci, kterou jsem si mohla před začát

ci jako účastníci a právě pro ně byla tato

kem akce vybrat. V mém případě to

akce určená. Na jamboree přijeli ve skupi

byla pomoc v obchodě s občerstvením.

nách, takzvaných jamoddílech, v počtu

Mojí náplní práce tedy byly nejrůz

36 dětí a 4 vedoucí. Česká výprava měla ta

nější činnosti – práce s pokladnou,

kových skupin celkem devět.

vaření kávy či prodávání zmrzliny.

Co se týče programu, ten byl pro účastníky

Může se to zdát jako nijak nezají

opravdu bohatý. Na výběr měli nespočet

mavá práce, ale vůbec tomu tak není.

adrenalinových sportů, jako například

Všichni skauti, kteří do obchodu přicháze

velmi obohacující – moji kolegové a kolegy

skateboarding a BMX kola, vodní aktivity

li, byli velmi milí a s každým jsem se sna

ně byli například z Dánska, Finska, Ame

včetně paddleboardingu a raftingu, střel

žila prohodit alespoň pár slov. Díky tomu

riky, ale i z Taiwanu či Bangladéše. Kromě

bu z různých zbraní či lezeckou stěnu.

jsem poznala spoustu nových lidí, ale také

práce jsem však měla spoustu volného ča

Kromě nespočtu sportů si však mohli zvo

si vylepšila své jazykové dovednosti. Mimo

su, ve kterém jsem se mohla účastnit

lit i program zaměřený na poznávání růz

jiné práce v mezinárodním prostředí byla

stejných aktivit jako účastníci, zajít na
přednášku vnuka zakladatele světového
skautingu nebo si zacvičit jógu s ostatními
skauty.
A pokud bych měla celé jamboree nějak
shrnout? Je to nezapomenutelný zážitek,
který za cestu přes půl světa určitě stojí, ať
už se člověk účastní jako mladší účastník,
člen IST nebo vedoucí. Ta atmosféra mezi
národního prostředí, které snad nemůže
být mezinárodnější, je naprosto nezaměni
telná a zkušenosti a zážitky, které si člověk
z tak velké akce odveze, se ničemu nevy
rovnají.
A příští jamboree? To se uskuteční v Jižní
Koreji v roce 2023 a skauti po celém světě
už se nemůžou dočkat!
Kamila Růžičková (Ananas)
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