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Slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám prostřednictvím
Tlučenského zpravodaje vstoupili v tomto

Slovo
šéfredaktorky
Milí Tlučeňáci,

adventním čase do Vašich cukrovím provo
něných a vánočně vyzdobených domovů

nevím, jak to vidíte Vy, ale mně se zdá, že

a poděkovali Vám za Vaši celoroční podpo

je to nedávno, když jsme si společně přáli

ru a pomoc při zvelebování naší obce.

pěkné léto, a najednou je tady konec roku.

S hrdostí jsme 10. prosince převzali při pří

V posledním letošním čísle se Vám snaží

ležitosti slavnostního setkání vítězů sou

me opět shrnout to nejdůležitější, čím se

těže „Vesnice roku 2019“ v Senátu

zabývá vedení obce, a přinášíme i čerstvé

Parlamentu ČR ocenění za získání Modré

informace z jednání zastupitelstva.

stuhy. S tím se pojí mimo jiné i možnost

Připravili jsme také přehled akcí, které si

čerpání dotace ve výši 600 tis. Kč, která

už teď můžete zapsat do svých diářů. A zdá

bude v příštím roce použita na rekonstruk

se, že příští rok se máme opět na co těšit.

ci hasičské zbrojnice.

Prostor věnujeme i tlučenským spolkům,

Na začátku právě končícího roku jsme měli

aby měly mimo jiné možnost poděkovat

před sebou několik důležitých úkolů.

svým členům i příznivcům za vše, co pro ně

Jedním z nich bylo zabránit obřímu skleníku na tzv. haldě – odvalu po těžbě černého uhlí.

v tomto roce ve svém volném čase vykonali.

Jsme rádi, že Vás můžeme informovat o tom, že se investor na základě našich požadav

A na závěr mi nezbývá než Vám také podě

ků a připomínek rozhodl projekt skleníku nerealizovat.

kovat za přízeň a za celou redakční radu

Další dlouhodobou prioritou je realizace cyklostezky v údolí Vejprnického potoka. S potě

popřát krásné Vánoce a ať je rok 2020

šením můžeme konstatovat, že v září byla podána žádost o stavební povolení a začátkem

přesně takový, jaký si ho přejete mít.

prosince žádost o dotaci z evropských fondů. Naše obec také nikdy nebyla blíže omezení

Šťastné a veselé!

průjezdu těžké tranzitní dopravy na hlavním průtahu obcí. Dlouhodobou snahu obcí

Michala Mathauserová

Tlučná a Vejprnice přiblížilo k definitivnímu zákazu průjezdu vydání opatření obecné
povahy MěÚ Nýřany Odboru dopravy z října tohoto roku, které omezuje tranzitní dopra
vu na této frekventované komunikaci. V současné době se pracuje na projektu pro
stavební povolení na kulturně společenské centrum se sálem, moderní knihovnou a zá
zemím pro spolky na místě bývalé školy, jehož vizualizaci najdete na str. 3.
Ve spolupráci s obcí Vejprnice nadále řešíme dopravní obslužnost naší společné linky
č. 55 na roky 2020 až 2030. Od 1. 9. 2020 by se tak měl zvýšit komfort cestujících –
požadujeme nové autobusy, všechny nízkopodlažní a klimatizované. Těší nás také získání
dotace ve výši 560 tis. Kč od Plzeňského kraje, díky které můžeme v příštím roce posílit
a zmodernizovat kamerový systém a eliminovat tak kriminalitu v Tlučné. Jsme rádi, že
se obci naskytla možnost koupit tzv. lékařský dům, čímž chceme aktivně přispět k za
chování lékařské péče v obci.
Při setkání v senátu zaznělo přání starostům, aby starostí měli co nejméně a brzy nastala
doba, kdy se tato funkce bude jmenovat optimisticky „radosta“. My Vám, naši milí spoluobčané, také přejeme, abyste v tom nadcháze
jícím roce měli co nejméně starostí a abyste zažívali mnoho úspěchů a radostí ve zdraví a v kruhu rodinném.
Jan Opl, starosta
Oldřich Rozšafný, místostarosta

Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje

Ze zastupitelstva konaného 6. 12. 2019
ZO schválilo:

► smlouvu s ČSAD autobusy Plzeň a. s. na ► přijetí dotace od MV na zásahy hasičů

► IV. úpravu rozpočtu obce na rok 2019,

zajištění společené autobusové dopravy

mimo katastr Tlučné ve výši 34 292 Kč,

► rozpočet obce na rok 2020 a střednědo pro obce Tlučná a Vejprnice (linky č. 55)

► přijetí dotace od Plzeňského kraje na

bý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022,

částečnou úhradu nákladů na zajištění

od 1. 9. 2020,

► memorandum o spolupráci v cestovním ► „Pilotní projekt veřejného osvětlení pečovatelské služby ve výši 92 545 Kč,
ruchu mezi Tlučnou a městem Plzeň,

V Rybníčkách",

► koupi lékařského domu (č. p. 470),

► novou podobu a zpracování projektu

► vyhlášku č. 3/2019 o odpadech (doplnění ZO bere na vědomí:

multifunkčního objektu s knihovnou,

o informaci o sběru jedlých tuků a olejů

► nebude realizován projekt Tuzemka,

společenským sálem a zázemím pro

a aktualizace počtů sběrných nádob),

► záměr MŽP modernizovat železniční

zájmovou činnost (oproti původnímu návr ► podání žádosti o dotaci na optimalizaci trať PlzeňDomažlice (úsek Plzeň
hu nebude součástí objektu obecní úřad,

a modernizaci učeben ZŠ (pracovní dílny, Chotěšov),

což přinese výraznou finanční úsporu),

cvičná kuchyně),

vizualizaci najdete na str. 3,

► podání žádosti o dotaci na rekonstrukci dopravy na silnici II/203 (průtah obcí).

► omezení průjezdu těžké tranzitní

hasičské zbrojnice,

Na jednání zastupitelstva převzali ocenění tito občané:

Kristýna Benešová – za příkladnou pomoc při záchraně života

Dodatečně po jednání si ocenění převzali:

Mgr. Karel Rada – za dlouhodobou činnost pro rozvoj školy v Tlučné

Zdeněk Folda – za obětavou práci pro tělovýchovu v Tlučné

Vlasta Růžičková – za příkladnou práci s mládeží v oblasti sportu

Mgr. Václav Vrbík, MBA – za rozvoj obce v oblasti

npor. Bc. Ladislav Fronk – za dlouhodobou spolupráci s obcí v oblasti

přeshraniční spolupráce

bezpečnosti

Foto: Martin Pospíšil

Proč chce obec kupovat lékařský dům?

Hlavním důvodem je, aby obec měla možnost aktivně ovlivňovat zachování
lékařské péče a snažit se o návrat pediatra a zubního lékaře nabídnutím
vhodných podmínek.
Obec do budoucna počítá s postupnou rekonstrukcí objektu prostřednictvím
dotací a za zajímavé pokládá i možné využití přilehlého pozemku
sousedícího s domem s pečovatelskou službou.

Rady občanům

Víte, že...

Foto: Michala Mathauserová

...sběrný dvůr bude otevřený i na přelomu roku?

pondělí 23.12. 2019 – otevřeno

sobota 28.12. 2019 – otevřeno

středa 1.1. 2020 – zavřeno (svátek)

středa 25.12. 2019 – zavřeno (svátek)

pondělí 30.12. 2019 – otevřeno

sobota 4.1 2020 – otevřeno
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Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje, novinky

Zajímavosti z obce

Nové knihy

Vizualizace nového multifunkčního objektu
s knihovnou a společenským sálem

Knihovnice doporučuje:
Ivanka Devátá
Džungle v kuchyni
Známá česká herečka
tentokrát vzpomíná
na své kuchařské za
čátky.

Beletrie
Rix, D. – Fotografie
Pohled z ulice Školní

Husemann, D. – Lovci knih
Tolkien, J. R. R. – Pád Gondolinu

Co má zahrnovat chystaná modernizace železnice?
Po jednání s technickým náměstkem SŽDC, Ing. Radimem Brejchou, Ph. D., má

Vondruška, V. – Kronika zániku Evropy
1984–2054, Smrt ve Vratislavi
KeleováVasilková, T. – Tři sestry

obec potvrzené tyto informace:

Green, H. – Naprosto pozoruhodná věc

• plánovaný termín zahájení je rok 2022, realizace bude trvat cca 2 roky,

Ferrante, E. – Temná dcera

• trať bude elektrifikovaná a výhledově pouze regionální (mezinárodní a nákladní

Gabaldon, D. – Paměť kostí

doprava bude přesunuta na novou rychlostní trať při dálnici D5),

Hlavinková, L. – Kdo šije u Podolské?

• v Tlučné zůstanou oba železniční přejezdy – dojde k jejich doplnění o závory

Brown, S. – Zuřivost

a chodníky,

Atkinson, K. – Přepis

• zastávka a peron budou nově zbudovány na druhé straně kolejí směrem

Bryndza, R. – Kanibal z Nine Elms

k Nýřanům,

Omer, M. – V mysli vraha

• na místě stávajícího železničního mostu bude vystavěn nový s průchodem pro

Mayne, A. – Teorie vraždy

pěší a stezkou pro cyklisty,

Thomas, B. – Dost dobrá matka

• pod dálničním přivaděčem u Nýřan nově vznikne podchod,

Edvardsson, M. – Skoro normální rodina

• nový povrch přinese snížení hluku.
V případě zájmu o další informace se můžete obrátit na obecní úřad.

Beletrie mládež

Obec má nový traktor

Frixe, K. – Čarokrásné knihkupectví

Na nový přírůstek do technického parku obce byla použita dotace ve výši 500 tis. Kč

Stanton, M. – Třídní šašek. Na scénu!

od MŽP ČR, kterou obec obdržela za zisk Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2018.

Nilsson, F. – Ve škole se dějou věci!

Traktor bude pracovní četa využívat k zimní i letní údržbě obce.

Smolíková, K. – Knihožrouti

Brycz, P. – Kdo se bojí, nesmí do školy!

Naučná
Šíp, K. – Bavič
Remešová, M. – Karel Gott zůstal svůj
Honzák, R. – Vyhořet může každý
Silovský,

L.

–

Slavné

plzeňské

firmy

a podnikatelé
Askwith, R. – Nezlomná (Lata Brandisová)
Witowská, S. – Hlavou proti zdi
Pecka, J. – Toulání za šumavskými sklárnami
Vlasta Pospíšilová
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Pozvánky, novinky

zpravod aj

Předseda kulturní komise vás zve na plánované akce
15. 2. Masopust
22. 2. Maškarní pro děti (pořádají skauti)
7. 3. oslava MDŽ (pro členy pořádá SPCCH)
14. 3. Leskros (pořádá Rozběháme Česko ve spolupráci s obcí)
28. 3. Memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka
(pořádá oddíl gymnastiky)
27. 6. Oslava 905 let obce Tlučná
spojená s dětským dnem a bohatým programem
21., 22. a 28. 8. letní kino

Spolupráce mezi Tlučnou a Floßem se rozšiřuje na místní spolky
Mezi partnerskými obcemi Tlučnou a Floßem probíhá úspěšná spolupráce v oblasti vzdělávání – dochází k pravidelným návštěvám
žáků základních škol. Od příštího roku se spolupráce rozšíří i na oblast místních spolků.
Komise pro přeshraniční spolupráci a evropské dotace oslovila s myšlenkou na spolupráci tlučenský sbor dobrovolných hasičů a míst
ní tělovýchovnou jednotu a příslušné spolky na bavorské straně a navrhla výměnu mládeže v oblasti hasičského sportu a fotbalu se
společnými tréninky a závěrečnými přátelskými soutěžemi. Komisí byly následně vypracovány dvě žádosti o dotaci do fondu EU Cíl
Evropská územní spolupráce, které byly na začátku prosince tohoto roku schváleny. Projekty budou zahájeny na jaře 2020 a potrva
jí do podzimu. Mají se stát základem pro budoucí trvalou spolupráci.
Poskytovatel dotace, Euregio Šumava, vyčlenil na oba projekty celkovou částku ve výši 6 978,16 euro (jedná se vždy o 85 % rozpočtu
daného projektu).
Václav Vrbík

Ocenění Zlaté srdce pro Evropu putuje do Tlučné

Václav Vrbík získal za všechny své přeshraniční aktivity cenu Zlaté srdce pro Evropu,
kterou uděluje Kruh přátel českoněmeckého porozumění. Předávání proběhlo v pondělí
25. 11. na německém velvyslanectví za přítomnosti německého velvyslance v Praze.
Jsme rádi, že právě on je v Tlučné předsedou Komise pro přeshraniční spolupráci
a evropské dotace a k zisku ocenění gratulujeme.

Pracovní četa je na zimu připravena!

Děkujeme všem, kteří se v průběhu roku podílejí na zvelebování obce
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Tlučenský
zpravodaj

Akce v obci, myslivci

Smlouva o partnerství škol podepsána
Spolupráce základních škol z Tlučné a ně
meckého Floβu se dostává na vyšší úroveň.
Díky dispozičnímu fondu Evropské unie
(z programu Cíl Evropská územní spolu
práce) mohou nyní tyto dvě školy naplno
spolupracovat. Ve čtvrtek 24. října k tomu
to učinili krok podpisem smlouvy ředitelé
obou institucí – za českou stranu Tomáš
Vávra, za německou stranu Gerhard Stei
ner.
První kontakt mezi školami navázal již
v září 2018 pan Václav Vrbík. V prosinci
téhož roku přijel osmý ročník německé ško
ly spolu se svým třídním učitelem Marti

Foto: Martin Pospíšil

Fröhlich, starosta obce Floβ pan Günter

Tlučná pan Jan Opl, který zdůraznil násle

nem Schallerem a rektorem Gerhardem

Stich, třetí starostka paní Rita Rosner

dující období, kdy si připomínáme 30. vý

Steinerem do Tlučné, kde došlo k prvnímu

a samozřejmě nespočet vyučujících z ně

ročí Sametové revoluce. A právě bez dří

setkání

žáků.

Proběhl

zde

hudební

mecké partnerské školy.

vějšího otevření hranic by toto partnerství

workshop s jazykovou animací. Poté násle

Na úvod celého slavnostního ceremoniálu

dnes nebylo možné.

dovalo několik výměn, na kterých se

zahrála dudácká skupina Máj. Poté si vzal

Hudba provází tuto spolupráci již od počát

společně poznávali nejen žáci, ale i učitelé.

slovo ředitel tlučenské školy pan Tomáš

ku, a proto jako další vystoupil dětský sbor

Kromě ředitele Gerharda Steinera se k ně

Vávra, který uvítal přítomné hosty, mezi

základní školy Tlučná a následně i skupi

mecké delegaci připojil i zástupce ředitele

kterými byl mimo jiné i pan senátor Pavel

na učitelů z Floβu. Po působivých hudeb

pan Herbert Kraus, bývalý zástupce Hans

Karpíšek. Slova se chopil též starosta obce

ních vystoupeních došlo k vyvrcholení
celého ceremoniálu – k podpisu partnerské
smlouvy. Na závěr zahrály hymny obou
zemí.
Po posílení občerstvením se na školním po
zemku zasadil „strom přátelství“ a všichni
účastníci se přidali k právě probíhajícímu
Průvodu světel.
Na společné večeři se poté učitelé i zástup
ci obou obcí lépe poznali a všichni zúčast
nění se těší na další činorodou a přínosnou
budoucí spolupráci obou škol, a to jak mezi
žáky, tak mezi pedagogy.
Kateřina Jandová

Foto: Martin Pospíšil

Vlčata vyráběla krmítka pro ptáčky
Několik schůzek jsme se v mysliveckém kroužku věnovali ruční práci. Každé z vlčat
si vyrobilo krmítko pro ptáčky. Svůj výrobek si odnesou domů a mohou ptáčky
přikrmovat celou zimu. Jelikož do krmítka patří nějaké to krmení, tak od nás pro
začátek dostanou sáček slunečnice.
Myslivecký spolek a kroužek vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdravíčka v novém roce 2020.
Lesu a přírodě zdar.
Luboš Hauer
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Foto: Dagmar Hauerová
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ZŠ s MŠ

zpravod aj

Školní florbalové úspěchy
Není mnoho sportů, ve kterých bychom mohli porovnat své
síly s ostatními základními školami. Pravidelně se ale
účastníme meziškolních turnajů ve florbalu. I letos jsme po
stavili 3 týmy – dívky (8. + 9. třída) a hochy (6. + 7. třída,
8. + 9. třída).
Mladší kluci sehráli okresní kolo dne 5. listopadu 2019 na
Základní škole v Horní Bříze. Na tomto turnaji skončili těs
ně pod stupni vítězů na krásném 4. místě.
Z důvodu velkého počtu přihlášených družstev se starší hoši
museli do okresního kola probojovat přes kolo okrskové.
Tohoto turnaje se účastnilo 11 týmů a naši borci vybojovali
zlato. Okresní kolo se konalo v Kožlanech 19. listopadu.

Po napínavých soubojích nakonec skončili třetí a přivezli si
bronzové medaile.
Nejdále postoupily dívky. Okresní kolo v Horní Bříze zvládly
na výbornou a zajistily si postup do krajského kola. To se
konalo 29. listopadu v hale Lokomotiva Plzeň. I zde potvr
dily svoji formu a ve velké konkurenci obsadily 3. místo.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem žákyním
a žákům, kteří naši školu tak úspěšně reprezentovali, a ne
smím zapomenout poděkovat trenérům florbalu TJ Tlučná,
kteří se obětavě několikrát týdně dětem věnují.
Markéta Kunstová

Návštěva GEO-centra a zapojení mladších žáků
Další setkání s naší partnerskou školou ve

laboratoř a zkoumání vlastnoručně done

Floβu proběhlo ve čtvrtek 21. listopadu.

sených kamenů. Po pauze na občerstvení

V autobuse do Německa nás tentokrát do

jsme se přesunuli do malého kinosálu, kde

plnili i naši menší spolužáci ze šestých tříd,

jsme sledovali krátký dokument o vzniku

kteří se v rámci tohoto projektu budou jez

Země a následně jsme si prohlíželi výstavu

dit zdokonalovat v anglickém jazyce.

„Systém Země“, která umožňuje pohled na

Pro „starší“ skupinu byl přichystán velice

fascinující vědecké fenomény naší planety

Vzhledem k tomu, že se čeští žáci ještě ně

zajímavý den – vyrazili jsme totiž s žáky

a ukazuje význam výzkumných vrtů.

mecky neučí, probíhala větší část progra

z Floβu do Kontinentálního hlubinného

Vybraní žáci šestých tříd zůstali na půdě

mu v angličtině. Některá slova spojená

vrtu v GEO–centru nedaleko Windisches

německé základní školy. Začali jsme spo

zejména s prostředím školy se pak čeští žá

chenbachu, kde nás provázela paní Vlasta

lečnou výukou tělesné výchovy. V tělo

ci snažili naučit za pomoci svých ně

Konz, česká rodačka. Díky jejímu českému

cvičně byla připravena různá stanoviště,

meckých partnerů a obráceně. Po nároč

výkladu pro nás byla prohlídka snazší

na kterých se žáci v menších českoně

ném programu už nás čekal jen oběd

a o poznání zajímavější. Nejdříve jsme se

meckých skupinkách střídali. Po krátké

a vyrazili jsme nazpět směr Tlučná.

rozdělili do české a německé skupiny a šli

pauze jsme se přesunuli do kmenové třídy,

Zdá se, že zapojení mladších žáků byl dob

jsme si poslechnout výklad o minerálech

kde byly pro žáky připraveny různé úkoly,

rý nápad. Některá přátelství vznikla veli

a horninách a jejich vzniku, kdy žáci

aby se nejen lépe navzájem poznali, ale aby

ce rychle a spontánně, a tak bude další

dostávali různé úkoly. Poté přišla na řadu

také poznali prostředí německé školy.

spolupráce jistě přínosná a smysluplná.
Kateřina Jandová, Zuzana Šamánková
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Florbal, kynologové

zp ravod aj

Florbalový podzim byl nabitý
Florbalová sezona je od začátku září
v plném proudu. Během listopadu uspořá
daly své turnajové dny všechny věkové ka
tegorie mládeže, svoji premiéru v pořádání
si odbyli i muži. Od začátku října se
turnajové dny střídají po týdnu napříč vše
mi věkovými kategoriemi. Jezdí se hrát
nejen na plzeňská sportoviště, ale již tra
dičně do Tachova, Domažlic či Rokycan
a nově do Klatov nebo Kdyně.
Začátkem sezony posílili klub noví hráči,
nejen v nejmladší kategorii, tedy příprav
ce, ale i v ostatních věkových kategoriích.
Členská základna tlučenského florbalu se
tedy utěšeně rozrůstá.
Období Vánoc je spojené se zaslouženým
oddechem a nejen florbalisté čerpají nové
síly do další práce. Tréninky začínají hned
v lednu, kdy čeká všechna družstva další
vlna zápasů a pořádání. Nesmí chybět ani

Foto: Martin Růžička

Přípravka v Rokycanech

Novoroční turnaj s rodiči a přáteli florbalu,

oddílu a všem přejeme hodně sportovních

vánočních

který se bude konat v tlučenské tělocvičně.

úspěchů.

a spokojenosti po celý rok 2020.

Děkujeme trenérům, rodičům a dalším

Čtenářům Tlučenského zpravodaje přeje

podílejícím se na bezproblémovém chodu

celý

florbalový

klub

klidné

svátků

a

mnoho

zdraví

Vlasta Růžičková

prožití

Rok 2019 byl pro kynology velmi úspěšný
Vážený pane starosto,

obě „dámy“ vybojovaly krásné 5. místo

nici nad Labem, kde se paní Ludmila

dovolte mi poděkovat Vám a celému Zastu

a tím si také zajistily své místo na MS ve

umístila na 18. místě a pan Zdeněk na

pitelstvu obce Tlučná za finanční podporu,

Francii.

pěkném 13. místě. Nelze nezmínit, že le

kterou jste nám na r. 2019 poskytli a kte

Dalším velmi úspěšným členem je Hynek

tošní závod proběhl v opravdu velké účasti,

rá nám velmi zásadně pomohla k dosažení

Procházka se psem RTW Say Holubí dům

a to 70 závodníků.

výsledků našich členů, pro které byl tento

– tato dvojice si vybojovala výborné

Máme za sebou opravdu velmi vydařený

rok obzvlášť úspěšný.

2. místo na kvalifikačním závodě CACIT

rok, kdy se 3 našim členům podařilo zajis

Na své výsledky z 1. pol. 2019 navázal

Všestary. Zároveň získali ocenění za nej

tit si účast na Mistrovství světa svých ple

Jaroslav Kučera se psem Maik – MiJI –

lepší obranu závodu a hlavně si zajistili

men – RTW a Malinois.

MS FCI (Mistrovství světa všech plemen)

účast na MS RTV IFR v Maďarsku

Věříme, že se nám bude i nadále dařit držet

a vzorně reprezentoval naši ZKO Tlučná.

v r. 2020.

krok a směr ve vrcholové kynologii, které

Následně proběhlo v září MR ČR CMC

V neposlední řadě lze zmínit naše další

jsme již nyní součástí, a zároveň se nám

(Mistrovství

Malinois)

úspěšné členy – manžele Zdeňka a Ludmi

bude dařit reprezentovat nejen naši ZKO

v Trnové, kde získal titul Mistr republiky

lu Skokanovi. Ludmila Skokanová se se

Tlučná, ale i obec Tlučná.

a zároveň se kvalifikoval na MS FMBB

svojí fenou NO Jagira Aykmar zúčastnila

Dovolím si ještě jednou poděkovat za Vaši

(Mistrovství světa) v r. 2020 konané ve

MR ČR FCI všech plemen, kde se v konku

přízeň a finanční podporu, která nám vel

Francii.

renci 54 závodníků umístila na krásném

mi pomohla výsledků dosáhnout.

Závodu MR ČR CMC v Trnové se zúčastni

15. místě. Následně se společně se svým

S úctou

la i naše další členka Kateřina Müller se

manželem Zdeňkem a jeho fenou NO Hesi

Jitka Davídková, jednatelka ZKO Tlučná

svojí fenou Kizzy vom Falkeinstoch, kde si

ZdeSko zúčastnili závodu ČKNO v Roud

ČR

plemene
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Taneční klub, služby

Podzimní akce v Tanečním klubu Tlučná
Po letním soustředění ve Střelských Hošti
cích jsme ihned od prvního zářijového
týdne začali zase naplno trénovat. Máme
tým TK18 (mateřáci a 1. třída) a tým TK14
(2. třída a výše). Oba dva týmy dětí posíli
li noví členové a naše řady se tak rozrostly
z původních 26 členů na téměř 60 včetně
týmu Line Dance, který jsme letos nově za
ložili.
Line Dance je určen pro jednotlivce (muže
i ženy) od 10 do 99 let. Zábavnou formou se
učíme krátké sestavy na známé melodie
různých rytmů. Již jsme zvládli tanec cha
cha, mambo, jive, samba, waltz, valčík
a polka. Chcete si zlepšit kondici nebo se
Foto: Radovan Osoba

jen tak pobavit? Přijďte mezi nás, tančíme
každou neděli od 17 hodin v tlučenské

V kategorii Plesové formace děti jsme se se

40 strašidel, aby si spolu zařádila

tělocvičně.

skladbou Zorro umístili na 2. příčce. Pro le

a společně oslavila Halloween. Celou akci

Soutěž Poslední tanec sezony 2019

tošní sezonu jsme se rozhodli pro novou

odstartovala píseň Saxana a dále jsme

V sobotu 19. října jsme se s dětmi

taneční obuv. Děvčata si na soutěži poprvé

pokračovali v podobném duchu. Tančili

z Tanečního klubu Tlučná vydali do Klatov

vyzkoušela taneční latinky se speciální

jsme, létali jako správná strašidla a po

na jubilejní 10. ročník soutěže Poslední

koženou podrážkou.

chutnali si na tradičních mlskách pro pří

tanec sezony 2019. Tentokrát jsme se podí

Jako tradičně nás doprovázeli rodiče, aby

šery, jako jsou stonožky, žížaly nebo

vali do končin, které jsme doposud ne

nám fandili, a tentokrát navíc jel i náš nový

netopýři. Na závěr celé akce si každý

navštívili, a zatančili jsme si v prostorách

krokodýlí maskot, kterého si děti ihned

strašidlák mohl odnést vlastního pavouka

kulturního domu Klatovy spolu s 500 ta

oblíbily.

do své sbírky.

nečníky z celých západních Čech.

V letošním roce to byla naše poslední

Více fotografií a videa naleznete na:

V dopoledních hodinách jsme si vyzkouše

taneční soutěž a už s Míšou Jeníčkovou

www.tktlucna.cz

li parket při prostorové zkoušce a po obědě

a dětmi připravujeme nové skladby pro

Taneční klub Tlučná přeje všem čtenářům

jsme se nadšeně vrhli na soupeře. Viděli

taneční sezonu 2020. Jaké budou, se

klidné vánoční svátky a šťastný nový rok

jsme mnoho vydařených choreografií, ale

dozvíte příště.

2020.

nakonec jsme si přece jen medaile dovezli.

Halloweenská párty

V kategorii Show Dance miniděti jsme se

Ve středu 30. října jsme v tělocvičně

skladbou Šmoulí zem získali 3. místo.

uspořádali strašidelnou párty. Sešlo se na

Marie Zemanová

Chceme být užiteční pro obec,
ve které bydlíme
S klienty z domečku DOZP U Vlečky se podílíme na udržování čistoty v obci. Máme
na starosti úklid lesoparku nad školou, který třikrát týdně projdeme od šachty až
ke sběrnému dvoru. Nejčastěji nacházíme pohozené papírky od cukrovinek,
brambůrků, ale také plechovky a plastové láhve. Vše posbíráme, roztřídíme a odne
seme, kam odpadky patří. Nečistíme jen lesopark, ale chodíme sbírat odpadky od
neukázněných lidí i do lesa.
Přejeme krásné Vánoce všem.
Za klienty a asistentky z DOZP Tlučná
Miluše Petráková
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Fotbal

Jak si vedlo fotbalové A mužstvo v roce 2019
Konec roku je vždy obdobím bilancování,
takže jsem si položil řečnickou otázku:
„Jaké bylo účinkování fotbalového A muž
stva v soutěžích roku 2019?“
Pokusím se odpovědět.
Tento rok nebyl z pohledu A celku moc
úspěšný. Znamenal po skončení soutěžní
ho ročníku 2018/19 sestup z I. B třídy
z předposledního 13. místa do okresní sou
těže.
Sestup nebyl příjemný, ale realita byla ta
ková, že k zachránění soutěže nebyla síla.
Byli jsme nejhorší v počtu obdržených
branek (87) a druzí nejhorší v počtu vstře
lených (30).
Kdo si myslel, že zápasy v nejvyšší okresní
soutěži budou procházka růžovým sadem,

Foto: Zdeněk Folda

renomovaných odborníků přes fotbal:

remíza. Nevyvarovali jsme se ani někte

ten se velice mýlil. Po podzimu nám patří

Míra Vašák: „Mužstvu chybí svalová hmo

rých dalších nepovedených zápasů (Líně,

čtvrtá příčka. Není sice nejhorší, ale ztrá

ta a tím samozřejmě síla a výbušnost.“

Horní Bříza B).

ta na vedoucí celek Sulkova, který ještě

Bohouš Kouřil: „Hrajeme strašně pomalu,

Kádr je na dnešní poměry dost široký a byl

neprohrál, je propastná a činí 14 bodů.

přechod z obrany do útoku je zdlouhavý,

posílen o zkušené hráče v čele s Michalem

Smazat toto manko se rovná zázraku. Ne

obrana soupeře se zatím stačí zformovat.“

Vašákem. Máme i mladé hráče, kteří se po

duhy, které nás provázely v I. B třídě, se

Jako příklad uvedu zápas na hřišti Sul

třebují jen trochu „otřískat“ a budou dobří.

přenesly i do zápasů nižší soutěže.

kova. Určitě jsme nebyli horší, ale…

Uvidíme, jak si povedeme v jarní části sou

Nepříjemná je nízká účast na trénin

První poločas dvě chyby, máme dva „baná

těžního ročníku 2019/20. Bude záležet na

kových jednotkách, a to se zákonitě projeví

ny", a to ještě neproměníme pokutový kop.

zimní přípravě, jak se povede.

ve hře. Chybí nám důraz v osobních soubo

Na začátku druhého poločasu snížíme na

Závěrem poděkuji všem za práci pro

jích, hráči raději nohu stáhnou, a tak při

2:1, ale nedokážeme tlak vystupňovat,

fotbalový klub v roce 2019 a popřeji jmé

cházíme o řadu vybojovaných míčů.

postupně uvadáme a inkasujeme třetí

nem oddílu krásné svátky vánoční a do

Nedůrazní jsou v koncovce, s promě

branku.

nového roku 2020 zdraví, štěstí a hodně

ňováním vyložených šancí jsme na štíru.

Podtrženo a sečteno, výhru jsme soupeři

optimismu.

Abych v tom nebyl sám, zde jsou postřehy

darovali, přestože utkání by slušela

Máme pro všechny Tlučeňáky, ale hlavně pro ty fotbalové, moc smutnou zprávu.
V loňském létě oslavil své 80. narozeniny, ale dne 7. 12. 2019 opustil naše řady Vladimír
Vašák.
Fotbalista tělem i duší, který pro Tlučnou na poli sportovním vykonal obrovský kus
poctivé práce, ať již jako hráč, mimochodem výborných kvalit, či jako trenér, kde dosáhl
také vynikajících výsledků.
Míra byl člověk dobrého srdce, poctivý k sobě i ostatním. Na straně druhé byl i náročný,
ale vždy spravedlivý. Byl i dobrý kamarád, v kolektivu oblíben.
Na fotbal nezanevřel ani v důchodovém věku, chodil na zápasy ze své oblíbené zahrádky
a jeho postřehy byly podnětné a inspirující, protože vycházely z letitých zkušeností.
Všichni, kteří s ním hráli nebo prošli pod jeho trenérskýma rukama, ale i ti, co jej znali,
musí na Míru vzpomínat jenom v dobrém.
Míro, tak ať Tě to tam nahoře ještě dlouho kope.
Čest Tvé památce
Za oddíl fotbalu Jaroslav Netrval
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Taneční kroužek, hasiči

Končící podzim v tanečním kroužku
V tanečním kroužku máme dvě věkové ka

více tanečních žánrů a bude se jmenovat

který dětem v tělocvičně pod stromeček

tegorie: mladší (5–10 let) v počtu deva

Tancem z Tlučné do světa.

nadělí dárečky.

tenácti děvčat a dvou chlapců a starší

Pro děti jsme připravili na neděli 8. 12.

Po loňské akci „Vánoční posezení s rodiči“,

(12–16 let) v počtu šestnácti děvčat a tří

Maškarní Mikulášskou show. Děti přišly

která se velice vydařila, se i letos sejdeme

chlapců.

v maskách a téma letošních masek bylo

a určitě si to užijeme.

I přestože děti tento rok docela často ma

HMYZ. Navštívil nás Mikuláš s čertem

Za Taneční kroužek TJ Tlučná přeji všem

rodí, snažíme se pilně trénovat nové se

a přinesl dětem nadílku.

krásné a hlavně pohodové svátky a šťastný

stavy na soutěže v roce 2020. Choreografie

A jaké by to bylo ukončení roku 2019 bez

celý nový rok 2020.

mladších se bude jmenovat Kovbojské

Vánočního posezení? Máme objednaného

hrátky, sestava starších má v choreografii

Ježíška na poslední trénink před svátky,

Miluše Petráková

Rok 2019 u tlučenské hasičské jednotky
Letošní rok pro nás začal pravidelnou od
bornou přípravou naší jednotky, která se
koná vždy první neděli v měsíci dle platné
ho Pokynu generálního ředitele HZS, kte
rým

se

stanoví

základní

zaměření

pravidelné odborné přípravy jednotek
požární ochrany.
Svůj první letošní výjezd jsme zaznamena
li v únoru. Jednalo se o technickou pomoc
(likvidaci popadaných stromů v důsledku
počasí) a dva výjezdy na požár lesního po
rostu z důvodu nedbalosti. Již tradičně
jsme v tomto měsíci zajišťovali masopust
ní průvod naší obcí.
V březnu jsme byli požádáni o zdra

jednotka se v tomto měsíci také zapojila do

7. ročník našeho Memoriálu R. Homolky

votnickou asistenci na závodech lesního

kulturního života naší obce – prováděli

a L. Filipa. Hasiči ze Zbůchu jsme byli

běhu v Tlučné a také proběhl jeden výjezd

jsme asistenci na Pohádkovém lese a po

požádáni o asistenci při doplňování vody

na požár ve městě Nýřany, kde se jednalo

sléze i na pouti. V červnu se již projevilo

při jejich soutěži, které jsme se také zú

o požár chaty.

lepší počasí, a tak jsme na žádost obce

častnili. Září nám přineslo nečekanou, ale

Duben pro nás už byl trochu náročnější mě

provedli zalévání lesoparku.

o to cennější, výhru při soutěži pořádané

síc. Na začátku jsme zasahovali u dvou

V červenci jsme likvidovali požár, zajiš

hasiči z Nýřan, kde naše družstvo vyhrálo

požárů – jeden v katastrálním území naší

ťovali technickou pomoc, dvakrát zalévali

Putovní pohár a zároveň 1. místo.

obce a druhý opět v Nýřanech. Dále jsme

místní lesopark a organizovali pose

Od toho měsíce jsme již neměli žádný ostrý

v tomto měsíci měli jeden planý poplach

zení s hudbou v naší hasičské zbrojnici.

ani planý zásah, ale podíleli jsme se na

a zúčastnili jsme se taktického cvičení na

Horký srpen nám přinesl požár kombajnu

několika kulturních akcích v naší obci.

letišti v Líních.

při sečení a několik likvidací sršních

V říjnu jsme zajišťovali Průvod světel

V květnu jsme zaznamenali dva nepříjem

a vosích hnízd, která se nacházela u vstu

a v prosinci provedeme asistenci na

né budíčky. Nejdříve jsme vyjížděli ve stře

pů do objektů nebo oken. V tomto měsíci

vánočním jarmarku. Celý tento rok jsme

du 1. 5. ve 4:54 a poté v neděli 5. 5. ve 4:46.

jsme zaznamenali také náš zatím poslední

uzavřeli 7. prosince Řádnou valnou hro

V obou případech se jednalo o požár. V tom

zásah, a to požár hrabanky. V srpnu jsme

madou v hasičské zbrojnici.

to měsíci jsme měli ještě jeden požár v ka

se zúčastnili hasičské soutěže v Lochousi

Dovolte mi, abych za Sbor dobrovolných

tastru obce Tlučná a zúčastnili jsme se

cích a prováděli jsme asistenci na druhém

hasičů Tlučná všem popřál klidné prožití

soutěže v Heřmanově Huti.

ročníku letního kina.

vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví

V polovině roku jsme vyjížděli k jedné tech

Následující měsíc proběhlo letošní po

v novém roce 2020.

nické pomoci a jednomu požáru. Naše

slední zalévání lesoparku a konal se
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YMCA, skauti

Živá podzimní YMCA
YMCA v podzimním semestru otevřela tři

a opekli slané i sladké dobroty. A pak už byl

běhy kurzů: angličtinu pro děti mladšího

čas vyjít vzhůru dobrodružstvím tmy.

a staršího věku a také pro dospělé. Děti si

Všechny děti byly opravdu statečné a ne

mohou užít spoustu aktivní a živé angličti

bály se jít v čele nástrahám vstříc.

ny s několika rodilými mluvčími.

V neposlední řadě během podzimních

Hned na začátku října si mohli rodiče s dět

prázdnin proběhl Sluníčkovský minicamp

mi přijít vychutnat podzimní atmosféru.

zaměřený nejen na přírodní vědy, ale také

Dlabali jsme společně dýně, opekli na ohni

na tvořivé aktivity, děti si také užily spous

buřty, ochutnali jsme mnoho dýňových

tu pohybu a zábavných her.

dobrot a užili si spousty podzimního

A co se chystá po novém roce?

řádění.

31. 1. 2020 pořádáme další minicamp,

Na konci měsíce října YMCA pořádala pro

stejně jako předchozí bude plný vědeckých

budeme mít již třetím rokem tábor s rodi

děti z kurzů, ale také veřejnost, Lampio

experimentů, tvoření a také zimních rado

lými mluvčími pro děti a tento rok nově

nový průvod. Děti si spolu s námi vyrobily

vánek. I v dalším semestru budou pokra

i pro dospělé.

každé svůj lampion, poseděli jsme u ohně

čovat kurzy angličtin a od 6. do 10. 7. 2020

Věra Burianová

Jaký byl skautský podzim?
Skautský rok jsme zahájili 7. září spo

stala

lečnou velkou hrou v lese a v následujícím

tradiční

dějištěm
Miku

týdnu začaly pravidelné schůzky družin.

lášské,

kterou

19. října jsme uspořádali už 29. ročník tlu

naše

čenské drakiády. I když to ze začátku ne

pořádá ve spolu

středisko

vypadalo, nakonec se objevil i vítr, a tak se

práci s obcí. Pro

nad letištěm houpalo na 50 draků.

děti bylo připra

2. listopadu proběhl večerněnoční orien

veno několik ak

tační běh pro nejstarší členy. Do lesů po

tivit, včetně učení

okolí obce se rozběhlo celkem 8 odvážných

se společné bá

dvojic, aby rozkryly co nejvíce informací

sničky.

o svatém grálu a staly se právoplatnými ví

ostatně

Ta

se

tězi Honby za grálem.

protože během odpoledne dorazil Mikuláš

Týden na to, tedy v sobotu 9. listopadu,

se svojí družinou, aby děti obdaroval něčím

práci, podporu a spolupráci v letošním roce

členky dívčího oddílu opět zamířily do

dobrým na zub.

a popřáli Vám veselé Vánoce a ať je rok

Foto: Michala Mathauserová

hodila,

Na závěr bychom všem rádi poděkovali za

prostor DEPO2015, kde navštívily inter

Než rok 2019 definitivně skončí, čeká nás

2020 plný zážitků, dobrodružství a splně

aktivní výstavu Já, hrdina zaměřenou na

ještě dívčí vánoční oddílovka, vánoční

ných snů. My doufáme, že se nám k tomu

představení integrovaných záchranných

setkání členů Bílého vlka a Betlémské

podaří alespoň trochu přispět.

složek. Při simulované nehodě si děvčata

světýlko.

Michala Mathauserová (Maty)

vyzkoušela, co je potřeba sdělit při volání

Rozdávání Betlémského světýlka

na tísňovou linku a také spolupracovala

Přijďte se naladit na tu správnou

při transportu raněných na nosítkách.
Chlapecký oddíl naopak vyrazil 23. listo

atmosféru poslechem vánočních

padu na další výlet po okolí. Výprava pod

písní a odneste si domů svůj kousek

názvem Proti proudu řeky Bradavy se vy

hřejivého symbolu Vánoc.

dařila a kluci můžou návštěvu Hvížďal

Kdy? v úterý 24. prosince od 14 do

ských

15 hodin v tlučenské kapličce

vodopádů

nedaleko

Spáleného

Poříčí jenom doporučit.

Světýlko najdete v kapličce i ve

Restaurace Na Hřišti se i v letošním roce

stánku, kde bude navíc i teplý čaj.
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Horníci, seriál o hornictví

Horníci šli po stopách dobývání uhlí na Radnicku
Hornický spolek Tlučná si vyrazil do Rad

pece na výrobu kyseli

nického uhelného revíru na prohlídku na

ny sírové v tzv. retor

učné stezky o dobývání uhlí v okolí Chomle

tách, což byly hliněné

a Vejvanova. Výletu se zúčastnilo 11 členů.

nádoby, jejichž zbytky

V obci Chomle jsme zaparkovali a od infor

lze v okolních křovi

mační cedule č. 1 vykročili směr bývalý důl

nách

najít.

Předpo

Ferdinand v Chomli, kde jsou ještě patrné

sledním

zbytky odvalu. U druhé informační tabule

bylo místo, kde se na

zastavením

jsme si na plánu prohlédli rozmístění dolů

cházela původně dě

v této lokalitě a naše další cesta vedla

dičná stoka nebo štola,

k dolu Pokrok, který byl vyhlouben v 50. le

která odváděla vody

tech a uzavřen v letech sedmdesátých. Do

z okolních dolů. O její

objektu tohoto dolu je vstup zakázán, ale

poloze se v současnosti

po dohodě se zaměstnancem, který tam

vedou dohady. Poslední

Foto: Marie Cuberová

právě pobýval, jsme došli k uzavřené těžní

informační tabule nás seznámila s dolem

výchoz čenouhelné sloje. V době, kdy se zde

jámě. Kousek od dolu Pokrok je pomník

Pistorius.

dobývalo černé uhlí povrchově, se jednalo

připomínající důlní katastrofu v dole Fer

Po přejezdu do Vranovic jsme si prohlédli

o evropský unikát. Tímto naše celodenní

dinand, kde při průvalu vody zemřelo

amfiteátr budovaný firmou ZUD na místě

putování skončilo. Celou akci připravili

14 horníků.

bývalého povrchového dolu. Dalším pře

Václav Straka a Josef Vostárek, horničtí

Odtud se po silnici dojde do obce Vejvanov.

jezdem jsme se dostali do Břas, lokality

nadšenci ze Zbůchu.

Zde stával Císařský důl a kousek od něj

Bašta, kde je v zastřešeném objektu vidět

Antonín Cubera

Co zažívali nováčci mezi havíři - pokračování
Když uplynula hodina, nechal nováček

jen pozoroval hromobití, když bezpečák do

i při takové namá

práce a podle instrukce začal s indikací.

běhl na předek.

havé a někdy i ne

Větérka po úderu do levého lokte skutečně

Po odchodu bezpečáka Ota s klidným

bezpečné práci, se

zhasla a nováček, dechu popadaje, bezpe

úsměvem a se souhlasným chechotem

něco

čákovi ohlásil, že tu indikoval a zjistil vý

ostatních členů party dodal: „Tak přece

stane samo.

bušný plyn. Bezpečák mu řekl: „Děkuju ti,

jsem ho donutil zvednout zadek ze židle

Při svém dalším

zatím nedělej nic, počkej tam na mě, já

v kanceláři.“ Nato se otočil na nováčka se

psaní se podržím

k

smíchu

přijdu se svým přístrojem.“

slovy: „A ty, kamaráde, promiň, že jsem

těch humornějších

Tak se stalo. Ale ať bezpečák, dostavivší se

z tebe nevědomky udělal blbce, ale bylo to

příhod, pokud ještě budete mít chuť mě

během půl hodiny na pracoviště, měřil, jak

v zájmu srandy. Teď pojď a já ti ukážu, jak

číst.

měřil, žádný výbušný plyn nenaměřil.

se s tou větérkou ty plyny opravdu hledají.

Zatím i já všem svým věrným čtenářům

Téměř zařval: „Kterej blbec tě to učil?“

Takové kanadské žertíky se vymýšlí nejen

přeji pevné zdraví a vůbec vše nejlepší do
nového roku 2020.

„Támhle Ota,“ bez váhání vyhrkl nováček

vůči

a bezpečákovi předvedl Otův návod, jak

přemoudřelým technikům, jakož i mezi

nováčkům,

ale

třeba

i

vůči

Příště čekejte příběh „Dřevo jen pro naši

zjistit přítomnost výbušných plynů. Pak už

kmenovými havíři navzájem. Někdy však,

partu“.
Václav Veber
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