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Slovo starosty

Slovo
šéfredaktorky

Vážení spoluobčané,
naši obec již několik dní zdobí vánoční osvětlení, a to
značí jediné, že se nám blíží nejhezčí čas v roce. Prav

Milí Tlučeňáci,

děpodobně většina z nás také vyhlíží nový rok v oče
kávání, že bude lepší než tento, který otočil naše životy

po půlroce, který utekl jako voda, se k Vám

o 180 stupňů. Přestože rok 2020 zůstane zapsaný v na

dostává

ší paměti zejména jako rok covidový, tak jistě ne vše

zpravodaje. Shrnuje, co se v letošním roce

bylo jen negativní a věřím, že jste zaznamenali i v tom

navzdory pandemii koronaviru poovedlo

to těžkém období řadu osobních i pracovních úspěchů.

zvládnout v naší obci a nezapomínáme

Konec roku je časem bilancování, a tak mi dovolte, milí

v něm ani na spolky, jejichž činnost byla

další

dvojčíslo

Tlučenského

spoluobčané, abych ve stručnosti shrnul, co se v naší obci během tohoto roku událo.

samozřejmě také poznamenána vládními

Nemalou investiční akcí ve výši 5,4 mil. Kč hned na začátku roku bylo zakoupení budovy

opatřeními.

č. p. 470, tzv. lékařského domu. Obec tak díky tomuto kroku bude mít možnost se ak

Za nás všechny doufám, že rok 2021 při

tivně podílet na zajištění místní lékařské péče. Dům projde kompletní rekonstrukcí,

nese vytoužený návrat k normálnímu živo

včetně zajištění bezbariérového přístupu. Nebude

tu, který jsme možná dříve nedokázali

zde tak chybět moderní zubní ordinace s laboratoří,

úplně ocenit. Za celou redakční radu Vám

ordinace praktického a dětského lékaře. V současné

přeji pohodové Vánoce a do nového roku

době máme připravenou studii objektu a zajišťujeme

především

projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.

a pořádnou dávku optimismu.

pevné

zdraví,

mnoho

sil

Další významnou investiční akcí v letošním roce by

Příjemné čtení!

la rekonstrukce místní komunikace V Rybníč-

Michala Mathauserová

kách ve směru ke garážím. V sídlišti V Rybníčkách
bylo také modernizováno veřejné osvětlení, kdy 47 ks starých sodíkových výbojek bylo vymě
něno za nová LED svítidla, která nejenže přinesou obci úsporu za energie a údržbu, ale také jistě
přispějí ke zvýšení bezpečnosti v této části obce. Významnou a finančně nákladnou akcí byla také
realizace vodovodu a kanalizace v ulici
U Trati. Dále v budově staré školy č. p. 113
byla s podporou Plzeňského kraje opravena střecha, vybudován bezbariérový
přístup a bezbariérové WC, na tuto investici naváže realizace školních cvičných
dílen a cvičné školní kuchyně, na jejichž realizaci máme požádáno o evropskou dotaci.
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR za úspěch v soutěži Vesnice roku 2019 nám
také pomohla s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, jejíž první etapa byla dokončena
v těchto dnech a v druhé etapě se bude pokračovat v příštím roce, s již schválenou do
tací od Plzeňského kraje. Naši hasiči tak získají odpovídající zázemí, které si za svoji
práci pro nás všechny jistě zaslouží.
pokračování na následující straně

OÚ Tlučná přeje všem klidné prožití vánočních svátků a do roku 2021 jen to nejlepší!

Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje
pokračování z předchozí strany

Díky krajské dotaci jsme také mohli realizovat projekt Rekonstrukce a rozšíření kamerového dohledového systému. Naše obec
tak má v současné době moderní kamerový systém, který přispívá k prevenci kriminality a pomáhá Policii ČR, která jediná má k zá
běrům a záznamu přístup, v řešení přestupků a trestné činnosti na katastru naší obce. Bezpečnost je oblast, která je pro nás velmi
důležitá a vzhledem k blízkosti tzv. průmyslových zón, snadné dostupnosti města Plzně a sousedství s městem Nýřany, kde je největší
kriminalita v okrese Plzeňsever, nesmíme tuto oblast podceňovat. Zejména situace V Rybníčkách, kde na autobusové zastávce do
cházelo k pravidelnému obtěžování tlučenských občanů, zejména žen, a to
podnapilými a nepřizpůsobivými občany, se zastupitelstvo rozhodlo řešit ve
řejný pořádek prostřednictvím bezpečnostní agentury a zavést v obci tzv. preventisty veřejného pořádku. Tato iniciativa obce byla a je podporována i ze
strany Policie České republiky, se kterou preventisté spolupracují. Více se
dozvíte v samostatném článku na str. 3.
Po dlouhých letech a mnoha jednáních s P ČR a SÚS PK se podařilo prosadit
zákaz tranzitní dopravy nad 12 t, což výrazně přispělo ke zvýšení bez
pečnosti na průtahu obcí (silnice II/203). Co se dopravní bezpečnosti týče, vě
novali jsme se také nebezpečnému vjezdu do obce od Vejprnic, zde jsme dosáhli
zatím kompromisního řešení, tj. osazení dopravního značení omezení rychlosti a zvýšený pohyb chodců, jedná se však pouze o dočasný
stav. Před vjezdem do obce požadujeme a aktivně se podílíme na projektování tzv. vjezdové brány, která každého řidiče donutí sundat
nohu z plynu. V této části by mělo k bezpečnosti přispět i již modernizované veřejné osvětlení.
Za velmi důležité také považuji, že na dalších 10 let byla ve spoluprá
ci s obcí Vejprnice zajištěna autobusová doprava linky č. 55 a naše
obec se tak nadále může pyšnit jednou z nejlepších dopravních ob
služností v kraji. Koronavirus bohužel zasáhl i do této oblasti, respek
tive do závodu MAN, kde byla kvůli karanténě pozastavena výroba
a i „naše“ nové autobusy tak byly dopravci dodány se zpožděním.
Bohužel je také nutné říci, že propad české ekonomiky v kombinaci
se změnou legislativy, jako např. zrušení superhrubé mzdy, budou mít
velmi negativní dopad i do daňových příjmů naší obce. Takovýto vý
padek nelze nahradit ani zvýšením daně z nemovitosti či místních po
platků, jak ministerstvo financí obcím doporučuje. Čekají nás
z hlediska příjmů těžké časy, přesto to však neznamená, že obec nebude nadále investovat. To však bude možné jen díky tomu, že obec
dobře hospodařila v minulých letech a daří se nám získávat dotace. Největší akcí, kterou budeme realizovat v roce 2021, je výstavba
smíšené cyklostezky, na kterou máme evropskou dotaci ve výši 95 %, a která propojí naši obec s Vejprnicemi v údolí Vejprnického po
toka (v současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele). Jak jsem již zmínil, chceme zahájit rekonstrukci lékařského domu. Dále
nás čeká další etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice, realizace dětského hřiště v parku u školy a budeme také např. žádat o dotaci
na rekonstrukci ulice Jiráskova. Uvidíme však, co nám současná nelehká ekonomická situace dovolí.
Ke spokojenému životu patří také kultura a zábava. Té jsme si v letošním
roce bohužel moc neužili, přestože jsme v souvislosti s výročím 905 let ob
ce, 115 let SDH a 25 let od ukončení těžby černého uhlí v naší obci měli při
praven bohatý kulturní program. S tím, jak se letošní rok vyvíjel, jsem
nakonec rád, že se mohl uskutečnit alespoň masopust, letní kino
a Prázdninová tečka, kde nám bohužel nepřálo počasí. Zejména
u Prázdninové tečky bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se zapojili
a zejména pak pomohli s odstraňováním škod, které si déšť a silný vítr vy
žádal. Budu se těšit, až pro Vás budeme moci opět pořádat tradiční akce –
vítáním občánků počínaje a Vánočním jarmarkem konče.
Chci poděkovat všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, hasičům,
pracovníkům obecního úřadu, pracovní četě, kolegům, prostě všem, kteří se podílejí na tom, že se v naší obci i v těžkých časech dobře žije.
Na závěr mi dovolte, abych nám všem popřál pevné zdraví, hodně štěstí a ať je ten příští rok lepší.
Hezké a klidné sváteční dny Vám přeje Váš starosta
Jan Opl
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Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje, novinky

Nové knihy

Probíhá rozsáhlá údržba zeleně
Na území celé obce byly v le

Knihovnice doporučuje:

tošním roce zahájeny práce na
revitalizaci zeleně na základě
zpracovaného odborného po

Elena Ferrante

sudku. U některých stromů se

Prolhaný život dospě-

provedly odborné zásahy ve

lých

formě prořezání větví, úpravy

Autorka ságy Geniální

korun

přítelkyně přichází s no

a

některé

dřeviny

v havarijním stavu musely být nebo ještě budou odstraněny. Průběžně pak bude

vým románem o cestě

probíhat výsadba stromů nových.

z dětství do dospělosti.
Děj se odehrává v 90. le
tech

Obec posílila kontrolu veřejného pořádku

minulého

století

v Neapoli.

Obec naší velikosti by si jistě zasloužila vlastní obecní policii, roční náklady na
tuto službu by však byly velmi vysoké. Zhoršující se bezpečnostní situace (pře

Beletrie

devším v lokalitě V Rybníčkách) a velká vytíženost nýřanských policistů nás tak,

Koubková, Z. – Zlatá růže

stejně jako mnoho dalších obcí v republice, přivedly k navázání spolupráce s bez

Kealey, I. – Osvobození

pečnostní agenturou. Smlouva byla uzavřena za přítomnosti a s podporou Policie

Lacrosse, M. – Vinařství: V bouřlivých časech

ČR a preventisté veřejného pořádku na jejím základě od 1. 7. 2020:

Chbosky, S. – Imaginární přítel

• pravidelně kontrolují obec s cílem předcházet narušování veřejného pořádku

Jacobs, A. – Venkovské sídlo: Časy se mění
Sýkora, M. – Nejhorší obavy

a poškozování majetku,
• dohlíží na dodržování obecních vyhlášek o nočním klidu a o zákazu požívání

Pawlowská, H. – Zážitky z karantény

alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném

Forsyth, F. – Liška

prostranství,

Sýkora, P. – Sklíněné korálky

• kontrolují řádné parkování a zachování volného průjezdu (především pro

May, P. – Karanténa
Pamuk, O. – Cosi divného v mé hlavě

jednotky IZS).
Mezi nejčastěji řešené situace patří:

Bryndza, R. – Do posledního dechu

• spolupráce s Policií ČR – nahlašování přestupků,

Hronová, T. – Láska za časů korony

• vykazování podnapilých osob z autobusových zastávek a parku,

Hájíček, J. – Plachetnice na vinětách

• pomoc občanům při řešení vyostřených vztahů (např. hádek na veřejnosti),
• dokumentování vraků aut zabírajících parkovací místa,

Beletrie mládež

• dokumentování automobilů nerespektujících dopravní značení,

Todd, A. – After: Polibek

• pomoc při odhalování podezřelých osob (např. v případě posprejování soukromé

Todd, A. – After: Přiznání

ho majetku nebo pokusu o vykradení rodinného domu),

Cowell, C. – Kouzelníci z pradávna: Klepejte

• nahlašování odhaleného vandalismu (např. lavička z parku v potoce, vyvrácená
značka apod.)

třikrát
Kinney, J. – Dobrodružství báječných kamarádů
Walliams, D. – Ledová obluda

Naučná
Crasnianski, T. – Děti nacistů
Hostičková, A. – Plzeňské dvorky
Dušek, L. – Peru 1970
Böhm, D. – Antarktida
Honzák, R. – Holky to někdy nemaj lehký
Honzák, R. – Jak přežít léčení
Manson, M. – Všechno je v pr**li
Radinger, E. H. – Moudrost starých psů
Vlasta Pospíšilová
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Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje, pozvánky

Ze zastupitelstva konaného 24. 9. 2020
ZO bere na vědomí:

ZO schválilo:

Prosincové ZO se koná až po uzávěrce

► poskytnutí dotace Mikroregionu Rad ► IV. úpravu rozpočtu obce Tlučná na rok tohoto čísla, další informace se tedy dozvíte
buza ve výši 10 tis. Kč na realizaci in 2020,

v příštím vydání Tlučenského zpravodaje.

tegrovaného projektu s názvem „Pořízení ► havarijní stav střechy budovy ZŠ
vleku s vybavením na pořádání dětských způsobený vichřicí, oprava je řešena jako
akcí na území Mikroregionu Radbuza“,

pojistná událost,

► studii „Lékařský dům č. p. 470“ zpra ► poskytnutí příspěvku 5 tis. Kč na
činnost pro Český červený kříž, oblastní

covanou firmou RAVAL projekt, v. o. s.,

► odstranění havarijního stavu veřejného spolek ČČK Plzeňjih a sever,
osvětlení v úseku od č. p. 80 k místnímu
hřbitovu výměnou za 19 ks LED svítidel,

Obec se vánočně rozzářila
Vánoční výzdoba v obci byla obměněna a v dalších letech je v plánu její další rozšiřování.

Foto: Martin Pospíšil

Na co se těšit v roce 2021
V současné době není možné říci, zda se příští rok uskuteční plánované akce, ale my pevně věříme, že alespoň některé z nich ano.
Proto si nezapomeňte zapsat tyto datumy a průběžně sledujte
informace v online zpravodaji a na fb Obec Tlučná:

1 . 1 . 2021 00:1 0 obecní ohňostroj
13. 2. masopustní průvod
13. 3. Leskros
26. 6. Letní slavnosti 905+ 1 let obce Tlučná
11 . 1 2. Vánoční jarmark
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Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje

Co je nového ohledně odvalu
Vlastníkem pozemku tlučenského odvalu

biologické rekultivace (za

po dolu Krimich II (často nazývaného hal

travnění, dosadba dřevin).

da) je společnost ZUD. Pozemek od nich

K záměru se vyjádřily všech

měla v pronájmu společnost Pilsen Tech

ny dotčené orgány a v sou

nologies, která zde chtěla stavět skleník

časné době bylo vydáno

pod

Tuzemka.

rozhodnutí, že tento záměr

Obec s umístěním skleníku z mnoha důvo

nemůže mít významný vliv

dů nesouhlasila a společnost nakonec od

na životní prostředí a ve

tohoto záměru upustila.

řejné zdraví a nepodléhá po

názvem

Farma

V rámci šetření báňského úřadu ale bylo

souzení podle zákona (do rozhodnutí lze

getiky na zeleň, sport a rekreace – aby do

zjištěno, že odval je v nevyhovujícím stavu.

nahlédnout na webu: portal.cenia.cz).

budoucna nebylo možné realizovat zde zá

Společnost ZUD jakožto vlastník dostala

Obec se záměrem dotěsnění souhlasí za

měry podobné zmiňovanému skleníku.

pokyn, že je potřeba provést terénní

těchto podmínek, na kterých se obě strany

Příjemnou zprávou pro občany jistě je, že

úpravy a odval z důvodu zajištění bez

dohodly:

po dotěsnění bude odval moci být oficiálně

pečnosti a ekologické stability území do

• doprava materiálu na dotěsnění bude ve

zpřístupněn veřejnosti (v současné době je

těsnit. Společnost ZUD tedy vypracovala

dena mimo zastavěnou část obce (zadní

vstup zakázán) a vznikne zde zajímavé

záměr „Terénní úpravy – Dotěsnění odvalu

cestou – „stará Vochovská“, jejímž vlast

místo na procházky, které naváže na Park

bývalého dolu Krimich v k.ú. Tlučná“, kte

níkem je obec),

Krimich a např. pomocí informační tabule

rý spočívá v zavezení odvalu čistou výko

• společnost ZUD souhlasí s tím, že

bude připomínat důlní činnost. Do budouc

povou zeminou ze staveb infrastruktury,

v územním plánu obce bude změněn způ

na by zde mohla být zbudována také menší

vymodelování figury odvalu a provedení

sob využití pozemku z nynější plochy ener

rozhledna.
Michala Mathauserová

Jubilata pro osoby potřebující péči
- nový poskytovatel pečovatelské služby v Tlučné
Od 1. ledna 2021 bude na území obce

• Doprovodíme k lékaři, na úřady

Tlučná poskytovat pečovatelskou službu

a podobně.

Jubilata pro osoby potřebující péči, která

Nabízíme i doplňkové (fakultativní) služby

je jednou ze služeb Diakonie Západ.

–

Občané, kteří mají i nadále zájem

léčebného režimu a dopravu služebním

dinátora

o poskytování pečovatelské služby, nechť

vozem (například k lékaři, na úřad).

www.diakoniezapad.cz.

dohled,

podporu

při

dodržování
služby

nebo

na

stránkách

co nejdříve kontaktují koordinátorku

Součástí služby je bezplatné základní

služby Jubilata a domluví si schůzku

sociální poradenství (informace o Vašich

Jubilata pro osoby potřebující péči,

k poskytování služby. Bez jednání se

právech a nárocích, pomoc při vyplnění

Hlavní 152, Tlučná

zájemcem a uzavřené smlouvy o posky

žádostí, kontakty na další místa pomoci).

tování nemůže být pečovatelská služba
poskytována.

Důležité kontakty:
Kde a kdy budeme službu poskytovat?

Bc. Pavla Vajdová

V domácnostech klientů, na území obce

koordinátorka služby Jubilata

Co vám nabízíme

Tlučná.

tel.: 730 162 185

• Pomůžeme s osobní hygienou.

Ve všedních dnech, pondělí – pátek od 7:00

• Dovezeme oběd nebo pomůžeme

do 15:00 hodin.

Bc. Jitka Čechová

• Nakoupíme.

Jaký je způsob úhrady za služby?

tel.: 736 527 156

• Pomůžeme s úklidem.

Podle platného ceníku služby – rozpisu

• Pomůžeme s praním a žehlením prádla.

úhrad, který je k nahlédnutí u koor

s přípravou jídla.

vedoucí terénních služeb pro seniory
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Tl u čen ský

Z Floβu

zp ravod aj

Rozhovor s novým starostou partnerské obce Floβ Robertem Lindnerem (září 2020)
Pane starosto, uplynulo 100 dní od vašeho

držování patřičného odstupu a dalších

zvolení starostou. Jaké bylo toto období?

hygienických zásad. Spolky nezasedaly

V jednom z rozhovorů jste tuto vaši ak

vůbec, radnice a obchody byly zavřené. Ná

tuální profesní zastávku označil za spor

vštěvy u příležitosti jubileí se pochopitelně

tovní výzvu. Zároveň jste však jako

také nemohly konat. Tím vším samozřej

dlouholetý člen rady městysu Floβu jistě

mě také odpadlo mnoho jinak povinných

řadě výzev čelil, dalo by se tedy očekávat,

starostenských úloh. Naopak se však

že vás již mnoho nemůže překvapit…

otevřelo mnoho otázek, jak s nastalou

Zkušenosti získané během posledních de

situací naložit. Jaké akce se mohou konat,

seti let v naší obecní radě jsou jistě cenné

kolik lidí se smí a za jakých podmínek

a užitečné, ovšem tato nová funkce obnáší

potkat. Bylo nutné rychle vytvořit soubory

řadu jednotlivostí, které je třeba si nejdří

hygienických pravidel a opatření.

ve osvojit. Je opravdu rozdíl mezi tím, jest
li jste jako člen rady součástí celého grémia

V České republice je žhavě diskutované té

a pravidelně dostáváte zpracované důleži

ma povinných roušek. Jaké jsou vaše

té informace, či zda jste v roli toho, kdo je

zkušenosti s tímto protiepidemickým

příjemcem

opatřením?

nových

úkolů,

podnětů,

stížností a přání a je na vaší zodpovědnosti

Povinnost nosit roušku byla našimi obyva

možné pokračovat v doposud úspěšném

tyto záležitosti pečlivě odpracovat. Funkce

teli od počátku respektována. Situace je

meziškolním projektu, nemohly být zahá

starosty zahrnuje celou řadu větších či

brána vážně, neregistroval jsem zásadní

jeny

menších úkolů a povinností – proto ta

problémy, lidé jsou k sobě ohleduplní.

dobrovolných hasičů a fotbalu, které byly

„sportovní výzva“.

ani

nové

projekty

v

oblasti

finančně podpořeny z dispozičního fondu
Myslíte si, že má tato současná situace

Euregionů ŠumavaEgrensis. Jak vidíte

v sobě také něco pozitivního?

budoucnost tohoto našeho partnerství?

a úkoly, které před vámi a vašimi kolegy

Myslím, že nás tato krize snad naučí,

Jak jsem řekl, naší spolupráce si velmi

stojí?

abychom se soustředili na to, co je v životě

cením a věřím, že jakmile to situace dovo

Aktuálně největším současným projektem

podstatné. Lidé ukazují velkou míru soli

lí, budeme v ní moci pokračovat a dále ji

Jaké jsou tedy ty aktuálně největší výzvy

je stavba nové požární zbrojnice s pěti par

darity a vzájemné pomoci. Na začátku

rozvíjet. Jsem rád, že zmíněné projekty

kovacími místy v celkovém finančním ob

u nás existovala dobrovolnická linka, kte

mezi školami i spolky mohly být prodlou

jemu 2 mil. euro. Práce rychle pokračují

rá zodpovídala mnoho dotazů a také zajiš

ženy. Pevně věřím, že osobní setkání a vý

a jestliže nenastanou komplikace, měla by

ťovala potřebným nákupy. V případě

měna budou moci v příštím roce opět

být budova otevřena v říjnu.

potřeby jsme schopni tuto službu opět

probíhat. Těším se na to.

Dalším z velkých projektů je generální re

rychle uvést do provozu.

konstrukce základní a střední školy, která

Děkujeme za rozhovor. Členové komise pro

bude stát více než 5 mil. euro.

Obce Tlučnou a Floβ pojí od minulého roku

přeshraniční spolupráci

Třetím důležitým bodem je pak další ur

oficiální partnerství. Jak je pro vás osobně

Také děkuji a zdravím všechny Tlučeňáky

banistický rozvoj jádra obce. Zmínit však

důležitá přeshraniční spolupráce?

a ty, kteří se podílejí na naší přeshraniční

chci i další důležitá témata – zásobování

Tohoto partnerství si osobně velmi cením.

spolupráci.

vodou, kanalizaci či ochranu přírody.

Až do pádu železné opony jsme měli oprav

Pane starosto, současný život v České

českými sousedy. Myslím, že naše partner

A pár faktů o novém starostovi Floβu na

republice i v Bavorsku, resp. celosvětově,

ství by mělo být jakousi platformou pro

závěr:

Váš Robert Lindner

du málo možností být v kontaktu s našimi

ovlivňuje koronavirová pandemie. Nako

přeshraniční výměnu a porozumění, mír

56 let, ženatý, 2 děti, člen SPD (sociální

lik toto období zasáhlo vaše fungování ve

a jistotu, usilování o odbourávání ste

demokraté)

funkci starosty?

reotypního myšlení na obou stranách.

Volba starostů probíhá v Bavorsku přímo
a každých šest let.

Koronavirová pandemie má od počátku za
následek značná omezení. Porady a různá

Zmíněná krize poznamenala bohužel také

zasedání byla/jsou možná pouze při do

i partnerství mezi našimi obcemi. Nebylo
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ZŠ s MŠ

Úspěch našich žáků v televizní soutěži „Už tam budem?"
Již potřetí jsme se zúčastnili natáčení
televizní soutěže České televize s názvem
„Už tam budem?“, která se věnuje ves
mírným záležitostem. Do plzeňské Tech
manie jsme vyrazili ve středu 30. 9. 2020.
Tentokrát byl náš tým složen ze čtyř dívek
z deváté třídy a jednoho chlapce z osmé
třídy. Toto uskupení se ukázalo jako velmi
šťastné, neboť konkurenční školu porazilo
téměř ve všech disciplínách a odvezlo si
zasloužené a cenné vítězství.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy.
Fotografie

ze

soutěže

najdete

na:

zstlucna.rajce.idnes.cz
Odvysílaný díl pořadu najdete v archivu ČT :D na: decko.ceskatelevize.cz
Kateřina Jandová

Poděkování za sponzorský dar
ZŠ s MŠ Tlučná děkuje panu Jaroslavu Hynešovi za významný finanční dar. Škola za
něj zakoupila 5 nových studentských mikroskopů, které zkvalitní výuku v hodinách
přírodopisu, chemie, zeměpisu aj. Dalším milým překvapením byl věcný dar ve formě
nanuků pro každého žáka i učitele naší školy. Všichni jsme si tak zpestřili svačinovou
přestávku hned druhý den nového školního roku.
Za ZŠ s MŠ Tlučná Marta Roudová

Vítejte ve škole aneb Přivítání prvňáčků
V úterý 1. září proběhlo slavnostní přiví

kde proběhl krátký program s třídní uči

tání prvňáčků naší školy. Maminky, tatín

telkou. Budoucí prvňáčci procházeli školou

kové, babičky, dědečkové i další členové

s úsměvem na tváři a mírnou zvědavostí,

rodiny, a hlavně noví prvňáčci se sešli před

kde je jejich třída. Žáci si našli ve třídě své

školou, aby společně přivítali novou život

vlastní místo v lavici, rozhlédli se po třídě

ní etapu své rodiny. Tento významný den

a seznámili se s paní učitelkou.

se zapsal do paměti nejen nově příchozím

Na prvňáčky čekala včeličková třída, ne

dětem a rodičům, ale také pedagogickému

boť včeličky budou naše prvňáčky provázet

sboru.

celým školním rokem. Vždyť prvňáčci

Před školou prvňáčky jako první přivítal

chtějí být ve škole šikovní a pilní jako vče

spokojenost a radost z prvního dne ve

pan ředitel školy, poté několik slov prone

ličky.

škole.

sl pan starosta a pak už si své prvňáčky

Každý prvňáček si domů odnesl policejní

Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve

zvala k sobě třídní učitelka. Prvňáčci

kufřík plný dárečků věnovaný Policií ČR,

škole líbilo, chodili do školy rádi a aby

dostali od třídní učitelky pamětní list s při

školní pomůcky věnované školou a také žá

jejich spokojený úsměv na tváři vydržel co

vítáním a medailovou placku se včeličkou.

kovskou knížku na samé jedničky.

nejdéle, nejen první den, první týden,

Dále si domů odnesli klíčenku a sladkou

Poté se prvňáčci vrátili s nadšeným vý

první třídu, ale i další roky.

pozornost od obce Tlučná.

razem k rodičům, kterým vše ihned s elá

Tak vítejte ve škole!

Po přivítání se noví žáci přesunuli do třídy,

nem vyprávěli. Z prvňáčků vyzařovala
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TJ Tlučná, fotbal

zp ra vo d a j

Slovo předsedy TJ Tlučná
Vážení spoluobčané, sportovní příznivci,

rat. Využili jsme nařízení vlády o uzavření

Velice si vážím všech, kteří se podílí na

s blížícím se koncem roku nastává čas bi

hřiště a začali jsme s rekonstrukcí zázemí

chodu Tělovýchovné jednoty jako celku

lancování – hodnocení uplynulého spor

kabin. Každoročně se nám podaří zrekon

a reprezentují naši TJ a obec Tlučná. Mé

tovního roku v naší Tělovýchovné jednotě.

struovat část tohoto majetku, a to díky do

poděkování patří všem trenérům, vedou

Každoročně se setkáváme s úspěchy, ale

tacím, o které pravidelně žádáme. Z těchto

cím a hlavně sportovcům za jejich přístup

i neúspěchy, které se snažíme eliminovat.

peněz jsme také rozjeli práci na automa

a výkony.

Letošní rok byl ale něčím výjimečný. Záka

tickém zavlažování tréninkové plochy. Ani

zy, omezování a neustálé příkazy z úst na

naši členové nebyli ochuzeni o nové spor

šich vládních činitelů na nás chrčely

tovní pomůcky a vybavení potřebné

z médií, a to z důvodu jediného – COVIDu.

k jejich činnosti. Myslím, že vybavení na

Myslím, že nikdo neměl ani tušení, co tato

šich oddílů je na velmi dobré úrovni.

nemoc celosvětově způsobí. Začátkem roku

Díky podpoře od obecního úřadu máme mi

jsme se začali připravovat na různé spor

nimální výše členských příspěvků (dospělí

tovní soutěže dle odvětví sportovních oddí

1 000 Kč, děti a mládež 700 Kč, senioři 200

lů a než se sezona rozběhla, musely být

Kč ročně), které se schválily valnou hroma

z důvodu pandemie přerušeny. Nikdo z nás

dou v roce 2016!

nevěděl, jak dlouho přerušení akcí potrvá,

Bohužel, i přes veškerou podporu oddílů se

Zdeněk Folda

ale věřili jsme ve šťastný konec a znovu

nám stalo, že jsou i nespokojení. Jeden

otevření sportovišť. Po rozvolnění opatření

z oddílů se bez předešlého upozornění od

se bohužel tento scénář opakoval. Doufej

dělil od TJ Tlučná z.s. a nyní je s ním ve

me, že příští rok bude pohodovější.

deno jednání o ukončení spolupráce.

I když se pozastavily soutěže, nezna

Doufám, především kvůli členům oddílu,

Vedoucí oddílu kopané Petr Němec
a předseda TJ Tlučná Zdeněk Folda

menalo to, že se pozastaví údržby a opravy

že zvítězí zdravý rozum a jednání proběh

našich sportovišť. O zázemí a trávník na

nou ku spokojenosti obou stran, ale nechci

fotbalovém hřišti se musíme neustále sta

spekulovat.

Tlučenské fotbalové okénko
Jak vidí tlučenský fotbal současný vedoucí
oddílu kopané a trenér mládeže Petr
Němec?
Jak hodnotím fotbal v Tlučné od té doby, co
jsem ve funkci vedoucího oddílu kopané
TJ Tlučná?
Myslím, že jsme na dobré cestě. Za ob
rovský úspěch považuji znovuzaložení tlu
čenského B týmu, který je složen ze
zkušených místních i přespolních fotbalis
tů, kteří jsou doplňováni mladšími hráči
z dorostu a hráči A týmu. Celek tlučenské
ho „Béčka“ vždy hraje předzápas v domá
cím prostředí našemu A týmu a vede
tabulku s 8 body ve IV. třídě.
Dalším neméně důležitým krokem je za
Mladší přípravka

ložení fotbalové školičky pro děti ve věku
4–5 let. V současné době máme 15 dětí, což

mladší přípravka, ve které děti sehrávají

lé výkony. Dále máme mužstva mladších

nám mohou ostatní fotbalové kluby v oko

svá první fotbalová utkání. Neméně hráčů

a starších žáků svádějící nelehká utkání

lí jen závidět. Stejný počet dětí má také

má i starší přípravka, která podává skvě

pokračování na následující straně
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Fotbal

pokračování z předchozí strany
v krajské soutěži a tým dorostu, který měří

TJ Tlučná a takto

síly se soupeři v krajské soutěži a zdárně

k tomu zodpovědně

plní nelehkou roli přípravy hráčů do „muž

přistupovali.

ského“ fotbalu. Již nyní někteří hráči na

Jaká byla fotbalová

stupují za A, ale i B tým. Máme tedy

vzpomínková akce na

všechny celky hráčských kategorií, a to je

pana Vladimíra Va

velice příznivá situace pro tlučenský fot

šáka, která se konala

bal.

4. 7. 2020?

Z jakého důvodu jsem se zatím moc nezmí

Akce

nil o tlučenském A týmu?

„Fotbalové odpoledne

Zcela záměrně. Vše o čem jsem doposud

se vzpomínkou na

nesla

název

hovořil, je velice důležité pro A tým a tlu

Vladimíra Vašáka“.

čenský fotbal jako celek. Každý A tým ve

Nebudu sáhodlouze

fotbale je tváří celého fotbalového oddílu.

popisovat

Naše „Áčko“ jsem pozoroval jak v pří

akce a jeho aktéry, ale

program

pravných utkáních, tak v posledních dvou

pokusím se o obecné

mistrovských utkání v Líních a do

shrnutí. Cílem celé

ma s Trnovou. V současné době, tedy po

akce bylo zavzpomí

5 odehraných kolech, Tlučná hájí 9. místo

nat na tlučenskou

Rodina Vašákova a Škodova

v okresním přeboru se 6 body. Umístění

osobnost, jakou byl pan Vladimír Vašák.

místním hasičům, sponzorům a dobro

v tabulce není jediným a důležitým měřít

Zde v Tlučné se nesmazatelně zapsal jako

volníkům. Ještě jednou moc děkuji za

kem/ukazatelem kvality našeho týmu. Vy

hráč, jako trenér a člověk, prostě osobnost.

spolupráci.

světlím. Nutno říci, že hráči mají za sebou

Program byl sestaven tak, aby každá jeho

Co plánují fotbalisté do budoucna?

zatím utkání s celky týmu ze „špičky“

část měla určitou provazbu ke jmenované

Rozhodně udržet veškeré hráčské katego

tabulky. V každém utkání jsme soupeře

mu trenérovi. Musím říci, že příprava akce

rie, současné trenéry, hráče, modernizaci

minimálně potrápili, hráli vyrovnanou

byla velice náročná a zabrala mnoho času,

sportoviště, uspořádání další akce pod

hru, která v některých případech skončila

ale to vše stálo za to. Troufám si říct, že se

záštitou fotbalového oddílu TJ Tlučná a ta

až pokutovými kopy, a také soupeře pře

akce povedla ve všech směrech. Počasí

ké se pomalu začít připravovat na oslavy

hráli. V zápasech, ve kterých se bodovat

nám přálo, sešla se spousta kamarádů,

k výročí 100 let fotbalu v Tlučné.

nepodařilo nebo jen částečně, rozhodla

přátel, příznivců fotbalu a byla k vidění ce

Co bych rád změnil…

vždy nepřesnost v řešení ve finálních při

lá řada známých sportovců. Tlučenský sta

Moc bych si přál, aby se nám podařilo

hrávkách, neproměňování gólových šancí,

dion byl po dlouhé době opět zaplněn. Na

zrychlit provozní věci spojené s údržbou

zkušenost udržet balon či rozkouskovat

akci dorazilo zhruba 500 diváků, kteří zde

a modernizací areálu, které na můj vkus

hru. Máme mladý tým a zkušeného trené

strávili příjemné fotbalové odpoledne a ně

někdy trvají až moc dlouhou dobu.

ra, jenž má klukům rozhodně co na

kteří z nich zůstali dokonce až do ranních

Co říct závěrem?

bídnout. Je jen na nich, jak s předávanými

hodin. To vše hovoří o tom, že se nám cíl

Chtěl bych poděkovat všem členům fot

zkušenostmi a radami naloží. K tomu,

akce podařilo splnit. Jediný černý puntík,

balového výboru, trenérům a dobro

abychom hráli na špici tabulky, nám chybí

nebo spíše zklamání pro mě, byla částka za

volníkům, kteří se podílejí na chodu

z mého pohledu pouze eliminovat uvedené

vybrané dobrovolné vstupné. Závěrem

fotbalového oddílu. A nejen jim, ale i jejich

nedostatky. Dále je nutné, aby si hráči uvě

bych rád poděkoval všem, kteří se na této

rodinám, neboť si všichni „utrhují“ ze své

domili, že nereprezentují jen sami sebe či

akci a její přípravě podíleli, zejména

ho volného času, který by mohli společně

jen A mužstvo, ale celý oddíl kopané

členům fotbalového výboru, obci Tlučná,

strávit někde jinde.
Petr Němec
Kompletní fotogalerii najdete u článku

Fotbal v době COVID-19

v online zpravodaji.

Podzimní část soutěžního ročníku 2020/21

utkání, vyhlášením nouzového stavu pak

našich celků v soutěžích následovně:

byla zahájena podle daného scénáře, ale

došlo k přerušení všech soutěží na začátku

„A“ mužstvo mělo pomalejší rozjezd.

postupně s nárůstem pozitivních na

října.

V prvních pěti kolech ztratilo 9 bodů.

COVID19 se zpřísňovaly podmínky na

Po odehrání cca 2/3 zápasů vypadá situace

pokračování na následující straně
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Fotbal, florbal

zp ravod aj

pokračování z předchozí strany
Postupně

se

herní

projev

mužstva

sledky, není to nejhorší, tomu zatím odpo

využili jsme tuto přestávku k různým

zlepšoval a poslední tři odehraná kola by

vídají umístění ve středu tabulky.

úpravám a modernizaci. Všechny práce by

la zcela v režii našeho celku. Cenná byla

Nepřijdeli další vlna COVID19, což nikdo

měly být hotové do konce roku 2020.

výhra v derby zápase na hřišti Nýřan.

dneska nedokáže říci, počítá PKFS s tím,

Pozitivem přerušení soutěže v důsledku

Z tohoto pohledu je přerušení soutěže pro

že soutěže řízené tímto orgánem zahájí

COVID19 je odpočinek travnaté plochy od

nás dost nepříjemné. Takže po odehrání

jarní část soutěží dohráním nejdříve

velkého zatížení a její regenerace.

osmi zápasů máme v tabulce 15 bodů a na

zbývajících zápasů podzimu, a to již od

Všichni jsou již natěšeni, aby mohli vyběh

vedoucí tým soutěže ztrácíme z 5. místa

30.–31. 1. 2021. To by se týkalo našeho do

nout na hřiště, fotbal nám všem moc chybí.

4 body.

rostu a starších žáků.

Výbor oddílu přeje všem čtenářům zpravo

„B“ mužstvo až na malé zaváhání prochází

Okres Plzeňsever by soutěže dospělých

daje hezké svátky vánoční a do nového

soutěží suverénně, ztratilo jeden bod a ve

zahájil 6. 3. 2021 také dohráním podzimní

roku 2021 pevné zdraví, hodně štěstí

své skupině IV. třídy je první. Kuriozitou

části. Pro vyhlášení postupujících nebo

a abychom tuto nelehkou dobu přežili v po

je vítězství nad celkem rezervy B Líně

sestupujících je nutné odehrát polovinu

hodě a s nadějí, že se nám nynější pande

v poměru 19:1.

soutěžního ročníku.

mie a omezení vyhnou velkým obloukem.

Mládežnické celky hrají se střídavými vý

Protože sportovní činnost byla utlumena,

Jaroslav Netrval

Sezona začíná už tradičně na Přimdě
Jako každý rok, a letos tomu navzdory epi

pořádat

demiologické situaci nebylo jinak, se flor

žáci a dorostenci

starší

balisté připravovali na novou sezonu na

ve sportovní hale

Přimdě, kde naplno využívali rozlehlý

ve

sportovní areál. Celá akce byla opět při

Muži své pořá

Šťáhlavech.

pravována ve spolupráci s tanečním

dací

kroužkem Miluše Petrákové.

splní v hale VŠ

povinnosti

Pro tréninky je používána florbalovými

Slavia Plzeň.

mantinely vybavená prostorná tělocvična,

Letos poprvé je

kde hráči pod vedením zkušených trenérů

do soutěže pořá

prováděli florbalová cvičení a prostor měli

dané

i pro nacvičování herních situací. V podve

florbalem

Českým
při

černích hodinách nechybělo kompenzační

hlášeno družstvo

a zdravotní cvičení. Počasí letos opět přá

dorostenců,

lo, tak děti chodily na venkovní travnaté

hož členové se re

je

hřiště a do přírody, kde se věnovaly volno

krutují

z

časovým sportovním aktivitám. V oblí

ských

starších

loň

benosti vedl biatlon, při kterém si účast

žáků.

Držme

níci dostatečně zaběhali po přimdské

palce, ať se jim

sjezdovce. Velký dík patří všem trenérům,

sezona vydaří.

kteří přijeli opět bezvadně připraveni,

To ostatně budou

a tak si všichni užili pohodové dny naplně

letos potřebovat

né sportováním.

všichni sportov

Další dvě tradiční akce, které se konaly

ci, aby sezona

v září, byl Turnaj Gorila a O pohár starosty,

nejen začala, ale

na kterém tlučenští florbalisté opět ne

i vydržela a mohly se odehrát všechny na

rii přípravky, tedy ročníky narození 2012

mohli chybět. Své síly si změřily všechny

plánované turnajové dny.

a mladší. Rádi budou i za šikovného

Foto: Vlasta Růžičková

mládežnické kategorie.

Máte doma malého neposedu, který by si

mladšího žáka, ročník 200809.

Své turnajové dny odehrají členové pří

chtěl florbal vyzkoušet? Přiveďte ho na tré

Rozpis tréninků a více informací najdete

pravky, elévů a mladších žáků v tlučenské

nink, trenéři rádi přivítají nové zájemce.

na webu www.florbal-tlucna.cz a na

tělocvičně a velký pětkový florbal budou

Aktuálně florbal potřebuje posílit katego

Facebooku a Instagramu.
Vlasta Růžičková
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Taneční klub

zp ravo d aj

Léto a podzim v Tanečním klubu Tlučná
Letní taneční soustředění
Stejně jako loni se Taneční klub Tlučná vy
dal na 8denní letní taneční soustředění do
Střelských Hoštic, které proběhlo v termí
nu 22. 8. – 29. 8. 2020. Soustředění se ten
tokrát

účastnily

děti

ze

staršího

i z mladšího týmu spolu se mnou, Míšou,
Janou a Radkem.
Po příjezdu do areálu školy v přírodě ve
Střelských Hošticích nás čekalo ubytování
v chatkách se 2 třílůžkovými pokoji, soci
álním zařízením a kuchyňkou. Oproti loň
skému roku jsme měli k dispozici kromě
3 sálů v Hošticích a místní auly ještě navíc
nově zřízený taneční sál přímo v areálu.
Foto: Radovan Osoba

Tréninkový program probíhal ve čtyřech
fázích: před snídaní běh kolem areá

vystoupení, která si děti připravily. Vyhlá

čertovina, která se nám náramně hodila ke

lu s ranní rozcvičkou, dopolední 2,5hodi

sili jsme nejlepší pokoje za úklid a udělili

všem těm čertíkům. Mohli jsme si tak

nový

2,5hodinový

zvláštní ocenění za pomoc s nejmenšími

spolu nejen zatančit, ale také si navzájem

trénink, večer švihadla spolu se stre

dětmi, především s mateřáky. Nakonec

popovídat.

činkem nebo hip hop a moderní tanec.

všechny děti převzaly taneční certifikáty

Teď nás čeká do konce roku ještě pár tré

Samozřejmě jsme jen netančili, ale i odpo

a vše oslavily diskotékou.

ninků s vánoční tematikou a možná přijde

čívali. Každý den jsme se při poledním kli

Uteklo to jako voda a nastal den odjezdu.

i…

du koupali v řece Otavě nebo jsme si hráli

Po snídani jsme vše sbalili, vyklidili chatky

V letošním roce se nám podařilo vytvořit

trénink,

odpolední

na hřišti s prolézačkami nebo jsme spor

a do deseti hodin byl areál zcela prázdný.

již 4 týmy: TK20 – taneční hrátky pro děti

tovali na fotbalovém či tenisovém hřišti.

Soustředění se všem líbilo a už se těšíme

od 3 do 6 let, TK18 – děti 6 až 8 let, TK14

Ve středu nás čekal zasloužený odpočinek

na příští prázdniny. Tak zase za rok!

– děti 9 let a starší a Fit Dance – všichni

uprostřed týdne. Ten jsme strávili výrobou

Online strašidla

od 10 do 99 let. Stále se k nám můžete při

lapačů snů a přívěsků na klíče. Každý si

Stále se u nás něco děje!

dat. Buď se připojte na naše online lekce,

mohl vytvořit svůj vlastní a nápadů bylo

Tak jako na jaře při první vlně covidu i na

nebo přijďte na trénink, až začneme opět

nespočet. Večer jsme tradičně poseděli

podzim tančíme online.

tančit v tělocvičně. Doufejme, že se situace

u táboráku, opekli si buřty, zazpívali

Jeden z tradičních strašidelných tréninků

zlepší a v lednu se vrátíme opět k toužeb

písničky a zahráli si pár her.

proběhl na Halloweena a druhý na Mikulá

ně očekávaným tréninkům a soutěžím.

Zbytek týdne jsme zase pilně trénovali. Bě

še s čerty.

Na závěr bych chtěla za Taneční klub Tlu

hem soustředění se děti naučily např. cha

Na Halloweena se slétli čarodějnice a ne

čná popřát všem tanečnicím a tanečníkům

chu, sambu, jive a waltz. Několik tréninků

topýři a zatančili si na známou písničku

a samozřejmě i všem ostatním lidem šťast

jsme absolvovali pod vedením profesio

Ježibaba. Na děti čekala i odměna ve for

né a veselé Vánoce, hodně štěstí a hlavně

nálního tanečníka latinskoamerických

mě strašidýlek a pamlsků.

zdraví. A to samé i po celý rok 2021.

tanců. Jinak jsme se kromě taneční prů

Na čertovském tréninku se nás sešlo více

Snad již brzy na stančenou!

pravy věnovali i vlastním choreografiím.

jak 20, z toho jeden andílek a ostatní čertí

Bohatou

Na závěr celého soustředění nás čekal roz

ci a čertice. Některé děti jsem ani nepozna

www.tktlucna.cz

lučkový večer. Zhlédli jsme 11 tanečních

la. Zařádili jsme si na písničku Peklo

fotogalerii

naleznete

Marie Zemanová

Rady občanům

Víte, že...
... sběrný dvůr v Tlučné bude mít otevřeno i během vánočních svátků?
otevřeno středa 23. 12., pondělí 28. 12., středa 30. 12. 2020 a sobota 2. 1. 2021

11

na:

zavřeno sobota 26. 12. 2020

Tlučenský
zpravodaj

Taneční kroužek, kynologové

Víte, co se letos dělo v tanečním kroužku?
Od minulého čísla bohužel nemáme mnoho

volnou

duši,

nového. Z důvodu COVIDu nám zrušili

která se se mnou

spoustu soutěží, načež jsme nechodili ani

vydá a pomůže

trénovat. Několik málo tréninků jsme mě

mi

s

trénin

li až v červnu na fotbalovém hřišti.

ky, s hlídáním,

Tam jsme uspořádali také ukončení sezo

aj.

ny 2019–2020. Děti dostaly dárky za celo

A

našla

se!!

roční snažení na trénincích a za krásná

Oslovila

umístění, která jsme letos stihli. Nejdříve

několik mami

jsem

jsme si v parném horku pochutnali na

nek (ale z ča

nanuku a pak jsme pěkně zmokli.

sových důvodů

Skladby, se kterými jsme vyráželi na sou

na

poslední

těže: mladší věková kategorie Kovbojské

chvíli) na moji

hrátky, starší věková kategorie Tancem

prosbu

z Tlučné do světa.

„ANO, pojedu“ pouze jedna maminka, byla

No a je tu září a začínáme novou taneční

Soutěž CSH České Budějovice 26. 1. 2020:

to Monika Koutníková. Nejen, že mi Mo

sezonu 2020–2021 v počtu 45 dětí.

Tancem z Tlučné do světa 2. místo, Kovboj

nika pomohla s hlídáním, ale úžasně se za

Podzimní soutěže nám bohužel opět zruši

ské hrátky 1. místo

pojila i do trénování. Její posilovací

li. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situa

Obě sestavy postoupily na republikové

kruhový trénink neměl chybu. MONIKO,

ce s covidem dále… Doufám, že vše brzy

finále.

JEŠTĚ JEDNOU DÍKY.

pomine a že budeme moci opět trénovat,

Soutěž CSH Plzeň 22. 2. 2020:

Sešli jsme se v počtu 29 dětí a dvě dospělé.

soutěžit a vozit medaile.

Tancem z Tlučné do světa 1. Místo, Kovboj

Pro děti byl opět připraven bohatý spor

Netradiční mikulášské předání nadílky

řekla

ské hrátky 1. místo

tovní

Soutěž O POHÁR MĚSTA KLATOV

tanečních žánrů, posilovacích a kondičních

program.

Tréninky

různých

Na

předání

nadílky

jsme

se

sešli

8. 12. 2020 před tělocvičnou.

7. 3. 2020:

hodin, protahovacích a rehabilitačních cvi

Jsem ráda, že jsem děti mohla po delší do

v soutěži freestyle děti – Kovbojské hrátky

ků, které probíhaly v tanečních zrca

bě opět vidět, i když jen na chvilku.

3. místo, freestyle junior – Tancem

dlových místnostech. Mimo toho jsme si

Zahřáli jsme se tanečkem a děvčata

z Tlučné do světa 3. místo

užili i jiná sportovní vyžití jako spinning,

a chlapci si převzali nadílku od Andělky. :)

Po karanténě tréninky také nebyly, neboť

využili jsme místnost s posilovacími stroji,

No a budeme doufat, že se po Vánocích

dětem začaly prázdniny.

kulečník, šipky, mini fotbálek. Mladší si ve

sejdeme za normálních podmínek v tělo

O prázdninách nás čekalo soustředění,

družstvech zasoutěžili v různých spor

cvičně a budeme moci trénovat a věnovat

které pravidelně každý rok organizujeme

tovních i klidných hrách. Starší si změřili

se našemu tancování, které nás baví.

společně s florbalovým klubem Tlučná.

síly v biatlonu, který připravili trenéři flor

Všem Tlučeňákům za TK TJ Tlučná přeje

To se nám zkomplikovalo těsně před odjez

balu. Nemohla chybět ani noční hra a vý

me pohodové prožití vánočních svátků, do

dem, kdy nám onemocněla trenérka Petra.

stup na zříceninu hradu.

nového roku méně starostí a více radostí.

Nastala pro mě docela pekelná situace, na

Za mě a myslím, že i za děti (podle odezvy

poslední chvíli shánět nějakou dobro

rodičů) super strávených 5 dní.

Miluše Petráková a Petra Krapf

Ohlédnutí členů ZKO Tlučná za „rokem covidu“ 2020
Letošní rok byl pro členy Základní kynolo

ci s Rottweiler klubem ČR a bohužel to ne

vrcholové akce nerezignovali a trénovali

gické organizace Tlučná, stejně tak jako

byla jediná akce, která se nemohla usku

dle možností a pevně doufali, že se další

pro všechny sportovce i nesportovce, plný

tečnit.

plánované akce uskuteční dle plánu. Zor

zvratů, změn a bohužel i omezení, která

Stejně tak bylo zrušeno Mistrovství světa

ganizovali jsme několik zkoušek z výkonu,

ovlivnila i naše plány, které jsme na rok

Malinois ovčáků ve Francii, kam byl nomi

které úspěšně složili nejen naši členové,

2020 měli připravené a hlavně perfektně

nován náš úspěšný člen p. Jaroslav Kuče

ale i kynologové z okolí, kteří se zkoušek

zorganizované. Byli jsme nuceni zrušit

ra se svým parťákem Maikem MiJi.

u nás zúčastnili.

pořádání speciální výstavy ve spoluprá

Přesto jsme ve výcviku a přípravě na další

pokračování na následující straně
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Tlučenský
zpravodaj

Kynologové, hasiči

pokračování z předchozí strany
tvrdili svoji skvělou souhru a vybojovali si

titul vicemistrů, nejlepší poslušnost závo

jí Hessi ZdeSko zúčastnil Mistrovství

krásné 2. místo, titul vicemistrů a vyhlá

du a hlavně účast na mistrovství světa

republiky německých ovčáků s meziná

šení nejlepší poslušnosti celého závodu –

v r. 2021, tentokrát v Maďarsku.

rodní účastí v Trnové, kde se sešlo

tato dvojice opravdu umí.

Nezbývá než všem ještě jednou pogra

úctyhodných 98 závodníků. Zdeněk s Hes

Další velmi úspěšná dvojice p. Hynek Pro

tulovat a popřát do dalších závodních se

si předvedli skvělý výkon a vybojovali si

cházka a Say Holubí reprezentovali naši

zon hodně závodního štěstí a hlavně zdraví

v tak vysoké konkurenci krásné 15. místo.

ZKO na Mistrovství ČR plemene rotvajler

– to je to nejdůležitější.

První víkend v říjnu patřil dalším našim

ve Všestarech u Prahy. Hynek se Sayem

Krásné svátky vánoční, pohodový závěr le

členům – p. Jaroslav Kučera s Maikem Mi

jsou dvojice, která patří právoplatně mezi

tošního roku a do toho nového r. 2021 pře

V září se náš člen p. Zdeněk Skokan se svo

Ji vyrazili na stadion v Třebové, kde probí

respektované závodníky, kteří vždy mají co

devším zdraví, pochopení a toleranci

halo Mistrovství ČR Malinois ovčáků. Na

ukázat a na place jim to spolu velmi „ladí“.

k sobě navzájem Vám přejí členové ZKO

tomto závodě Jára s Maikem opětovně po

Tentokrát si spolu vybojovali 2. místo –

Tlučná.
Pavla Sovková

Činnost zásahové jednotky ve 2. pololetí roku 2020
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické
situace v celé České republice, naše
jednotka po dohodě se starostou obce zapo
čala s dezinfikováním veškerých veřejných
prostor. Dezinfekci jsme prováděli v říjnu
i v listopadu. Ve speciálních protiche
mických oblecích a maskách s filtrem jste
nás mohli v podvečerních hodinách potkat
především na všech autobusových zastáv
kách, dětských hřištích a na místech se
sběrnými kontejnery na tříděný odpad.
Současně jsme dezinfikovali i prostory
hřbitova. Celkem se na dezinfekci podílelo
10 členů naší jednotky, kteří dohromady
odpracovali 75 hodin. Spotřebováno bylo
cca 200 litrů dezinfekce AntiCovid. Na zá
věr bych chtěl podotknout, že naše
jednotka je i nadále připravena 24 hodin
denně vyjet k jakékoliv události souvisejí
cí s činností našeho sboru.
V srpnu jsme pomáhali dva dny v sou
sedních Vejprnicích likvidovat následky
přívalových dešťů. Zajišťovali jsme také
zdravotní dozor na obecní akci Prázdni
nová tečka. Na této akci jsme pomáhali
zvládnout vzniklou situaci, kdy došlo k ná
hlému zhoršení počasí a silný vítr a déšť
poničil dva skákací hrady a vybavení účin

V době, kdy nezasahujeme, se pravidelně věnujeme odborné přípravě a údržbě techniky.

kujících.

Občané se na nás mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit.

Během uplynulého období naše jednotka

Vojtěch Kolář

několikrát vyjížděla k likvidaci obtížného

Vážení spoluobčané, letošní svátky nás čekají v trochu jiné podobě, než jsme zvyklí.

hmyzu.

Buďme proto k sobě a k ostatním ohleduplní, abychom se v roce 2021 opět sešli zdraví

V měsíci listopadu jsme zasahovali při na

a plní síly. Sbor dobrovolných hasičů Tlučná vám přeje klidné prožití vánočních svátků,

hlášeném požáru komínu.

pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody v novém roce 2021.
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YMCA, skauti

YMCA otevřela v Tlučné nové centrum
Zdravím Vás po dlouhé době,

a

jednoduché,

věřím, že i přes okolnosti, které všichni po

jak se to na první

ciťujeme, si můžeme toto období užít. Je to

pohled zdá. Ale

čas přenádherný, kouzelný a my sami si ho

zdařilo se! Díky

můžeme udělat láskyplným. A tak se i my

Vám všem, kdo

snažíme přispět troškou do mlýna. Na na

jste nám nabídli

šem webu www.slunickotlucna.cz mů

svou pomoc s vý

žete najít tematické projekty pro děti na

bavou, těm kteří

sv. Mikuláše, na Vánoce a mnoho dalších.

přinesli dětské

Dětem tak pomohou proniknout do témat

hračky, nádobí,

a aktivit, o které jsou tento rok trochu

hrnce,

ochuzené.

varnou konvici

příbory,

Pro rodiny nejen z našich kroužků jsme

a další, to vše nám nesmírně pomohlo a tě

popřát otevřené srdce a mysl, abychom

letos připravili vánoční focení. Dlouho

šíme se, až je budeme hojně využívat. Jsme

zvládli najít cesty, jak naplno žít i v době

jsme přemýšleli, jak přenést vánoční at

také rádi, že jsme i přes omezení počtu osob

omezení, energii překonat to, co nemůže

mosféru dál tak, abychom se neohrozili na

mohli pozvat vedoucí YMCA Plzeň manže

me změnit, láskyplné srdce, které překryje

zdraví a respektovali vládní nařízení.

le Soukupovy a starostu Tlučné pana Jana

přešlapy a napjaté vztahy, které i díky

Jsme velmi rádi, že jsme i my mohli předat

Opla a mohli jsme společně skromně

covidu nemusí být ideální, a oči, které vidí

něco z nás a rodinám zůstanou krásné

oslavit otevření nového centra. Moc si pře

opravdové hodnoty. Nezapomínejme jedni

vzpomínky na Vánoce.

jeme, aby mohlo sloužit nám všem, aby

na druhé, Vánoce nejsou o dárcích, ale

Mimo to pro všechny Tlučeňáky, a nejen je,

nám bylo k radosti, společným setká

o naší přítomnosti, naši blízcí, především

máme velkou novinu! Konečně se nám po

váním, aby bylo místem, kde se tvoří přá

ti starší, nás potřebují více, než kdy jindy.

dařilo

telství, kde se lidé potkávají a sdílí.

Do nového roku hlavu vzhůru!

dokončit

rekonstrukci

nového

YMCA komunitního centra. Byla to pro

V neposlední řadě Vám nechci přát šťastné

Za Sluníčko YMCA v Tlučné

nás opravdová výzva. Jak to tak bývá s re

a veselé, tak nějak si myslím, že je to fráze,

s láskou Věra Burianová

konstrukcí – nikdy to není tak rychlé

na kterou jsme si zvykli. Ale chci Vám

Jak skautujeme offline i online
Nový skautský rok jsme po dlouhé koro

V říjnu byla kvůli koronaviru

navirové pauze zahájili 6. září. Sešlo se nás

přerušena veškerá potkávací

cca 50 a pro děti byla připravena trasa v le

činnost, ale vzali jsme to jako

se, na které si ve skupinkách vyzkoušely

výzvu, vrhli se do neprobá

nejrůznější aktivity, se kterými se můžou

daných vod a vyzkoušeli jsme

potkat na našich schůzkách. Nechyběly

online schůzky.

lanové překážky, střelba z luku a vzdu

Klasické schůzky samozřej

chovky, uzlování nebo třeba poznávání pří

mě nic nenahradí a připravit

rodnin. Na závěr se družiny domluvily na

program do online prostředí je pro rádce

Foto: Tomáš Mathauser

časech letošních schůzek, na kterých se bu

daleko náročnější, ale má to jedno velké po

zpívání). Předem prosíme o dodržování

dou setkávat stávající družiny i děvčata

zitivum – udržení vzájemných kontaktů

fronty a neshlukování se, ať celá akce

z nově vzniklých Slunečnic.

mezi dětmi i oddílovými radami, a to má

proběhne v pořádku a hřejivý symbol

Na večer tentýž den bylo připraveno

rozhodně smysl.

Vánoc Vám může, zvlášť v této nelehké

setkání členů klubu Bílého vlka u nového

V prosinci jsme se opět vrátili ke klasickým

době, prozářit domov. O případných

ohniště v lesoparku, kde jsme společně zpí

schůzkám, tak uvidíme, jak se situace vy

změnách budeme informovat na našich

vali a pekli buřty. Příjemné setkání jsme

vine. My zůstáváme připraveni!

facebookových stránkách a nástěnkách.

zakončili ve 22 hodin zpěvem večerky. Tím

Aktuálně stále počítáme s pořádáním

Pohodové Vánoce a ať je rok 2021 plný

jsme si alespoň trochu symbolicky připo

Betlémského světýlka 24. 12. 2020

krásných okamžiků a zážitků!

mněli tábor, který se letos nekonal.

od 14 do 15 hodin u kapličky (tentokrát bez
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SPCCH

Členové SPCCH nezahálí...
... nezapomenou na zážitek z Tachova

patronce

29. 7. 2020 se pro členy SPCCH Tlučná ko

sv. Barboře. V interié

nečně povedlo zorganizovat výlet bez rou

ru jsme si prohlédli

šek. Využili jsme toho, že se koronavir

jedinečnou

havířů

galerii

trochu zklidnil, a připravili jednodenní ne

pozdně

opakovatelný výlet do Tachova.

a renesančních maleb

gotických

Nejprve jsme navštívili tachovský zámek,

z 15. stol.

kterým nás provázel sám kastelán pan

Po krátké procházce

Mgr. Pavel Voltr. Dozvěděli jsme se mnoho

městem jsme se do

historických zajímavostí o této klasicistní

stali až do Vlašského

perle západních Čech. Osobitý humor

dvora, kde je stálá

pana průvodce nás pobavil i při prohlídce

expozice mincovnictví. Viděli jsme i ukáz

ale i ty moderní z roku 2004 a dozvěděli

města.

ku ražby mincí a někteří naši členi na

jsme se, že přestože se technologie vyvíje

Po obědě jsme se zajeli podívat na jízdárnu

památku minci dostali. Ještě jsme se do

jí, starobylý postup vaření piva Pilsner

ve Světcích. Tento třípodlažní objekt s ve

zvěděli, že se zde odehrálo mnoho důleži

Urquell je stále stejný.

lice pozoruhodným krovem a nejkrásnější

tých událostí, jako např. podepsání tzv.

Po prohlídce sklepů nás čekalo příjemné

místností, což je knížecí lóže, si nenechal

Kutnohorského dekretu, který zaručoval

překvapení, a to byla degustace piva.

nikdo ujít a absolvovali jsme celou pro

stejná práva česky mluvícím studentům

V ležáckých sklepích nám přímo z dubové

hlídku. Někteří se poté ještě vydali na kilo

na Karlově univerzitě v Praze.

ho ležáckého sudu bylo načepováno nefil

metr

vzdálenou

rozhlednu

Foto: Jindřich Brodský

Vysoká.

V Kutné Hoře je opravdu co obdivovat.

trované a nepasterizované pivo.

A závěrečnou tečkou bylo příjemné pose

Ještě zmíním kamennou kašnu, jedi

Po prohlídce jsme ještě zašli do stylové re

zení v místní cukrárně.

nečnou památku technického charakteru,

staurace Na Spilce, pochutnali si na tra

Prožili jsme opravdu nezapomenutelný

nebo barokní morový sloup sloužící jako

diční české kuchyni a ještě jednou si

den, a to i díky vtipu, humoru, ale i histo

připomínka morové epidemie.

přiťukli pivem Pilsner Urquell.

rickým znalostem, kterými oplývá pan

Myslím, že jsme domů odjížděli plni skvě

... nezapomínají ani sportovat

kastelán.

lých zážitků a dodnes stále žasneme nad

První podzimní dny, a to konkrétně

dovednostmi

Foto: Ladislav Loužek

našich

23. 9. 2020, využil náš svaz SPCCH Tlučná

předků. Chrám sv. Bar

ke sportovním činnostem. Za pečovatel

bory právem patří do zla

ským domem se nás sešlo celkem 21 a tra

tého fondu světového ar

dičně jsme začali hrát petang. Poté jsme si

chitektonického dědictví.

vyzkoušeli další sportovní aktivity, jako

... doporučují návštěvu

dovednostní hru bollo ball. Cílem hráčů

pivovaru v Plzni

bylo hodit bollo (dva míčky spojené prováz

Členové SPCCH Tlučná

kem) ze stanovené čáry tak, aby se zavěsi

si 22. 9. 2020 vyjeli au

ly na některou z příčných nebo svislých

tobusem č. 55 do Plzně na

trubek na těleso bollo ballu. A do třetice

prohlídku

originální hru mölkky, při které jsme mu

pivovaru

Plzeňský Prazdroj. Ten

seli pomocí dřevěného kolíku bořit ostatní

tokrát nás hlavně zají

kolíky s různými čísly, která označovala

... navštívili Kutnou Horu

malo, jak se vyrábí, respektive vaří, pivo

získané body.

Tentokrát jsme 27. 8. 2020 se členy SPCCH

Pilsner Urquell.

Je dobré, že tyto hry jsou vhodné pro kaž

Tlučná zavítali do Středočeského kraje,

Po úvodu, kdy jsme se dozvěděli, jak se

dého bez rozdílu věku, není potřeba žádné

a to do města Kutná Hora, které bylo díky

v roce 1842 u nás zrodil ten pravý originál,

fyzické síly a úspěch je založen na kombi

těžbě stříbra ve středověku jedním z nejvý

který zavedl Josef Groll, jsme největším

naci náhody a přesnosti házení.

znamnějších českých královských měst.

osobním výtahem v ČR vyjeli k unikátní

Odpoledne se nám vydařilo, a to i díky

S průvodkyní jsme si dali sraz přímo před

mu panoramatickému kinu. Po zhlédnutí

pěknému počasí. Všichni se shodli, že se již

chrámem sv. Barbory. Znale nás infor

filmu o tajemství výroby piva Pilsner

těší na další shledání.

movala o historii chrámu i o jeho zasvěcení

Urquell jsme si prohlédli historické varny,
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Horníci, seriál o hornictví

Horníci navštívili muzeum u Litvínova
Náš hornický spolek byl 15. 8. 2020 pozván podkrušnohorským
hornickým spolkem k návštěvě jejich muzea – Podkrušnohorského
technického muzea v Kopistech u Litvínova. Pronajali jsme si mikrobus
a vyrazili brzy ráno v počtu 20 osob.
První zastávka na malou snídani byla v Žatci. Do cíle jsme dorazili ko
lem 9. hodiny a na místě na nás čekal kamarád a odborník přes hornic
tví pan Zdeněk Brázda, kterého většina znala už z návštěvy
Březenského draka (velkorypadla KU 800). Prohlídka muzea trvala
3 hodiny a my si připomněli dávnou i nedávnou minulost našeho ře
mesla a také problematiku dobývání hnědého uhlí.
Cestou domů jsme se notně hladoví posilnili v mostecké restauraci
Plzeňka. Akce se líbila, počasí přálo a my domů přijeli spokojeni.
Foto: Marie Cuberová

Antonín Cubera

O Nanukovi, který kradl uhlí
Nanuk byl bývalý živnostník, který si při

k bráně dolu, zavolal Ota do vrátnice,

šel do šachty vydělat „lepší“ peníze, když

že Nanuk nese v tašce pod uhlím důlní

tehdy o živnost přišel. Život jej naučil být

lampu, a pak běžel k vrátnici, aby ne

šetrným, a tak se od ostatních horníků

přišel o to, co se bude dít.

brzy naučil brát si domů „domák“. To byl

Vše proběhlo podle Otova scénáře. Ve

buď špalík dřeva, odříznutý od dřevěné

ledůležitý vrátný Nanuka zastavil

stojky nebo stropnice, nebo také trocha

otázkou: „Co nesete v té tašce?“

uhlí, nejlepší kus v celku.

Nanuk, vědom si toho, že domáky se

Nanuk, po vzoru ostatních, si na domák

tolerují, klidně odpověděl: „No přece

opatřil zvláštní tašku. Teď si uvědomuji, že

trochu uhlí. To se přec může.“ Na to vrátný

Než však došel vrátný do vrátnice, vystou

vlastně ani nevím, kde Nanuk přišel ke své

Špaček pravil: „Tak to se dneska radši na

pil Ota z anonymity a zavolal: „Špaček,

přezdívce. Myslím, že asi nikdy nebyl za

to podíváme, zdali tam není něco lepšího.“

nechte ho, tu lampu jsem mu do tý tašky

polárním kruhem, ale že to bude spíše pro

Vyzval Nanuka, aby s ním šel k nedaleké

dal já, jenom aby byla ňáká sranda. Proto

to, že rád mlsal nanuky.

vozové váze, kde byla veliká bedna na ob

jsem ji taky vytáhl ze šrotu u lampárny.“

Nám dobře známý Ota dostal jednou zase

časné odsypání nebo dosypání uhlí při jeho

Tímto sice končí povídka o Nanukově „krá

nápad, jak Nanuka vylekat nebo „napálit“.

vážení. Tam musel Nanuk tašku vysypat

deži“, ale musím dodat, že s tím na dost

Když totiž viděl dole ke konci šichty, že si

a ejhle! Z tašky spolu s uhlím vypadla

dlouho skončilo přátelství Nanuka s Otou.

Nanuk připravuje do tašky domák, připra

lampa. V Nanukovi hrklo jako ve starých

Ne každý „kameňák“ skončí i pobavením

vil si napříště starou důlní lampu. Když

pendlovkách a hned začal křičet: „To, to já

postiženého.

Nanuk odešel někam stranou, Ota mu uhlí

né!“ Vrátný však nedal na jeho výmluvy

z tašky vysypal, na dno tašky dal starou

a rezolutně prohlásil: „Tak na to budu

lampu a tu znova zasypal uhlím.

muset pozvat esenbáky (SNB – Stráž

Když si to Nanuk i s domákem zamířil

národní bezpečnosti, dnes policie).“

Václav Veber
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