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Česko i Tlučná se hýbe
Taneční kroužek TJ Tlučná se
zúčastnil 28. ledna 2017 soutěže v pohybových skladbách ČESKO SE HÝBE v Českých
Budějovicích. Ve věkové kategorii 11 – 14
let obsadila děvčata se skladbou Letušky 2.
místo, ve věkové kategorii 8 – 10 let se skladbou Mimoni 3. místo a se skladbou Sestřičky
krásné 1. místo.
Další soutěž ČSH se konala v Plzni.
Taneční kroužek vyjel i s nejmenšími, tedy s
věkovou kategorií do 8 let. Se skladbou "Princové jsou na draka aneb princezny vládnou"
obsadili nejmenší 2. místo. Ve věkové kategorii 8 – 10 let se skladbou "Mimoni" získaly
děti 3. místo a se "Sestřičkami " 2. místo. V
kategorii 11 – 14 let vyhrála sestava "Letušky"
1. místo. Díky tomuto krásnému umístění
všechny kategorie postupují na REPUBLIKOVÉ FINÁLE do Brna.

Na pár otázek jsme se zeptali cvičitelky
Miluše Petrákové:

Jak jste se ke cvičení s dětmi dostala?
Cvičila jsem a stále cvičím různé formy
posilovacích a tanečních cvičení se ženami a
řekla jsem si, že by bylo dobré udělat kroužek i pro děti, že kromě gymnastiky tu pro
holčičky nic nebylo. Tak jsem do toho v roce
2005 šla a jsem ráda, že jsem to rozhodnutí
udělala. Je to radost, ale i starost.
Kolik máte svěřenkyň a jaké je jejich věkové
rozložení?
Na tréninku máme společně s Maruškou
Zemanovou 42 děvčat a 5 chlapců. Já trénuji
nejmladší kategorii do 7 let, Maruška má
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tluc_zprav_17_jaro.indd 1

jednu skupinku věkové kat. 8 – 10 let, já také
jednu skupinku stejného věku a společně
máme partu kat. 11 – 14 let.
Kde berete inspiraci pro sestavy?
Dříve bylo více sportovních akcí v Plzni s
profesionálními cvičiteli, kde se dalo hodně
odkoukat. Teď akcí moc není, tak většinou
mám své nápady nebo z YouTube.
Děkujeme a přejeme do budoucna mnoho
dalších úspěchů a stále dobou reprezentaci
naší obce.
JN

www.obec-tlucna.cz
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To nejdůležitější z obecního zastupitelstva

Poděkování

Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání
konaném dne 02. 03. 2017 mimo jiné
schválilo:

8.
Poskytnutí příspěvku Skupině
historického šermu Pantaleon Tlučná, na
činnost ve výši 10 tis. Kč na rok 2017.

Vážení spoluobčané,

2.
Přijetí neinvestiční dotace od
MV ČR prostřednictvím pro SDH Tlučná v
celkové výši 71 128,- Kč

Obecní zastupitelstvo dále zvolilo novým
uvolněným místostarostou obce pana Mgr.
Jana Opla, který v této funkci s účinností
od 01.04.2017 nahradí pana Ing. Václava
Vítka, odcházejícího k 31.03.2017 do
řádného starobního důchodu.

1.
I. úpravu rozpočtu obce Tlučná
pro rok 2017

3.
Poskytnutí příspěvku Svazu
postižených civilizačními chorobami, ZO
Tlučná, na činnost ve výši 80 tis. Kč na rok
2017.
4.
Poskytnutí příspěvku JUNÁK
Český skaut, středisko Krokodýl Tlučná,
na činnost ve výši 50 tis. Kč na rok 2017.

9.
Obecně závaznou vyhlášku obce
Tlučná č. 1/2017 o nočním klidu

Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a
na obecních webových stránkách.

5.
Poskytnutí příspěvku Tělovýchovné jednotě Tlučná na činnost ve výši
200 tis. Kč na rok 2017.

6.
Poskytnutí příspěvku ZKO Tlučná, kynologický klub, na činnost ve výši
20 tis. Kč na rok 2017.

7.
Poskytnutí příspěvku Mysliveckému spolku Tlučná, na činnost ve výši 20
tis. Kč na rok 2017.

Masopust 2017

Nechce se tomu ani věřit, ale
tuto sobotu, tedy 18. února 2017, se naší
obcí prošel v pořadí už 6. masopustní
průvod od obnovení této tradice. Pro pravidelné účastníky se nic nezměnilo, sraz
byl klasicky ve 13 hodin v sídlišti u fotbalového hřiště, kde se shromažďovaly nejen
rozmanité masky, ale také velice početný
dav „civilních“ příznivců masopustního
veselí. Na úvod zazněla prosba o respektování pokynů hasičů, kteří si i letos vzali
na starost hladký průchod obcí. A pak už
mohly maškary v čele s krokodýlem na
trakaři a kapelou vyrazit na svoji pouť.
Trasa vedla ze sídliště přes střed
obce, poté parkem, přes přejezd, kde
probíhalo počítání masek, na Čampuli a
přes zastávku u pana místostarosty Vítka
až k panu starostovi Volfovi. Na všech
plánovaných zastaveních, ať už v místních
restauračních zařízeních nebo u jednotlivců, byli na masky pečlivě připravení, a tak
nechybělo něco slaného i sladkého na zub
a ke zlepšení už tak dobré nálady přispěl
sem tam jistě i doušek něčeho pěnivého či
trochu ostřejšího. Ti, kteří vydrželi až do
konce, se na závěr nechali společně zvěčnit a také si zanotovali píseň „Co jste hasiči“. Pak už se začal o slovo hlásit chladný
únorový podvečer, a tak se masky rády
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zamířily zahřát do hasičárny. A některé z
nich si nenechaly ujít ani večerní zábavu v
Restauraci Na Hřišti.
A když všechno probíhalo tak
klasicky, jestlipak uhádnete, co bylo oproti
minulým ročníkům přece jenom jiné? No
to se ví, že samotné masky, na kterých si
účastníci průvodu opět dali velmi záležet.
Vzhledem k tomu, že jich dorazilo úctyhodných (i když ne rekordních) 208, snad
mi bude prominuto, že se zde všechny neobjeví. Ale přesto, mě osobně zaujaly třeba tyhle: celá parta z Mrazíka – baba Jaga,
Ivánek, Marfuša, Mrazík i dědeček Hříbeček, rodinka Kissáků, parta ze Čtyřlístku,
Shrek s Fionou a oslíkem, část Adamsovy
rodiny, Maková panenka a motýl Emanuel,
jeptišky s mnichem, indiánky, ježibaby,
klauni a kašpárci, hippies, svářeč, smrťák,
hejkal, horník, myslivec, eskymačka,
motorkářka, havajská tanečnice, mimoni,
pytle brambor, dárek, plechovka Coca-Coly, šneci, berušky, lišák, motýl, vlk, tučňák,
krokodýl, had nebo slepice s kohoutem.
A co vy? Necháte se inspirovat a
dorazíte příští rok také?
Michala Mathauserová

jak jistě víte, anebo se to
nyní právě dozvídáte, na veřejném březnovém zasedání zastupitelstva obce došlo ke změně na
postu místostarosty. Dlouholetý
člen zastupitelstva obce, člen rady
obce a hlavně skvělý místostarosta
pan Ing. Václav Vítek se v kontextu zdravotních důvodů a možnosti
odejít do důchodu vzdal funkce
místostarosty.
Kdo pana místostarostu
znáte osobně, víte, že je to člověk
velmi poctivý, vstřícný a Tlučeňák
srdcem i duší. Po celou dobu deseti
let ve funkci místostarosty se snažil udělat maximum pro naši obec
a i jeho zásluhou se podařilo získat mnohamilionové dotace na investiční akce, ale i pro dobrovolné
spolky a zejména na výstavbu nové
základní školy. Jako skvělý ekonom, se zkušenostmi z předchozích zaměstnání, zužitkoval svoje
znalosti ve prospěch naší obce a
naprosto sedí rčení, které používá
jeden z mých kolegů, „za obec a za
republiku bych život dal“.
Naprosto chápu jeho rozhodnutí a věřím, že tak jak deklaruje, bude i nadále platným členem
rady obce a zastupitelstva, odhodlaným předávat i nadále své zkušenosti ve prospěch obce. Je těžké popsat jeho zásluhy o rozvoj obce, ale
v každém případě si zaslouží naše
maximální uznání a poděkování za
svou práci.
Dovolte mi zároveň za
všechny členy zastupitelstva a rady
obce, pracovníky obecního úřadu a
hospodářského dvora Vaškovi poděkovat jako skvělému a obětavému kolegovi i kamarádovi. Do jeho
dalšího života a jak říká „dědečka
na plný úvazek“ mu přejeme jen
vše dobré a hlavně zdraví.
Stanislav Volf
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Mladí fotbalisté

Již od roku 2013 se po trávníku
fotbalového stadionu v Tlučné prohání
mimořádná generace mladých fotbalistů. Proč mimořádná? Protože od roku
2013 nepoznal okres Plzeň sever – dříve
v kategorii starších přípravek a dnes v
kategorii mladších žáků, jiného vítěze,
než mužstvo s názvem naší obce. I díky
těmto malým fotbalistům je Tlučná v
okrese pojem a je to znát nejen na vyhodnoceních, turnajích, ale i zájmu i nezájmu
s nimi odehrát přátelské zápasy.
I v aktuálně rozehrané sezoně, po přestupu do mladších žáků, vede
tabulku TJ Tlučná bez ztráty bodu a se
skóre 79:12. Loňský ročník ve starších
přípravkách byl ještě drtivější. Celkové skóre se zastavilo na čísle 276:44. Za
tyto úspěchy bylo družstvo již dvakrát
oceněno titulem "Nejlepší mládežnický
kolektiv okresu" a to za roky 2015 i 2016.
Za práci s družstvem si navíc v roce 2016
odnesl ocenění "Trenér roku" i Jaroslav
Končel.
Aktuálně se na výkonech, gólech a hře podílí tato sestava:

Bárta M., Březina T., David M., Dubský
B., Fink E., Hauer J., Hlinka A., Hocký A.,
Houdek A., Nguyen S., Soukup P., Staněk
J., Süč M., Svoboda O., Šedivý O. a Švehla J.
Trenéři: J. Končel a L. Bárta
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Za úspěchy v dřívějších letech
stojí i hoši, kteří se dnes lopotí ve starších žácích, pod vedením trenérů P. Kouřila a B. Kouřila.
Samozřejmě to nejsou jen radosti, ale souvisí s tím i starosti. Ať jsou
to občas drobná zranění, modřiny, či
ošklivé pohledy jak mezi dětmi, tak bohužel i mezi dospělými. K tomu příprava
tréninků zábavnou formou, vymýšlení
bezpečných tratí na tréninky na kolech a
další a další hodiny práce a financí mimo
samotné tréninky a zápasy. Vše je ale
zvládnuté a za to patří velké díky i rodičům. Je to i jejich zásluha, že děti ke sportu vedou a že na tréninku i zápasech se
sejde vždy dost nadšených a zapálených
hochů. Veliký dík rodině Šedivých za zápisy a administrativu, Svobodovým za
logistiku a Nguenovým za péči o oslavy
a žaludky sportovců.
Na závěr samozřejmě přání
ať se i nadále vede jak výsledkově, tak
především účastí na několika hodinách
týdně venku a v pohybu. Zde dvakrát
platí, že nejdůležitější je zúčastnit se, ale
vyhrávat je fajn. Rádi přivítáme další zájemce o kopanou a sportování.

Ladislav Bárta
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Dlouhý článek o třídění odpadu
Lidé sběhlí v matematice tvrdí,
že máme jen jeden svět, a není důvod s
nimi nesouhlasit. Lidé vybavení pudem
sebezáchovy říkají, že se k tomu jednomu světu musíme ohleduplně chovat,
aby nám vydržel. Lidé, kteří mají rozum,
se tím řídí. Bohužel většině lidstva je to
šuma fuk. Svět nejspíš nebyl stvořen během sedmi dnů, jak tvrdí bible. A asi ani
nepřijde království nebeské, jak tvrdí táž
příručka. Bohužel už se to nedá říct o apokalypse. Ale ani ta nepřijde sama od sebe
jen proto, že je součástí příběhu. Můžeme
ji přivolat sami, pokud úplně podlehneme
spotřebnímu způsobu života, vlivu médií,
politickým ambicím a především ničím
neomezené lidské omezenosti. Třídění
odpadů svět nespasí. Ale je jedním z projevů civilizovaného člověka, který ví, že
máme jen jeden svět a že se k němu musíme chovat ohleduplně. A je jedno, jestli
věří v dogmata, evoluci anebo na strašidla.
Cokoli děláme, produkuje to odpad. Asi takto jednoduše bychom mohli začít. Produkce odpadu v celosvětovém
množství je enormní a stále stoupá (a pravda, zásadně se mění i jeho složení), a zdá
se, že neexistuje síla (nebo vůle), jak tento
strmý růst zastavit nebo alespoň zpomalit.
Ostatně odpad je i obchod. A každý obchod
musí růst. Odpad je vedlejší produkt existence lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak jsme takzvaně civilizovanější.
Ročně vytěžíme z naší planety až 70 miliard tun surových materiálů.
Otázka recyklace se tak může stát v širším
pohledu i otázkou přežití naší civilizace.
Odpad je i prostředkem obchodu, a to dokonce i mezinárodního. Obchod
s odpady již nyní dosahuje obdivuhodných
hodnot. Například v ČR se hodnota trhu s
opady odhaduje přes 30 miliard Kč (zdroj:
AVE 2014). Je běžnou praxí, že některé státy odpad nakupují a pak ho na svém území spalují. Podobně je tomu i s odpady tzv.
nebezpečnými nebo jadernými. I s nimi se
vesele obchoduje. Kromě odpadu samého je zdrojem obchodu i recyklace, kdy se
prodává vytříděný odpad nebo zpracovaný
recyklát. Zatímco tedy pro někoho je odpad komodita, které se potřebuje zbavit,
pro jiného je tentýž odpad zdrojem příjmů.
Skvělé, že? Pokud tedy bude odpad zdrojem
obchodu, nemusíme se o jeho množství bát.
V roce 2015 bylo v ČR vyprodukováno téměř 27 000 000 tun odpadu!
Přišel na to Český statistický úřad
a není důvodu mu alspoň rámcově nevěřit.
Většinu z tohoto gigantického množství odpadu vyprodukovaly samozřejmě tzv. ekonomické subjekty. Tedy firmy. Zhruba 23,2 milionů tun. To je o o nějakých 15 % více než v
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roce 2014. Proč? Ekonomice se prostě daří a s
tím jde ruku v ruce nárůst množství odpadů.
To potvruje i to, že největší nárůst byl zaznamenán u podniků, které se zabývají zpracováním odpadů a sanacemi. Dalším velkým
přispěvatelem byl stavební průmysl. Naopak
méně odpadu v roce 2015 vyprodukovali
lesníci, zemědělci. Zde se všamůže jednat o
tzv. byrokratické snižování, kdy některé materiály nejsou nadále považovány za odpad.
V roce 2015 bylo v ČR vyprodukováno
kolem 3 300 000 tun komunálního odpadu!
	
To by statisticky znamenalo, že každý z nás přispěl na tuto hromadu s 317 kilogramy. Ale neděste se,
jedná se jen o statistickou informaci.
Pokud budeme o množství odpadu mluvit v širších souvislostech, je třeba
zmínit i to, že jeho množství i složení ovlivňoval vývoj lidské společnosti jako takové. Ještě před několika desítkami let tvořil
hlavní složku domovního odpadu popel z
domácích topenišť. Dalším zásadní mylník přineslo stravování mimo domácnost
(fast-food, jídlo s sebou, delivery). Klesající délka životnosti elektrospotřebičů, výrobků oděvního průmyslu. Nejenom výše
uvedené změnilo složení tzv. komunálních odpadů, ale především jeho množství.
Třídění odpadu námi obyvateli má za primární cíl snížit negativní dopad
produkce obalového průmyslu na tzv. životní prostředí a společnost jako takovou.
Je možno ještě dodat, že účelem třídění
odpadu je vytřídit z komunálního odpadu ty složky, které je možné dále využívat a
poskytnout je tak zpracovatelům k dalšímu
využití. Tedy činnost ekonomická. Pokud
by v oblasti odpadů nebyla ekonomika zainteresována, žili bychom jako ve středověku.
Jedním z hlavních účelů třídění odpadu je snížit negativní dopad nadprodukce obalového průmyslu.
V mnoha lidech vzbuzuje skutečnost, že třídí odpad, dobrý pocit. To je samozřejmě dobře. Zajímají se o to, zda je nutné
odstraňovat etikety z lahví nebo vymývat
obaly například od čisticích prostředků. Paradoxně je nenapadne, že například, když
vymyjí obal od čisticího prostředku, aby
odevzdali do žlutého kontejneru obal čistý, spláchnou do kuchyňské výlevky zbytek
agresivní chemikálie, který se pak zachytí v
čističce a stane se dalším odpadem. Tentokrát mnohem horším (kaly z čističek jsou
považovány za nebezpečný odpad). O spotřebě vody nemluvě. Zkrátka je to začarovaný kruh. A uvnitř něho je třeba přemýšlet.
Proč tomu tak je? Chybí schopnost širšího pohledu na věc. V současnosti

jediným informačním zdrojem o odpadech a
třídění odpadů jsou jeho zpracovatelé, kolektivní systémy, podniky komunálních služeb,
zastupitelstva a environmentální organizace.
Ne, nechystáme se odhalit zločinné spiknutí. Jen malou chybku. Ta spočívá v tom, že
nedokážeme o odpadech přemýšlet v širších souvislostech. K dobrému pocitu nám
postačí čtyři barevné kontejnery a slůvko
"eko". A to je štěstí v neštěstí. Jinými slovy
samo třídění odpadů svět nespasí. Bohužel.
Je třeba rozlišovat třídění odpadu, což je činnost, při které se odpady třídí podle druhu, a recyklaci. Recyklace je
zpracování už vytříděných druhů odpadů.
Třídění odpadu a recyklace jsou
tedy dvě odlišné věci navzájem spolu spojené.
Takže... samo třídění odpadů a recyklace svět nespasí. Jediným spolehlivým
způsobem, jak snižovat množství vyprodukovaného odpadu, je vzniku odpadu předcházet. A tady je kámen úrazu. Jsme konzumní společnost. Materiální. Máme rádi
luxus (nebo něco na ten způsob). Milujeme
pohodlí a rádi věříme tomu, co nám řeknou.
Jsme kupní síla. Velká. My, spotřebitelé západního světa, financujeme provoz a existenci bezpočtu firmiček, firem a nadnárodních
korporací. A tyto firmy, firmičky a nadnárodní korporace udělají vše pro to, aby nám
prodaly to, co chceme (ve skutečnosti to, co
nám chtějí prodat) pěkně zabalené, vyrobené
v zemích s levnou pracovní silou. Firmy prodávají, my nakupujeme. Čas od času některý
výrobce opatří své výrobky nálepkou EKO.
Nebuďme naivní. V naprosté většině případů jde jen o trik, abyste si kupovali produkty
té které značky s dobrým pocitem, že děláte něco prospěšného pro životní prostředí.
V principu lze říci, že recyklace snižuje nutnost těžby nebo výroby nových surovin. Vše ostatní (emise, energie, vznik odpadů) zůstává při
aplikaci recyklace na dost podobné úrovni.
Ale zpět k věci. Řekli jsme si, že
nejlepším způsobem, jak snížit množství odpadu, je odpad neprodukovat. Tady máme
my, běžní spotřebitelé, svázané ruce. Pokud
si koupíme výrobek, kupujeme ho tak, jak ho
vyrobce vyrobil a zabalil. Tím, že obaly (nebo
ty výrobky) roztřídíme do patřičných kontejnerů, uděláme maximum, co můžeme udělat.
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Je důležité vědět, že výrobci za
likvidaci odpadů platí (to abychom jim
nekřivdili). Kdykoli na obalu uvidíte tzv.
Green Punkt, znamená to, že výrobce zaplatil za likvidaci obalu. Pravdou je, že to
by je nemělo opravňovat k produkci nezpracovatelných nebo materiálově zbytečně náročných obalů. Což bohužel ne vždy
platí. Za likvidaci ovšem platíte i vy. Například u elektrospotřebičů platíte tzv. recyklační poplatek. Stejně tak u aut, pneumatik
minerálek a kdovíčeho ještě. Jen to možná
nevíte. A ve skutečnosti se cena, kterou
výrobci za zpracování jejich odpadu platí,
může promítnout v konečné ceně zboží.
Napadlo vás někdy, čím to je, že
se recykluje? Už bylo řečeno, že recyklace
je především obchod. Ano, recyklace není
nic jiného než proměna odpadu na nový
materiál. Ten, kdo odpad sváží a recykluje,
ho následně i prodává (velmi zjednodušeně řečeno). A nikdo to nedělá zadarmo. My
jsme jen součástí tohoto koloběhu. Aby se
provozovatelům recyklačních firem snížily provozní (potažmo výrobní) náklady,
je po nás žádáno, abychom odpad třídili
s co největší přesností. A to my děláme
tím, že jednotlivé odpady vhazujeme do
patřičných kontejnerů. To, že recyklace je
z velké části obchod, zaručuje funkčnost
celého procesu. Je těžké si představit, že
by sběr odpadu provozoval a organizoval
stát. Recyklace se u nás podporuje přibližně od roku 2003, kdy byla zvolena jako alternativa ke skládkování a pálení. Vzorem
nám bylo Německo nebo Rakousko, kde se
už tehdy recyklovala až polovina komunálních odpadů. To se u nás nepodařilo. A
ještě asi dlouho nepodaří.
Navíc se dostáváme do situace,
kdy je ochota třídit odpad pravděpodobně
saturována a další zvyšování míry třídění
odpadu (za stávajících podmínek) nelze
očekávat.
Jakmile je odpad předán svozové
firmě, nelze ovlivnit, jak s ním tato firma
naloží.
Recyklace je náročná. Recyklace
je v principu průmyslový proces jako kterýkoli jiný. Je to vlastně fabrika. Jsou v ní
stroje, které spotřebovávají energii. Recyklace je často náročná na vodu a i z recyklačních procesů vzniká odpad. Jak už jsme
si řekli dříve, recyklace není žádná výhra.
Za uplynulých 15 let bylo v ČR
vytříděno přes 8,3 milionů tun obalového
odpadu.
V České republice je v současnosti k dispozici více než 272 000 kontejnerů na tříděný odpad. A další přibývají.
Nebude to trvat dlouho a zpracovatelé si
možná začnou navzájem konkurovat a o
odpad se přetahovat. Nebo ho ještě ve větší míře vyvážet. Svoz tříděného odpadu zasahuje v ČR celkem asi dvacet tisíc firem,
které na trh uvádějí jakékoli balené zboží
– obchodní řetězce, prodejce elektroniky
či potravinářské firmy. Podle zákona totiž
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musí každá z nich zajistit zpětný odběr
svých obalů, což dnes pro ně organizuje
výlučně Eko-kom.

Ochota lidí třídit odpad je v současnosti patřněna svém vrcholu
Odpad je věda. A to nejen chemická, logistická, ale i právní. Vážně. Komu
patří odpady? Nikomu? To nejde. Všechno někomu patří (naštěstí už ne všechno
všem). Za majitele či původce odpadů je
podle zákona považována obec (tedy město, vesnice). To činí obec zodpovědnou za
zacházení s nimi. Kdyby tomu tak nebylo,
musel by se každý z nás postarat o likvidaci svých odpadů sám. A vězte, že tím,
že byste je naházeli do popelnic, byste se
zodpovědnosti nezbavili. Takže zpět: obec
se stará o naše odpady, za což jí my, obyvatelé, platíme poplatky. A tyto poplatky jsou
pak následně převáděny firmě, kterou si
obec na správu a likvidaci odpadů najala
– a jsme u toho byznysu. A taky u kontraroduktivní politiky alibismu, kdy v rámci volebních slibů se slibuje snižování, a někdy i
nedej bože rušení, poplatků za odpad.
Evropa každoročně díky nízké
úrovni recyklace přichází zhruba o 600
milionů tun surovin.
Seznamte se se sdruženými systémy. Jak jsme již řekli, odpady, jejich třídění i recyklace jsou obchod. Či možná
výstižněji řečeno létá v tom dost peněz.
Skloubení záslužné činnosti a peněz dalo
vzniknout hned několika sdruženým systémům sběru a třídění odpadu. Předně je
tu již zmíněný EKO-KOM. Tedy organizace
založená výrobci, plniči a baliči, která financuje třídění a sběr obalových materiálů. Tento Eko-kom spolupracuje s 20 000
průmyslovými podniky, které prodávají
balené zboží. POdle množství vyprodukovaných obalů platí tyto formy sdružení
Eko-kom poplatky.
Sběr a recyklaci baterií podporuje EKOBAT a REMABATTERY. Opět organizace založená výrobci a distributory
baterií.
EKOLAMP se angažuje v oblasti
sběru úsporných a ostatních zářivek a světelných zdrojů.
Nejoblíbenější je patrně elektroodpad, jehož sběrem se zabývá hned několik navzájem si konkurujících subjektů.
Hlavní hráči jsou tito:
ELEKTROWIN, ASEKOL, REMASYSTÉM, RETELA, dále pak systémy, které
se specializují na solární panely, které se
jeví jako velmi lukrativní podnik. Ale až za
pár let, kdy se odhaduje hodnota tohoto
byznysu na několik miliard Kč.
ELTMA je kolektivní systém zpětného odběru pneumatik. Systém je založen předními výrobci pneumatik.
V současnosti stále schází sdružený systém sběru hliníkových obalů. Řešíme to zákonem, který má umožnit občanům kovové odpady třídit, ale typicky

počesku tak, že vlastně neříká jak.
Co můžeme udělat my?

REDUCE / SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY
Zde jde o snížení spotřeby. Ať už energií,
nebo materiálů. Ve své podstatě jde o optimální způsob zacházení se vším. Bohužel
tento optimální způsob naráží na nutnost
ekonomického růstu. Konkrétně se například jedná o nakupování bez obalů, vlastní
trvanlivé nákupní tašky a podobné drobnosti, kterými můžeme přispět svou troškou do mlýna.

REUSE / ZNOVUVYUŽITÍ
Další ideální způsob, jak zmenšit množství odpadu. Znovuvyužívání materiálů.
Především v oblasti obalových materiálů. I
tento princip naráží na ekonomické zájmy,
kde je dávána přednost další výrobě před
znovuvyužíváním. Pamatujete na vratné
lahve?

RECYCLE / RECYKLACE Recyklace není
třídění odpadů. To ji předchází. Jedná se
o materiálové využití odpadu způsobem,
kdy na konci procesu získáme materiál
stejný, nebo kvalitativně podobný materiálu vstupnímu. Recyklace je vpodstatě
výrobní proces. Často ekonomicky nerentabilní.
Poslední a relativně nová myšlenka je
UPCYKLACE (upcycling). Vyslovuj [apsajkling]. Zatímco recyklace se pokouší získat
stejně kvalitní material jako prvotní, cílem
upcyklace je získání materiálu nebo výrobku hodnotnějšího, než je materiál vstupní.

REMANUFACTURING je spíše průmyslová metoda výše zmíněného znovuvyužítí.
Něco málo vám o ni prozradíme

Velmi zjednodušeně by se dalo
říci, že tříděním základních odpadů snížíme svou produkci až o polovinu (budete-li
kompostovat, tak ještě o víc). To tedy alespoň podle nás stojí za tu námahu.
Z historického pohledu se lidstvo
vyznačuje tím, že napravuje věci až tehdy,
když už napravit nejdou.
Což nás stojí nemalé úsilí i finanční prostředky. Dokážeme se poučit…?
Martin Hobrland
Publikováno s laskavým svolením
autora
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Herní Mezholezy
O víkendu 9. – 11. 12. 2016
vyrazili roveři a rangers z Bílého
vlka na již tradiční herní chatu. Tentokrát nám útočiště poskytla chalupa v obci Mezholezy nedaleko Kdyně.
Přes 20 účastníků se sem sjelo v pátek večer. Zbytek dne patřil zabydlování základny a došlo také na
první deskovky a hru Twister. Sobota
byla především ve znamení deskohraní, kdy mezi nejúspěšnější patřila hra
Krycí jména, hledání diamantů, stavění Zámků šíleného krále Ludvíka nebo
hra Letters from Whitechapel inspirovaná řáděním Jacka Rozparovače.
Odpoledne se část roverek věnovala výzvě v podobě vaření guláše k
večeři. Menší skupinky vyrážely také
poznávat zdejší okolí – krásné slunečné
počasí k tomu totiž úplně vybízelo. Na závěr dne jsme si pak užili ještě netradiční
deskovku spočívající ve snaze trpaslíků
sejít se v temném lese a nenechat se odhalit světlem svíčky, která lesem putuje.
V neděli ráno nás za oknem vítalo deštivé ráno a silný vítr,
proto jsme si dovyzkoušeli i zbytek
her, které Pán jako novinky přivezl, uklidili jsme základnu a vydali se
na cestu zpět domů. Tak zase příště!
Maty

Skauti na Vánočních trzích
V sobotu 17. 12. 2016 se na hřišti
před klubovnou konal již 3. ročník tlučenských vánočních trhů. V letošním roce dostaly místní spolky nabídku také si připravit svůj stánek, kterou jsme za skauty rádi
přijali. Vše bylo potřeba připravit, a tak se
naši roveři a rangers sešli v 10 hodin, aby
postavili podsadový stan, vánočně ho ozdobili a připravili zázemí pro vaření. V 11 hodin, kdy trhy oficiálně začínaly, už bylo vše
připraveno. Nabízeli jsme čaj a také dětský
punč, ke kterým návštěvníci mohli ochutnat máslové sušenky, perníčky ve tvaru
skautské lilie nebo si vybrat některý výrobek. Kromě naší nabídky jsme měli na starosti také prodej upomínkových předmětů
vyrobených u příležitosti oslav 900 let obce
v roce 2015. O výrobu všech dobrot i zapichovátek, prostřihovánek do oken a přáníček se postaraly na družinových schůzkách
děti se svými rádci, všem jim tedy patří dík.

O chod stánku se starali a postupně se v něm během dne střídali roveři a rangers a ti, kteří zrovna neobsluhovali, si mohli skočit na zabijačkovou pochoutku, koupit
si něco dobrého nebo pěkného u některého
z četných stánků nebo si užít vystoupení
klauna či šermířů. Největší nápor na stánek
přišel okolo 15. hodiny, kdy začala na podiu
probíhat taneční a pěvecká vystoupení, a
vzhledem k poměrně chladnému počasí a
pro velký zájem jsme museli dokonce vyrobit novou dávku punče. Celou akci završilo
před 17. hodinou přání veselých Vánoc od
pana starosty Volfa následované krásným
ohňostrojem, a potom se hřiště rychle vyprázdnilo. Jen na nás čekalo ještě rozebírání
stánku a úklid. To nám ale nevadilo, protože jsme si letošní trhy moc užili a případnou
nabídku na vlastní stánek v příštím roce
moc rádi opět přijmeme.
Maty

Znáte své okolí? Hrad Buben
Nevelký hrad Buben stával u obce
Plešnice na skalnatém ostrohu nad soutokem
Plešnického potoka a řeky Mže.
Již kolem r. 1170 se sice připomíná
Gumpold z Bubna a jméno hradu se ozývá
také v přídomku hrabat z Bubna a Varlejchů
z Bubna, ale nevíme, proč tomu tak je, zda
vůbec někdo z nich byl kdy majitelem hradu.
Lokalita Buben se uvádí poprvé až v r. 1349,
avšak teprve r. 1390 je označena jako "hrádek
Buben" na cestě k Plzni. Nejnovější literatura
(D. Menclová) soudí podle dochovaných
architektonických detailů, že hrad vznikl již
někdy krátce po první třetině 14. století, a to
nejspíše v souvislosti s tím, že Karel IV. r. 1333
odňal hrad Nečtiny tamnímu rodu, spřízněnému s Bavory ze Strakonic a užívajícímu přídomku "z Jeřeně". Jeho příslušníci si snad poté
vybudovali nové sídlo na Bubnu. Z nich ovšem
teprve Heřman z Jeřeně a Nečtin, r. 1379
jmenovaný jako majitel několika okolních
vesnic, jež i později patřily k hradu, byl r. 1394
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označen přímo za pána na Bubně. Heřmana,
žijícího ještě r. 1415, vystřídal Evan z Nečtin,
který v husitském období patřil k horlivým
katolíkům a zúčastnil se bojů proti husitům na
Plzeňsku. Zemřel či zahynul r. 1431, a protože
po sobě zanechal pouze vdovu Jitku z Hrádku
a dceru Jitku, ujali se správy Bubna podle
smlouvy z r. 1415 příbuzní Vilém z Nečtin a
Jan z Roupova, v r. 1437 Vilém z Volfštejna a
jeho synové. Jan z Roupova své právo prodal
r. 1446 Janovi a Mikulášovi z Gutštejna, kteří
hned hrad Buben obsadili. Evanova dcera
Jitka však rovněž uplatnila své nároky na hrad
a vznikl tak komplikovaný spor, který měl být
smírně vyřešen sňatkem Jitky a Jana z Gutštejna. Jitka se nakonec provdala za Přecha z
Kunratic a r. 1448 své právo na hrad se sedmi
vesnicemi (Plešnice, Kníje, Jezná, Hracholusky, Vejprnice, Vochov a dnes zmizelý Sedlec)
a mlýnem pod Bubnem prodala matce. Jan a
Mikuláš Gutštejnové však obývali hrad až do
r. 1456, kdy byl spor rozhodnut ve prospěch

Jitky. Před r. 1465 uzavřela Jitka druhý sňatek
s Oldřichem z ]anovic, jenž se stal novým majitelem Bubna a zúčastnil se bojů mezi králem
Jiřím Poděbradským a Matyášem Korvínem
jako stoupenec strany poděbradské. Oldřich
brzy zemřel a jeho synové nemohli hrad uhájit.
Roku 1471 zprostředkoval Jan
Panuška Laštovice prodej hradu Bubna Petru
Chlumčanskému z Přestavlk pod podmínkou
volného odchodu. Stěhování Oldřichova syna
z hradu se však stalo příležitostí pro loupeživé
rytíře Petra Kořenského z Terešova, Sudu a
Hošťálka, aby proti uzavřené smlouvě o příměří
přepadli jeho lidi a mnohé pěší i jezdce zajali.
Přestavlčtí drželi Buben s panstvím do r. 1563.
Mezi sebou si je však již dříve dělili, přičemž z
r. 1544 je dochován první záznam, v němž hrad
již není uváděn jako hlavní část vypočítávaného majetku. Protože nebyl opravován, značně
zchátral, takže r. 1567 se uvádí jako pustý. Nebyl
již nikdy obnoven.
(www.hrady.cz)
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Nový místostarosta obce

Mgr. Jan Opl devátým rokem pracuje
na Krajském úřadě v Plzni, v současné
době působí na odboru fondů a programů EU a také jako asistent náměstka
hejtmana.
Zajímá se o historii, rád
sportuje – běhá a jezdí na kole. Od
roku 2014 je zastupitelem a radním
naší obce. Má v ysokoškolské vzdělání,
je mu 33let, je ženatý a má 1,5 ročního
syna. Do Tlučné se přistěhovali s manželkou před pěti lety.
Manželka Kamila měla před
nástupem na mateřskou dovolenou
obchod s dárkov ým zbožím a květinami v centru obce. Její babička pochází
z Tlučné a dědeček pracoval na dole
Krimich, k obci tak mají osobní vztah.

Blahopřání
7. března 2017 oslavila 80. narozeniny

paní Jiřina Krátká
Přejeme jí všichni do dalších let hodně
zdraví, štěstí a vitality.
Evička
manžel Josef
rodina Svobodova
rodina Tomáškova
rodina Krátkých
rodina Matouškova

Aktuální jízdní řády
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