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Slovo starosty
s jarem přišel i optimismus a vracení se do

Slovo
šéfredaktorky

předcovidového

Milí Tlučeňáci,

Vážení spoluobčané,
životního

rytmu.

I

my

tak s opatrností začínáme připravovat spo
lečenské akce, jako je vítání občánků, letní akci

na stránkách tohoto dvojčísla zpravodaje

pro celou rodinu na fotbalovém hřišti, letní kino

se dočtete mnoho nového – co se v posled

a další. Zároveň jsem rád, že spolky se vracejí ke

ním půlroce povedlo, na čem se aktuálně

své běžné činnosti a děti a mládež se vracejí

pracuje a také zjistíte, jak spolky po koro

z online světa do toho přirozeného. Těší mne, že

navirové pauze opět obnovují svoji činnost.

stejně tak jako v předchozích letech jim k tomu

Nezapomínáme ani na pozvánky na kul

nebude chybět ani finanční podpora obce.

turní akce v obci a zároveň doufáme, že se

Realizace a příprava investičních akcí se nezastavila ani v nouzovém stavu, a tak stavba

všechny budou moci konat.

cyklostezky, rekonstrukce hasičské zbrojnice, oprava hasičské cisterny, realizace nového

Příjemné čtení a užijte si zbytek jara

hřiště i přípravy na rekonstrukci lékařského domu běží jako na drátkách a brzy se

následovaný klidným a slunečným létem.

dočkáme jejich dokončení. Přeji Vám hlavně pevné zdraví a krásné a pohodové jarní dny.

Michala Mathauserová

Váš starosta Jan Opl

Máme novou moderní ordinaci
Obec připravila své náhradní prostory, které budou po dobu rekonstrukce
lékařského domu sloužit jako ordinace praktické lékařky paní doktorky
Sevelkové.
Ordinace tedy nově funguje ve standardní otevírací době na adrese Pod
Školkou 772 (v bytovém domě pod tělocvičnou). Prostory čekárny i ordi
nace jsou bezbariérově přístupné a poskytnou pacientům veškerý po
třebný komfort.
Předpokládané zahájení rekonstrukce lékařského domu je ve 2. polovině
roku 2021. Cílem obce je připravit vyhovující prostory, nabídnout je lé
kařům a zajistit tak v obci opět plnou dostupnost lékařské péče.

Nová ordinace

Co bude součástí rekonstrukce?
• kompletní úpravy vnitřních prostor, které budou rozloženy takto:
1. PP – ordinace zubního lékaře, 1. NP – ordinace dětského lékaře,
2. NP – ordinace praktického lékaře, 3. NP – podkrovní prostory
• snížení energetické náročnosti budovy
• bezbariérový přístup do ordinací – výtah
• 14 parkovacích stání uvnitř bloku včetně míst vyhrazených invalidům
Obec se snaží aktivně shánět podporu pro tento finančně náročný projekt
a díky podpoře hejtmanky Ilony Mauritzové a náměstka Pavla Karpíška,
za kterou touto cestou obec velice děkuje, se zadařilo a Rada Plzeňského
kraje v květnu schválila obci dotaci ve výši 2 mil. Kč. Dotaci bude v červnu
ještě schvalovat Zastupitelstvo PK.

Čekárna
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Obecní úřad informuje

Ze zastupitelstev konaných 17.12.2020 a 15.4.2021
ZO schválilo:

►uzavření úvěrové smlouvy s KB na před ► realizaci akce „Optimalizace a moderni

► příspěvky na činnost a provoz ná- financování smíšené cyklostezky a výběr zace učeben pro výuku pracovních činnos
sledujícím organizacím: TJ Tlučná dodavatele akce – firma COLAS CZ,

tí a základy vaření“ v budově č. p. 113

275 tis. Kč, SPCCH 90 tis. Kč, Junák ► příspěvek na dopravní oblužnost v roce spolufinancované z evropské dotace,
75 tis. Kč, myslivci 50 tis. Kč, kynologové 2021 ve výši 215 490 Kč Plzeňskému kraji ► obecně závaznou vyhlášku obce Tlučná
25 tis. Kč, hornický spolek 20 tis. Kč, (linkové autobusy Arriva, vlak ČD),
YMCA – Sluníčko Tlučná 30 tis. Kč,

►

plán

dopravní

obslužnosti

č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu,
obce ZO bere na vědomí:

► veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí do Vejprnice a Tlučná pro období 2021–2030 ► V. úpravu rozpočtu obce Tlučná za rok
2020 a I. úpravu rozpočtu obce na rok 2021,

tace na zajištění pečovatelské služby s Dia (linka č. 55 a 66),
konií ČCE – středisko Západní Čechy,

► návrh závěrečného účtu obce Tlučná za ► zpracování projektové dokumentace na

► fin. prostředky pro Diakonii ČCE, Denní rok 2020 včetně zprávy o výsledku pře akci „Parkoviště u kapličky“,
stacionář Plamínek ve výši 15 tis. Kč,

zkoumání hospodaření za rok 2020 se ► návrh projektové dokumentace lékař

► přijetí dotací: od MMR ČR na akci závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky,

ského domu předložený firmou RAVAL

Hasičská zbrojnice SDH Tlučná – stavební ► zprávu o hospodaření obce v roce 2020, projekt,
úpravy 1. etapa ve výši 600 tis. Kč, od PK ► uzavření smlouvy na dobu určitou s fir ► rezignaci Ing. Václava Vítka ze zdravot
ve výši 160 tis. Kč na zajišťování pečova mou EKOSEPAR Nýřany na převzetí, ních důvodů na člena finančního výboru.
telské služby, ze státního rozpočtu na přepravu a zpracování odpadu,

ZO děkuje za mimořádný přínos pro rozvoj

výdaje spojené s činností jednotek SDH na ► vyhodnocení veř. zakázky na akci obce a uděluje čestné uznání.
rok 2020 ve výši 26 225 Kč,

„Oprava cisterny pro jednotku SDH Tluč ZO volí:

► rozšíření kamerového systému,

ná“ a uzavření smlouvy s firmou ANZA,

Cyklostezka se konečně realizuje

Jak jste již určitě zaregistrovali, začaly práce (a musíme říci, že ko
nečně) na výstavbě cyklostezky z Tlučné do Vejprnic. Po jejím
dokončení občané dojedou bezpečně od prodejny Vito v Tlučné do

Luční ulice ve Vejprnicích. Z celkové délky této trasy realizuje obec
Tlučná část v délce 1 610 m a obec Vejprnice 677 m. Podle informací
starosty Pavla Karpíška mají již Vejprnice vybraného dodavatele
a v současné době čekají na schválení krajské dotace. Věříme, že vše
dobře dopadne a obě části budou dokončeny ve stejném termínu. Po
projetí úseku Tlučná–Vejprnice se cyklisté napojí na již hotovou
cyklostezku z Vejprnic do Plzně. Zbývá pak napojení na cyklostezku
v Plzni v oblasti Slovanského údolí – město Plzeň stavbu aktuálně
projektuje a dle informací náměstka pro dopravu Michala Vozo
buleho se předpokládá realizace v roce 2022. Ale zpátky k naší stav
bě. Po delších peripetiích se podařilo na tento časově,
administrativně i finančně náročný projekt získat stavební povo
lení a také dotaci z EU prostřednictvím IROP. Stavba zatím probíhá
bez větších potíží, a když se objevily drobné problémy, které se ko
nečně vyskytnou na každé stavbě, tak se je podařilo – i ve spoluprá
ci s projektantem celé akce – úspěšně zvládnout. Budeli stavba
pokračovat dále v tomto duchu, tak věříme, že se na počátku nového
školního roku již bezpečně projedeme po nové cyklostezce.
Oldřich Rozšafný, místostarosta
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►JUDr. Petra Víšku členem fin. výboru.
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Obecní úřad informuje, novinky

Nová zeleň v obci
Během května naše obec zase o něco zkrásněla. Byly vysazeny dvě nové lípy, z toho
jedna u hřbitova, druhá u pomníku Jana Husa, tři sakury V Rybníčkách, trvalky

Nové knihy
Knihovnice doporučuje:

pod stromem u Restaurace Na Schůdkách a kytičky v nádobách ve Školní ulici.
Anne Frasier
Nejsem z ledu
Před dvaceti lety zmize
li dvanáctiletí chlapci.
Vyřeší detektivové Fon
taineová a Ashby tento
složitý případ?

Beletrie
Nesbo, J. – Království
Vondruška, V. – Manželské zrcadlo
Pilátová, M. – Senzibil
KeleováVasilková, T. – Rodinné klubko
Erskin, B. – Krok do jiného času
Whitton, H. – Sidonie Česká
Läckberg, C. – Stříbrná křídla
Nesvadbová, B. – Iluze
Svátková, V. – Najdeš mě ve tmě
Svátková, V. – Prostor pro duši
Šťastná, B. – Hezčí svět
Vondruška, V. – Křišťálový klíč III
King, S. – Ústav
Lukášková, M. – Vlaštovka v bublině
Krajčo Babinská, K. – Za sny
Bolavá, A. – Před povodní
Eben, M. – Myšlenky za volantem
Bernášková, J. – Jak přežít svého muže

U Schůdků vzniklo „depo“ pro cyklisty

Beletrie mládež

V rámci projektu pro členské obce Mikroregionu Radbuza spolufinancovaného

Rowling, J. K. – Ikabog

Plzeňským krajem byla do centra obce umístěna informační tabule s lištou

Disney – Ledové království II – Knížka na celý

a s nářadím na opravu jízdních kol a také cyklostojan s nabíjením pro elektrokola.

rok, Ledové království – 2 nové příběhy
Marvel – 5minutové SpiderManovy příběhy
Kolář, J. – Z deníku kocoura Modroočka
Disney – Postýlková sbírka pohádek
Matocha, V. – Prašina
Březinová, I. – Vire, padni!

Naučná
Kiyosaki, R. T. – Bohatý táta, chudý táta
Zonyga, T. – Deník parkouristy
Fourová, K. – Nejez blbě
Čapek, R. – Líný učitel. Jak učit dobře a
efektivně.
Kovaříková, B. – Retro příběhy
Vlasta Pospíšilová
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Obecní úřad informuje, novinky
V parku Krimich roste nové hřiště
V lesoparku u školy v měsíci květnu byla vztyčena těžební věž,
zaparkovány hornické vozíky a objevily se tu i další zajímavé
prvky. Nejedná se o obnovu těžby, jak by si vzhledem
k autentičnosti věže někteří mohli myslet :), ale o vytvoření hřiště,
které bude připomínat hornickou minulost obce. Hřiště je jednou
ze součástí dlouhodobého projektu Založení parku v Tlučné
započatého v roce 2017 a bude sloužit zároveň jako prostor pro
environmentální výuku. V dalších etapách bude park postupně
doplněn o mlatové cesty, naučnou stezku o hornictví, hřiště pro
petang, kuličky apod.

Jaký je plán letní údržby?
Pracovní četa při úpravách obce postupuje
podle schváleného plánu letní údržby.
Pracovníci jsou rozdělení na 2 týmy a kaž
dý tým seká svoji polovinu obce ve stále
stejném pořadí. Když neprší, celá obec je
posekaná za 3–4 týdny a začíná se nanovo.
První v pořadí jsou sídliště – jeden tým za
číná sekat lokalitu V Rybníčkách a poté
pokračuje od Nýřan podél Hlavní ulice
směrem ke kapličce a přes lokalitu Pod
Krimichem ke garážím u hřiště. Druhý
tým začíná se sekáním nahoře Na Čampu
li, pokračuje parkem v centru obce, dále se
ká ulice v části obce za tratí a poté míří od
kapličky k místnímu hřbitovu, který se
seká naposledy.
Nový lesopark u školy se seká dle potřeby
– přibližně 2–3x za rok.
Letošní deštivé počasí letní údržbě příliš
nepřálo, ale teď už je vše zase v plném
proudu.

Pánové, děkujeme!
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Obecní úřad informuje, novinky

CAS 30 Tatra 815 už je téměř hotová

Velkoobjemová cisterna naší hasičské jednotky i přes
veškerou snahu strojníků dospěla na hranu životnosti
a nadále nebylo možné ji udržovat v akceschopném
stavu. Na jednání zastupitelstva obce byla tedy

schválena generální oprava cisterny a také přijetí
dotací na její spolufinancování od Plzeňského kraje
a Nadace ČEZ.
Od začátku realizace opravy naši hasiči 1–2x do měsíce
absolvují v areálu firmy ANZA, která opravu provádí,
kontrolní dny, dohlížejí na průběh opravy a konzultují
případné změny. Zatím vše probíhá ke spokojenosti
obou stran, práce se blíží k finální podobě a hasiči se
Foto z kontrolního dne 12. 5. 2021

již těší, až opravenou cisternu poprvé vyzkouší.

Probíhá II. etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice

Během loňské I. etapy rekonstrukce hasičárny vznikla nová klubovna pro
mladé hasiče a školení jednotky, zázemí starosty SDH a velitele jednotky,
posilovna, sklad, sociální zařízení s kuchyňkou a technická místnost.
V letošním roce úpravy pokračují II. etapou, která je zaměřena na zázemí pro
zásahovou jednotku. Vzniknou během ní odpovídající šatny včetně sociálního
zařízení a také sociální zázemí pro pořádání akcí v zasedací místnosti SDH.
Akce je spolufinancována Plzeňským krajem částkou 500 tis. Kč a plánovaný
termín dokončení je srpen 2021.
Nové sociální zázemí u zasedací místnosti

Nová šatna a sociální zařízení pro zásahovou jednotku

Pohled od vstupních dveří

Brzy se snad dočkáme...

Obec dlouhodobě upozorňuje na špatný stav mostu přes Vejprnický
potok směrem na Líně, který patří Plzeňskému kraji a ve správě ho
má SÚS PK.
V nejbližších dnech bude mít Plzeňský kraj všechna potřebná
povolení pro realizaci rekonstrukce a dle našich informací plánuje
realizaci v roce 2022. Most bude rekonstruován za úplné uzavírky
a doprava bude převedena na provizorní most situovaný v parku
vedle stávajícího mostu.
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Zabezpečte si svůj majetek
Dle informací Policie ČR aktuálně v okrese Plzeňsever narůstá počet
krádeží. Věnujte tedy zvýšenou pozornost ochraně svého majetku –
pečlivě zamykejte, zabezpečte si cennější vybavení na zahradách
(sekačky, kola apod.) a nenechávejte své věci především přes noc jen tak
odložené.
Neváhejte také hlásit Policii ČR případný pohyb podezřelých osob v okolí.

Rady občanům

Víte, že...

... do všech žlutých kontejnerů na plasty v obci

... se chystají nová sběrná místa na tříděný odpad?

je možné vhazovat nejen plasty, ale také

Nová iglú budou umístěna v částech obce Pod Krimichem, nahoře

nápojové kartony a kovy?

ve Školní ulici a v prostoru před hasičskou zbrojnicí.
Nutnost rozšíření počtu sběrných míst vyplynula z analýzy
odpadového hospodářství provedené v obci Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje.

Jedno z připravovaných sběrných míst – před hasičskou zbrojnicí

Žádáme všechny spoluobčany – odhazujte svůj odpad pouze na místech k tomu určených, tedy do vlastních
nádob na komunální odpad, do sběrných nádob na tříděný odpad nebo do sběrného dvora.
Určitě všichni chceme žít v čisté a uklizené obci, tak si vzájemně zbytečně nepřidělávejme práci.
Děkujeme!
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Pozvánky, akce v obci

Co nás čeká v kulturní oblasti?
Komise kulturně společenská a sportovní se mohla po rozvolňující se epidemiologické situaci sejít
prvně až v měsíci květnu. Současný stav již dovoluje, za dodržení stanovených podmínek, konání
některých akcí. Co nás tedy čeká?
První akce by měla být pro nejmenší s názvem „Vítání léta“. Ta by se měla uskutečnit na hřišti TJ
dne 26.6.2021 v době od 14:00 hod. Pro děti budou připraveny různé soutěže, dětská tvorba,
malování, počítačové hry, nafukovací skluzavka a hrad, ukázka hasičské techniky a pokud počasí
dovolí, tak i oblíbená pěna. Zajištěno bude občerstvení a zahrají Tlučňáci.
Během prázdnin by mělo dojít k slavnostnímu otevření nového dětského hřiště
v lesoparku, termín je závislý na kolaudaci hřiště.
Dne 6. a 7. srpna bude opět na hřišti TJ uskutečněno letní kino, filmy budou ještě vybírány.
Po prázdninách by se mělo usku
tečnit slavnostní otevření nové
cyklostezky z Tlučné do Vejprnic. Dále je plánováno v prostoru
hasičské zbrojnice slavnostní převzetí opravené velkoobjemové
Tatry a prohlídka zmodernizovaných prostor zbrojnice.
V měsíci říjnu pak skauti budou pořádat drakiádu a v prosinci
Mikulášskou pro děti. Obec ve spolupráci se spolky pak opět chystá
Průvod světel k Pomníku padlých.
11. prosince by se měl uskutečnit již tradiční Vánoční jarmark.
Pokud vše dobře dopadne, máme se tedy na co těšit.
Jménem komise KKS Vás všechny na plánované akce zvu a věřím, že
si to společně užijeme.
předseda KKS Pavel Špirk

Proběhl pietní akt k výročí osvobození
Při příležitosti 76. výročí osvobození naší obce americkou armá
dou položili k Pomníku padlých při komorním aktu květiny sta
rosta Jan Opl, místostarosta Oldřich Rozšafný, radní Pavel Špirk
a starosta SDH Tlučná Jan Bednář. Doufáme, že v příštím roce
budou moci oslavy proběhnout za účasti široké veřejnosti.

Americká armáda v Tlučné v roce 1945
(v pozadí dnešní lékařský dům a dům s pečovatelskou službou)
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Tl u čen ský

Z Floβu

zp ravod aj

Novinky a zajímavosti z naší partnerské obce Floß
Evangelický kostel sv. Jana Křtitele
Jednou z architektonických dominant
Floßu je evangelický kostel sv. Jana Křti
tele. Budova kostela je nejstarší v obci.
Ještě do 20. let minulého století obývala
zdejší kostelní věž rodina věžníka. V koste
le upoutá štukový klenbový strop, bohatě
zdobená kazatelna či rokokový oltář. Zají
mavostí je, že byl kostel v letech 1654–1913
kostelem simultánním, který byl užíván
dvěma církvemi – katolickou a evange
lickou. Tento typ kostelů v Horní Falci
(pozn red.: správní celek sestávající se
z okresů a srovnatelný s českými kraji),
které svoji funkci zčásti plní dodnes, se stal
impulsem pro vznik tzv. simultánní
kostelní cyklostezky. Ta v deseti etapách
a na 400 km spojuje 51 hornofalckých
bývalých

kostelů

tánní kostel ve Floßu je součástí osmé

cyklostezce naleznete na:

využívaných 2 církvemi. Bývalý simul

a deváté etapy. Podrobné informace o této

www.simultankirchenradweg.de

či

stále

aktivních

Václav Vrbík

Nová požární zbrojnice otevřena
V lednu byla ve Floßu uvedena do provozu
nová budova požární zbrojnice. Náklady
na zřízení moderního zázemí pro flosské
hasiče a potřebnou techniku o celkové roz
loze 1 000 m² dosáhly 2,5 mil. € (dotace
350 tis. €). Jak uvedl starosta obce Robert
Lindner, na investici se vlastním rozpoč
tem podílel také Sbor dobrovolných hasičů.
Sami členové sboru pak na stavbě odpra
covali více než 6 000 hodin. „Bez aktivního
zapojení téměř všech ze 70 členů sboru by
nebylo možné, abychom stavbu dokonči
li s takto, na dané poměry, nízkým rozpoč
tem,“ dodal Lindner. Nová budova nabízí
vedle zázemí pro členy sboru i hasičskou
mládež také 480 m² určených pro odstávku
pěti zásahových vozidel, která flosští hasi
či využívají. Dle slov velitele SDH Floß
Felixe Müllera neoplývá nová budova

čistička požárních hadic, která hadice

řejnosti proběhne, jakmile to umožní

technickými vymoženostmi a je zařízena

nejen čistí, ale dokáže také upozornit na

dosud nestabilní epidemická situace.

především prakticky a účelně. Hasičům

jejich případná poškození. Slavnostní

tak

otevření požární zbrojnice za účasti ve

například

pomáhá

automatická
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Taneční klub

Taneční klub Tlučná oslavil Mezinárodní den tance 2021
Konečně skončilo dlouhé období,
kdy

nám

covidová

opatření

znemožnila osobně se setkávat při
tanci. Celých pět měsíců jsme se
viděli

pouze

přes

kameru

prostřednictvím aplikace ZOOM
při online trénincích. Nezaháleli
jsme a odvysílali více jak 50 online
lekcí. Naučili jsme se mnoho se
staviček na různá témata. Písnič
ky se týkaly např. ročních období
nebo svátků.
Od 19. dubna zase trénujeme na
hřišti u berušek, sice v omezeném
počtu podle nařízení, ale o to vese
leji. První trénink po tak dlouhé
době byl opravdu skvělý, všichni se
těšili a byli nadšení. Venkovní tré

Foto: Radovan Osoba

ninky jsme zahájili přípravou tanečního

navrátit je k tréninkům, k zdravému po

Pozvánka na letní taneční soustředění

flashmobu, kterým jsme se připojili

hybu a k tanci. Mladším dětem přiblížit

Pro všechny děti i nečleny klubu jsme na

k oslavám Mezinárodního dne tance ko

tanec formou tanečních hrátek, aby měly

prázdniny připravili letní taneční soustře

naného 29. 4. 2021. Všechny naše týmy se

z pohybu radost a chtěly se mu věnovat

dění ve Střelských Hošticích od 21. 8. 2021.

postupně naučily choreografii Marka Ze

i nadále. Ve speciálním týmu pouze pro

Několik míst je ještě volných, a tak nevá

linky, vítěze StarDance, který ji pro tuto

mateřáky si společně zatančíme na písnič

hejte a přihlaste se.

příležitost vytvořil.

ky Sloník Toník, Farmář, Fíha tralala

Užijete si osm super dní plných tance, po

Organizátorovi oslav se sešlo na 560 nato

a další. U starších dětí chceme prohloubit

silování, protahování, baletní průpravy,

čených videí. Z toho sestavil čtvrthodinový

jejich dovednosti a připravovat je na

ale také her, zábavy, vyrábění, soutěžení,

sestřih, který byl ve čtvrtek na závěr celo

taneční soutěže. Toto nabízíme všem,

relaxování, koupání v řece a táborák.

denních oslav odvysílán. I někteří naši

nejen našim členům.

Zúčastnit se mohou kluci i holky od 5 let

tanečníci se v sestřihu objevili, a tak se

V rámci restartu sportu zveme všechny dě

a nejsou zapotřebí žádné předchozí zku

Taneční klub Tlučná i naše obec staly sou

ti ve věku 3 a výše na naše tréninky. Bě

šenosti s tancem. Ubytování v domečkách

částí online oslav Mezinárodního dne tan

hem několika tréninků si mohou zdarma

se 2 třílůžkovými pokoji a sociálním za

ce 2021.

vyzkoušet, zda by je tanec bavil a chtěly by

řízením nebo ve čtyřlůžkových pokojích ta

se k nám přidat. Již teď přijímáme přihláš

ké

Jerusalema Challenge

ky nových zájemců na příští školní rok.

tréninky ve 4 tanečních sálech nebo tělo

Na začátku května jsme se připojili k celo

Přihlaste se přímo na tréninku nebo

cvičně, možnost využívat tenisové, fot

světové

zasláním emailu na info@tktlucna.cz

balové či volejbalové hřiště, strava 5x

I dospěláci tančí s námi

Těší se na vás naši trenéři Jana, Maruš,

republiky a tančí na ni mnoho profesí z růz

Pro dospěláky máme obdobnou pozvánku:

Míša a další.

ných koutů světa. I my jsme si na tuto hud

„Přijďte se protáhnout každou neděli od

Bližší informace o trénincích, o letním

bu zatančili, i když kvůli opatřením pouze

17:00 na naše tréninky Fit Dance. Odrea

soustředění, videa z oslav Mezinárodního

taneční

výzvě

Jerusalema

Challenge, která je symbolem boje proti
koronaviru. Píseň přišla z Jihoafrické

v komorním složení.

s

vlastním sociálním zařízením,

denně včetně pitného režimu.

gujete se, zatančíte si, zapotíte se a věříme,

dne

že si lekci užijete a odejdete s dobrou nála

naleznete na našich webových stránkách

Restart sportu – zveme všechny mateřáky

dou.“ Tančíme na známé melodie. Nebojte

www.tktlucna.cz

od 3 let

se, zvládnete to všichni. Přijďte se

Na stančenou!

Máme spoustu plánů do budoucna. Pře

nezávazně podívat. Rodiče mohou přijít

Marie Zemanová

devším chceme děti zvednout od počítačů,

i s potomkem.
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SPCCH, myslivci

Členové SPCCH se ani v době covidové nenudili...
... v únoru se zapojili do charitativního projektu

O projektu organizace Rozběháme Česko „Virtuální běh Valentýn“, který probíhal

v týdnu od 10. do 17. 2. 2021, jsme se dozvěděli z relace Českého rozhlasu. Podpořit
myšlenku: „Běháme a pomáháme aneb každý krok se počítá!“, zaujalo mnoho členů
SPCCH Tlučná. Cílem je rozběhat, zvednout co nejvíce lidí z gaučů a zároveň pomo
ci těm, kteří to potřebují.
Protože není možné se společně vídat a limit byl stanoven na 5 km, tak běžet nebo
ujít tuto vzdálenost mohl každý, kdekoliv a kdykoliv.
Tento projekt je charitativní, startovné 100, Kč přispěje na dobrou věc. Příspěvkem
organizace už podpořila např. ZOO v Plzni, Nadační fond Šance onkoláčkům, Pohád
ková zahrada (ekologický projekt na podporu týraných a opuštěných zvířat), Spolek
Vlčí máky (tento spolek považuje za přirozené projevovat úctu a případně podat po
mocnou ruku lidem, kteří pro naše bezpečí nasazují život), Autis Centrum (organiza
ce, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám) a v neposlední
řadě dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zra
kově postiženým – Světluška a mnoha dalším organizacím.

Foto: Karel Liška

Odměnou nám byla nejen medaile, ale i pocit, že jsme svojí energií pomohli těm, kte
ří to potřebují.
Emilie Loužková a Marie Brodská

... v březnu potěšili své členky milým dárkem k MDŽ
I v této pro nás nelehké době, kdy nám covid
brání

v

pořádání

jakýchkoliv

akcí,

nezapomněl náš svaz SPCCH Tlučná na
naše členky ženy a u příležitosti MDŽ jim
předal malý dárek a přáníčko. Protože se
stále nemůžeme scházet, naše úsekářky se
tohoto úkolu zhostily a dárky roznesly, za
což jim velice děkuji. Závěrem prosím,
buďme na sebe opatrní, ať se zase brzy
všichni sejdeme a užijeme si pěkné chvíle,
Foto: Jindřich Brodský

třeba na výletě nebo rekondičním pobytu.
Emilie Loužková

Myslivci vysadili lípy
Členové Mysliveckého spolku Tlučná v polovině
května zasadili nové lípy u místního hřbitova. Na
tomto svahu kdysi býval ovocný sad, který tvořil
větrolam od západu. Až tyto stromy poporostou,
přinesou stín pro odpočinek s příjemnou vyhlídkou
na obec.
Dagmar Hauerová

Foto: Luboš Hauer
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Fotbal

zp ravod aj

Něco málo z tlučenského fotbalu
V této nelehké době, kdy se z důvodů pan

V průběhu „poza

demie uzavřelo naše sportoviště a spor

stavení“ fotbalové

tovní činnost v klubu se až na spíše

činnosti se dále

nahodilé krátké výjimky úplně zastavila,

všichni naši mlá

jsme nelenili a pustili jsme se do rekon

dežničtí

strukce našeho zázemí. Konkrétně došlo

věnovali také od

trenéři

k rekonstrukci všech kabin, a to včetně šat

bornému

ny pro rozhodčí a chodeb. V rámci rekon

lávání.

strukce jsme svépomocí provedli veškeré

Absolvovali onli

bourací práce, výmalbu, nátěr interiéru,

ne kurz zaměřený

topení a rozvod elektřiny. Ostatní práce

na práci s mládeží,

jsme přenechali řemeslníkům. Věřím, že

který všichni za

se nám rekonstrukce povedla a že se hrá

končili úspěšným složením testu a získali

Pevně doufám, že nám vládní opatření br

čům nové prostory budou líbit. Rád bych

certifikát. Věřím, že získané informace

zy dovolí otevřít naše sportoviště a budeme

vzdě

poděkoval všem aktérům, kteří se na

a zkušenosti se promítnou do tréninkových

moci opět začít trénovat a bavit se fotbalem

modernizaci našeho zázemí podíleli, neboť

a zápasových jednotek a zkvalitní to tlu

(pozn. red.: což se už také stalo).

odvedli kus, dovolím si tvrdit, kvalitní

čenské fotbalové prostředí.

práce.

Přijďte podpořit tlučenské fotbalisty
Oddíl kopané TJ Tlučná zve na 2. ročník Fotbalového odpoledne se vzpomínkou
na Vladimíra Vašáka. Akce se uskuteční dne 12. 6. 2021 od 11:00 do 19:00
hodin v místním fotbalovém areálu.
K vidění bude fotbalový zápas mladších a starších přípravek TJ Tlučná, násle
dovat bude utkání mezi domácím A mužstvem a celkem TJ Heřmanov a celou
akci završí fotbalový turnaj o pohár Vladimíra Vašáka, ve kterém změří síly
celkem 3 týmy. Zajímá Vás jaké a jejich složení? Přijďte se podívat, bude to
stát za to! Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení a celým dnem nás
provede zkušený moderátor pan Zdeněk Hůrka. Vstupné 50, Kč.
Těšíme se na vás!

Jaroslav Netrval – 70 let
V letošním roce oslavil krásné životní jubileum
člověk, který se nesmazatelně zapsal do tlučenské
tělovýchovy, zvláště pak do tlučenského fotbalu.
Člověk upřímný, hodný, obětavý a kamarád
každým coulem Jaroslav „KULDA“ Netrval.
Jardo, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí a ještě mnoho
prožitých let.
P. S. Kdo by snad nevěděl, o kom je řeč, tak je to ten,
jehož kritické články o výkonech fotbalistů neberou
konců a každé domácí utkání sedí pod tribunou jako
hlavní pořadatel.
Jardo, DÍK!
Za celou TJ Tlučná Zdeněk Folda
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YMCA, skauti

Co se děje v YMCA v Tlučné
Zdravím Vás, milí Tlučeňáci,
mám velkou radost, že spolu se slunečným
počasím se můžeme těšit i na volnější pod
mínky opatření a snad i na léto plné dobro
družství.
V dubnu se toho stihlo odehrát mnoho:
YMCA oslavila 100 let od založení v Če
chách, připravili jsme si pro Vás Veliko
noční stezku, kterou si prošlo více než
80 rodin. Také jsme pro Vás na Velikonoce
schovávali balíčky v okolí Tlučné a podle
GPS jste si je mohli najít. Máme velkou ra
dost – spolu s Vámi jsme si GPS lov balíč
ků oblíbili a schovali jsme pro Vás celkem
120 balíčků. V květnu jsme připravili Má
jovou stopovačku, která začínala na cestě
v lese nad školou a byla zakončena pa
rádním pokladem. Byla to paráda, stejně
tak čas, který jsme společně strávili ve Slu
níčku. Více informací k probíhajícím
a uplynulým akcím najdete u nás na webu,
nenechte si je uniknout.
Chtěli bychom Vás také pozvat na letní
příměstské tábory, kam se rozhodně ještě

riky pro děti 3–15 let, děti jsou rozděleny

zapsat stihnete. V letošním roce pro Vás

do skupin) a Lesní minicamp 16.–20. srpna

ření s ní spojená dovolí, věřím, že se

chystáme dva běhy příměstských táborů:

(pro děti 4–8 let).

společně uvidíme i na dalších akcích pořá

English camp 5.–9. července (již tradičně

Více informací najdete na:

daných

čtvrtým rokem s rodilými mluvčími z Ame

www.slunickotlucna.cz/tabor-2021.

Těšíme se na Vás!

Skauti konečně fungují i naživo

Pokud to epidemiologická situace a opat

nejen

námi,

ale

i

obcí.

Věra Burianová

Jednou z mála akcí, kterou se nám v tom
to opatřeními omezeném skautském roce
povedlo uspořádat, bylo tradiční rozdávání
Betlémského světýlka na Štědrý den
v místní kapličce. Moc děkujeme všem,
kteří si pro něj přišli, bylo příjemné moci
něco udělat „tak jako každý rok“.
Od října do května probíhaly pouze online
schůzky, jen v prosinci se děti několikrát
potkaly naživo. Bylo to náročné období pro
rádce i děti, které už tak trávily u počítačů
dost času v rámci výuky, některé z nich na
schůzky proto ani nechodily. Ale dočkali

Tábor 2019 Pán prstenů – jaké téma asi bude letos?

jsme se a od 17. května k velké radosti
všech opět probíhají běžné schůzky.

Foto: Tomáš Mathauser

stavěcí týden pro nejstarší členy a děti se

můžu říct, že už se moc těšíme. Co vy?

Letos se také po roční pauze bude konat

k nám přidají od 10. do 24. července.

Táboru a letním dobrodružstvím zdar!

letní tábor. V termínu 3.–10. 7. proběhne

Přípravy jsou v plném proudu a za vedení
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Florbal, taneční kroužek

zp ravod aj

Florbalový restart
Druhá nucená přestávka, která přišla

Od začátku trénování v hale se bude na

lí. Kolektiv se navzájem motivuje, pomáhá

v říjnu, je u konce. Nezahálelo se, hráči

stavovat zátěž postupně do podoby před

si,“ vyzývají k návratu k florbalu ambasa

dostávali sestavené tréninkové plány,

pauzou. Bude třeba dohnat florbalové věci,

doři kampaně Filip Langer (český flor

trenéři se vzdělávali na online seminářích

opět si obnovit a zažít práci s florbalkou. To

balový útočník a reprezentant) a Jana

a děti měly možnost účastnit se virtuálních

budou hlavní úkoly, kterým se bude vě

Christianová (hráčka Florbalu Chodov).

workshopů. Doba nemožnosti kolektivní

novat v hale největší pozornost.

V rámci této kampaně zveme všechny zá

ho trénování byla dlouhá, ale zasvítilo

V srpnu se uskuteční tradiční soustředění,

jemce o florbal a dobrou partu – přijďte se

světlo na konci tunelu. Na konci dubna se

aby byli hráči i trenéři na novou sezonu

podívat na florbalový trénink a nezávazně

začalo trénovat podle vládních regulí na

plně připraveni.

si ho vyzkoušet. Právě teď je nejvhodnější

venkovních sportovištích.
Venkovní příprava se neomezuje pouze na

čas začít! V září budete plně připraveni
Florbal se vrací, zapoj se i ty!

rozšířit řady hráčů a hráček tlučenského

pohybové hry, ale piluje se kondice

florbalového klubu.

a dokonce se může hrát i florbal. Prozatím

Dívky! Florbal není jen pro kluky, ukažte

trénují jednotlivé kategorie jednou týdně,

vaše schopnosti!

primární cíl prvních tréninkových jedno

Tak zní heslo kampaně Českého florbalu,

Zveme děti následujících věkových skupin:

tek byl udělat dětem radost, oživit a osvě

která má ukázat, že oblíbený sport je defi

přípravka 2013 a mladší

žit si sportovní návyky, disciplínu, řád

nitivně zpátky a v plné síle. Florbal je zpět,

elévové 2011–2012

a rozhýbat děti. To jsou klíčové cíle obno

tréninky jsou zpět a k tomu spoustu času

mladší žáci 2009–2010

veného sportování.

stráveného s kamarády.

starší žáci 2007–2008

Nyní se připravuje plný restart tréninků,

Přijměte výzvu Českého florbalu, označuj

Vedení klubu děkuje všem, kteří tlučenský

včetně těch halových, do podoby, v jaké se

te jej na sociálních sítích, používejte hash

florbal podporují a zachovávají mu přízeň.

trénovalo před pauzou. Zájem ze strany dě

tag

www.florbaltlucna.cz

#naflorbal!

a

pomozte

znovu

tí je velký, přibližně 96 procent hráčů

plnohodnotně florbal restartovat.

www.facebook.com/florbaltlucna/

a hráček z každé kategorie se udrželo.

„Parta má své kouzlo, jde o něco nesku

#florbaltlucna

Většina se vrátila, pokračuje s námi a na

tečně silného. Pokud se nemůžete vídat se

tréninky přicházejí i hráči noví.

spoluhráči a kamarády, přijdete si osamě

Vlasta Růžičková

Taneční kroužek opět trénuje!
Po dlouhé pauze jsme se se začátkem

Zatím trénujeme takto: ve středu a v pátek

pěkného počasí opět sešli. Začali jsme s tré

16–17 hod. mladší věková kategorie

ninky skoro v plném počtu, a to mě velice

(7–10 let) a ve středu 17–18 a v pátek

potěšilo.

15–16

Trénujeme zatím, jak to povoluje vládní

(13–17 let).

nařízení, ve venkovních prostorách, a tak

Děti si zopakovaly choreografie z minulého

jsme využili krásné travnaté fotbalové

roku, se kterými jsme si přivezli ze soutě

Tančíme hlavně pro radost, jezdíme na

hod. starší věková kategorie

hřiště.

ží několik medailí. Začínáme také s tré

soutěže, vystupujeme na různých akcí,

Na náš první trénink opožděně přiskákal

ninkem choreografií nových skladeb, který

pořádáme víkendové soustředění v místní

velikonoční zajíček, který dětem přinesl

hlavně mladší kategorii velice baví.

tělocvičně, jezdíme na soustředění na

nadílku.

Zveme nová děvčata i chlapce od mateřá

Přimdu a během roku pro děti pořádáme

ků do 15 let, kteří by měli zájem si s námi

různé akce.

zatančit, zaskotačit, zasmát se, zaposi

Jen doufám, že už budou tréninky v plném

lovat a protáhnout svá těla. Můžete ne

proudu a že co nejdříve budeme moci za

závazně přijít na náš trénink a když se vám

čít s nácviky v tělocvičně (pozn. red.:

naše tancování bude líbit, tak se od září

k čemuž také pár dní po uzávěrce

můžete stát členem Tanečního kroužku

zpravodaje došlo).

TJ Tlučná.

Miluše Petráková
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Činnost zásahové jednotky počátkem roku 2021
V průběhu prosince jsme byli požádáni
obecním úřadem o asistenci u příprav a bě
hem novoročního ohňostroje, který se ko
nal na tlučenské šachtě, tzv. haldě. Pět
minut po půlnoci jsme vyjížděli k nahlá
šenému požáru domu do Přehýšova. Na
ším úkolem bylo v dýchací technice, za
pomoci rozbrušovacího agreagátu, sekyr
a jiného nářadí pomáhat rozebírat střechu
a dohašovat skrytá ohniska v krovu.
Po měsíci jsme vyjížděli k rozsáhlému
požáru budovy v autoservisu do Vejprnic
Brůdku. Zde jsme zajišťovali kyvadlovou
dopravu vody s naším zásahovým vo
zidlem MAN a také hasební práce uvnitř
objektu.
V následujících měsících jsme byli vysláni
celkem k 7 dalším požárům. Nejrozsáhlejší
požár byl mezi Vejprnicemi a Tlučnou na
úseku nově budované cyklostezky, kde
jsme zasahovali více než 5 hodin. Hasební
práce nám komplikoval špatně přístupný
terén a nutnost natáhnout několik desítek
metrů hadicového vedení přes mokřiny
a potok. Nejaktuálnější událostí byl požár
komínového tělesa v Tlučné na Čampuli.
Mimo zásahovou činnost jsme provedli
několik dezinfekcí obecních zastávek,
parku a lesoparku. Dále jsme pomohli dvě
ma spoluobčanům při kácení rizikových
dřevin.
Také se nám plní jedno z našich dlouho
letých přání, a to rekonstrukce naší Tatry.
Cisternu jsme počátkem března odvezli do
firmy ANZA na celkové repasování podvoz
ku a nástavby. Díky této rekonstrukci se

Na závěr bych chtěl podotknout, že jsme se

zásahové jednotky, ale i přes tyto problémy

opět o kousek zlepší naše akceschopnost

v průběhu roku potýkali kvůli infekci ko

jsme dokázali vyjet ke všem výjezdům, za

a připravenost na různé typy událostí.

ronaviru se sníženým počtem členů

což patří všem velký dík.
Vojtěch Kolář

Pro další informace sledujte:
Oficiální webové stránky obce: www.obec-tlucna.cz
Online zpravodaj (další články, fotogalerie): zpravodaj.tlucna.cz
Obec Tlučná
Vydává obec Tlučná - zdarma. Vedeno u MK ČR pod ev. č. E 12277.
Členové redakční rady: Michala Mathauserová (šéfredaktorka), Zdeněk Folda, Marcela Špachmannová, Pavel Špirk
Čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku. Náklad 1 550 ks. Tisk: NAVA s. r. o.
Příspěvky, připomínky a případné náměty můžete zasílat na e-mail: podatelna@obec-tlucna.cz.
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