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Zdarma

Slovo šéfredaktorky
Milí Tlučeňáci,
jmenuji se Michala Mathauserová. Mnozí

V rukách držíte první číslo zpravodaje, kte

z vás mě možná znají jako vedoucí dívčího

ré jsme společně s členy redakční rady a ve

oddílu ve skautském středisku Krokodýl

dením obce připravili. Doufám, že se do něj

Tlučná nebo z akcí pro děti, které pořádá

začtete a třeba se dozvíte něco nového

obec. V současné době studuji na ZČU

z života obce a jejích obyvatel.

v Plzni a od roku 2014 jsem obecní

Pokud budete mít jakékoliv připomínky

kronikářkou. Od června letošního roku pak

nebo nápady, neváhejte se ozvat na email

mám nově na starosti také tištěnou i online

podatelna@obectlucna.cz nebo mě kontak

verzi Tlučenského zpravodaje.

tovat osobně.
Hezký zbytek podzimu.
Foto: Jan Opl

Michala Mathauserová

II. etapa ZŠ s MŠ Tlučná byla slavnostně otevřena
„Konec dobrý, všechno dobré!“ zaznělo z úst
bývalého místostarosty Václava Vítka.
A tahle věta naprosto vystihla, že ne všech
no vždy šlo hladce a mnohdy bylo zapotřebí
velké úsilí, ale i přesto se v pátek 1. září po
dařilo završit velice významný počin. Od
10 hodin se totiž v aule školy konalo
slavnostní otevření II. etapy výstavby areá
lu ZŠ s MŠ Tlučná.
Událost si nenechala ujít celá řada rodičů
a zástupců z řad veřejnosti, nechyběli ani
zastupitelé okolních obcí a další významní
hosté, mezi nimi také senátorka Milada
Emmerová,

poslanci

a

Lobkowicz

Jaroslav

Václav

Votava

nebo

Barbora

Foto: Jana Šatrová

Caitamlová z MF ČR, která administrovala

ří z hostů a ředitel školy Karel Rada připo

společně zazpívali. Na celou slávu pak ply

dotaci na II. etapu výstavby v celkové výši

jil poděkování firmám, které se na celé akci

nule navázal den otevřených dveří, během

11 830 160 Kč.

podílely

také

něhož si bylo možné prohlédnout celý areál,

O zahájení se postarali členové folklorního

přítomní. Starosta Volf využil příležitosti

stejně jako ve čtvrtek 7. září, kdy se škola

souboru Máj a přítomné přivítal místosta

a upozornil také na nově přistavěnou část

pro veřejnost otevřela podruhé.

rosta Jan Opl. Poté se slova ujal starosta

nářaďovny a na podání žádosti o dotaci na

Nezbývá tedy než poděkovat všem, kteří se

Stanislav Volf, který přiblížil průběh celého

lesopark, který má vyplnit prostor nad

na realizaci projektu podíleli, a přát si, aby

projektu výstavby areálu od prvních myš

školním areálem. A pak už byl oficiálně za

areál dlouho sloužil a poskytoval dětem i pe

lenek až po dokončení a také vyzdvihl sou

hájen provoz, jak jinak než zazvoněním

dagogickému sboru dobré zázemí pro vzdě

hru všech zapojených účastníků. Svoji

pokřtěného tlučenského zvonečku. Na zá

lání.

radost z dokončení díla projevili také někte

věr opět zazněly dudy a všichni přítomní si

a

jejichž

zástupci

byli

Michala Mathauserová
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Novinky

Obec má nový web

Nové knihy
Knihovnice doporučuje:
M. Mlynářová
Rozcouraná duše
Autorka v této knize líčí své
pojetí života ženy po šedesátce.
Úsměvné příhody potvrzují, že
není podstatný věk, ale přístup
k životu.

Na stránkách nově najdete mimo

Za zmínku stojí také nová interak

Beletrie

jiné video obce z dronu od pana

tivní mapa. Stránky mají respon

D. Preston  Černá komnata

Martina Pospíšila, jehož plnou verzi

zivní design, takže se samy přizpů

L. Kessler  Vražedná past

lze shlédnout na YouTube kanálu

sobí

B. Šťastná  Dobrá tak akorát

obce.

telefonech a tabletech.

prohlížení

v

mobilních

J. Green  Will Grayson, Will Grayson
L. Child  Večerní škola
D. Táborská  Malinka
V. Vondruška  Vzpoura goliardů
T. Melišová  Dítě jménem Kuba
J. Kalfař  Kosmonaut z Čech
M. Mlynářová  Rozcouraná duše
L. Bardugo  Šest vran
M. Viewegh  Bůh v renaultu
M. H. Clark  Melodie stále zní
I. Grey  Dopisy, které nikdo nečetl
R. Třeštíková  Osm

Beletrie mládež

Chystá se časosběrný
dokument o Tlučné

J. Wilson  Družička k pronájmu
S. Sheinkin  Dobrodružství rabiho Harveyho
T. Brezina  Brontík  vzhůru do pravěku
Z. Pospíšilová  Hasičské pohádky
T. Greenwald  Charlie Joe Jackson radí: Stop čtení

Jaký je život obce z pohledu obyvatel

lefonem a ideálně natočené naležato

M. Brallier  Poslední děti na Zemi

v rámci jednoho roku? Právě to se

v HD rozlišení, ale není to pod

P. Braunová  Dům doktora Fišera

pokusí zachytit plánovaný časo

mínkou. V případě velkých souborů

J. Davis  Garfield a zlý čaroděj

sběrný dokument.

použijte web uschovna.cz či můžete

N. Astley  Příběhy o prasátku Peppě

Pokud chcete přispět k jeho vytvo

materiály osobně zanést na OÚ na

R. Dahl  Fantastický pan Lišák

ření, zašlete svá videa z kulturních

USB disku či paměťové kartě.

R. Dahl  Jakub a obří broskev

a

zásahu

Výsledné video bude dokumentovat

dobrovolných hasičů, rekonstrukce

společenských

akcí,

nejen významné události, ale také

Naučná

významných

rekultivace

běžný život obyvatel v obci. Za pár let

O. Kundra  Můj syn terorista

prostředí či jakéhokoliv dění ve ve

pak bude představovat jedinečnou

J. Bauer  Sláva a pád přemyslovských králů

řejném prostoru na níže uvedenou

možnost vidět minulost v obraze

D. Tuzimek  Neymar  Fotbalový kouzelník

adresu. Záznamy mohou být po

a z hlediska archivace bude k ne

řízené videokamerou i mobilním te

zaplacení.

budov,

V knihovně jsou k dostání také nové
pohledy obce.

Videa zasílejte na adresu:
Vlasta Pospíšilová

tlucnareporter@email.cz
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Obecní úřad informuje

Oprava průtahu obce

Varování

Snaha o bankomat

Vážení spoluobčané, na základě množících

Vzhledem k nedávnému požáru, který

se stížností ohledně rekonstrukce prů

de facto zničil rodinný dům v Tlučné, vás

tahové komunikace II/203 vám sdělujeme,

chceme upozornit a varovat. Vlivem této ne

že tyto opravy provádí firma ROBSTAV pro

šťastné události došlo k tomu, že se naši

Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje.

spoluobčané dostali do svízelné životní

Bohužel od samého počátku jsou s dodava

situace ještě umocněné tím, že svůj RD ne

telem problémy, a to jak ohledně technolo

měli pojištěn. Pokud byste chtěli rodině po

gického postupu prací, tak komunikace

moci, je možné kontaktovat přímo OÚ

ohledně prašnosti. Obec jako taková toto

Tlučná.

může v podstatě velmi těžko ovlivňovat.

Vedení obce na žádost občanů usiluje téměř

Pro vaši vlastní bezpečnost tedy upozorňu

Částečně se nám podařilo donutit dodava

3 roky o umístění bankomatu v Tlučné.

jeme, že je nezbytně nutné, abyste si zajis

tele, aby komunikace častěji zametal

Vzhledem k tomu, že chceme, aby banko

tili řádné revize komínů a lokálních topidel

a kropil, bohužel ale ne tak, jak bychom si

mat byl v centru obce a v jeho blízkosti se

či kotlů.

představovali.

dalo zaparkovat, logicky se nabízí umístění
na budovu České pošty.
Již v roce 2015 měla obec návrh smlouvy na

Odchyt psů

umístění bankomatu s ČSOB, jednání ale
bohužel ztroskotalo na neochotě České poš
ty vydat souhlas s projektovou dokumen
tací k umístění bankomatu na svoji budovu.
Když se konečně podařilo získat příslib Čes
ké pošty, ČSOB změnila rozhodnutí a uved
la, že nemá zájem bankomat v naší obci
provozovat. Česká pošta pak nesouhla
Je třeba dodat, že o rekonstrukci této prů

sí s umístěním jiného bankomatu než

tahové komunikace usilujeme od roku 2004,

ČSOB, respektive Poštovní spořitelny.

což můžeme doložit dnes již stovkami listů

Toto jednání dotčených institucí považuje

Obec Tlučná má smlouvu na zajištění

žádostí, posudků atd. Proto jsme uvítali, že

me za účelové, nekorektní a neférové. Do

odchytu

Plzeňský kraj, jako majitel této komunika

mníváme se, že jde o dohodu těchto

řat s městem Plzeň. Tato smlouva je

ce, a potažmo Správa a údržba silnic Plzeň

institucí, vzhledem ke snaze České pošty

v současné době ve schvalovacím procesu

ského kraje, jako správce, konečně uvolnila

zrušit klasickou pobočku v naší obci

Krajského úřadu Plzeňského kraje a umož

mnohamilionovou částku na rekonstrukci

a převést ji na tzv. Poštu partner, s čímž zá

ní pověřeným pracovníkům obce přivolat

této velmi frekventované komunikace.

sadně nesouhlasíme. Tato změna by ve sku

k zatoulanému zvířeti Městskou policii

Nicméně jsme velmi rozčarováni z technolo

tečnosti

omezení

Plzeň. Vzhledem k vysokým finančním ná

gického postupu prací, časového sledu

služeb a obrovský risk s tím, že bude zodpo

kladům, které by majitele zvířat tento od

i vlastní realizace stavby. Objektivně ale

vědnost za zajištění služeb přenesena na

chyt stál, obec upozorňuje na nutnost si je

musíme říci, že dodavatelská firma vzešla

obec.

důkladně zabezpečit. Pokud obec zajistí od

z výběrového řízení a Plzeňský kraj musel

Domníváme se, že je povinností státu, po

chyt a bude nucena tuto službu uhradit,

respektovat nabídku nejnižší ceny, což ve

tažmo České pošty, aby tyto služby nadále

finanční částku bude následně vymáhat po

svém důsledku nemusí znamenat to nej

pro své občany zajišťovali. Zcela zodpo

majiteli zvířete.

lepší. Přesto věříme, že i přes vzniklé

vědně říkáme, že projekt Pošta partner po

problémy bude vše zdárně dokončeno a fi

važujeme v současné podobě za dobro

nální podoba bude odpovídat našim před

družství, aniž kdokoliv řeší skutečné dopa

stavám.

dy na občany v budoucnosti.

Zároveň

v

současné

době

znamenala

razantní

toulavých

a

opuštěných

spolu s obcí Vejprnice velmi razantně
bojujeme o zákaz kamionové dopravy, která
patří na sousední D5 a ne do našich obcí.

Připravili: Stanislav Volf, starosta

(Více o tomto problému v samostatném

Jan Opl, místostarosta

článku v online zpravodaji.)
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Obecní úřad informuje
Realizované projekty
2017

• Oprava povrchu komunikace u MŠ
• Přístavba nářaďovny v tělocvičně

• Venkovní osvětlení hřiště v areálu ZŠ
• Rekonstrukce ulic:
Jiráskova (kanalizace a vodovod)
Kozinova a Lidická (kompletní)
• Sadové úpravy Bažantnice
• Úprava okolí pomníku Padlých
• Doplnění dětských hřišť o herní prvky
Foto: Jindra Víchová

Co se chystá dál?
• Rekonstrukce ulic:
komunikace (Jiráskova ,U Vlečky, U Trati,
Bažantnice I. etapa)
Foto: Jan Opl, Pavel Liška

kanalizace (Chodská, U Trati)
vodovod (U Trati)
• Dokončení rekonstrukce ulice Kozinova
a „Prchlíku“
• Rekonstrukce mostu v ulici Línská
• Lesopark nad ZŠ
• Cyklostezka TlučnáVejprnicePlzeň

Připravil Pavel Lavička

Plán akcí:

Volby do PS PČR

1. 12. jednání zastupitelstva

20. a 21. října 2017

2. 12. Mikulášská pro děti

volební místnosti:

2. 12. výroční schůze SPCCH

nová budova ZŠ (okrsek I)

9. 12. VVH SDH Tlučná

hasičská zbrojnice (okrsek II)

16. 12. vánoční trhy
10. 2. Masopust

Na otázky odpovídá...

Karel Rada, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná
Jak dlouho už pracujete v tlučenské

vé venkovní sportoviště, tělocvičnu, budovu

Máte na závěr nějaký vzkaz, ať už pro

škole?

mateřské školy a školní jídelny a dětské

rodiče či děti?

Od 1. 8. 1992, tedy 25 let.

hřiště.

Dobré základní vzdělání je nezbytné pro

Co Vás na práci baví?

Jsou nějaké další plány na úpravy are-

úspěšnou

Její různorodost a práce s mladou generací.

álu nebo změny?

vytouženou profesí a věřím, že se dožiji

V čem jsou dle Vašeho názoru dnešní

Začíná se budovat doskočiště pro skok

změn školské legislativy, které narovnají

děti jiné?

daleký a zpracovává se projekt na realizaci

některé současné neuvěřitelnosti.

V přístupu k plnění školních povinností.

školního pozemku pro výuku pracovních

Věřil jste, že se během Vašeho vedení

činností.

podaří postavit nový areál?

Jaké akce se chystají v letošním

Ano, protože znám pana starostu a věděl

školním roce?

jsem, že když se zakousne, tak dílo dokončí.

Obvyklé akce, tedy zpívání u vánočního

Co všechno v areálu najdeme?

stromku,

Učebnový pavilon 2. a také 1. stupně, kde

výcvikový kurz, ozdravný pobyt a cyklo

jsou nyní 2 třídy ZŠ a 2 třídy MŠ, víceúčelo

přírodovědný pobyt.

další

vzdělávací

cestu

za

Za rozhovor moc děkuji.

výuka

plavání,
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Rozhovor

Jana Reissová na startu nové sezony
Jaké disciplíně se momentálně věnuješ a v jakém klubu jsi doma?
Mojí hlavní a stále nejoblíbenější disciplí
nou je 400 metrů překážek a už sedmým ro
kem jsem doma v klubu AK Škoda Plzeň.
Máš za sebou celou řadu úspěchů.
Který ty sama považuješ za dosud
největší?
Nejvíce si zatím vážím svého českého rekor
du na 300 m překážek, který jsem zaběhla
v Chebu roku 2013 a je platný dodnes. Dále
bych mezi své největší úspěchy zařadila
4. místo ze štafety z Mistrovství světa
dorostenců v Donětsku (2013) a do třetice
samozřejmě desáté místo na 400 m překá
žek z Mistrovství světa juniorů v Oregonu
(2014).
Výborné výkony Ti otevřely i cestu za

tu. S tím jsem ještě musela odběhnout

a celkově se mi v hale závodí hůře. Příští rok

moře. Prozradíš o svém pobytu v Ame-

hlavní univerzitní závody, takže jsem se

se nekoná žádná velká akce jako MS nebo

rice víc? A co Ti tahle zkušenost dala?

pak s běháním mohla na další půlrok

ME, tak bych chtěla alespoň reprezentovat

Ano, díky účastem na MS jsem dostala hned

rozloučit. Druhý semestr jsem se rozhodla

ČR na Mezistátním utkání do 22 let

několik nabídek stipendií na různé univer

jít si svojí cestou a trenéry neposlouchat,

a zúčastnit se nějakých hezkých mítinků

zity v USA. Jelikož jsem v sezoně 2015

abych domů mohla přijet zase zdravá.

v zahraničí.

nezávodila kvůli zranění nártu, rozhodla

Takže když to shrnu, den mého příletu zpát

A na závěr – máš nějaký sportovní sen,

jsem se využít šanci, dokud jsem měla

ky patřil mezi nejšťastnější dny mého živo

který by sis chtěla splnit?

příležitost dostat stipendium. Na rozdíl od

ta. Nejen, že jsem se vrátila k příteli, který

Vždy jsem uváděla olympiádu, asi jako kaž

jiných atletů, kteří měli namířeno do USA

na mě vydržel čekat celý rok, ale také jsem

dý sportovec. Ale s nohama na zemi bych si

stejně jako já, jsem od začátku věděla, že

se vrátila mezi své nejbližší a přátele a zjis

teď nejvíce přála se vrátit k dřívější výkon

tam chci jen na jeden školní rok, ne na celé

tila, že nejlépe je tam, kde je vaše srdce. :)

nosti a navrátit se tak do české špičky v té

čtyřleté studium. Měla jsem vizi, že si rozší

V neděli 10. září ses představila na

to disciplíně. Když se mi tohle podaří, mohu

řím obzory, získám zkušenosti, zlepším se

Mistrovství České republiky družstev

si pak dávat cíle vyšší, protože se budu mít

v jazyce, získám nové přátele a hlavně bu

mužů a žen v Plzni. Jak závod proběhl?

z čeho odrazit.

du moci skloubit studium s tím, co mě baví

Na tento závod jsem se velmi těšila, jelikož

a naplňuje  atletikou.

to bylo závěrečné extraligové kolo, kde jsme

Na závěr nezbývá než Janině moc

Když začnu tím negativním, tak po spor

jako tým měly šanci bojovat o medaili. Star

poděkovat za rozhovor a popřát, ať se

tovní stránce bylo téměř vše jinak, než mi

tovala jsem na své trati 400 m překážek,

jí daří ve sportu i osobním životě.

bylo původně řečeno univerzitním trené

dále jsem si zkusila, jen tak pro bod, hodit

rem. Dalo by se to přirovnat spíše ke školní

oštěpem a na závěr jsem byla součástí šta

Michala Mathauserová

mu kroužku atletiky než k profesionálnímu

fety 4 x 400 metrů. Slavily jsme bronz, což

(Zkráceno. Celý rozhovor najdete v online

sportu. To byl pro mě velký šok, jelikož jsem

od roku 1992 byla historicky druhá medai

zpravodaji.)

se chtěla výkonnostně posunout dopředu.

le našeho extraligového týmu žen na MČR.

Fyzioterapeuti se o nás postarali, až když

Na co se momentálně připravuješ?

přišlo zranění, takže prevence tam neexis

Minulý týden začala příprava na halovou

tovala. Na tento systém jsem velmi brzy do

(zimní) sezonu, kterou tak moc v lásce ne

platila a získala únavovou zlomeninu nár

mám, jelikož se tam moje disciplína neběhá,
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Akce v obci, hasiči

Odpoledne s kapelou Atlas
5. 7. 2017 pořádal SDH Tlučná v prostorech
hasičské zbrojnice odpoledne s dechovkou.
Zahrála myslivecká kapela Atlas a folklorní
taneční skupina Máj z Blatnic doplněná
vystoupením dudáků. Pro děti obecní úřad
zajistil skákací hrad a skluzavku. Počasí
bylo dobré, návštěvnost také, tak co víc si
přát.
Marcela Špachmannová

Moravské odpoledne
Poslední červencová sobota v Tlučné patři
la milovníkům dobrého vína. Majitel místní
vinotéky, pan Marek Švehla, totiž poprvé
uspořádal akci nazvanou Moravské od
poledne.
Na prostranství po bývalé budově školy vy
rostly stany, pódium a celý prostor se už
před 15. hodinou začal zaplňovat ne
dočkavými účastníky. Počasí bylo jako na
objednávku a během odpoledne na přítom
né čekala ochutnávka vín komentovaná
samotným panem Bronislavem Vajbarem
Foto: Michaela Drahotová

z Vinařství Vajbar, k poslechu a tanci za
hrála cimbálovka CM Galán a kromě kva
litního vína nechybělo samozřejmě ani něco

Zábava pokračovala do večerních hodin Nezbývá tedy než doufat, že taková událost

dobrého k jídlu.

a celá akce se velmi vydařila.

rozhodně nebyla poslední.
Michala Mathauserová

Hasiči uspořádali Memoriál R. Homolky a L. Filipa
5. ročník memoriálu se konal v sobotu 2. září
2017. Zahájení soutěže bylo v 13 hodin
v hasičské zbrojnici. Závodů v netradičním
požárním útoku se zúčastnilo celkem pět
družstev. Po ukončení pokusů následovala
tajná disciplína. Letos měla družstva za
úkol určit věcné prostředky. Na prvním
místě se umístil SDH Bolevec, místní hasiči
obsadili druhé místo. Děkujeme každému,
kdo si i v nevlídném počasí udělal čas
a přišel podpořit naše „chlapy“.
Marcela Špachmannová
Foto: Petr Špachmann ml.
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Skauti, myslivci

Ze skautů se na táboře stali Piráti z Karibiku
Ahoj, mořský vlku!

lejší, zachránili jsme několik námořníků ze

poklad někdo ukradl. A tak přišel čas na

Jakožto kapitán Černé perly bych ti chtěl

ztroskotané lodě, vyráběli jsme vlastní

můj kompas, který vystopoval zloděje a my

poděkovat za to, jak jsi mi pomohl najít

lodičky i s posádkou, se kterými jsme potom

je poté mohli společnými silami porazit,

poklad, užít si ho a pak ho zase sehnat zpět,

uspořádali

pra

odnést poklad na místo, kde jsme ho

abychom se zbavili toho aztéckého prokletí.

covat s mapou, buzolou a GPS v telefonu,

vykopali, a konečně se tak zbavit prokletí.

Jaká to smůla… Ale co, byla to zábava.

připravili jsme si spoustu vtipných scének

A aby vám to nebylo líto, tak jsem dokonce

Vzpomínáš, jak jsme se prvně poznali?

a hudebních vystoupení a taky jsme se

obětoval část své předešlé kořisti, kterou

Poslal jsem Ti a mnohým dalším dopis,

dozvěděli

jste si poté podle zásluh rozdělili.

abychom se 8. 7. 2017 shromáždili v Roz

několika přednášek. V neposlední řadě

Nu musíš uznat, že to bylo vážně úchvatné

něvicích u Pernarce a společně se vydali hle

jsme zvládli odrazit také útok Davyho

čtrnáctidenní dobrodružství. A proto bych

dat poklad. Ukázalo se vás hodně, to se musí

Jonese a osvobodili jsme tak nejhamižnější

tě chtěl… ale ne, už je to tu zase. Víš, jak

závody,

zajímavé

naučili

informace

se

během

nechat, jinak bychom to taky nezvládli.
Domluvili jsme si nějaká pravidla, pobavili
se a pak šli hned na věc.
Během prvních dní jsme společnými silami
nalezli místo pokladu a jedna z posádek mě
la tu čest ho pro mě vykopat a odnést zpát
ky do doupěte, abychom si ho užili. A tak
jsme řádně slavili a podělili se se všemi, kte
ří k získání pokladu čímkoliv přispěli. Jenže
při večerním poděkování bohyni Kalypso za
pěkný úlovek jsme zjistili, že poklad je
prokletý… No, a pak se to vezlo jedno po
druhém. Nejenom, že jsme se pokladu ještě
nestihli nabažit, ale podíly všech se musely
Foto: Tomáš Mathauser (Tomsík)

vrátit, a to do poslední mince. A tak začala
honba za získáváním podílů zpět. Plavili

z nás od černé tečky, tedy označení toho, pro

jsem se posledně zmiňoval o tom, že po mně

jsme se do nejskrytějších koutů Karibiku,

koho si přijde Kraken. Po tom všem a po

šla hospodská… tak teď si vede i kama

potápěli se v zátokách a získávali tak

shromáždění celého pokladu nazpátek jsme

rády…

všemožná bohatství, která se tam skrývala,

mohli konečně sejmout kletbu. Jenže v noci

Ahoj, Jack Sparrow

pomáhali jsme papouškovi, aby byl vese

před naším vytouženým osvobozením nám

Jakub Zahrádka (Kubička)

Myslivci vyrobili a rozvěsili ptačí budky
Že není život zvěře a zvířat žijících v okolí

jich je závislá na dutinách již existujících,

obce lhostejný členům Mysliveckého spolku

buďto vyhnilých nebo vytesaných jejich pů

Tlučná, dokazuje nejen to, že v zimě při

vodními obyvateli. Úbytek suchých stro

krmují zvěř, ale i to, že letos vyrobili 9 pta

mů s dutinami vede k tomu, že je nedostatek

čích budek a ty rozvěsili na stromy

přirozených hnízdišť těchto malých ptáků,

v okolních lesích. Budky jsou vyrobené tak,

a proto je potřeba vytvářet hnízdiště umělá.

aby byli jejich obyvatelé ochráněni před

Podzim je nejvhodnější dobou pro instalaci

predátory (hlavně kuna a kočka), mají hlu

ptačích budek. Budka do jara stihne

bokou dutinu a absenci bidýlka.

splynout s okolím a někteří ptáci si místo

Foto: Dušan Razím

Velké množství druhů našich ptáků dělá

k hnízdění vybírají již na podzim a budek

S výrobou a vyvěšováním ptačích budek

svá hnízda v dutinách stromů. Někteří ptá

vyvěšených

chceme nadále pokračovat. Již máme na

ci si dokáží dutinu udělat sami, ale většina

všimnout.

na

jaře

by

si

nemuseli

koupený materiál na dalších cca 15 budek.
Dušan Razím
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SPCCH, horníci

Členové SPCCH
vyrazili do Hrusic
a Dobříše
Na 9. 9. 2017 připravil výbor SPCCH pro své
členy výlet do Hrusic a Dobříše. Dopoledne
jsme navštívili Památník Josefa Lady
a Aleny Ladové a prohlédli si expozici ve vi
le, kterou nechal J. Lada postavit ve 30. le
tech. Znovu jsme si připomněli, jak moc
ovlivnil naše dětství a podílel se na vývoji
našeho estetického vnímání, a to nejen nás,
Foto: Ladislav Loužek

Čechů, ale dětí v mnoha zemích celého svě
ta. V expozici jsou umístěny reprodukce
jeho obrazů, kreseb a ilustrací. Podstatnou

do hospody U Sejků, která stojí od 80. let

i zahraničních, pro nás nejznámější je Prin

část tvoří jeho obrázkové knihy s vlastním

19. století a stále plní svoji funkci. Objekt je

cezna ze mlejna 1 a 2. V parku jsou sochy

textem, které jsou přeloženy do mnoha jazy

stylově vymalován Ladovými obrázky.

z dílny plzeňského rodáka Ignáce Františ

ků. Ilustroval i další sbírky pohádek,

Odpoledne jsme přejeli na zámek Dobříš –

ka Platzera. Impozantní je zrestaurovaná

celkem je to 121 dětských a 197 knih pro

v 17. stol. přestavěný hrad v rokokovém

fontána Napájení Heliových koní. Vlastníci

dospělé. Dospělí ve více než 40 zemích

stylu. Zámek po 2. světové válce sloužil jako

pokračují v úpravách, naplánovaná je

mají s Ladou spojeny Osudy dobrého vojáka

Domov spisovatelů, od r. 1998 je opět ve

úprava bludiště v parku a oprava oranžérie

Švejka od Jaroslava Haška, nejznámější

vlastnictví ColloredoMansfeldů. Prohlédli

do původního barokního stylu.

českou knihu ve světě. V okolí vily jsou

jsme si zámeckou expozici a překrásný fran

V letošním roce jsme navštívili v květnu

umístěny figurky z jeho knih a kocour

couzský park s buxusovým bludištěm (opět

Garden Park v Jenči u Prahy a zámek Zbi

Mikeš je v podstatě průvodcem po Hrusi

v rokokové úpravě) a anglický park. Zámek

roh, návštěvou Hrusic a Dobříše jsme ukon

cích. Na oběd jsme zašli na hrusickou náves

i park jsou známy z mnoha filmů českých

čili výletní sezonu.
Anna Froňková

Horníci navštívili
Důl Řimbaba
Členové občanského sdružení Důl Řimbaba
v Bohutíně (nedaleko Příbrami) uspořádali
pro své příznivce, ale i pro veřejnost
hornické odpoledne na své základně na
bývalém rudném dole Řimbaba. Za HHS
ZUD se tam 22. července vlastními vozy vy
pravilo devět členů. Po příjezdu na místo
jsme poobědvali v nedaleké restauraci
a v půl jedné, po úvodních slovech starosty
a místostarosty spolku, byly zasloužilým

ka štoly a povrchových objektů, například

rozhledna. Pomocí těžního stroje byly

členům předány pamětní medaile. Poté ná

bytu hornické rodiny, výstavy betlémů, růz

z hloubky 91 metrů vytaženy dva sudy piva

sledovalo seřazení průvodu, které se vždy

ných hornických předmětů a jiných zají

a následovala volná zábava za doprovodu

bere s velkou vážností, a vyrazili jsme na

mavých věcí. Bylo předvedeno také vrtání

kapely se staropražskými písničkami. Mezi

pochod. Ale spolek si přichystal kulišárnu –

do skály a nakládání rubaniny důlním pře

kamarády z Řimbaby se nám moc líbilo,

místo do ulic jsme obešli šachetní budovu

hazovacím kolejovým bagrem. Zájemci si

a tak jsme je pozvali k nám na hornický den

a bylo po průvodu. Pak následovala prohlíd

vystoupali na těžní věž, která slouží jako

ve Zbůchu 2. 9. 2017.
Marie Cuberová
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Fotbal, florbal

Domácí celek ovládl Memoriál J. Tauše
První zářijová sobota byla na fotbalovém

vaných utkání byly výsledky sečteny a vy

stadionu TJ Tlučná vyhrazena 5. ročníku

krystalizovalo konečné pořadí. Domácí tým

Memoriálu Jana Tauše, vypsaného tento

potvrdil, že je dobře připraven, a turnaj vy

rok pro kategorii mladších žáků.

hrál.

Tento turnaj je pořádán na počest vzácného

Závěr patřil předání ocenění. Všechna muž

člověka, bývalého hráče a později předsedy

stva dostala poháry a medaile. Byl vyhlášen

fotbalového oddílu, který se velkou měrou

nejlepší hráč a ten oblékal barvy Kozolup.

zasloužil o rozvoj kopané, ale i celé tělový

Nejlepší brankář hájil svatyni celku Stodu

chovy v obci. Přihlášeno bylo šest družstev,

a nejlepším střelcem celého turnaje byl

a to jmenovitě z Nýřan, Kozolup, Vochova,

Ondra Šedivý z Tlučné.

Stodu, Kamenného Újezda a v neposlední

Turnaj proběhl bez problémů a měl solidní

řadě i domácí celek. Hrálo se systémem kaž

úroveň, k čemuž dopomohly zúčastněné

dý s každým 2 x 10 minut. Škoda jen, že

týmy rovným dílem a přispěly tak měrou vr

mužstvo Nýřan do Tlučné nepřijelo a nako

chovatou k uctění památky Jana Tauše.

nec se hrálo pouze v pěti.

Dík patří organizátorům za hladký průběh

V 9 hodin, po nástupu všech celků, zahájil

a též panu Miloši Menclovi a jeho rodině za

turnaj předseda fotbalového oddílu TJ Tluč

sponzorský dar, který na tento turnaj vě

ná Pavel Hajšman. Na dvou hřištích se ode

novali.

hrávaly zápasy plné napětí a s velkým na

zachována a příští rok se můžeme těšit na

sazením všech aktérů. Po odehrání pláno

6. ročník tohoto memoriálu.

Doufáme,

že

tradice

zůstane

Jaroslav Netrval

Florbal a aerobik opět společně na soustředění

Foto: Martin Růžička

Poslední prázdninový prodloužený víkend

sportovci účastnili například orientačního

Přípravka (2009 a mladší):

je pro tlučenský florbalový oddíl už tradicí

běhu, pohybových her i plavání v místním

pondělí 15,30 – 17,00 hod.

setkat se na soustředění a vylepšit tak start

bazénu.

pátek

do nové sezony. Popáté společně vyrazili do

Mladší děti se kromě tréninků věnovaly ta

Elévové (2008 – 2007):

sportovního areálu na Přimdě oddíl florbalu

ké skupinovým hrám a soutěžím, které byly

pondělí 16,00 – 17,30 hod.

a Taneční kroužek, oba pod záštitou

na konci pobytu vyhodnoceny, a všichni si

pátek

TJ Tlučná.

nakonec odvezli pěkné ceny.

Ml. (2006–2005) a st. žáci (2004–2003):

Letošní 7. ročník absolvovalo spolu s trené

Počasí se po celou dobu pobytu vydařilo,

úterý

18,30 – 20,00 hod.

ry téměř osm desítek mladých sportovců,

hráči mohli být kromě tréninku v hale stále

středa

18,30 – 20,00 hod.

kteří měli nabitý program po celou dobu po

na čerstvém vzduchu.

Více fotek a informací najdete na:

bytu. Program byl sestaven s ohledem na

Od září se začalo naplno trénovat. Kdo by

https://www.facebook.com/florbaltlucna/

pohybovou všestrannost, takže kromě kla

měl o trénink zájem, přijďte se podívat do

http://florbaltlucna.cz/zaci/index.php

sických tréninkových jednotek v hale se

tlučenské tělocvičny:
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17,30 – 19,00 hod.
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Reportáž

Jak se běhá maraton
Jak začít. Snad bláznivým nápadem –
zkusit si zaběhnout horský maraton. A když
horský, tak rovnou v Alpách. A když
v Alpách, tak rovnou v centru alpských
čtyřtisícovek, ve švýcarském Zermattu,
kolem „krále hor“ Matternhornu. Datum
konání maratonu bylo 1. 7. 2017 a na takové
závody je nutné přihlašovat se ve velkém
předstihu, neboť takových šílenců je mnoho
a počet startujících bývá limitován.
Přihlášku jsem odeslal již v říjnu 2016, což
má své výhody. Jednak máte dostatek času
na přípravu, a hlavně jste motivovaní tím
magickým datem startu závodu a řeknete
si: „Času dost, to toho naběhám.“ Nebudu
vás unavovat průběhem mé přípravy, jen
uvedu, že kopce jsem trénoval téměř
každodenními výběhy na místní haldu

1.45 hod. Tak jsem zajásal, protože jsem se

Od 39. do 40. km byla rovná písčitá cesta,

a v závěru přípravy několika tréninky na

cítil opravdu dobře a čas byl nadmíru dobrý.

kde si nohy trochu odpočinuly a dalo se ještě

Šumavě. Pro případné zájemce uvádím, že

Nutno podotknout, že jsem si stanovil plán

běžet. Na 40. km jsem měl čas rovné

minimální

měsíční

maraton uběhnout v limitu 4.30 hod., takže

4 hodiny, ale poslední 2 km bylo opět

kilometrů

byl

jsem byl hluboko pod limitem, ale to

brutální stoupání podél horské dráhy na

přihlášení byla opravdu silná.

„nejlepší“ jsme měli před sebou. Od 23. km

Görnegrat, kde už opravdu neběžel nikdo.

Účast na závodu jsem spojil s rodinnou

začalo poměrně brutální 7 km dlouhé

Pro zajímavost, tyto poslední dva kilometry

dovolenou, aby z toho taky manželka něco

stoupání, kde už celkem dost lidí šlo. Já

jsem šel, ne běžel, 24 minut. Nutno

měla.

městečku

jsem byl ještě schopen běžet, i když to

podotknout, že tady už se pořadí neměnilo,

St. Niklaus v nadmořské výšce 1 300 m.

nebylo o moc rychlejší než chůze. Říkal jsem

všichni to ušli zhruba stejným tempem.

Když budu předbíhat, tak cíl byl nad měs

si: „Je to běžecký závod, přece nepůjdeš.“ To

Do cíle už byla rovina, takže mohu říci, že

tečkem Zermatt v nadmořské výšce 2 600 m.

jsem ještě nevěděl, že mě čekají úseky, kde

jsem cílem proběhl, ne prošel. Byl jsem

Na startu jsem se cítil v pohodě (měl jsem

budu rád, že vůbec jdu. Ale na 30. km jsem

spokojený, plán co se týká času, jsem si

přece natrénováno), počasí kolem 15 stup

ještě bez chůze doběhl.

splnil. V kategorii muži 55 let jsem obsadil

ňů, prostě ideální stav. Neměl jsem před

Pak se trasa narovnala, ale žádná idylka to

5. místo, celkově 59. z 800 doběhnutých

stavu, co se mnou celá trasa udělá, tak jsem

nebyla. Začal pravý horský terén, úzká

závodníků.

se od startu opravdu „krotil“ a nenechal se

pěšina po vrstevnici nahoru dolů zpestřená

Co říci na závěr. Krásný závod, krásná

vyprovokovat některými sprintery, kteří

kamenitým povrchem, kde unavené nohy

atmosféra, počasí se vydařilo. Každému

začali, jako kdyby měli před sebou závod na

měly tendenci se podlamovat. Od 38. km

doporučuji a myslím, že to lze zařadit

100 m. První polovina závodu nijak

začalo další stoupání. To už jsem i já porušil

k zážitkům, které se nezapomínají, ani když

nepřipomínala horský běh. Běželo se z větší

„pravidla“ běhu, nohy už to nezvládaly,

si člověk nebude moci vzpomenout, co dělal

části po štěrkových cestách, zčásti i po

a tak jsem asi kilometrový kopec šel, jako

včera.

silnici. Na metě půlmaratonu jsem měl čas

ostatně už všichni, co byli kolem mě.

Start

objem

300. Ale

závodu

byl

naběhaných
motivace

v

po

Antonín Pospíšil
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Vydává Obec Tlučná. Vedeno u MK ČR pod ev. č. E 12277.
Členové redakční rady: Michala Mathauserová (šéfredaktorka), Zdeněk Folda, Dušan Razím,
Marcela Špachmannová, Pavel Špirk
Čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku. Náklad 500 ks. Tisk: NAVA s. r. o.
Příspěvky, připomínky a případné náměty můžete zasílat na e-mail: podatelna@obec-tlucna.cz.

10

