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Slovo
starosty

Slovo
šéfredaktorky

Vážení spoluobčané,

Milí Tlučeňáci,

nastal adventní čas, do tmy září

další číslo zpravodaje vychází těsně před

vánoční výzdoba a do Vánoc zbývá

Vánoci, a

několik dní. Jako již tradičně je

proto je plné bilancování,

které s sebou konec roku neodmyslitelně

tento předvánoční čas dobou, kdy nic nestí

oči a jejich nefalšovaná radost.

přináší. Dočtete se tak, co se dělo nejen

háme, nervózně sháníme dárky, kapra,

Prostě ten dětský Ježíšek je to

u místních spolků, čekají Vás 2 nové

stromeček. Ale ta pravá atmosféra blížících

pravé, na co celý život rádi vzpomínáme.

rozhovory, tipy na silvestrovské pohoštění

se Vánoc je byt krásně provoněný pečícím se

Ten nejkrásnější dárek, který nejde koupit,

a v neposlední řadě také seznam akcí na

vánočním cukrovím, výzdoba i těšení se na

je pak určitě zdraví a rodinné štěstí.

příští rok, na které se už teď můžete těšit.

tradiční pohádky a rodinné setkávání. Po

Vážení občané, děkuji Vám za Vaši celoroční

hoda Vánoc určitě není v kvantitě drahých

podporu a pomoc při zvelebování naší obce

Za celou redakci TZ Vám přeji, ať je rok 2018

dárků, ale v tom, že se všichni mohou sejít

a přeji Vám příjemné prožití vánočních

přesně podle Vašich představ  plný zdraví,

a radostně spolu prožít tyto vzácné chvíle.

svátků v kruhu blízkých a do nového roku

štěstí a okamžiků, které stojí za to.

Co může být krásnější než rozzářené dětské

štěstí, zdraví a životní pohodu.

Příjemné sváteční čtení.

Stanislav Volf
starosta

Michala Mathauserová
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Novinky

Online kronika

Nové knihy

Začátkem prosince se na webu obce objevila

Knihovnice doporučuje:

1. část Kroniky obce Tlučná. Sepsal ji pan
Jiří Pittr a byla vydána u příležitosti oslav

V. Vondruška

900 let obce v roce 2015. Obec se s autorem

Husitská epopej VI

dohodla,

Tento díl představuje léta 1461

že

celé

dílo

zveřejnění

na

stránkách a bude tak k dispozici online.

 1471, kdy byl český král Jiří

Vzhledem k rozsahu není možné takovou

z Poděbrad na vrcholu své

práci zvládnout ze dne na den, a proto se

moci.

bude

přidávat

postupně.

Pokud

tedy

kroniku již nemáte přečtenou, každý týden
se můžete těšit na novou dávku informací

Beletrie

o naší obci, a to od založení až po současnost.

K. Lacz  Poslední mstitel

Přejeme příjemné čtení a děkujeme panu

G. Masterton  Krvavé sestry

Martinu Steinhauserovi za tuto práci.

L. Moriarty  Šílené výčitky
S. K. Tremayne  Ledové sestry

Obecní úřad informuje

A. J. Finn  Žena v okně
V. Erben  Denár v dívčí dlani
R. Fulghum  Opravář osudů
H. Coben  Šest let

Výpadek elektrického proudu

J. M. Bauer  Kam až mě nohy donesou
Ch. Bukowski  Nikomu nezvoní hrana

tel a prohřáli svůj domov v tomto

F. Barton  Dítě

nepříznivém počasí. I občané v naší
obci, které tento výpadek postihl,
nedočkavě čekali na zprovoznění

Beletrie mládež

soustavy a za pomoci mobilních tele

L. Lomová  Anča a Pepík

fonů sháněli pozitivní informace.

J. Nesbo  Zachrání doktor Proktor Vánoce?

Tomuto shánění informací neunikl

Disney  Vánoční sbírka pohádek

ani pan starosta a jeho zástupce. Oba

J. Kinney  Deník malého poseroutky 12

Vítr, déšť, zima, tma. Takto stručně se dá

zmínění ale byli ve stejné situaci a ze

Disney  365 nejkrásnějších příběhů

popsat dění v naší obci dne 28. 10. 2017.

své funkce nemohli s tímto stavem

A. Dudek  Špalíček pohádek a říkadel

Každý, koho tato událost postihla, si uvědo

vůbec nic dělat. Proto pro Vaši

I. Mušálková  U sedmi berušek

mil, s jakou samozřejmostí přistupujeme

informovanost připomínáme tele

Máša a medvěd

k provozu elektrické soustavy. Kalamitu,

fonní číslo na patřičné odborníky,

která postihla část naší republiky, v tomto

kteří jsou s aktuálním stavem

rozsahu jen tak někdo nepamatuje. Spoustu

seznámeni.

práce měly všechny pohotovostní složky
a všichni jim fandili, aby se práce dařila

Naučná
M. Emmerová  Případ Sestra smrt

ČEZ distribuce 800 850 860

T. Senćanski  Malý vědec
M. Eisenhammer  100 zajímavostí z plzeňských

a my měli svoji vytouženou pohodu a třeba
Zdeněk Folda

si rozsvítili světlo nebo spustili plynový ko

archivů
K. Petříková  Vánoční koledy
P. Wohlleben  Tajný život stromů

Volba prezidenta ČR
201 8

Provoz sběrného
dvora:

12. a 13. ledna 2018

zavřeno: 23., 25. a 30. 12. 2017

(případné 2. kolo 26. a 27. ledna 2018)

a 1. 1. 2018

volební místnosti:

otevřeno: 27. 12. 2017

nová budova ZŠ, hasičská zbrojnice
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M. Gato  Domácí výrobky z léčivých rostlin
M. Lanči  Psohlavci letectva
Vlasta Pospíšilová

Tlučenský
zpravodaj

Obecní úřad informuje

Na co se těšit v roce 2018?

Předběžný plán akcí
Únor:

10. 2. Masopust
10. 2. Hornická zábava

Masopust 201 8

v Chotěšově

Koná se v sobotu 10. 2. 2018

Březen:

Letos se trasa půjde v opačném směru.

3. 3. Maškarní pro děti
MDŽ (SPCCH)

Sraz je v 13:00 u hasičské zbrojnice,

Memoriál V. Kouřila

konec na hřišti TJ Tlučná.

Duben:

rekondiční pochod (SPCCH)

Neváhejte a přijďte v maskách!

Červen:

30. 6. Oslava 100 let vzniku

Zve a těší se na Vás KPOZ.

republiky, dětský den,
110 let tělovýchovy v Tlučné,

Letní kino

30. 6. 201 8

pouť
Červenec: 5. 7. dechovka Atlas (hasiči)
27. 7. letní kino

Kdy? 27. 7. 2018 od 22:00

Oslava 1 00 let vzniku republiky,
11 0 let tělovýchovy v Tlučné,
dětský den, pouť

Kde? na stadionu TJ Tlučná

Září:

a L. Filipa (hasiči)

www.kinonakoleckach.cz
Říjen:

Čeká Vás odpoledne plné zábavy.

8. 9. Memoriál R. Homolky
drakiáda (Junák)
26. 10. Oslava 100 let založení

Pro děti bude připravena pouť i tradiční soutěže,

republiky (kladení věnců,

účast už přislíbili modeláři, parašutisté nebo

lampionový průvod)

indiáni. Chybět nebudou ani vystoupení TJ Tlučná.

Listopad: rekondiční pochod (SPCCH)

Večer bude zajištěna hudba k poslechu i tanci.

Prosinec: Mikulášská pro děti

Jste srdečně zváni!

15. 12. vánoční jarmark

Co je nového v DPS?
19. října DPS navštívil místostarosta Jan
Opl

a

senioři

jistě

ocenili

zejména

informování o novinkách v obci, společné
shlédnutí videa obce z dronu a také možnost
sdělit své připomínky a podněty zástupci
vedení obce.
V příjemném prostředí domova pro seniory
proběhlo v pátek dne 24. listopadu 2017
předvánoční posezení s knihovnicí Vlastou
Pospíšilovou.
Obyvatelé si prohlédli kroniky Tlučné
a

zavzpomínali

na

„mladá

léta“,

na

tlučenské legendy a velice je zajímala
i současnost naší obce.
Na závěr paní knihovnice seniorům předala
k vypůjčení sadu knih z knihovního fondu.
Byla tak zahájena vzájemná spolupráce,
kdy senioři budou mít možnost půjčovat si
nové knihy přímo v domově.
11. prosinec potom DPS navštívila společně
se starostou Stanislavem Volfem senátorka
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Při
besedě s některými klienty domova se

kulturní a hlavně zdravotnická. Paní

zajišťování zdravotní péče, elektronického

probírala nejen témata politická, ale také

senátorka odpovídala na dotazy ohledně

receptu a dalších připravovaných změn.
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Rozhovor, služby

Jak se žije ve Vrchlického 178?
V Tlučné už déle než 2 roky fungují dva domovy pro

osoby se zdravotním postižením. O jejich smyslu
a činnosti jsem si povídala s vedoucí domova ve
Vrchlického ulici, paní Janou Heinzovou.
Co je stojí za vznikem domovů spadajících

jídlo, rádi pečeme.

pod Centrum sociálních služeb Stod?

Obědy nám v týdnu

Vznik vychází z myšlenky transformace,

vozí a o víkendech si

tedy snahy přiblížit klienty Centra běžné

vaříme. Oblíbené jsou

mu životu. Mohou tak bydlet v menších sku

i různé výlety, ať už

pinách a podílet se na typických domácích

do ZOO, na parník

činnostech, využívat dostupné služby v obci

na Hracholusky nebo na koncerty a disko

Ale se sousedy se bohužel vídáme jen málo.

a mít zázemí, o které se sami starají.

téky, wellness pobyty či jiné akce. Jednou

Proto plánujeme na jaře uspořádat gri

Prostředí plné změn a individuální péče po

týdně také dojíždíme do výtvarné dílny

lování, kam pozveme zástupce obce a také

tom velmi prospívají jejich dalšímu rozvoji.

v Nýřanech, kam se všichni moc těší. Pří

naše okolí, abychom se lépe poznali. Tak

Transformace, během níž budou postupně

jemným oživením jsou i společné akce s kli

uvidíme, jak to dopadne.

všichni klienti Centra ve Stodě přestě

enty

Jak se připravujete na blížící se Vánoce?

hování do domovů, má 3 etapy. V první

a návštěvy známých z jiných domovů.

Samozřejmě jsme pekli cukroví, zdobili

vznikly domovy v Dnešicích a Nýřanech,

Jaký máte nejlepší zážitek, za těch 20 let,

stromek i celý dům. Zorganizovali jsme

součástí 2. etapy byly mimo jiné domovy

co v oboru pracujete?

u nás také vánoční posezení, kam se přišli

v Tlučné a nyní pokračuje 3. etapa.

Krásným okamžikem pro mě bylo, když

podívat opatrovníci a pan místostarosta

Jak dlouho už domovy v Tlučné fungují?

klienti poprvé během návratu z akce pro

Opl. Nemohla chybět ani tradiční návštěva

Do Domova ve Vrchlického ulici jsme se

hlásili: „Jedeme domů.“ Jsem ráda, že tlu

vánočních trhů a v sobotu 16. 12. vánoční

nastěhovali jako první, a to 3. dubna 2015.

čenský domek za domov opravdu považují.

koncert Václava Neckáře.

Domov U Vlečky se otevíral v září 2015.

A pak samozřejmě každé Vánoce, kdy

Je něco, čím byste chtěla naše povídání

Klienti si vybírali bydlení podle kamarádů,

společně sledujeme pohádky, chodíme na

zakončit?

se kterými by chtěli žít a také podle vzdá

vycházku do lesa, mlsáme cukroví, při

Napadá mě, že v dohledné době naši činnost

lenosti domova od jejich blízkých.

pravujeme štědrovečerní večeři a zkrátka si

bude možné sledovat na facebookových

Kolik klientů ve Vrchlického ulici bydlí?

tohle období vždy velice užijeme.

stránkách. A na závěr snad už jen heslo naší

Máme tady 5 klientů – 1 slečnu a 4 pány,

Čím vás klienti dokáží překvapit?

organizace, kterým je: „U nás dobrý!“

kterým s každodenním životem pomáhá

Určitě svojí bezprostředností. Tím, jak

6 pracovnic sociální péče.

dokáží být milí a neskrytě projevují nadšení

Za rozhovor paní Heinzové moc děkuji

Co společně děláte? Jak vypadá běžný den?

a také dojetí z toho, když se s někým setkají

a přeji všem klientům i personálu krásné

Fungování se blíží klasické rodině, takže

po delší době.

prožití Vánoc a ať se jim u nás v obci i nadále

společně

Jaké máte vztahy s místními obyvateli?

líbí.

zajišťujeme

běžný

provoz



druhého

tlučenského

domova

uklízíme, staráme se o zahradu, chodíme na

Naši klienti jsou velmi komunikativní

nákupy, k lékaři, běžně si připravujeme

a jsou místní, kteří si s nimi rádi popovídají

Michala Mathauserová

Obyvatelé DOZP U Vlečky pomáhají v knihovně
V letošním roce opět navštěvovali místní
knihovnu

obyvatelé

Centra

sociálních

služeb Stod – DOZP v Tlučné. Půjčovali si
knihy

a

knihovního

také

pomáhali

fondu.

S

s
paní

údržbou
Miluší

Petrákovou balili nové knihy a zařazovali
vypůjčené knihy v dětském oddělení.
Vlasta Pospíšilová
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Tipy

Silvestrovské dobroty
Koláčky s karamelizovanou cibulí
12 ks, 1 hodina + odležení
těsto • 130 g hladké špaldové mouky • 45 g celozrnné špaldové mouky
• 100 g studeného másla • 1 malé vejce • špetka soli • 13 lžíce ledové vody
• + vejce na potření
náplň • 500 g cibule • 25 g másla • 1 lžíce čerstvého tymiánu
• 1/2 lžíce třtinového cukru • 25 ml bílého vína nebo balzamikového octa
• sůl & pepř • malá hrst brusinek
1. Neprve si připravte těsto – v míse robotu

měsíčky. V pánvi rozehřejte máslo a vsypte

6. Předehřejte troubu na 180°C. Těsto

prožeňte společně obě mouky, sůl a máslo.

cibuli a bylinky. Tento krok nelze uspěchat

vyválejte na plát o síle necelého půl

Poté přidejte vejce a opět několika pulzy

– na slabém plameni průběžně míchejte

centimetru, naznačte kolečka a na každé

promixujte. Přidejte nejprve 1 lžíci vody

minimálně půl hodiny (spíše však 40

z nich dejte lžičku náplně. Překryjte druhou

a zapněte robot. První lžíce by měla stačit –

minut), dokud cibule nechytne příjemnou

vrstvou těsta, přitlačte okraje a vykrojte.

těsto se zformuje do koule. Pokud je stále

barvu.

Možná

příliš suché, přidávejte téměř po kapkách

4. V tuto chvíli vsypte lžíci cukru, pár minut

vidličkou, aby vám koláčky při pečení

další vodu. Důležité je však pracovat rychle,

ještě občas promíchávejte, dokud se cukr

nepraskly.

aby se máslo příliš nezahřálo.

nerozpustí. Poté zalijte šplíchancem vína

vykrajovátko na ravioli.

2. Hotové těsto zabalte do fólie a dejte

(octa), abyste odstranili přípečky z pánve.

7. Hotové koláčky potřete rozšlehaným

alespoň na hodinu chladit. Když jej však

Chuť by měla být dokonalá, nicméně pokud

vajíčkem,

propíchněte

v lednici necháte přes noc, nic se nestane.

potřebujete, mírně dosolte.

nařízněte

ostrým

3. Mezitím si připravte náplň – cibuli

5. Vmíchejte brusinky a odložte stranou.

20  25 minut péct.

oloupejte a nakrájejte na slabé plátky nebo

Nechte vychladnout.

budete
Mně

muset
se

okraje

skvěle

spojit

osvědčilo

vidličkou

nožem

a

nebo

dejte

na

Polentové placičky 2x jinak
50 ks, 50 minut
základ • 2 hrnky instantní polenty • 6 hrnků vody
• 1 a 1/2 lžičky soli • 2 lžíce másla •olivový olej na vymazání plechu
1.Ve větším hrnci se silným dnem přiveďte
k varu osolenou vodu a poté slabým

Další (nejen) recepty na:

pramínkem za stálého míchání vsypte

tvorime-domov.cz

polentu. Od chvíle, kdy zhoustne, míchejte
ještě alespoň 8 minut, dokud se nezačne

KOŘENĚNÝ ŠPENÁT & KOZÍ SÝR

CHORIZO, JABLKA & FENYKL

odlepovat od stěn hrnce. Toto je důležité,

• 1 lžíce másla • 1 šalotka • 100 g baby

• 1 lžíce másla • 1 malá cibule • 1 stroužek

aby polenta pořádně vyschla a při grilování

špenátu • 1/2 lžičky kari • 1/4 lžičky sušené

česneku • 1 jablko • 1/2 fenyklu • 100 g

nedělala neplechu.

ho česneku • kvalitní šunka • oblíbený

španělského salámu chorizo • 1/4 lžičky

2. Do hotové polenty vmíchejte máslo

měkký kozí sýr

mletého koriandru • 1/4 lžičky římského

a rozprostřete ji na dva olejem vymazané

1.Na másle nechte zesklovatět šalotku, poté

kmínu • špetka skořice • chilli dle chuti

plechy o rozměrech cca 30 x 25 cm. Nechte

přidejte špenát, koření a sušený česnek.

• sůl

vychladnout.

Můžete dle chuti osolit, ale počítejte s tím,

1. Na másle nechte zesklovatět cibuli

3. Studenou placku vyklopte na pracovní

že šunka i sýr jsou slanější. Špenát nechte

a česnek, poté přidejte koření, kostičky

desku a vykrajovátkem nebo skleničkou

zavadnout a směs odložte stranou.

jablek a fenyklu. Chvíli duste, dokud obojí

o průměru alespoň 5 cm vykrájejte kolečka

2. Na trošce olivového oleje opečte natr

nezměkne. Poté přidejte kostičky choriza

(při 5 cm vám vyjde cca 50 ks).

hanou šunku.

a ještě pár minut míchejte, aby se klobása

4. Rozehřejte gril nebo pánev a kolečka po

3. Polentovou placičku obložte nejprve

opekla.

obou stranách opečte (kolečka potřete

šunkou, na ní dejte špenát a navrch kousek

2. Na placičku navrstvěte směs a ozdobte

olivovým olejem, do pánve nic nelijte).

kozího sýra, který máte rádi.

zelenou fenyklovou natí. Podávejte ideálně

5. Obložte dle chuti.

4. Podávejte ideálně teplé.

teplé.
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Akce v obci

Mikulášská
Ani letos nemohla chybět další tradiční
akce, kterou obec Tlučná pro děti zajišťuje,
a sice Mikulášská. Konala se v sobotu
2.

prosince

v

Restauraci

Na

Hřišti.

Pořadatelství akce si opět vzali na starosti
skauti a skautky ze střediska Krokodýl
Tlučná a hudbu zajišťoval pan Kopejtko,
tentokrát společně s dcerou. Zapomenout se
samozřejmě nesmí ani na obsluhu, která se
starala o občerstvení účastníků.
Už před půl třetí, kdy byl oficiální začátek,
se do sálu začaly hrnout davy rodičů a dětí.

Foto: Tomáš Mathauser

Letošní ročník byl, co se účasti týká,
skutečně rekordní a kapacita restaurace

Další hra byla naopak jen pro menší děti.

zaplněný, ale dobroty se nakonec dostaly ke

téměř nestačila. Program byl zahájen

Udělaly si kroužek a jejich úkolem bylo

každému. A ještě před odchodem Mikuláš

uvítáním a krátkým nastíněním programu.

podávat si kousek uhlí. Jenže to nebylo tak

slíbil, že si děti příští rok přijde opět

Pak byly děti rozděleny do 2 skupin – menší

jednoduché – uhlí bylo žhavé a mohlo se

zkontrolovat.

si šly s pomocí rodičů vyrábět čertovské

předávat, jen když hrála hudba. A u koho

Tím ale program Mikulášské nekončil,

kornouty na sladkosti pro případ, že se

uhlí skončilo, když nastalo ticho, ten dostal

přestože se sál lehce vyprázdnil. Děti se tak

dočkáme příchodu Mikuláše a jeho družiny.

na důkaz spálení černou čmouhu na ruku.

mohly ve zbytku odpoledne ještě naučit

Pro větší děti byla mezitím připravena hra

A co se pak nestalo – do místnosti vtrhli čerti

mikulášskou mazurku, pomohly čertům

– vytvořily kruh a za zády si předávaly

a za nimi přicházel Mikuláš s andělem. Děti

přikládat dřívka do ohně a taky hledaly

vzácné peříčko z anděla, prostřední se ho

se přitiskly k rodičům, Mikuláš je pozdravil,

ztracený čertí ocásek (menší) a ztracený

potom snažil ukořistit pro sebe uhádnutím,

zeptal se, zda letos byly hodné a po

andělský

kdo ho má. Vyrábění v takovém počtu bylo

jednohlasném souhlasu dovolil rozdávání

nezbývalo než poděkovat všem za účast,

náročné, ale rodiče i děti se s ním statečně

dobrot. Sám se věnoval těm, kteří se

nalákat na březnové Maškarní, rozloučit se

poprali. Jen škoda, že materiál bohužel na

rozhodli mu něco zazpívat přímo na

a nechat roztancované děti ještě pár minut

některé nezbyl – do příště se určitě

mikrofon. Zájem byl obrovský a sál naprosto

samotné řádit na parketu.

polepšíme.

zvoneček

(větší).

Na

závěr

Michala Mathauserová

Vánoční jarmark
V sobotu 16. prosince se na hřišti u bývalé
malé budovy ZŠ konal vánoční jarmark. Už
od 11 hodin na místě stály stánky se zabi
jačkovými pochoutkami, teplými nápoji
a dalšími dobrotami. Nechyběly ani šperky,
vánoční dekorace, kovář a skautský stánek.
Chvilku po 13. hodině se prostor hřiště za
čal pěkně zaplňovat a chvilku po 14. hodině
pan místostarosta Opl přítomné přivítal,
představil program a pozval na podium
první účinkující – pěvecký sbor Andílci. Kdo
koncert viděl, určitě potvrdí, že zpívali
opravdu andělsky. Dál na přítomné čekalo
představení šermířů z SHŠ Pantaleon, kte
ří předvedli něco ze svého umění. Mezitím
se

připravila

skupina ABBA

STARS

Foto: Tomáš Mathauser
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Akce v obci

REVIVAL, která určitě potěšila známými
hity, k roztančení publika si na podium po
zvala i několik dětí a také sklidila u diváků
úspěch. Poté následovala první část ohnivé
show, během které se ke svému vystoupení
připravila Folklorní skupina Máj. Ta ná
sledně předvedla své pěvecké a také taneční
umění. Pak už padla tma a přišel ten
správný čas na velkou ohnivou show SHŠ
Pantaleon, která přítomné zahřála alespoň
pohledem (a přední řady možná i dooprav
dy) a také sklidila zasloužený potlesk.
Na závěr vystoupili žáci ZŠ s MŠ Tlučná,

Foto: Tomáš Mathauser

kteří zahráli na flétny a zazpívali několik

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se jakko

hospodářského dvora a v neposlední řadě

vánočních písní. Těsně před ohňostrojem si

liv zapojili do příprav i samotného průběhu

hasičům za komplexní technické zabezpe

pak

zazpívali

události – ať už jako stánkaři či účinkující.

čení celé akce.

2 známé koledy, pan starosta všem popřál

všichni

přítomní

ještě

Speciální poděkování potom patří paní

Poděkování samozřejmě patří i Vám všem,

veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku

Sporkové, ředitelce KD Peklo Plzeň, Skupi

kteří jste přišli a letošní vánoční jarmark

a následovalo odpočítání ohňostroje, který

ně historického šermu Pantaleon  jmenovi

jste si užili.

byl nádhernou tečkou za letošním pove

tě manželům Bastlovým, dále pracovníkům

Co říkáte, uvidíme se i příští rok?

deným vánočním jarmarkem.

Michala Mathauserová
Další fotografie najdete již brzy v online zpravodaji.

Na otázky odpovídá...

Petr Krákora, tlučenský pastor
Jak dlouho už působíte v Tlučné a jakou

Konají se v tlučenské kapličce pravidelné

zastáváte funkci?

bohoslužby?

První bohoslužba po rekonstrukci kapličky

Ano, až na výjimky se konají každou neděli

se konala v prosinci 2001, to znamená, že

od 8,30 hodin v kapličce. Vím, že je to po

zde působím již 16 let (a bydlím 11). Tehdy

měrně časná ranní hodina, ale zase neznám

jsem ještě pracoval v roli vikáře, což je

lepší způsob, jak začít nedělní den. :)

v evangelických církvích pomocník pastora,

Co je podle Vás hlavním smyslem Vánoc?

který se učí pastorační službě. Nyní již

Dříve, když jsem byl dítě, byl pro mě smysl

devátým rokem vykonávám úlohu pastora

Vánoc v tom, že jsem dostával dárky. Dnes

tlučenského Sboru sv. Petra.

vidím jejich význam v uvědomění si a v při

Co všechno tato práce obnáší?

pomenutí si, jak velký Dar jsem o prvních

Napadá mě to andělské oslovení pastýřů:

Je

to

především

duchovní

služba

Foto: Tomáš Mathauser

Vánocích už dostal – já i vy – v podobě

„Nebojte se!“ Právě strach z něčeho, před

křesťanům v podobě vedení bohoslužeb,

Božího Zachránce, Ježíše Krista.

něčím nebo o něco člověka nezdravě trýzní,

kázání na základě Písma, společných

Chystá se nějaká událost, na kterou byste

ochromuje a znesvobodňuje. Proto přeji

i individuálních modliteb, sloužení svátostí,

veřejnost rád pozval?

všem čtenářům a občanům Tlučné, aby

vyučování biblických hodin, sdílení povzbu

Jako každý rok pořádáme v kapličce

poznali, že jsou přes všechny své nedostatky

zení a rad atd. V případě zájmu a možností

půlnoční bohoslužbu s vánočním poselstvím

dokonale milováni. A díky tomu aby se

také navštěvuji členy sboru doma či

a

nebáli. Jak se říká, kdo pokleká před

v nemocnici. Jelikož jsem zároveň pastorem

24. prosince a jsou zváni všichni, kteří

v plzeňském sboru a učitelem křesťanské

budou v té době ještě vzhůru.

výchovy ve Škole Martina Luthera v Plzni,

Máte nějaké vánoční poselství, které byste

musím svůj čas dělit mezi více oblastí.

lidem rád předal?

zpíváním

koled.

Začíná

o

půlnoci

Bohem, může se postavit čemukoli.
Za rozhovor moc děkuji.
Michala Mathauserová
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Skauti

Jaký byl rok 2017 u skautů?
Občas je dobré zastavit se a ohlédnout se

padků v okolí Tlučné, nej

zpět. Co všechno se v roce 2017 v našem

mladší děti byly v Plzni

středisku událo, jakých akcí jsme se zú

na závodu Malá mlsná opice,

častnili a kolik nových zážitků si odnášíme?

na Velikonoční pondělí ne

Tak právě o to se s vámi všemi podělíme.

chyběla středisková výprava na Buben

Celý rok se každý týden konaly pravidelné

a skauti se zúčastnili Okres

schůzky všech družin a jednou za 14 dní

ního kola Svojsíkova závodu.

v pátek také schůzka roverů a rangers

Roveři pak stihli ještě

(starších 15 let), na kterých jsme si společně

Skautský turnaj ve frisbee.

nejen hráli, ale také se učili nejrůznější vě

Dívčí oddíl si v květnu prošel stezku Po

gu v Plzni. 21. října jsme ještě uspořádali

ci a poznávali svět kolem sebe.

stopách Františka Malocha a roveři si užili

roverské závody na téma cesta kolem světa,

Samozřejmě, že i letos se konaly různé další

víkendovou výpravu na téma historie

které se podle ohlasů vydařily.

akce. V lednu jsme si třeba společně užili od

skautingu.

V

poledne plné sportu v tělocvičně. V únoru

V červnu jsme měli na starosti program

Halloweenská oddílovka a roveři vyrazili

vyrazili roveři zasažení zlatou horečkou do

Pohádkového lesa a kluci si uspořádali

na expedici do Karlových Varů.

zasněženého srubu Rolava River a taky si

Prostřeno! na ohni. Roveři se v Trutnově

V prosinci jsme uspořádali Mikulášskou

společně promítali stará táborová videa.

zúčastnili

Obrok

a konala se chlapecká oddílovka Po stopách

Pro děti potom byl připraven den plný des

a taky v rámci příprav na tábor celý víkend

historie skautingu. Měli jsme také stánek

kových her v klubovně a dívčí oddíl společně

vyráběli nové podlážky, postele… do stanů.

na tlučenských vánočních trzích a děvčata

tradičně oslavil Den sesterství. A na konci

Vrcholem roku byl potom tábor, který se

si užila vánoční oddílovku.

února jsme ještě stihli vyrazit na středis

konal první 3 týdny v červenci a tentokrát

Do konce roku nás pak čekají ještě vánoční

kový víkend na základně v Dobré Vodě.

byl na téma Piráti z Karibiku.

schůzky a taky tradiční rozdávání světýlka

Začátkem března jsme opět připravili

V září jsme byli na otevření školy a další

z Betléma v tlučenské kapličce.

program na Maškarní pro děti, družina Be

skautský rok jsme zahájili na schůzce

Všem, kteří se na celoroční činnosti podíle

rušek vyjela na víkend do Železné Rudy

9. září. Kluci v září absolvovali povídání

jí, moc děkujeme za práci v letošním roce,

a pro celé středisko jsme v tlučenském lese

o občanské válce v Americe a jedna z členek

bez vás by to nešlo. A teď už nezbývá než se

uspořádali tréninkové závody, během kte

střediska vyrazila na KORBO.

těšit, co přinese rok 2018, do kterého všem

rých si hlídky trénovaly zdravovědu, spolu

V říjnu skautky vystoupily na Vítání

přejeme

práci nebo třeba práci s ohněm.

občánků a konal se také 27. ročník skautské

okamžiků a nových dobrodružství.

V dubnu vyrazil chlapecký oddíl na výlet na

drakiády. Výprava z našeho střediska pak

Křížový vrch, roveři se zapojili do úklidu od

nechyběla ani na oslavách 100 let skautin

celostátního

Foto: Tomáš Mathauser

setkání

listopadu

v

lese

plno

proběhla

dívčí

nezapomenutelných
Michala Mathauserová

Jarko, všechno nejlepší!
Dne 31. 12. 2017 oslaví 70. narozeniny paní
Jaroslava Baslová, skautka ze střediska
Krokodýl Tlučná, která se podílela na
obnovení a dlouhou dobu také vedení
Junáka v Tlučné.
K

významnému

přejeme

hlavně

životnímu
hodně

jubileu

zdraví,

jí

štěstí,

Betlémské světýlko
Přijďte

se

24.

prosince

mezi

úspěchů, životní pohody a mnoho energie do

14.

dalších let.

odreagovat od příprav štědrovečerní

Skauti a skautky ze střediska Krokodýl

tabule, poslechnout si vánoční písně,

Tlučná.

nasát sváteční atmosféru a popřát

K přání se připojuje také vedení obce

si s přáteli pěkné prožití vánočních

a redakce TZ.

svátků!
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Hasiči

Co se děje u hasičů?
Mladí hasiči
Další soutěž mladých hasičů se konala

21. 10. pořádali kamarádi hasiči z Bolevce

14. 10. ve Stýskalech, kde proběhlo okresní

soutěž Pohádkový les, kde opět děti plní

kolo zahajovacího srazu hry Plamen 2017

podobné úkoly jako na zahajovacím srazu.

2018. Soutěžilo se v těchto disciplínách:

Trať procházejí večer podle světýlek, bez

štafeta dvojic a závod požárnické vše

použití baterek, kde jsou na stanovištích

strannosti (branný závod), kde děti běží

pohádkové postavy. Na této soutěži byly dvě

v pětičlenných hlídkách po označené trase

hlídky mladších a jedna starších dětí.

a plní na stanovištích určené úkoly.

Výsledkem bylo u mladších 8. a 9. místo,

Stanovišť je celkem šest:

starší skončili na 14. místě.

1) střelba ze vzduchovky,

Podobná soutěž s názvem Nevřeňské

2) topografické značky, orientace mapy na

bloudění proběhla 4. 11. v Nevřeni. Na této

sever, určování azimutu,

soutěži bylo celkem 35 hlídek mladších dětí

3) vázání uzlů,

a 38 hlídek starších. Mladším se vcelku

4) zdravověda,

dařilo: družstvo C – 28. místo, družstvo B –

5) požární ochrana  určování hasicích pří

18. místo a družstvo A – 12. místo, u starších

strojů a hasičského nářadí,

to bylo horší, ti obsadili až 29. místo.

6) překonání lana  ručkováním.

Děti

Trasa závodu se běží na čas, je dlouhá

Celoročně se starají o vývěsní skříňku a plní

Po delší odmlce se opět obnovila činnost

3  4 km. Soutěže se zúčastnilo 23 družstev

odznaky odbornosti. V prosinci nás čeká

družstva žen. Maminky některých dětí se

mladších a 18 družstev starších. Za SDH

návštěva Mikuláše, vystoupení na výroční

domluvily a začaly se scházet a trénovat.

Tlučná bojovala v

kategorii mladších

valné hromadě našeho sboru a na závěr

První soutěž, které se zúčastnily, byla

3 družstva a v kategorii starších 1 družstvo.

roku vánoční besídka. Tím ukončíme

Poslední káď – Memoriál Miloslava Pytlíka

Mladší

letošní rok a budeme se připravovat na další

v Plzni. Start se vydařil, výsledkem byla

závody.

účast ve finále a

C

(nejmladší

děti),

obsadily

22. místo, mladší B společně s družstvem

se

zúčastňují

A 18. místo. Nejlépe se dařilo starším, kteří

i

jiných

soutěží.

Alena Filipová

Nové družstvo žen

konečné 5.

místo

z 10 družstev. Tak ať se nám dále daří.

obsadili 8. místo.

Alena Filipová

Soutěžní družstva mužů a žen
Letošní sezonu jsme bohužel zahájili až 2. 9.

obsadili 3. místo. Soutěžní sezonu jsme

Závěrem chci poděkovat všem členům

naší

Memoriálem

ukončili 11. 11. Poslední kádí – Memoriálem

a členkám, kteří svojí účastí na soutěžích

R. Homolky a L. Filipa, s umístěním na

Mildy Pytlíka, v Plzni za Plazou, kde jsme

reprezentovali náš sbor i obec. Doufám, že

2. místě. 16. 9. následovala již tradiční

získali 12. místo. Této soutěže se poprvé

i v příštím roce se bude dařit alespoň jako

Zbůšská osma, kde jsme skončili pátí. 23. 9.

zúčastnilo i nově založené soutěžní druž

letos.

jsme navštívili kolegy z Nýřan na Memori

stvo žen, kterým se podařilo vybojovat

álu V. Kličky a P. Egermayera a zde jsme

velmi pěkné páté místo.

domácí

soutěží,

Miloslav Špachmann

Jaroslav Lukšík slaví 75 let
Pan Jaroslav Lukšík vstoupil do hasičského

nepřestal pracovat v hasičském sboru

sboru v Tlučné v roce 1959. Po vstupu začal

a v roce 2003 byl zvolen do funkce vedoucího

pracovat v soutěžním družstvu mužů a v zá

Kontrolní a revizní rady SDH Tlučná, kde

sahové jednotce. Dále byl zapojen do

pracoval do roku 2013. Dlouhá léta byl také

domovních

členem Zastupitelstva obce Tlučná.

požárních

hlídek.

Společ

ně s preventivou sboru prováděl prohlídky

Pan Jaroslav Lukšík oslavuje své životní

v zemědělských objektech a v drobných

jubileum  15. 12. se dožívá 75 let.

provozovnách. V roce 1965 byl zvolen do vý

K tomuto výročí mu přejí všichni hasiči

boru ČSPO MJ Tlučná, kde pracoval do

pevné zdraví a životní pohodu.

roku 1980, kdy byl zvolen do funkce předse

nával plných 22 let, až do roku 2002, kdy ji

K přání se přidává také vedení obce

dy SPO MJ Tlučná. Tuto funkci vyko

ze zdravotních důvodů opustil. Přesto

a redakce TZ.
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SPCCH

Výroční členská schůze SPCCH
s mikulášskou nadílkou
V sobotu 2. 12. 2017 se konala výroční
členská schůze naší organizace SPCCH.
Našimi čestnými hosty byli předseda
okresního výboru SPCCH p. Vlastimil
Brand

a

zástupce

obecního

úřadu,

místostarosta Jan Opl.
Schůzi jsme zahájili ve 14 hod. a nejprve
jsme věnovali tichou vzpomínku našim
bývalým členům, kteří již nejsou mezi námi.
Byl také zmíněn počet členů, kteří o členství
v letošním roce požádali. Nyní, ke konci
roku, máme 126 členů. Poté byla přečtena
zpráva o činnosti za uplynulé období.
V měsíci únoru jsme si pod vedením p. Jarky
Foto: Antonín Cubera

Rybářové zacvičili v místní tělocvičně.
Březnová

členská

schůze

byla

spo

častnila. V září jsme se podívali do Hrusic

Dále byli členové seznámeni s týdenním re

jená s oslavou MDŽ. V tom samém měsíci

a na zámek Dobříš. V říjnu proběhla v hasi

kondičním pobytem na příští rok. Jedná se

jsme v Plzni v besedě shlédli komedii

čárně velmi zajímavá přednáška s názvem:

o pobyt v Penzionu Hejtman v Chlumu

Caveman a p. Václav Karpíšek si pro nás

Pohybová aktivita ve vyšším věku, kterou si

u Třeboně. Předseda okresního výboru

ještě připravil poutavou přednášku o Slo

pro nás připravila fyzioterapeutka p. Rita

p.

vensku. Duben byl ve znamení sportu.

Firýtová.

o týdenním ozdravném pobytu v Hnačově,

Nejprve byl zorganizován 22. rekondiční

V listopadu jsme v plzeňském divadle

který je připraven na září 2018. Stále také

pochod kolem Tlučné a následně byl uspořá

shlédli taneční muzikál Edith – vrabčák

platí, že členům od 70 let věku přispějeme

dán turnaj v petangu. V květnu se usku

z předměstí. Den nato byl uspořádán

jednou za rok částku 100, Kč na pedikúru

tečnil zájezd do Garden parku v Jenči před

23. rekondiční pochod. I přesto, že nám

nebo masáž.

Prahou a ještě jsme navštívili zámek Zbi

počasí nepřálo, sešlo se na startu pár

Také jsme poděkovali všem členům výboru

roh. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili

nadšenců. Pan Václav Karpíšek, který

za jejich dosavadní práci a i za to, jak peč

týdenního rekreačního pobytu v Marián

pochod připravil, pro nás měl opět připra

livě a přesně plní svěřené úkoly. Pokladní

ských Lázních v hotelu Polonia.

ven zajímavý výklad. Tentokrát se jednalo

organizace paní Jaroslava Drahokoupilová

Okresní výbor SPCCH uspořádal v měsíci

o hornictví v Tlučné a jejím okolí.

přednesla zprávu o hospodaření a předseda

srpnu týdenní pobyt v Sezimově Ústí

Poslední akce v tomto roce bude divadelní

revizní komise pan Václav Karpíšek potvr

a většina našich členů se této akce také zú

představení Pařížský život.

dil správnost.

Vlastimil

Místostarosta

Brand

Jan

nás

Opl

informoval

nás

sezná

mil s novinkami a plány na příští období.
Všem přítomným pak oba pánové popřáli
příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2018.
Po diskuzi přišel Mikuláš i s čertem a roz
dal každému nějaký dárek. Podávalo se ma
lé občerstvení a k tanci a poslechu zahrál
pan Jaroslav Fichtl.
Emilie Loužková

Foto: Antonín Cubera
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Tlučenský
zpravodaj

Horníci, florbal

Zasedání HHS ZUD
23. 11. 2017 se v hasičské zbrojnici v Tlučné
uskutečnilo plenární zasedání HHS ZUD.
Z celkového počtu 65 členů přišla polovina.
Hlavní bod  plán na příští rok  zajímal
většinu. Čekají nás náročné akce, jako je
setkání hornických a hutnických měst
a obcí v Ostravě a setkání hornických
a hutnických měst a obcí Slovenska.
Z drobnějších akcí se můžeme těšit na
zájezd do Krušných hor do hornického
skanzenu na Měděnci a návštěvu povr
chového hnědouhelného lomu v oblasti
Chomutova.

Součástí

zasedání

bylo

i obdarování členů, kteří dovršili v letošním
roce významná jubilea. Rozešli jsme se po
zaznění hornické hymny.

Foto: Tomáš Mathauser

Antonín Cubera

Tlučenskému florbalu se daří
Mladší žákyně zatím
nemají přemožitelky
Svůj první turnaj odehrály dívky v Plzni
v sobotu 22. 10., kde ovládly s přehledem
všechny zápasy a odešly neporaženy.
Stejný scénář se opakoval o dva týdny poz
ději, v sobotu 4. 11. Tentokrát turnajový den
pořádal Sport Club Klatovy a hrálo se v ZŠ
Měčín. Naše děvčata, posílená o jednu hráč
ku z klubu FBŠ Slavia Plzeň, opět nenašla
přemožitelky a s přehledem vyhrála všech
ny zápasy.
Stejné dívky hrály další zápasy, ale pod
hlavičkou Základní školy Tlučná, okresní
kolo ve školním florbale. A opět – všechny
zápasy vyhrály a odvezly si domů dva pohá
ry, z toho jeden putovní.

Foto: Michal Ciblo

Našim děvčatům patří velký dík a pochvala
za vzornou reprezentaci naší obce a flor

Přípravka excelovala v Tlučné

balového klubu. Je vidět, že i klub s menší

Malí florbalisté v kategorii přípravky (do

ny.

členskou základnou v této kategorii může

8 let) zvítězili ve všech utkáních na turnaji,

každý s každým dvoukolově, zápasy se hrá

být platnou konkurencí větším florbalovým

který pořádal tlučenský oddíl florbalu v ne

ly 2x13 minut, takže si všichni bohatě

klubům Plzeňského kraje.

děli 5. 11. v tělocvičně v Tlučné. Za soupeře

zahráli.

Vlasta Růžičková

měli klub FBŠ Slavia Plzeň a FBC Rokyca
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Turnaj

se

odehrál

systémem

Vlasta Růžičková

Tlučenský
zpravodaj

Fotbal

Fotbalový podzim
O slovo se hlásí zima, podmínky pro fotbal
nejsou již ideální, takže můžeme bilancovat
podzimní část soutěžního ročníku 2017/18.
V bojích o mistrovské body máme ve hře šest
mužstev, což představuje jeden celek dospě
lých a pět mládežnických.
Mužstvo mužů v I. B třídě mělo po předve
dených výkonech a výsledcích v pří
pravných utkáních asi větší ambice než je
11. místo. Po odehraných 13 kolech děsí
hlavně tři drtivé porážky 0:7 v Třemošné,
Rakové a doma s mužstvem Plas. Častá
zranění, řada mladých hráčů, zatím bez
patřičných fotbalových zkušeností, i ně

Na fotce zleva: trenér Kouřil P., Miarko, Kouřil L., Rais, Svoboda, Saitz, Süč P., trenér

které ne úplně stoprocentní výkony tak

Kouřil B.

limitují naše umístění. Když k tomu při

uprostřed: Folda, Süč M., Šedivý, vedoucí mužstva V. Saitzová, Soukup, David, trenér

počteme těžký los na začátku soutěže, je

Houdek

výsledek takový, jaký je. Máme ovšem

ležící: Houdek A.

naději se zlepšit, protože rozdíl mezi

Mladší přípravka naopak vyhrála jednou

Je potřeba všechny pochválit, jak podzim

mužstvem na sedmém až třináctém místě je

a patří jí poslední příčka průběžné tabulky.

zvládli. Byly i zápasy, které odehráli v 11

pouze 6 bodů.

U těchto „špuntů“ zatím o umístění nejde.

nebo

Družstvo dorostu hrající krajskou soutěž

Na závěr jsem si nechal družstvo starších

vyspělejším soupeřům. Podzimní část končí

mělo začátek soutěže velice dobrý, ale po

žáků, u

kterého se zastavím trochu

celek na krásném 3. místě. Mnohem více,

stupně ztrácelo páru, výsledky nebyly již

podrobněji a využiji hodnocení trenéra

ale těší předváděná hra. Ve většině zápasů

tak dobré a tomu odpovídá umístění ve

Pavla Kouřila. Kluci s přehledem vyhráli

byli fotbalovější a kombinačně lepší než

druhé polovině tabulky – 8. místo. Problé

okresní soutěž a postoupili do soutěže

soupeři. Je vidět, že kluky fotbal baví.

mem je úzký kádr hráčů, ale to platí i pro

krajské. Nevěděli, co mají od vyšší třídy

Chtělo by to ještě vyvarovat se zbytečných

ostatní mládežnická družstva.

očekávat, jakou úroveň bude soutěž mít,

školáckých chyb.

Mladší žáci navazují na výkony z přede

neznali ani soupeře. Po podzimní části je

Zimní příprava začne druhým lednovým

šlých let, kdy vládli tabulce. Po polovině

možno říci, že soutěž je náročná, hraje se

týdnem a kluky čeká i soustředění. Za dobré

soutěže jsou zatím na druhém místě,

čtyřkolově, to znamená, že na podzim

výsledky navrhneme družstvo starších

protože jim vyrostli zdatní konkurenti

odehráli 14 zápasů. Po prvních čtyřech

žáků v rámci ankety „Nejlepší sportovec

v celcích Stodu, Kozolup a Třemošné. Rozdíl

kolech byli na prvním místě, zahájili velice

a kolektiv okresu Plzeňsever za rok 2017“

mezi těmito celky v tabulce je pouhý bod,

dobře, dařilo se jim jak kombinačně, tak

do kategorie kolektiv mládeže.

jaro bude z pohledu umístění ještě hodně

i střelecky. Slabinou je úzký kádr, na což

Závěrem bych rád poděkoval všem za

dramatické.

celek doplatil v případě nemocných či

obětavou práci v roce 2017, kterou odvedli

Starší přípravka zlepšila svoji výkonnost

zraněných hráčů. Nebylo tak zbytí a museli

pro oddíl kopané, a všem lidem dobré vůle

proti loňské sezoně. Výsledkově se zvedli,

pomoci hráči mladšího celku  a vedli si

popřál šťastné a veselé Vánoce a do nového

svádějí vyrovnané souboje s těmi nejlepšími

dobře. Stejně tak vypomáhají borci starších

roku 2018 pevné zdraví, pohodu a trochu

celky, prohráli pouze dvakrát, a tak jsou za

žáků kamarádům v dorostu.

toho pokakaného štěstíčka.
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lidech,

tím na třetí příčce.

navíc

proti

fyzicky

Jaroslav Netrval

Pro další informace sledujte:
Oficiální webové stránky obce: www.obec-tlucna.cz
Online zpravodaj (další články, fotogalerie): zpravodaj.tlucna.cz
Obec Tlučná
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