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Co vlastně dělá KKS?
Dagmar Hauerová, za za
hrádkáře Antonín Cubera
a za finanční výbor Pavel

Zdarma

Slovo
šéfredaktorky
Milí Tlučeňáci,

Rádl.
koncem

je tady jaro a s ním i další vydání obecního

roku jsou plánovány akce na

čtvrtletníku. Budu ráda, pokud se od nás

další období, na schůzkách

jeho prostřednictvím necháte nalákat

komise se pak řeší jejich za

alespoň na některou z připravovaných ak

Nejpozději

před

jištění. Proto se komise

cí. Počínaje tímto číslem také obnovujeme

schází v přímé návaznosti na konkrétní

rubriku Ze zastupitelstva, kde se budete

zkráceně KKS, má za úkol společně s ve

probíhající společenské akce, zpravidla

pravidelně dozvídat informace ze zase

dením obecního úřadu plánovat, připravo

jednou do měsíce.

dání. Reagujeme samozřejmě i na aktuální

vat a realizovat společenské a sportovní

V letošním roce proběhl 16. února již tra

témata, která se v obci řeší. V neposlední

akce v obci. Skládá se proto ze zástupců

diční masopustní průvod, 2. března pak

řadě se pak dočtete o činnosti spolků,

jednotlivých spolků, a to za skauty Mi

skauti uspořádali Maškarní rej pro děti

spolupráci školy s bavorským Floβem a na

roslava Šilhánová, za hasiče Marcela

a další akcí byl 10. března gymnastický

závěr čísla Vám poradíme, jak nalo

Špachmannová, za sportovce Vladimír

Memoriál Václava Kouřila a Karla Cep

žit s odpadem.

Kouřil, za Svaz postižených civilizačními

níka. Samostatné články z těchto akcí na

chorobami Věra Tomášková, za myslivce

jdete na dalších stránkách zpravodaje.

Komise kulturně společenská a sportovní,

Příjemné jarní dny!
Michala Mathauserová

A co nás dále čeká v letošním roce?
5. dubna Valná hromada TJ Tlučná,
26. dubna přednáška Cesta do Nepálu od Antonína Pospíšila (v hasičské
zbrojnici),
1. června Pohádkový les (start i cíl na fotbalovém hřišti),
29. června tlučenská pouť s odpoledním programem pro děti
a večerní zábavou pro dospělé (u fotbalového hřiště),
5. července odpoledne s dechovkou u hasičské zbrojnice (Nýřaňanka),
23. a 24. srpna letní kino (na fotbalovém hřišti),
7. září Memoriál Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa
pořádaný hasiči (vedle hasičské zbrojnice),
24. října Průvod světel,
v říjnu 29. ročník skautské drakiády (na letišti u Torovky),
v prosinci Mikulášská zábava pro děti (v Restauraci Na Hřišti),
14. prosince Vánoční jarmark (u bývalé malé budovy ZŠ).

Kromě toho pořádají spolky další akce v rámci své činnosti, prezentace akcí je vždy před jejich konáním na plakátech ve vývěskách.
Touto cestou děkuji členům komise, ale i všem, kteří se na pořádání společenských akcí podílí a věnují ve prospěch veřejnosti svůj
volný čas.
Za KKS předseda Pavel Špirk

Tl u čen ský

Obecní úřad informuje

zpravod aj

Ze zastupitelstev konaných 7. 12. 2018 a 7. 3. 2019
ZO schválilo:

► podání žádosti o dotaci z Programu

► přijetí účelových dotací na:

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského

• výdaje spojené s činností jednotek
SDH ve výši 42 852 Kč,

kraje na rekonstrukci budovy č. p. 113

10 tis. Kč – Skupina historického šermu
Pantaleon Tlučná
5 tis. Kč – Český rybářský svaz Líně

(bývalá malá budova ZŠ),

(na tábory a závody s účastí

• částečnou úhradu nákladů spojených ► poskytnutí finančních příspěvků na
se zajištěním poskytování pečovatel činnost v roce 2019:
ské služby ve výši 59 107 Kč,

tlučenských dětí)
5 tis. Kč – MŠ Malý svět v Plzni, kam

200 tis. Kč – TJ Tlučná

chodí i děti z Tlučné (na

► přijetí dotace na projekt založení parku

85 tis. Kč – SPCCH Tlučná

v Tlučné ve výši 1 091 837,74 Kč z Evrop

75 tis. Kč – Junák  český skaut,

ského fondu pro regionální rozvoj,

vybavení zahrady a hřiště)

středisko Krokodýl Tlučná

► podání přihlášky do soutěže Vesnice

►nákup malotraktoru v souvislosti s po

40 tis. Kč – Myslivecký spolek Tlučná

roku 2019.

skytnutím dotace ve výši 500 tis. Kč od

20 tis. Kč – SDH Tlučná (na odpoledne

ZO nesouhlasí:

MŽP ČR (odměna za zisk Zelené stuhy

s dechovkou pro veřejnost)

v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje

skleníku na pozemku ZUD a.s. (tzv. od

15 tis. Kč – Základní kynologická

2018),

valu) a pověřuje starostu, místostarostu,

organizace Tlučná

► podání žádosti o dotaci z dotačního

12 tis. Kč – folklorní skupina Máj Blat

titulu Bezpečný kraj a prevence kriminali
ty pro rok 2019 na posílení a modernizaci

► s prezentovaným záměrem výstavby

radu a komisi pro Tuzemku, aby jednala

nice (podílí se na akcích obce) v intencích zamítavého stanoviska k rea
12 tis. Kč – organizace Rozběháme

lizaci projektu farma Tuzemka

kamerového systému v obci provozované

Česko (na Leskros konaný

ho Policií ČR,

9. 3. 2019 v Tlučné)

Zastupitelé říkají gigantickému skleníku NE!
Ochrana veřejného zájmu a nesoulad s územním
plánem, to jsou hlavní důvody, proč zastupitelé
jednohlasně odmítají projekt obřího skleníku pod
názvem farma Tuzemka.
Záměrem společnosti Pilsen Technologies

investora

je vystavět na pozemku bývalého odvalu,

k představení zámě

který je ve vlastnictví Západočeských

ru zastupitelům.

uhelných dolů, skleník o výšce 7,5 m a roz

Prezentace proběhla

loze cca 42 tisíc

m2

pro pěstování rajčat.

vyzvala

31. 1. 2019. Zastupi

Tento projekt se zcela odlišuje od původní

telé získali potřebné informace a také mě

pak v důsledku provozu spalovacích

ho

li možnost položit zástupcům společnosti

kogeneračních jednotek na LTO, tedy hlu

v r. 2013), který počítal se skleníky vysoký

doplňující

dne

kového a emisního znečištění, možného

mi okolo 3 m, jejichž vytápění by bylo za

7. 3. 2019 pak záměr jednohlasně odmítli.

světelného smogu, jelikož skleník by byl

jištěno pomocí zbytkového tepla z haldy,

Zastupitelstvo obce se shoduje v tom, že

v noci osvětlen (byť zatemněn žaluziemi)

a to včetně zahrnutí možnosti využití toho

skleník nepřináší pro obec pozitiva,

a ve dne by odrážel sluneční paprsky.

to tepelného zdroje pro novou ZŠ.

naopak. Farma Tuzemka by byla zátěží pro

Samotné umístění skleníku na odvalu vní

Společnost na tomto projektu pracuje již

obec, a to zejména v důsledku zvýšené do

má zastupitelstvo obce jako nešťastné, ne

několik let, obec se však o aktuální podobě

pravní obslužnosti farmy samotné, ale

boť se nachází v centru obce, v těsné

záměru

(předběžně

konzultován

otázky.

Na

zasedání

záměru dozvěděla až v průběhu roku 2018,

i z důvodu plánovaného až 3 m vysokého

blízkosti nově založeného parku a obytné

kdy se Krajský úřad Plzeňského kraje vy

návozu zeminy za účelem zpevnění podloží

zóny, tedy v klidové a odpočinkové zóně.

jadřoval k umístění kogeneračních jedno

pod skleníkem, což pro vaši představu

Svou výškou by skleník významně narušil

tek na vytápění skleníku. Obec následně

obnáší cca 22 tis. nákladních vozidel. Dále

krajinný ráz. Zastupitelstvo obce považuje
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umístění za nevhodné i z důvodu nestabi
lity odvalu způsobené jeho kontrolovaným
prohoříváním, výskytu samovolných výro
nů plynů uvolňujících se z prohořívání
a dále z důvodu možného vlivu návozu ze
miny na okolní zástavbu a komunikace
(zvýšený tlak na podloží by se mohl pro
jevit vytlačením horniny a spodní vody v ji
ných částech obce). Stejně tak příslib
nových 60 pracovních míst vnímá zastupi
telstvo obce v době vysoké zaměstnanosti
spíše jako bezpečnostní riziko spoje
né s přílivem agenturních zaměstnanců.
S negativním stanoviskem obce byli zá
stupci Pilsen Technologies s.r.o. i ZUD a.s.

Obec si nechala zhotovit přibližnou vizualizaci zasazení skleníku do krajiny
(nezahrnuje 3 m vysokou navážku)

obeznámeni na jednání dne 13. 3. 2019.
Zástupci společnosti uznali, že neinformo
vat vedení obce o připravovaném projektu
byl chybný krok a opakovaně uvedli, že ne
chtějí jít do střetu s obcí a zamyslí se nad
případnými úpravami projektu. V součas
né době tak obec čeká na jejich vyjádření.
Starosta,

místostarosta,

rada

obce

i členové komise jsou zastupitelstvem po
věřeni jednat v intencích zamítavého
stanoviska a jsou připraveni podniknout
konkrétní kroky k zabránění realizaci
tohoto záměru.
Tématu se 24. 3. 2019 věnoval také článek v MF Dnes a reportáž ČT (obojí najdete v online zpravodaji a na Facebooku obce).

Linka č. 55 jezdí beze změn
Vzhledem k množícím se dotazům ohledně

linkové dopra

autobusů linky č. 55 vám sdělujeme, že

vy. ZO pověřilo

linka je obcemi Vejprnice a Tlučná s firmou

radu obce ve

ČSAD autobusy Plzeň a. s. zasmluvněna

spolupráci s ob

napřímo bez účasti Plzeňského kraje, a tu

cí Vejprnice za

díž jezdí beze změn.

jištěním podmí

Obce Tlučná a Vejprnice společně v roce

nek pro uzav

2013 vypsaly veřejnou zakázku na za

ření

jištění linkové autobusové dopravy. V sou

což bude ná

smlouvy,

časné době toto řízení z důvodu odvolání

sledně

a soudního řízení není ukončeno. Proto je

loženo ZO ke

před

navrhováno zajištění linkové dopravy za

schválení.

dat v souladu se zákonem o veřejných služ

Vlastní autobu

bách v přepravě, aby byla zabezpečena

sové spojení mezi Tlučnou a Plzní je pro ve

spolupráci s obcí Vejprnice pokračovat

obnova vozového parku a zkvalitnění

dení obce jednou z priorit, a proto bude ve

i v budoucnu.

Foto: Václav Lintner
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Tranzitní doprava v Tlučné

Nové knihy

Tlučná se již několik

Knihovnice doporučuje:

let společně s Vej
prnicemi

Vlastimil Vondruška

snaží

prosadit zamezení

Epištoly o elitách

tranzitní

a lidu

dopravy,

aby obce nadále ne

Tato kniha je volným

byly využívány jako

pokračováním autorovy

obchvat dálnice D5.

knihy Breviář pozitivní

Po mnoha jednáních

anarchie.

lze konstatovat, že
je vytvořen projekt
na osazení značek
zakazujících vjezd nákladních automobi

využít pro tento účel prostor u bývalé

Beletrie

lů na příjezdech do obcí.

cementárny.

King, S. – Matčina volba

Policie ČR však v souvislosti s tímto opat

Po nutných úpravách místa bude mo

Adams, T. – Není úniku

řením vyžaduje zřízení místa, které bude

ci být konečně osazeno dopravní zna

Weaver, T. – Ztracený

určeno pro provádění kontrol zasta

čení a budou také zahájeny kontroly

Marrs, J. – Když jsi odešel

vených kamionů. Na základě kritérií

kamionů. Celý záměr se tedy snad blí

Butler, J. L. – Právem moje

bezpečnosti během kontroly, zachování

ží do finále a tranzitní doprava už pro

Mayne, A. – Šelma

plynulosti dopravy a také existence

obec v dohledné době nebude problé

Ware, R. – Hra na lháře

zpevněné plochy umožňující vážení pře

mem.

Gardner, L. – Najdi ji

tížených vozidel obec Vejprnice navrhuje

Hunter, C. – Někdo blízký
Moyes, J. – Než jsem tě poznala

Tlučná získala 2. místo v soutěži Zlatý erb

Moyes, J. – Život po tobě

Ocenění za 2. místo a šek

Coelho, P. – Hipík

na 22 000 Kč v krajském

Doležalová, M. – Jeden kopeček šmoulový

kole soutěže Zlatý erb

Vondruška, V. – Duch znojemských katakomb

v

Lamballe, M. – Hortenziová zahrada

kategorii

Moyes, J. – Sama sebou

nejlepší

webové stránky obce na

Bowman, V. – Dáma v modrém

slavnostním

Adebayo, A. – Zůstaň se mnou

vyhlášení

14. března převzali sta

Asher, B. – Láska v Provenci

rosta Jan Opl, místosta

Minier, B. – Sestry

rosta Oldřich Rozšafný
a

webmaster

Steinhauser
hejtmana

Beletrie mládež

Martin

z

Brandt, I. – Soví kouzlo – Zlaté tajemství

rukou

Brandt, I. – Soví kouzlo – Záchrana Stříbrné

Plzeňského

kraje Josefa Bernarda

tlapky

a náměstka pro informa

Kaftanová, I. – Eda a Ferda
Dale, E. – Kouzelné příběhy pro holky

tiku Ivo Grünera.

Veselý Rozmarýnek
Urban, J. – Deník Baltazara Iks – Z podzemí
mezi lidi
Urban, J. – Deník Baltazara Iks – Kdo ukradl
tajemství říše Přízraků?
Vlasta Pospíšilová
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Taneční klub, SPCCH

Začátek roku 2019 v Tanečním klubu Tlučná
KLUBOVÁ PŘEHLÍDKA
V neděli 20. ledna Taneční klub uspořádal
svou první klubovou přehlídku. Na děti se
přišlo podívat nespočet rodičů, příbuzných
i kamarádů.
Tanečnice a tanečníci z obou týmů před
vedli ukázky ze skladeb, které natrénova
li během předcházejícího půl roku. Na
klubovou přehlídku jsme připravili celkem
5 skladeb.
Na úvod děti z týmu TK14 zatančily sklad
bu Kleopatra, se kterou měly v loňské se
zoně velký úspěch.
Následovala nová skladba týmu TK18
Šmoulí zem. Skladbu nacvičily děti před
školního věku. Vystoupily v kostýmech

Foto: Radovan Osoba

Šmoulinek a Šmouly.

bude pro všechny alespoň tak úspěšná ja

Potom děti z týmu TK14 předvedly sklad

ko ta minulá.

teprve od září. Byla to jejich první soutěž

bu ve stylu Street Dance, kterou s nimi na

Děkuji účinkujícím za jejich výkony a také

a musím říci, že předvedly opravdu pěkný

trénovala Míša Jeníčková.

všem, kteří se podíleli na přípravě.

výkon.

Po ní následovala přehlídka klubového ob

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽNÍ SEZONY

Největší radost nám udělalo první místo za

lečení, které neodmyslitelně patří ke kaž

Začátek soutěžní sezony Tanečního klubu

skladbu Zorro v kategorii tanec 8–10 let.

dému klubu a na soutěžích i jiných akcích

Tlučná probíhá nad naše očekávání.

Utkali jsme se hned s pěti soupeři a výsle

ukazuje příslušnost tanečníků ke svému

Zatím jsme absolvovali dvě postupová ko

dek byla opět zlatá medaile. Nikdo z nás si

tou medaili. Dětičky tuto skladbu trénují

klubu. V našem případě se skládá ze žlu

la taneční soutěže Česko se hýbe.

nemyslel ani nečekal, že ji dostaneme, o to

tého trička a černobílé mikiny s logem

První kolo se konalo na konci ledna v Čes

více si jí ceníme.

Tanečního klubu Tlučná.

kých Budějovicích. Na soutěž vyrazil pou

Oba týmy si tak zajistily postup na repub

Před přestávkou ještě několik dětí zatan

ze starší tým dětí. Za skladbu Zorro

likové finále Česko se hýbe, které se bude

čilo svou vlastní choreografii, která měla

v kategorii tanec 810 let si odvezly zlatou

konat v červnu v Praze. Já i kolegyně Míša

u diváků velký ohlas.

medaili.

Jeníčková máme ze všech našich tanečnic

Přehlídku jsme zakončili novou skladbou

Druhé kolo nás čekalo v Plzni. Zúčastnily

i tanečníků velkou radost.

Zorro.

se ho oba týmy. Naši mateřáci se skladbou

Bohatou fotogalerii a video naleznete na:

Doufáme, že nadcházející taneční sezona

Šmoulí zem získali v kategorii MŠ také zla

www.tktlucna.cz
Marie Zemanová

Únorový rekondiční pochod
Jaro se blíží a je potřeba se na to připravit.

tovně naladěné cesta zpět pěšky lesem

Proto se 23. února 2019 sešli členové i pří

Draganec. Pro opotřebovanější, případně

znivci SPCCH na rekondiční pochod. Sraz

unavenější (i z občerstvovny) je možná

byl jako obvykle u obecní kapličky ve

cesta zpět autobusem č. 55.

14 hodin. Trasa byla určena, vzhledem ke

Sraz všech dohromady na vyhodnocení po

zdravotnímu stavu účastníků po zimním

chodu byl stanoven v restauraci Na Schůd

období, z Tlučné kolem lomu po modré tu

kách. Skutečně, z 26 lidí se nikdo neztratil,

Na další sportovní utkání v petangu 17. 4.

ristické značce do Vejprnic. Tato vzdá

ani nikdo nezabloudil a po družné zábavě

bude určitě dostatek hráčů i přihlížejících.

lenost je 3,5 km. Ve Vejprnicích se nachází

všichni konstatovali, že počasí nám bylo

občerstvovací stanice v bývalém kině a od

velmi příznivě nakloněno, zábava a družné

tud jsou určeny dvě cesty. Pro čilé a spor

poklábosení všechny příjemně naladilo.
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Sportu zdar!
Václav Karpíšek
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Akce v obci

Masopust 2019
V sobotu 16. února 2019 se v naší obci ko
nal v pořadí už 8. masopustní průvod.
Srazištěm byla hasičská zbrojnice, kam už
kolem 13. hodiny začaly proudit davy ma
sek i dalších příznivců masopustního vese
lí v civilu. Počasí organizátorům vyloženě
přálo – na únor bylo krásně teplo a také
slunečno, a tak se akce mohla opět těšit
velmi hojné účasti.
Ve výchozím bodě bylo připraveno bohaté
občerstvení od radních obce a také početná
Foto: Tomáš Mathauser

kapela, která hrála nejen na všech zastáv
kách, ale i cestou. Ve 14 hodin přítomné

Schůdkách a pak už masky přes Prchlík

jejichž výrobě účastníci jistě věnovali

přivítal starosta Jan Opl, všem popřál pří

zamířily do cíle, jímž byla Restaurace Na

mnoho času, ale troufám si tvrdit, že nikdo

jemnou zábavu a vyzval je k dodržování

Hřišti.

jistě nepřehlédl celý tým z pohádky Princ

bezpečnosti, aby celá akce proběhla bez

Pokud jde o pohoštění, na zastávkách o něj

a Večernice, loutkového prince, rodinku

problémů.

rozhodně nebyla nouze. Nechyběly slané

berušek a sněhuláků, čmeláky, hippies,

Pak už nic nebránilo tomu, aby průvod vy

ani sladké dobroty – buchty, koblížky,

horníky, indiány, klauny, různé straši

razil po důvěrně známé trase. V čele ani le

polévka,

chu

delné masky (také se vám hned vybaví

tos nechyběl tradiční krokodýl na trakaři

ťovky s pomazánkami a spláchnout je bylo

muž s klecí na hlavě a jeho zkrvavená že

a

zajišťoval

možné pivem, svařákem a sem tam i něčím

na?) a mnoho dalších. Ostatně, přesvědčit

společně s organizátory místní hasičský

ostřejším. Všem, kteří si zastávky při

o rozmanitosti a originalitě masek se mů

sbor.

pravili, patří od všech účastníků velké po

žete sami v online zpravodaji.

Na trase byly připraveny každoroční za

děkování.

Masky si, i podle reakcí ve zveřejněném

stávky – první, společně připravovaná

Z hlediska počtu masek letošní ročník ne

videu, celou akci moc užily a určitě už teď

několika rodinami v ulici Československé

byl rekordní, ale 225 masek napočítaných

přemýšlejí, za co vyrazí zase příště. A jest

armády, dále 2 zastávky nahoře Na

při přechodu železničního přejezdu určitě

li jste letos nebyli, tak máte příležitost to

Čampuli, nově přidaná zastávka v parku,

svědčí o velké oblibě této akce. Ani letos se

za rok napravit.

kterou připravili myslivci, zastávka Na

nebudu snažit vypsat všechny masky,

hladký

průběh

akce

sekaná,

bramboráky,

Michala Mathauserová

Maškarní rej pro děti 2019
V sobotu 2. března se v Restauraci Na Hři
šti konal další ročník Maškarního reje pro
děti. Akce začínala ve 14:30, kdy už na
místě byli připravení skauti a skautky ze
střediska Krokodýl Tlučná, kteří celou ak
ci připravovali, obsluha restaurace a také
pan Kopejtko s dcerou Karolínou, kteří za
jišťovali hudební doprovod a osvětlení.
Dorazilo a zaregistrovalo se celkem 24 dě
tí v maskách v doprovodu rodičů či praro
dičů. Menší účast oproti předchozím
ročníkům byla pravděpodobně způsobena
končícími jarními prázdninami. Na úvod
byli přivítáni všichni přítomní a zaznělo
poděkování obci Tlučná, která akci fi

Foto: Tomáš Mathauser

nančně zaštítila.
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Akce v obci, gymnastika

V první části odpoledne pro děti byly při

praskaly o něco více než jindy, pak byly vy

chozí programy, děti získaly nějakou tu

praveny různé disciplíny  např. hraní sko

puštěny mezi tančící děti na parket.

sladkost.

řápek s kovbojem, stavění komínu či

Nechyběla ani židličková, děti ovšem

Nakonec byly ještě jednou otevřeny dis

jednoduché stavby podle předlohy z kostek

namísto obyčejného obcházení kruhu z žid

ciplíny a mezitím se v sále připravovala

u miminka a malířky, hraní kimovky s pi

lí chodily jako kačenky, skákaly žabáky ne

tombola. Každé z dětí si pak po vylosování

rátkou a letos prvně také skládání puzz

bo po jedné noze. Některé děti bavily

svého čísla přišlo vybrat jednu z pěkných

le s doktorkou a Pipi Dlouhou punčochou.

přítomné svými neustálými návraty do hry

cen. A tím kolem třičtvrtě na pět skončila

Dál v programu nechybělo tančení Ptačího

i po vypadnutí nebo neochotou opouštět za

další pěkná akce pro děti.

tance ani Makareny, tanec dětí s balónky

brané židličky.

Na závěr nezbývalo než poděkovat všem

mezi čely a následně stejná disciplína pro

Jedním z posledních společných programů

přítomným a také všem, kteří se na akci

rodiče s dětmi, ze které vznikly opravdu

bylo sbírání korálků, které ztratila prin

podíleli!

pěkné fotografie. Zbylé balónky, které letos

cezna. Za tuto pomoc, stejně jako za před

Michala Mathauserová

17. ročník Memoriálu Václava Kouřila a Karla Cepníka
Dne 10. 3. 2019 se v tlučenské tělocvičně

ká, která ve velké konkurenci obsadila

konaly již po sedmnácté největší gym

krásné 2. místo. V této věkové kategorii

nastické závody na území okresu Plzeň

cvičili také 2 chlapci a tlučenský Ladislav

sever. Sešlo se zde 112 děvčat a 2 chlapci,

Podhorec zvítězil nad svým o dva roky

aby poměřili své dovednosti ve sportovní

starším soupeřem ze Zruče.

gymnastice. Závody se konají každoročně

Další početná kategorie byla mladší žá

na počest tlučenských sportovců Václava

kyně II, ve které cvičilo celkem 25 děvčat.

Kouřila a Karla Cepníka, kteří byli spor

Zde jsme opět získali krásné 2. místo

tovním vzorem několika generací a těmito

zásluhou Nicol Baumrukrové a potěšilo

závody se oddíl sportovní gymnastiky

také 5. místo Eleny Emy Podhorcové. Zde

v Tlučné snaží navázat na jejich odkaz.

družstvo děvčat, doplněné o Markétu

Organizátorem závodů byla TJ Tlučná

Špachmannovou, obsadilo 2. místo.

a Oblastní asociace sportu pro všechny

V kategorii starší žákyně III soutěžilo

Plzeňvenkov za podpory OÚ Tlučná.

11 děvčat a zde úspěch tlučenské gym

Závodu se zúčastnily děti z oddílů spor

nastiky podtrhla vítězstvím Kateřina

tovní gymnastiky z tělovýchovných jednot

Lišková a v soutěži družstev spolu s Klá

Tlučná,

rou Kordovou a Natálií Burdovou také

Nýřany,

Chrást,

ZručSenec

a středočeského Dobříše, které závodily

zvítězily.

v 8 kategoriích, jak v soutěži jednotlivců,

V kategorii starších žákyň IV zazářila

tak i družstev.

domácí Nikola Svatošová, která své soupe

V kategorii předškolních dětí soutěžilo

řky jasně porazila. Zde ji v soutěži družstev

celkem 16 děvčat ve třech disciplínách.

doplnily Tereza Hrabáková a Lenka Laci

Závěrem bych chtěl poblahopřát všem zú

Zde domácí oddíl nezískal žádné přední

nová a společně získaly opět 1. místo v sou

častněným závodníkům k jejich spor

umístění, ale děti jsou velkou nadějí do

těži družstev.

tovním výkonům, popřát jim mnoho zdaru

budoucnosti, soutěží totiž v této kategorii

V poslední kategorii dorostenek soutěžilo

v tréninku a hodně úspěchů v následují

prvním rokem.

již pouze 5 děvčat, zde zvítězila Aneta Bou

cích závodech. Chtěl bych také poděkovat

V kategorii nejmladších žákyň (1. třída)

dová z Chrástu.

a ocenit práci rozhodčích a všech, kteří po

bojovalo o umístění 13 děvčat, zde naše

Jak již bylo v úvodu zmíněno, závody se ko

máhali s organizací závodu. A budeme se

družstvo ve složení Ema Hečlová, Anna

naly za podpory Obecního úřadu Tlučná,

těšit na další ročník Memoriálu Václava

Koudelková a Vanessa Jiránková obsadilo

který věnoval závodníkům na čelních

Kouřila a Karla Cepníka ve sportovní gym

3. místo.

místech plyšového tlučenského krokodýla.

nastice zase za rok.

V nejpočetnější kategorii mladší žákyně

Zkrátka nepřišli ani ostatní soutěžící

I soutěžilo 31 děvčat.

a každý obdržel od pořadatelů malý věcný

Zde nám svým

umístěním udělala radost Barbora Krát

dárek.
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Tlučenský
zpravodaj

Horníci, taneční kroužek

Jak vznikl Hornický spolek Tlučná
31. 3. 2015 uplynulo 20 let od vytěžení po
sledního vozíku na dole Krimich II v Tluč
né

a

ukončení

těžby

černého

uhlí

v Plzeňské pánvi. U příležitosti výročí se
uskutečnilo pod patronací ZUD a.s. a za
přispění sponzorů v Národním domě
v Chotěšově historicky první slavnostní
setkání horníků a příznivců hornictví spo
jené se slavnostním založením Hornicko
historického spolku ZUD. Tohoto aktu se
zúčastnilo více než 120 osob.
12. 5. 2015 na den sv. Pankráce (František
Pankrác byl jedním z největších těžařů na
Foto: Antonín Cubera

Nýřansku) se uskutečnila v kulturním
domě v Nýřanech zakládající schůze nově

Nejbližší cíle spolku jsou dokončit opravu

Nově vzniklý Hornický spolek Tlučná zve

vzniklého HHS ZUD, které se zúčastnilo

pomníku u bývalého dolu Krimich II, kte

do svých řad všechny, kterým něco říkají

37 členů.

rý byl poničen vandaly a žalostným po

hornické tradice, a pod slovem HORNÍK

26. 1. 2019 se sešla skupina bývalých haví

rostem dřevin. Dále nás čeká účast na

nevidí jen špínu, prach a dřinu. Horníci se

řů, pracovníků úpravny uhlí a zájemců

celoslovenském setkání baníků v Lubě

umí i bavit, o čemž svědčí i znovu oprášený

o hornickou tematiku. Většina těchto

tové, setkání hornických měst a obcí Čes

rituál přijímání do stavu hornického, kte

členů nově vzniklého Hornického spolku

ké republiky v Jihlavě a řada dalších akcí

rý se nazývá „skok přes kůži“.

Tlučná přešla z HHS ZUD.

spojených s hornickou tematikou.

Zdař Bůh!
Marie Cuberová

Rok 2019 v Tanečním kroužku
Rok 2019 jsme začali soutěží Česko se hýbe
26. 1. v Českých Budějovicích. Jedná se
o postupovou taneční soutěž.
Soutěže jsme se zúčastnili se skladbou Na
indiánské výpravě – děti ve věkové katego
rii do 8 let. Indiáni si zlatou medailí zajis
tili postup na republikové finále do Prahy.
Soutěžila také skladba Upíří akademie –
děti věk. kat. 11–14 let. S upířím nočním
rejem si děvčata a jeden chlapec vytan
covali 2. místo a postup na republikové
finále.
Z dalšího kola ČSH v Plzni 23. 2. skladba
Na indiánské výpravě přivezla 1. a Upíří
akademie 2. místo.
Do konce taneční sezony máme před sebou
ještě několik soutěží, vystoupení a tradiční
víkendové soustředění v tělocvičně, které

soutěž o chodovský koláč Děti v akci

Divotvorný volant, která je pořádána pro

pořádáme společně s tanečním kroužkem

v PrazeChodově. V květnu pořádáme

osoby se zdravotním postižením na letišti

z Líní.

soutěž

v Líních. Na této akci děti nepředvedou jen

V březnu se budeme účastnit ještě okresní

SKLADBY.

své natrénované skladby, ale mohou si

a krajské soutěže O nejlepší skladbu,

Obě sestavy pak budou vystupovat na

zkusit řídit traktor, TIR nebo autobus.

proběhne další kolo ČSH v Praze a taneční

plese Policie ČR v Nýřanech a na akci

TLUČENSKÉ
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POHYBOVÉ

Miluše Petráková

Tl u čen ský

Fotbal

zp ravod aj

Starší žáci se připravují na jaro
Až se jaro zeptá, co dělali fotbalisté naro
zení okolo roku 2005, mohou hrdě ukázat
medaile ze dvou zimních turnajů.
Sice to bude ukázka blyštivá, ale je nutné
leskem zůstat neoslněn. Důležitější v tom
to případě byla zápasová průprava s mí
čem a nutnost rychlé orientace a rozho
dování se na malém prostoru.
První turnaj se uskutečnil v polovině
prosince u našich tradičních hostů a hosti
telů ve Stodě. V konkurenci mužstev –
vesměs účastníků krajských soutěží – si
naši chlapci vedli nadmíru statečně a do
posledních zápasů bojovali o umístění na
bedně. Nakonec z toho bylo 2. místo a ve
liký úspěch. Líté boje o každý míč a snaha
Foto: Ladislav Bárta

ve dvanácti minutách vstřelit víc branek
než soupeř byla dobrou přípravou na jarní

byla dne 19. 1. 2019 tlučenská tělocvična

obsluze občerstvení a ostatním dobro

část okresní soutěže. Nasazení a dřina bu

opět plná borců a jejich příznivců. Někteří

volníkům. Jejich práce a věnovaný volný

dou na velkém hřišti rozdílovým činitelem

účastníci obměnili svoje sestavy, a tak se

čas je nenahraditelný. Lidé, kteří mají

ve vyrovnané tabulce.

pořadí v tabulce hodně promíchalo. Nicmé

zkušenosti s pořádáním turnaje o 80 účast

Fotbalisté, kteří nebyli vytíženi při turna

ně jedna konstanta zůstala, a to opět skvě

nících, jistě ví, jak moc důležitá je každá

ji, si mohli navléci dres při přátelském

lé druhé místo domácích sportovců.

ruka přidaná k dílu. Začíná to tiskem,

1,5hodinovém zápřahu o týden později

Kaňkou na umístění je zraněné zápěstí

sháněním, organizací a bezpečnostními

opět ve Stodě.

Matyáše Davida (tímto mu chceme popřát

prvky a starostmi o hladký průběh to

Vzhledem k vysoké kvalitě prosincového

brzké uzdravení). Jen to dokládá, s jakým

končí.

utkání a zúčastněných mužstev jsme vyu

zápalem a nasazením se odehrála všechna

Popřejme mladým fotbalistům mnoho

žili euforie z dobré přípravy a všechny

utkání. Všechna mužstva si odvezla

úspěchů v jarních nelehkých bojích o další

účastníky pozvali na lednové opakování

diplom, pohár a drobné dárky.

vítězství v okresní soutěži a i návštěvou na

v našem domácím prostředí v Tlučné.

Chtěl bych tímto poděkovat za spolupráci

utkáních

Všechna mužstva potvrdila účast, a tak

oddílu kopané v Tlučné, rozhodčímu,

úspěšnou generaci hráčů.

podpořme

tuto

mimořádně

Ladislav Bárta

Fotbalisté mají nové dresy
Fotbalový oddíl dostal začátkem března sponzorský
dar od firmy Mencl Elektro Engineering s.r.o. Do ru
kou předsedy TJ Zdeňka Foldy a trenéra Pavla Kouři
la předal jednatel firmy Miloš Mencl sadu nových
dresů pro družstvo dorostu našeho oddílu.
Miloš Mencl každoročně věnuje tlučenské mládeži
sponzorský dar a neopomene podpořit každoroční
Memoriál Jana Tauše, který se koná v září a je vzpo
mínkou na bývalého hráče a předsedu oddílu kopané.
Je potěšující, když se někdo rozhodne podpořit mlá
dežnický sport a z tohoto pohledu je třeba snahu Mi
loše Mencla ocenit a vyslovit mu poděkování.
Jaroslav Netrval
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Tl u č e n s k ý

TJ Tlučná, skauti

zp ra vo d a j

Ocenění putují do Tlučné

Nejlepší sportovci okresu
Plzeň-sever 2018

rostem v Sušici a Standa Volf se
omluvil z důvodu nemoci. Ocenění
proto převzali místostarosta obce

Pátek 15. 2. 2019, kulturní dům města

Pavel Liška a předseda TJ Tlučná

Kralovic v 17 hodin, začíná vyhlášení an

Zdeněk Folda.

kety Nejlepší sportovec okresu Plzeňsever

Takže, tak jako tradičně v posledních

za rok 2018.

letech, Tlučná měla na pomyslných

V nominaci na tuto akci byli i tři adepti

stupních vítězů zaslouženě své zá

z Tlučné. Cvičitelka Jarka Rybářová za

stupce.

dlouholetou obětavou činnost v tělový

Již teď se můžeme těšit na vyhlášení

chově, trenér mládeže fotbalového oddílu

nejlepších sportovců za rok 2019,

Pavel Kouřil za vedení starších žáků, po

které se bude konat příští rok v Ný

tažmo dorostu s velmi dobrými výsledky –

řanech, a kde se tlučenští sportovci

oba dva v kategorii trenér, cvičitel. V ka

jistě objeví v nominaci v co největším

tegorii starosta obce pak Standa Volf, kde

počtu.

se hodnotí přístup a podpora rozvoje spor
tu a tělovýchovy ze strany obce.
Výběrová komise po posouzení všech ná
vrhů následně vybrala na ocenění P. Kouři

Jaroslav Netrval

Vzorná cvičitelka z Tlučné

CVIČITELE, který se uděluje za příkladný
vztah ke sportu. Toto uznání bylo vedením
ČASPV schváleno a dne 14. 3. 2019

la a S. Volfa.

Již zmiňovaná paní Jaroslava Rybářová

předáno do patřičných rukou.

Velká škoda, že ani jeden z vybraných se

sice v Kralovicích ocenění nezískala, ale

TJ Tlučná gratuluje k zisku ocenění

nemohl této akce osobně zúčastnit. Pavel

nemusí být smutná. Byla totiž navržena

a děkuje za odvedenou práci.

Kouřil byl na zimním soustředění s do

na

ZLATÝ

ODZNAK

VZORNÉHO

Zdeněk Folda

Skauti se v zimě nenudili
Přestože rádcové družin i samotné děti už

První z nich bylo

netrpělivě vyhlížejí příchod jara a těší se,

pořádání již zmí

že budou moci celé schůzky trávit venku,

něného

ani v zimním období jsme nezaháleli.

karního reje pro

Koncem ledna jsme uspořádali sportovní

děti 2. března.

Maš

odpoledne v tělocvičně, tradičně odděleně

Následující

pro mladší a starší účastníky. Nechyběla

kend

ví

zvířátková rozcvička, vybíjená ani chvíle

skauti a skautky

volné zábavy, při které se maximálně vyu

na základnu Žel

žilo vybavení tělocvičny.

va v Chebu, kde

Na přelomu ledna a února se několik skau

si na pozadí pří

tů a skautek zúčastnilo rádcovského set

běhu o Golemovi

vyrazili

kání Západočeská žirafa.

užili především

V únoru chlapecký oddíl Bílá růže uspořá

procházku

dal v pořadí již několikátou oddílovku vě

městem a také

Foto: Michala Mathauserová

novanou geocachingu. 14 hledačů nemu

několik společných her. V polovině března

A o tom, jaký byl víkend pro světlušky a vl

selo absolvovat žádnou dalekou cestu,

byla pak pro stejnou věkovou kategorii při

čata v Klatovech, zda se našim hlídkám

protože několik kešek se nachází přímo

pravena ještě noční hra pod názvem Zóna

v dubnu zadařilo na závodu Malé mlsné

v okolí Tlučné, a přesto si kluci výlet po

pod palbou. Inspirací bylo prostředí

opice a ve Svojsíkově závodě a o spoustě

chvalovali.

polních

dalších akcí se dočtete v příštím čísle

V březnu jsme se nešetřili a na každý

zdravovědy si při ní účastníci ověřili také

víkend jsme naplánovali nějakou akci.

schopnost spolupracovat.

nemocnic

a

10

kromě

znalostí

zpravodaje.
Michala Mathauserová

Tlučenský
zpravodaj

Hasiči, seriál o hornictví

Touškovský desetiboj Zdeňka Šandary
9. března 2019 se tři naše družstva zú

něným mla

častnila 3. ročníku soutěže mladých hasi

dým

čů ve Městě Touškově. Pětičlenné hlídky

čům, proto

absolvovaly trasu v terénu okolo tamní

že se s úkoly

hasi

hasičské zbrojnice, a i přes nepříliš přívě

vypořádali

tivé počasí si závod užily.

velmi dobře,

Na trati každé družstvo plnilo zadané úko

přestože ně

ly na celkem 10 stanovištích, z nichž děti

kteří byli na

nejvíce zaujalo střílení ze vzduchovky. Ja

svých úplně

ko na každém branném závodě, ani

prvních zá

v Touškově nechyběly úkoly ověřující zna

vodech.

lost prostředků požární ochrany, vhodných

Družstvo

hasebních prostředků či poznávání typů

v kategorii

ohnišť, práce s mapou a vázání uzlů. Děti

starších dětí

skvěle zvládly i tajnou disciplínu, při kte

obsadilo

ré poznávaly dopravní značky.

11. místo z 22 družstev, družstvo mladší B

mladší A se umístilo na 2. stříbrném místě.

Velká pochvala určitě patří všem zúčast

také 11. místo z 19 družstev a družstvo

Jitka Holá

Co je to „bago“, k čemu slouží a proč
Bago v havířské hantýrce je žvýkací tabák.

třebný chuchvalec (švestka). K bagování

Bago je náhražkou kouření. Proto v šachtě

Pravý žvýkací tabák se dal, ba ještě dá,

byl nejvíce oblíbený fajfkový tabák značky

bagují téměř výhradně kuřáci. Kouření

koupit v trafice v podobě různě dlouhých

„Bača“. Švestka se upravuje k použití až

v každé šachtě je zakázané, ale v uhelných

tyčinek černé barvy a různých vůní. Jeho

dole v šachtě. Havíř otevře paklík, zaloví

dolech, kde se vyskytují třaskavé plyny,

žvýkání u ostatní veřejnosti je však jevem

v něm dvěma nebo třemi prsty a tuto

a takovým dolem byl důl Krimich II v Tluč

zřídkavým, a ne všude se dá tabák žvýkat.

špetku vloží do úst v místě mezi dásní

né i jeho předchůdce Krimich I v Nýřanech,

Při žvýkání vzniklé sliny je totiž nutno

a tváří, takzvaně „za jesle“. Tabák přidává

se kouření stíhá dokonce jako trestný čin

často vyplivovat. Žvýkací tabák mohou při

za jesle tak dlouho, až je švestka dost

obecného ohrožení. Někdy však bagování

své práci žvýkat třeba též dřevorubci nebo

velká. Ta se pak žvýká do kulata. Tak se

zachutná i nekuřákovi, svedenému kama

pastevci (kovbojové), ale nemůže tak činit

vytvoří to výše zmíněné bago. Při žvýkání

rády, kteří mu zprvu nabízejí: „Vem si

třeba pan učitel nebo farář a plivat věřícím

vzniklé přebytečné sliny se prostě vyplivu

aspoň lupínko nebo kořínek“.

či žákům do jejich davu.

jí na zem (havířsky počva nebo zoul). Po

Bagaři též tvrdí, že bagování je jistým způ

V dolech, a zvláště těch uhelných s výsky

zor! Sliny nepolykat – silně projímavé.

sobem obrany proti působení uhelného ne

tem třaskavých plynů, je žvýkání tabáku

Ještě se musím krátce vrátit k vlhčení ta

bo kamenného prachu. Toto své tvrzení

tolerované, na výsledek své práce havíři

báku. Málem bych zapomněl na jeden způ

podporují úvahou, že bagující musí mít při

plivat klidně mohou. Není však přípustné

sob vlhčení ověřený letitou praxí. Na

práci stále zavřená ústa, aby mu bago ne

plivat kamarádovi na násadu u lopaty ne

zvlhčení tabáku stačí dát nakoupený na

vypadlo, a tudíž dýcháním jen nosem se

bo na kamaráda samotného. Postižený

čas dole v šachtě někam do boku díla, to je

tolik prachu nehltá. Nikdy jsem však

páchnoucí slinou může pak vykonat sank

za hajcman nebo jinou výztuž, a nechat jej

neslyšel, ani nečetl, že by se tímto problé

ci slovní nebo i ruční v rámci nepsaného,

tam třeba týden. Vlhké důlní prostředí ta

mem zabývali vědci. Bagaři to tvrdí při

ale všemi uznávaného práva.

bák navlhčí samo. Je však nutné takovou

obhajobě své neřesti.

V šachtě se nežvýká pravý žvýkací tabák,

skrýš zabezpečit proti nenechavcům, kteří

Výše uvedená stať byla pouhým, a myslím,

neboť je drahý. Žvýká se tabák lulkový

sice mají chuť bagovat, ale nechtějí si ta

že nutným, úvodem k pochopení pointy ná

(fajfkový), který si havíři vlhčí vodou,

bák kupovat.

sledujícího skutečného, dá se říci i částečně

někdy třeba i rumem, protože se v suchém

Otázkou zůstává, proč se v šachtě baguje

varovného příběhu, který se dočtete

stavu, jak se koupí v obchodě, nalepí po ce

a kdo z fárajících této neřesti holduje nej

v příští kapitole.

lé ústní dutině (hubě) a nedá se vytvořit po

více.

Václav Veber

11

Tl u čen ský

ZŠ s MŠ

zp ravod aj

Jak pokračuje spolupráce s bavorským Floβem?
Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se vybraní žáci

obou škol prově

8. a 9. tříd vypravili na návštěvu do ně

řili

meckého Floβu. Spolu s nimi se této akce

zickou zdatnost.

zúčastnil i pan ředitel Karel Rada a obě

Sportovní dopo

svoji

fy

učitelky německého jazyka, paní Zuzana

ledne bylo za

Šamánková a paní Kateřina Jandová.

končeno

Jednalo se o druhé setkání v rámci

sem v házené.

partnerské spolupráce obou škol, ten

Během oběda si

tokrát na půdě německé základní školy.

žáci

Na místo žáci a jejich doprovod dorazili po

vyměnili

deváté hodině, kde na ně již čekali žáci

takty, aby i na

8. třídy a jejich třídní učitel, Martin

dále mohli pro

Schaller. V aule proběhlo přivítání, kte

hlubovat svoje vztahy i v rámci sociálních

nout na konci dubna. Ještě předtím ovšem

rého se zúčastnil ředitel německé školy

sítí. Po obědě se žáci i zástupci české školy

čeká žáky ZŠ Tlučná další výjezd do Floβu,

Gerhard Steiner a starosta obce Floβ Gün

vypravili na cestu zpět do Tlučné.

kde tentokrát proběhne kuchařský work

ter Stich. Pan starosta české žáky přivítal

V rámci tohoto setkání se také hovořilo

shop konaný v rámci projektu Kultura bez

a každému věnoval odznáček se znakem

o návštěvě Floβu, které by se měli zú

hranic – Setkávání Česka a Bavorska
2019.

zápa

navzájem
kon

obce. Poté se již žáci přesunuli do nově vy

častnit zastupitelé obce Tlučná a při které

budované tělocvičny, kde pro ně byl připra

by došlo k oficiálnímu stvrzení spolupráce

ven sportovní parkour, během kterého žáci

mezi oběma školami. Toto by mělo proběh

Zuzana Šamánková

Rady občanům

Víte, že...
…v naší obci funguje už od roku 2012 sběrný dvůr?

…v případě, že nemáte možnost dopravit velké množství odpadu

Jeho provozní doba je:

do sběrného dvora sami, lze využít službu přistavení kontejneru?

pondělí 14:00–18:00 hod.
středa
sobota

Kontaktní osobou je stavební technik pan Lavička –

8:00–14:00 hod.

tel. 606 036 559.

8:00–14:00 hod.

Paušální sazba za jednorázové použití kontejneru (včetně do
pravy a DPH) je:

…pro občany obce je ukládání odpadu do určitého objemu za • pro odpad rostlinného původu (biologický), tj. větve, zbytky
dřevin a zeleně 300 Kč

kalendářní rok zdarma?

Kompletní podmínky a ceník najdete na webových stránkách ob • pro tzv. velkoobjemový odpad, tj. nábytek 400 Kč
ce v sekci Instituce → Sběrný dvůr

• pro stavební odpad (suť) 500 Kč

…do sběrného dvora je možné 1x za rok odevzdat také pneuma • pro smíšený bezpečný netříděný odpad – např. při vyklízení
tiky v množství 5 ks na osobu?

nemovitosti (plasty, dřevo, papír, textilie, sklo, velkoobjemový

…polystyren patří do komunálního odpadu, nikoliv do plastu?

odpad jako nábytek apod.) 1 000 Kč

Prosíme Vás tedy, neodkládejte k barevným kontejnerům ani na jiná místa v obci odpad a využívejte sběrný dvůr. Děkujeme.

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. 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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