Tlučenský
zpravodaj

Léto 2019

Zdarma

Slovo
šéfredaktorky
Milí Tlučeňáci,
už za pár dní začínají letní prázdniny. Ještě
předtím je tu ale nové číslo zpravodaje, kde
si Vás dovolujeme pozvat na několik akcí,
které určitě budou stát za návštěvu, ak
tuálně především na sobotní pouťovou
slavnost.
Dozvíte se také, jak pokračují některé
projekty obce a že škole se podařilo získat
nemalou finanční podporu na spolupráci
se školou z bavorského Floβu.
Věřím také, že pokud zatím příliš nespor
tujete, rozhovor s jubilantkou paní Jaro
slavou Rybářovou Vás přiměje začít.
Nechybí ani krátká reportáž z návštěvy
krajské hodnotitelské komise soutěže
Vesnice roku a zhodnocení Pohádkového
lesa.
Tradičně dostaly prostor také tlučenské
spolky, které povětšinou zhodnotily uply
nulou sezonu a využily příležitost podě
kovat všem svým členům i vedoucím za
celoroční práci a popřát jim klidné 2 měsí
ce volna.
Za celou redakční radu a OÚ Tlučná Vám
i my přejeme nádherné letní dny plné
dobrodružství, ale i zaslouženého odpo

Večerní zábava začíná ve 20:00, hraje Dance Band Plzeň.

A jaké další akce si nenechat ujít?
5. července
23. a 24. srpna
31. srpna
7. září

činku a v září se těšíme na shledání
u nového čísla.
Pohodové léto!
Michala Mathauserová

odpoledne s dechovkou u hasičské zbrojnice, začátek v 15:00, hraje Nýřaňanka
letní kino na fotbalovém hřišti, promítání cca od 21:00 (pátek Bohemian Rhapsody, sobota Ženy v běhu)
Vinobraní (Moravské odpoledne) s cimbálovkou na prostranství vedle Vinotéky Tlučná
Memoriál Rudolfa Homolky a Lubomíra Filipa v netradičním požárním útoku u hasičské zbrojnice

Tlučenský
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Obecní úřad informuje

Ze zastupitelstva konaného 6. 6. 2019
ZO schválilo:

► záměr pořízení nového územního plánu, venkovního traktu budovy),

► účetní závěrku obce Tlučná za rok 2018 ► pořízení projektové dokumentace pro

► poskytnutí finančních příspěvků na rok

s tím, že obec hospodařila s přebytkem ve stavební povolení na akci „Obecní úřad,

2019:

výši 3 997 705,59 Kč,

knihovna, víceúčelový sál, zájmová

► příspěvek na zajištění akce Vinobraní

činnost",

(Moravské odpoledne) ve výši 15 tis. Kč

► podání žádosti na dotaci z dot. titulu

15 tis. Kč – Hospic svatého Lazara
(využíván i občany Tlučné)

pořádané ve spolupráci s Vinotékou Tluč „Příspěvek na vybavení a opravy

15 tis. Kč – Stodská nemocnice
11 083 Kč – YMCA Plzeň, pracující sku

ná pro širokou veřejnost,

neinvestiční povahy pro JSDHO Tlučná

pina Sluníčko (pracuje s mlá

► příspěvek ve výši 7 tis. Kč na konání

kat. III",

deží, vede jazykové kurzy

akce Pohádkový les pro děti,

► pořízení schodišťového křesla Freelift

a pořádá další akce pro

► realizaci akce „Tlučná, kanalizační

do DPS (zajištění bezbariérového přístupu

veřejnost v Tlučné)

stoka Chodská ulice",

do společenské místnosti a do zadního

10 tis. Kč – Hornický spolek Tlučná

Stále se řeší
Tranzit

Obec Vejprnice na březnovém jednání za

obec zprostředkovaně přes média infor

stupitelstva schválila vytvoření kontrolní

maci, že společnost přepracovává projekt

ho stanoviště pro policii v místech bývalé

a hledá novou lokalitu. Oficiální vyjádření

cementárny, následovalo zpracování od

od investora obec zatím neobdržela a další

borného posudku a v dohledné době začnou

jednání proběhne až po uzávěrce. O vývo

úpravy prostoru. Správa a údržba silnic už

ji Vás budeme nadále informovat pro

má připraven projekt dopravního značení,

střednictvím zpravodaje i facebookových

který bude k nahlédnutí v online zpra

stránek obce.

vodaji. Všechny strany čeká ještě koordi

Cyklostezka

nační schůzka, ale věříme, že vše je na dob

Když občané tvoří...
Tlučenská škola

Obec má v současné době k dispozici veš

Tlučenskou školu starou

zdárného konce ještě letos a obec nadále

keré potřebné souhlasy vlastníků pozem

zbourali nám celou.

nebude sloužit jako obchvat dálnice.

ků,

Pro naše vnoučátka

Farma Tuzemka

stanovisko Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC). Finišují tedy přípravy k po

Pokud jde o záměr stavby skleníku pod ná

dání žádosti o stavební povolení. Po po

zvem Farma Tuzemka, o kterém jsme

dání žádosti bude obec následně žádat

informovali v minulém čísle, aktuálně má

o dotace na výstavbu cyklostezky.

ré cestě a celý projekt se podaří dovést do

zbývá

získat

pouze

souhlasné

postavili novou.
Stojí pod Krimichem na poli,
pyšně se rozhlíží po kraji.
Po krátkém čase nový pavilon k ní přibyl,
stejně krásný jako by zároveň s ní se
postavil.

Klidné nedělní odpoledne

Místo staré školní budovy

domu a zahrádky dohání o víkendech.

Bude to hodně peněz stát,

Přes pracovní týden je času málo, a tak většina z nás resty okolo

Pojďme se však domluvit, že si sousedské soužití zpříjemníme a budeme dodržovat
KLIDNÉ ODPOLEDNE O NEDĚLÍCH A STÁTNÍCH SVÁTCÍCH.

obecní úřad se postaví.
vždyť tam bude i knihovna
a velký společenský sál.

Vše je možné řešit také vyhláškou, ale nejprve zkusíme připomenout již jednou
publikovanou výzvu, na kterou se možná pozapomnělo.

Za milý příspěvek děkujeme paní

Samozřejmě, že občas to z vážných důvodů prostě jinak nejde, ale není od věci
upozornit sousedy, kteří výjimečnou situaci jistě jednou za čas pochopí.
Všem děkujeme za pochopení a respektování tohoto pravidla.
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Drahoslavě Mareškové
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Obecní úřad informuje, novinky

Tlučná opět soutěží ve Vesnici roku Nové knihy
Knihovnice doporučuje:
René Melichar
Blb na zahrádce
Kniha humorných pří
běhů sympatického ne
šiky, který se s vervou
pouští

do

zakládání

okrasné zahrádky a za
řizování domu.

Beletrie
Ferrante, E. – Geniální přítelkyně 1.–4. díl
Bryndza, R. – Smrtící tajnosti
10. června navštívila naši obec Krajská hodnotitelská komise prestižní soutěže

Bjork, S. – Clona

Vesnice roku. Komisi jsem přivítal v prostorách Barokního špejcharu spolu s ko

Keleová – Vasilková, T. – Máma

legy – místostarostou Oldřichem Rozšafným, radním Pavlem Špirkem a zastupi

Ebert, S. – Sen porodní báby – závěrečný díl

telkou Radkou Radlingerovou. Na úvod jsme krátce představili historii naší obce

Hannah, S. – Neviděli jste Melody?

a aktuální projekty, na kterých se v současné době pracuje, poté vystoupila folk

Jonasson, J. – Stojednaletý stařík, který se

lórní skupina Máj. Komisaři si také mohli prohlédnout videoprezentaci obce, kro

vrátil, aby zachránil svět

niku, strategický plán rozvoje, projektovou dokumentaci k cyklostezce atd.

Yolen, J. – Mapa kostí

Dále se návštěva přesunula historickým autobusem na koupaliště, jehož upra

Steel, D. – Milenka

venost a přírodní prostředí obdivovala, odtud pak k pomníku A. Uxy, kde Hornický

Freeman, B. – Vnitřní hlas

spolek ústy Antonína Cubery pohovořil o hornictví v Tlučné. V novém parku se

Mayne, A. – Hračkář

pak komisaři seznámili s činností našich Junáků a Mysliveckého spolku a ta

Paris, B. A. – Přiveď mě zpátky

ké s naší pracovní četou a její technikou. V areálu školy komise mohla vidět tré

Mawer, S. – Skleněný pokoj

nink tenistů, gymnastek a v tělocvičně také přípravu florbalistů. Autobusem jsme

Läckberg, C. – Zlatá klec

se dále přesunuli na fotbalové hřiště, kde pan Vladimír Kouřil seznámil komi

Mornštajnová, A. – Tiché roky

saře s tradicí tlučenského fotbalu při právě probíhajícím tréninku mládeže. Na
hřišti byli připraveni i hasiči v čele s velitelem Janem Čermákem, komise si tak

Beletrie mládež

mohla prohlédnout nejen hasičskou techniku, ale i požární útok mladých hasičů.

Riddell, Ch. – Ada a hrůzostrašná slavnost

Nabitý program byl po dvou hodinách (vyměřený čas, který je pro všechny obce

Santiago, R. – Fotbaláci. Záhada usínajících

stejný) ukončen na zcela novém petangovém hřišti v areálu DPS. Komise na zá

rozhodčích

věr ocenila své hostitele dlouhým potleskem. Výsledek se dozvíme na slavnost

Walliams, D. – Babička drsňačka

ním vyhlášení v srpnu.

Parvela, T. – Ella ve škole

V loňském roce nám zisk Zelené stuhy přinesl celkem 830 tis. Kč, z toho formou

Walther, M. – Hasiči

dotací 500 tis. Kč, které budou použity na nákup malotraktoru pro letní a zimní
údržbu obce, a 300 tis. Kč, které půjdou na rekonstrukci bývalé malé budovy ZŠ

Naučná

(č. p. 113), kde do budoucna vzniknou prostory pro výuku pracovních činností.

Jůzlová, J. – Toulky Polabím

Děkuji všem, kteří se zapojili, a nezbývá než držet naší obci palce i v letošním

Hajšman, J. – Plzeňský místopis

ročníku.

MeierHüsing, P. – Nacisté v Tibetu
Jan Opl

Greenfield, M – Krejčí z Osvětimi
David, P. – Brdy známé i neznámé
Vlasta Pospíšilová
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Akce v obci, ZŠ s MŠ

Pohádkový les měl rekordní účast
Tlučenské děti oslavily svůj mezinárodní

Na závěrečném sta

den v sobotu 1. června, kdy pro ně místní

novišti u pirátů si

spolky připravily Pohádkový les.

vyzkoušely lanové

Na trasu mezi 14. a 15. hodinou z fotbalo

překážky a pak už si

vého hřiště vyrazilo celkem 164 dětí a s ni

do průvodky ne

mi i početné doprovody.

chaly dát poslední

Na trati je uvítal výpravčí s nemilou zprá

razítko a za úspěš

vou o pneumatikách rozsypaných na pře

né absolvování trati

jezdu, které je třeba přeskákat. U ježibaby

dostaly

buřtíka

děti musely vysvobodit Jeníčka a Mařen

a sladkost. A pak už

ku, kteří jim věnovali perníček, u horníků

nezbývalo než si

hledaly uhlí, u myslivců například pozná

buřta opéct, pří

valy předměty nebo kožešiny zvířat, u Bo

padně se doobčerst

ba a Bobka házeli míčkem do klobouku,

vit v otevřené restauraci a zkrátka si užít

a hlavně dětem a rodičům, kteří i přes

u víl nacházely v lese zvířátka nebo dvoji

zbytek odpoledne.

velké horko a žhnoucí slunce vyrazili za

ce z pexesa a také běhaly slalom s vodou,

Poděkování patří všem tlučenským spol

dobrodružstvím.

aby zalily správně barevnou kytičku.

kům, které se do organizace akce zapojily,

Foto: Tomáš Mathauser

Michala Mathauserová

Evropská dotace pro přeshraniční
školní projekt je schválena

Jak jsme Vás v předchozích vydáních

85 procent z celkového rozpočtu

zpravodaje již informovali, naše obec

předloženého projektu. Jeho cí

navázala úzkou spolupráci s bavorskou ob

lem jsou pravidelné návštěvy bavorských

v pozitivním duchu a všichni se již těší na

cí Floß. Spolupráce se má odehrávat mimo

žáků a učitelů v Tlučné a naopak. V rámci

další brzké setkání, které by se tentokrát

jiné i v oblasti školské, a tak nově zřízená

setkání bude probíhat společná výuka tě

mělo konat na bavorské straně.

obecní Komise pro přeshraniční spoluprá

lesné výchovy, žáci také navštíví vybrané

Věřím, že schválený projekt bude pro

ci a evropské dotace vypracovala v měsíci

zajímavé turistické destinace v Plzeňském

všechny zúčastněné přínosem – nejen

dubnu žádost o dotaci do tzv. Dispozičního

kraji a sousední Horní Falci.

v rámci jazykového obohacování, ale i v při

fondu programu Cíl Evropská územní

První projektové setkání proběhlo 4. červ

rozeném navazování vzájemných vztahů,

spolupráce EU pod správou Euroregionu

na. Po sportovním vyžití a společném obě

které by, v ideálním případě, mohly pře

Šumava. Žádost byla schválena a ZŠ s MŠ

dě žáci vyrazili na exkurzi do kreativní zó

růst i v přátelství na celý život bez klišé,

Tlučná tak získá 14.312,48 euro, tedy

ny DEPO2015. Celý společný den proběhl

stereotypů a předsudků.
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Václav Vrbík

Tl u č e n s k ý

Rozhovor, přání

zp ra vo d a j

Jak se mi přihodilo, že mě cvičení celý život baví?
U příležitosti významného životního jubilea, krásných 80 let, jsem si povídala
s tlučenskou cvičitelkou paní Jaroslavou Rybářovou – mimo jiné o tom, jak
se udržuje v kondici a co ji na cvičení stále baví.
Proč jste začala cvičit?

nám cvičením, to mě udržuje v kondici.

V roce 1945 jsem šla do 1. třídy, a zá

Proč Vás cvičení stále baví?

roveň s tím jsem začala chodit i do Soko

Hlavní je pro mě naše parta, se kterou

la a cvičení se mi stalo zálibou.

je legrace, a dobrá nálada, s tou totiž jde

Jaké byly Vaše cvičitelské začátky?

všechno líp.

V

Co děláte, když se Vám na cvičení se

tlučenské

tělovýchově

působilo

mnoho osobností, které jsem obdivova

ženami do tělocvičny nechce?

la a měla je jako vzory, především pro

Mám klíče, takže zkrátka jdu. (smích)

to, že cvičili rádi – byli to např. rodina

Když něco dělám, tak zodpovědně.

Kouřilova, Karel Cepník, manželé Vác

Proč podle Vás dnes mladší generace už

lavovi, Hana Presslová, Vlasta Drahá

nejsou

a mnozí další. Cvičení mě bavilo hlavně

o dobrovolnickou činnost?

kvůli bezvadné partě, která držela po

Řekla bych, že je to dáno moderní tech

tak

aktivní,

pokud

jde

hromadě, a tak jsem si udělala cvičitel

nikou. Pro fyzickou stránku člověka

ský kurz. A na dobrou partu jsem měla

znamená její nástup zlenivění, omezení

štěstí po celý život, ať už šlo o práci, tě

pohybu a taky už mladí v dnešní době

lovýchovu jako celek, cvičenky v ASPV

netvoří takové party. Pamatuji si, že my

Jarka Rybářová se věnuje cvičení od svých

nebo místní Svaz postižených civi

jsme třeba na cvičení i z něj chodili

šesti let, kdy začínala cvičit v Tlučné

lizačními chorobami (SPCCH).

vždycky společně a užili jsme si spous

v Sokole. Jako devítiletá se zúčastnila Vše

Kterým sportům jste se věnovala?

tu legrace.

sokolského sletu v Praze. Následovalo cvi

Naše cvičitelka

Věnovala jsem se všeobecné tělový

A máte na závěr ještě něco, co byste

čení dorostenek na Spartakiádě v Praze

chově, neměla jsem tedy nikdy vy

chtěla doplnit?

a v roce 1960 cvičení žen, které úspěšně

hrazený jen jeden sport, ale cvičila jsem

Ráda bych, aby v Tlučné sport, ať už ja

připravila na hodinách v tělocvičně

mimo jiné na nářadí, hrála různé mí

kýkoliv, mladé chytil a úspěšně naváza

v Tlučné.

čové hry apod. Teď chodím cvičit do tě

li na činnost svých předchůdců.

Ve svých 19 letech absolvovala cvičitelský

locvičny s ženami a také hrát petang se

kurz. Již od mládí je činnou cvičitelkou

SPCCH.

Moc děkuji za příjemný rozhovor a paní

v TJ Tlučná, kde nás, dříve narozené ženy,

Kde pořád berete energii?

Rybářové přeji do dalších let mnoho

dvakrát v týdnu „prohání“ počínaje roz

Vždycky říkám, že každý pro své zdraví

životního elánu, ten jí totiž mnozí z nás

cvičkou, na ribstolech, na velkých míčích

udělá nejvíc sám, a tak každý den začí

mohou jen závidět.

a overballech.

Michala Mathauserová

Přesto, že jí přibývají roky a nevyhnuly se
i zdravotní potíže, Jarka zatne zuby a ne
řeší neduhy. Je nám všem příkladem, váží
me si jí. Znamení berana, ve kterém se
narodila, ji provází celým životem. K osm
desátce, kterou v dubnu 2019 oslavila, jí
přejeme pevné zdraví a veselou mysl.
Ženy ASPV Tlučná
S přáním všeho nejlepšího a také přetrvá
vající radosti z pohybu se připojuje také
redakční rada, OÚ Tlučná a TJ Tlučná.
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Tl u č e n s k ý

Taneční kroužek

zp ra vo d a j

Jaké bylo soutěžní jaro v Tanečním kroužku?
Od března jsme pokračovali v dalších sou

oslnila

skladba

těžích pohybových skladeb.

seniorů,

Z krajské soutěže v Plzni O nejlepší pohy

i přes svůj věk

kteří

bovou skladbu jsme se skladbou Na indi

opravdu

váleli.

ánské výpravě přivezli zlatou medaili

Dětičky

za

a postoupili na republikové finále do

krásné

vystou

své

Opavy. Skladba Upíří akademie obsadila

pení dostaly dá

3. místo.

rečky, diplom za

Soutěž Děti v akci v Praze přinesla sestavě

účast a hlavně si

Na indiánské výpravě 3. místo a Upíří aka

všechny

odvezly

demii 1. místo.

ZLATÉ

MEDAI

V květnu jsme pořádali V. ročník Soutěže

LE.

pohybových skladeb Tlučná v místní tělo

Republikové finále ČSH v Praze

nekručelo v bříškách, se nám postaraly

cvičně. Soutěž skladeb jsme letos obohati

6. 6. jsme vyrazili na finále soutěže Česko

maminky, které nám připravovaly chutné

li o soutěž jednotlivců. Akce se zúčastnilo

se hýbe. V letošním roce byla tato soutěž

snídaně, svačinky a večeři. Na obědě jsme

13 krásných skladeb z týmů z Tlučné, Ný

rozdělená na výkonnostní třídy A, B. Obě

oba dny byli v restauraci Na Schůdkách.

řan, Stodu, Zruče a Líní. Skladby byly růz

naše skladby byly zařazeny do výkonnost

Sobotním překvapením pro děti byla býva

ného tanečního žánru a některé byly

ní třídy A – tedy pokročilé.

lá tanečnice společenských tanců Markéta

i gymnastické. Obě domácí sestavičky, In

Naše skladba Na Indiánské výpravě (věk.

Vosyková, která v těchto tancích závodně

diáni a Upíři, vytancovaly zlato.

kat. do 8 let) si z počtu 10 skladeb (A+B)

soutěžila za TK 1976 MOST. Letošním té

V jednotlivcích se ve čtyřech věkových ka

odvezla pěkné 4. místo. Skladbě Upíří aka

matem soustředění bylo ROČNÍ OBDOBÍ.

tegoriích zúčastnilo 69 soutěžících s násle

demie (věk. kat. 11–13 let), která měla ob

A tak se konaly hry na téma jaro, léto,

dujícími výsledky:

rovskou konkurenci, připadla 17. příčka

podzim a zima. Nejvíce si děti užily zimu,

I. kategorie: 1. Michaela Voborníková,

z počtu 30 skladeb (A+B).

kdy při vedru 28 stupňů stavěly sněhu

2. Nikol Krapf a o třetí místo se podělila

Víkendové soustředění v tělocvičně

láka. Nemohla chybět ani tradiční stopo

Aneta Šilhánová a Eliška Hájková

Ve dnech 7.–9. 6. se konalo v místní tlu

vačka, která byla zakončena zmrzlinou.

II. kategorie: 1. Barbora Čechová, 2. Ema

čenské tělocvičně taneční soustředění. Zú

Soustředění se moc povedlo, zažili jsme

Hečlová, 3. Elena Lochnerová

častnily se děti z týmu ZŠ Líně a děti

spoustu zábavy, her a tance. Děti i trenéři

III. kategorie: 1. Klára Soukupová, 2. Adé

z tanečního kroužku TK TJ Tlučná. Čtyři

si to moc užili. Těšíme se na další.

la Ciblová, 3. Anna Vlčková (Nýřany)

trenérky se postaraly o program pro 59 dě

Ještě před sebou máme nějaké akce, o kte

IV. kategorie: 1. Adéla Candrová, 2. Ma

tiček ve věku 5–16 let. O to, aby nám

rých napíšeme v příštím vydání zpravo

rika Chovančíková, 3. Karolína Görnerová

daje. Na závěr chceme

Chlapci Štěpán Lochner a Ladislav Podho

poděkovat všem našim

rec si odnesli stříbrnou medaili. Ve starší

dětičkám a rodičům za

kategorii pak bylo výsledné pořadí: 1. Ja

krásnou sezonu 2018

kub Kolman, 2. Ondřej Karpíšek (Líně)

2019.

a 3. Michal Jaroš (Líně).

a

Pěkné

krásné

léto

prázdniny

25. 5. jsme vyjeli do Litoměřic na Republi

nejen našim dětičkám,

kovou přehlídku pohybových skladeb. Pře

ale všem Tlučeňákům.

hlídky se zúčastnilo na 500 tanečníků

Miluše Petráková,

z celé ČR od 5 do 78 let. Všechny skladby

Simona Vašáková,

byly rozmanité a moc krásné. Nejvíce nás

Marie Meszárošová

Rady občanům

Změna služby přistavení kontejnerů na odpad:
S platností od 1. 7. jsme z důvodu nedodržování limitu nosnosti kontejnerového auta ze strany občanů nuceni zrušit odvoz suti pro
veřejnost. Odvoz ostatních odpadů zůstává beze změn. Vzhledem k vytížení pracovní čety a techniky pak budou kontejnery
přistavovány pouze na víkendy (přistavení v pátek, odvoz v pondělí).
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Děkujeme za pochopení.

Tlučenský

Taneční klub

zpravodaj

Úspěchy Tanečního klubu Tlučná v sezoně 2018-2019
Zabodovali jsme na Czech Dance Tour

členná porota, jejíž ně

Měsíc březen byl ve znamení tanečních

které členky jsou nebo

soutěží. Vzhledem k předchozí úspěšné se

nedávno ještě byly ak

zoně jsme si našli v hledáčku o trochu pres

tivními

tanečnicemi

tižnější a výkonnostně vyšší soutěž oproti

plzeňských tanečních

předchozím letům.

škol.

V sobotu 16. března jsme se zúčastnili regi

Novinkou

onálního kola taneční soutěže Czech Dan

z MŠ bylo vytvoření

ce Tour pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

kategorie

V tomto kole se utkalo téměř tisíc taneční

(3–6 let), která dosud

ků z 26 skupin v různých tanečních a vě

chyběla. V ní 1. místo

kových kategoriích. Byla zde úžasná

získali naši mateřáci

pro

děti
Pidi

atmosféra, hala praskala ve švech a ze

Nejprve soutěžili naši mateřáci se sklad

se skladbou Šmoulí zem. Skladba Zorro vy

všech dětí vyzařovalo nadšení a radost

bou Šmoulí zem v kategorii muzikál

bojovala 1.

z tance. Svůj díl na tom měl i náš fanklub,

4–7 let. Přihlížející byli uneseni ze šmou

(8–11 let). Všichni soutěžící byli za své vý

který zabral přední pozici na tribuně a je

lích kostýmů, bylo slyšet zvolání: „Jé,

kony náležitě odměněni a nezapomněli

ho fandění bylo slyšet až na taneční plochu.

Šmoulíci!“ a někteří si je museli jít i pohla

jsme ani na choreografy. Dostali na památ

místo v

kategorii Děti

Děti soutěžily se skladbou Kleopatra v ka

dit.

ku poháry s tanečním motivem.

tegorii Art Dance děti (8–11 let). Vybojo

Vystoupení se jim moc povedlo. Porazili

Soutěži předcházelo taneční soustředění.

valy stříbro a tím si zajistily postup na Mi

všechny soupeře a vybojovali si tak zlato,

Probíhalo od časného rána až do odpoledne

strovství Čech CZDT do Chrudimi, které se

pohár a chodovský koláč. Potom násle

a pozvali jsme na něj děti a trenéry

konalo 25. 5. 2019. Na tomto Mistrovství

doval úspěch dětí ze Zorra, které získaly

z Tanečního studia Quick Dance Plzeň. Na

skončil

stříbro v kategorii muzikál 10–12 let a ne

společném soustředění si obě dvě skupiny

10. místě, tedy v první TOP 10.

Taneční

klub

na

krásném

chaly za sebou dva soupeře.

předaly své taneční zkušenosti. Neděle se

Mateřáci vybojovali v Praze zlato

Soutěž v latinskoamerických a standard

moc vydařila, a proto letos společně s nimi

Na konci března jsme se zúčastnili jarního

ních tancích poprvé v Tlučné

protančíme letní osmidenní soustředění ve

poháru Děti v akci v Praze. Na soutěž jsme

Na nedělní odpoledne 12. 5. 2019 jsme při

Střelských Hošticích.

se vydali dvoupatrovým autobusem, který

pravili 1. ročník taneční soutěže Májový

Závěr sezony

byl pro děti velkým zážitkem. V Praze jsme

pohár. Jedná se o zcela novou soutěž, kte

Závěrečnou soutěží pro nás bylo republi

pro ně měli připravený celodenní bohatý

rá se v Tlučné dosud nekonala. Mohli jste

kové finále Česko se hýbe, které se konalo

program: prohlídku policejního vozidla

vidět

latinskoamerických

6. 6. 2019 v Praze. Šmoulíci z mateřské

a oběd v lezeckém centru.

rytmech, ve standardních tancích a ve

školy obsadili krásné 4. místo v republice,

skladby

v

Ještě před soutěží jsme si na nedalekém

stylu Art Dance v různých věkových ka

stupně vítězů jim unikly pouze o jeden bo

hřišti zkusili nanečisto zatančit obě naše

tegoriích od mateřáků po juniory. Na

dík. Starší tým dětí se skladbou Zorro vy

skladby a vyrazili jsme k hale. Ještě se

tanečním parketu se utkalo na 70 tanečnic

bojoval 13. místo z 23 soutěžních skladeb.

převléknout do kostýmů a hurá na to.

a tanečníků. Vše hodnotila odborná pěti

Všechny děti moc chválím, celý rok byly
úžasné, přeji jim krásné léto a budeme se
na všechny s Míšou těšit opět v září.
V Tanečním klubu rádi přivítáme další
mateřáky a budoucí prvňáčky – holky
i kluky. Spolu si zatančíme a připravíme
jednoduché vystoupení. I ve starším týmu
uvítáme nové zájemce o tanec.
Budeme trénovat ve stejném čase jako le
tos v úterý od 15:30–17:00 a ve středu
15:30–17:30 v tlučenské tělocvičně.
Podrobnosti k přihlášení a fotogalerie
z akcí naleznete na: www.tktlucna.cz
Marie Zemanová
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Foto: Radovan Osoba

Tlučenský
zpravodaj

SPCCH, fotbal

Senioři sportovali
Začalo to propozicemi pro Sportovní hry
seniorů Plzeňského kraje 2019, které
dostala

naše

předsedkyně

Emilie

Loužková. Tak ji napadlo, že by členové
naší ZO SPCCH mohli zapracovat na svém
těle a duchu. Dali jsme dohromady jeden
tým mužů a jeden tým žen.
14. května 2019 ráno jsme vyrazili do
Plzně do hokejbalové haly k plnění
soutěžních

disciplín,

které

pořádala

krajská rada seniorů s podporou TOTEMu
z. s. Za tým žen soutěžily Emilie Loužková,
Marie

Brodská,

Jaroslava

Faitová,

Foto: Jana Lišková

Zdeňka Mlnaříková, Zdeňka Bláhová. Za
tým

mužů

Liška,

Soutěžilo se v 10 disciplínách – např. hod

nepatří, jak se říká, do starého železa.

Michálek,

míčkem na koš, šipky do terče, bollo ball,

Do dalších sportovních aktivit přejeme

Bohuslav Novák a Karel Wintrle. Rozhodčí

hod míčkem na cíl, hod na dálku, běh.

všem, kteří to mohou zvládnout, hodně

žen byla Zdeňka Rybárová, rozhodčí mužů

Všichni naši soutěžící dali do soutěže své

zdraví a úspěchů.

Ladislav Loužek. Vedoucí výpravy byla

síly, bojovnost i srdce tak, že získali

Jana

diplomy za první, druhé i třetí místo.

Miroslav

nastoupili

Fait,

Lišková,

Karel

Bohuslav

která

organizovala,

Věra Tomášková

Dokázali, že ani dříve narození ještě

fotografovala a pomáhala.

Fotbalový ročník 2018/19 končí
Navzdory tomu, že

Dáli Bůh, je tu šance na záchranu I. B tří

a s přehledem vyhráli skupinu jih. V boji

mládežnická druž

dy, nedáli, vracíme se po sedmi letech do

o celkové umístění nestačili v semifinále

stva

Tlučná

okresního přeboru, a to by bylo velké

na celek Kralovic a v boji o třetí místo ve

v právě končícím

zklamání. Dostat se zpět do vyšší třídy je

dvojzápasu s Třemošnou obsadí na Plzni

fotbalovém soutěžním ročníku 2018/19

vždy velice složité.

severu 3. nebo 4. příčku, protože rozhodu

hrála dobře a ostudu oddílu kopané neudě

Raději z jiného soudku. Zastavme se u vý

jící utkání se hraje v Tlučné také po uzá

lala, celkový dojem se hodnotí podle úspě

sledků mládežnických celků. Dorost s hrá

věrce.

TJ

chu mužstva dospělých, a tady jsme díru

či mladších ročníků (ještě dva roky budou

Starší přípravka obsadila ve své jižní sku

do světa neudělali.

hrát pospolu) se přes některé výpadky po

pině místo sedmé a s družstvem Trnové

Katastrofální podzim se ziskem pouhých

hyboval v horních patrech tabulky, aby

hrála o konečné 13. a 14. místo. Ze vzájem

čtyř bodů byl zarážející a znamenal po

v konečném účtování obsadil nejhůře

ného dvojzápasu odešla dvakrát poražena

slední místo. Nejméně vstřelených branek

5. místo.

a patří jí místo čtrnácté.

a nejvíce obdržených nedávalo velkou na

Škoda, že v posledním zápasu se rozloučil

Mladší přípravka byla úspěšnější, obsadi

ději na záchranu soutěže. Museli jsme ně

prohrou 2:4 s Touškovem se soutěžním

la 3. místo na jihu a o umístění na okresní

co udělat a pokusit se o zázrak.

ročníkem i odcházejícím trenérem Pavlem

úrovni se utkala s celkem Žihle. Oba dva

Vrátil se hrající trenér Michal Vašák, při

Kouřilem, což je velká škoda a nám to při

zápasy zvládla na jedničku, tedy 5. místo

šli někteří zkušení hráči. Jaro bylo z pohle

dělává vrásky na čele.

celkově, což představuje velice pěkné

du výsledků a výkonů lepší podzimu, ale

Starší žáci za celý ročník okusili hořkost

umístění.

nevyvarovali jsme se některým hluchým

porážky pouze dvakrát a soutěž vyhráli,

Oddíl kopané Vám přeje hezké léto

místům. Byly zápasy, na které se dalo kou

a tím se stali přeborníky okresu Plzeň

a pěknou dovolenou a těší se se všemi pří

kat, ale rozhodne poslední zápas na hřišti

sever, což je pěkný počin a za předváděné

znivci koncem srpna na shledání na hřišti

Volduch, který se ovšem hraje až po uzá

výkony zaslouží pochvalu.

V Rybníčkách, doufejme s lepšími vý

věrce tohoto čísla zpravodaje.

Mladší žáci předváděli též pěkné výkony

sledky a hrou hlavně „A“ mužstva.
Jaroslav Netrval
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Tlučenský
zpravodaj

Fotbal, hasiči

Znáte fotbalové mladší žáky?
Výbornou práci odvedli mladí fotbalisté TJ
Tlučná v okresní soutěži mladších žáků,
kde obsadili skvělé 1. místo s celkovým
počtem 38 bodů v sezoně 2018/2019. Velké
poděkování

taktéž

patří

trenérům

Milanovi Baumovi a Jardovi Stauberovi
a vedoucímu mužstva Janu Psutkovi.
Vendula Stauberová
Na fotografii: nahoře zprava trenér
Jaroslav Stauber, Martin Süč, Matyáš
David, Filip Řáha, Eduard Fink, Adam
Fišer, trenér Milan Baum, Jan Motlík,
Pavel Kubík, Sebastian Baum, dole zleva
Jakub Voldřich, Tomáš Liška, Mikuláš
Stauber, David Svatoš a Jan Kalivoda

Co je nového u hasičů?
Mladí hasiči zabodovali v Čeminech

pravě na sou

4. května 2019 vyrazilo jedno družstvo

těže,

mladších a jedno družstvo starších dětí na

nejsou

soutěž v požárních útocích do Čemin.

jejich veškeré

Přestože počasí nebylo nejlepší, mladí

aktivity.

avšak
to

hasiči svoji letošní premiéru v této krá

Každý mladý

lovské disciplíně všech hasičů zvládli na

hasič

jedničku.

rozšiřuje své

také

Starší družstvo si přivezlo pohár za

znalosti v ob

2. místo a mladší družstvo obsadilo také

lasti požární

krásné 3. místo.

ochrany tím,

Zadařilo se nám i v Heřmanově Huti

že plní od

8. května 2019 vyrazila čtyři družstva

znaky

Foto: Jitka Holá

od

reprezentující SDH Tlučná na další sou

borností.

zkoušky

trvalou výstavu historických hasičských

těž, tentokrát do Heřmanovy Huti.

odborností složilo 20 dětí. Další povinností

Letos

17.

dubna

vozidel v interiérech HZS Zbiroh, požární

Závodilo se v netradičním požárním útoku.

mladých členů je pečovat o prostory klu

automobily Tatra, které dovezli přímo zá

Každé družstvo vyslalo jednoho zástupce,

bovny, ve které se scházejí – kolektiv

stupci sborů, v nichž tyto vozy působí, a ta

a ten si vylosoval uzel, který následně

celkem odpracoval více než 100 bri

ké

osobní

automobily

této

značky.

uvázal. Po splnění tohoto úkolu vyběhlo ce

gádnických hodin. Po vší námaze na tré

Veřejnosti se otevřela i expozice civilní

lé družstvo k základně, kde se vybavilo po

nincích si proto mladí hasiči rádi uspořá

obrany a dynamické ukázky předvedly

třebným nářadím a provedlo požární útok.

dají turnaj v deskových hrách nebo si užijí

složky IZS. Záchranářilezci zachránili

Naše družstva obsadila 7. místo v katego

míčové hry.

osobu z budovy pomocí slaňování, policie

rii mladších dětí, 2. místo v kategorii star

Zbirožské tatrování

zasáhla

proti

agresivnímu

pachateli

ších dětí, 2. místo v kategorii mužů

Zbirožské tatrování je každoroční akce,

a hasiči předvedli použití zbrusu nové

a 1. místo v kategorii žen.

která spojuje dohromady výstavu a před

Tatry Titan.

Co vlastně dělají mladí hasiči, když

vedení vozidel Tatra se soutěží ve výměně

Zástupci SDH Tlučná se již po několikáté

nesoutěží?

předního kola nákladního automobilu Tat

zúčastnili tatrování s Tatrou 815, která

Mladí hasiči se sice většinu času věnují

ra v co nejkratším čase.

slouží místní zásahové jednotce.

zdokonalování svých schopností a pří

Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si
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Jitka Holá

Tl u čen ský

Florbal, kynologové

zp ravod aj

Konec sezony ve znamení
neligových turnajů
V neděli 5. 5. pořádal tým Tachova flor

V sobotu 18. 5. muži B vyhráli v Ne

balový turnaj Play For Joy pro mladší žáky

zvěsticích finále Regionální ligy

a o týden později v sobotu 11. 5. další, ten

BLMF = Bohemia liga malého flor

tokrát pro přípravku. Naši hráči si vedli

balu 2:0 a 4:3 proti IBK PÄNDY

skvěle v obou kategoriích. Úspěšnější bylo

a tím si zajistili postup do 3. ligy.

družstvo přípravky, které si odvezlo

Ve dnech 31. 5.–2. 6. se konal již

bronzové medaile.

dvacátý ročník turnaje Florbal – Salming

Foto: Pavla Horová

O víkendu 18.–19. 5. proběhl v Plzni tradi

NISAOPEN v Liberci. Tlučnou reprezen

Závěr florbalové sezony se vydařil ve všech

ční turnaj Fat Pipe Open. Z našich druž

tovaly dva týmy florbalistů, kategorie pří

kategoriích, hráči i trenéři si mohou užít

stev se dařilo hlavně starším žákyním, kte

pravek a mladších žáků. Přípravkáři

zasloužené volno a na konci prázdnin se

ré posílené o dvě hráčky FBŠ Slavia Plzeň

odehráli pět zápasů v základní skupině,

všichni sejdou na tradičním florbalovém

vybojovaly bronz. Přípravka došla až do

všechny zápasy vyhráli a s přehledem po

soustředění, které se bude konat už po

čtvrtfinále a elévové skončili v šestnácti

stoupili do skupiny šesti nejlepších týmů

deváté a opět ve sportovním areálu na

finále.

své kategorie. Po pěti zápasech, které ode

Přimdě.

hráli s maximálním nasazením, obsadili

Děkujeme všem, kteří se florbalu věnují

zasloužené čtvrté místo. Mladší žáci

neúnavně po celou sezonu, obětují svůj

rovněž postoupili ze základní skupiny bez

volný čas a jsou vždy k dispozici. V první

jediné prohry. Z playoff byli vyřazeni až ve

řadě jsou to trenéři, bez kterých by oddíl

čtvrtfinále týmem z Tachova, přesto

nefungoval, ale stejně tak i rodiče, kteří

bojovali do úplného konce.

svoje ratolesti podporují ve sportovní

Na konci června při příležitosti ukončení

činnosti. Přejeme všem příjemné prožití

sezony se všichni členové oddílu spolu s ro

prázdninového odpočinku a v září se opět

diči sejdou na akci Laser Game v Plzni. Fi

všichni sejdeme v tlučenské tělocvičně po

nancování této hry je zcela v režii sponzora

sílení o nové hráče.

klubu, za což mu patří velké díky.

Jana Kňourková, Vlasta Růžičková

Foto: Daniel Roud

Závodní sezona kynologů zahájena na výbornou
Členové ZKO Tlučná úspěšně zahájili star Naše další členka p. Ludmila Skoka
tovní sezonu r. 2019 a mohou se pochlubit nová s fenou Jagira Aykmar nastoupila na
velice

pěknými

výsledky.

Ve

dnech závodní plac o týden později a v Bochovi

30.–31. 3. se uskutečnil 1. kvalifikační zá cích si s Jagirou vybojovaly 4. místo. Me
vod v Roudnici nad Labem, kterým se zá daile sice „bramborová“ a bronz unikl jen
vodníci nominují na mistrovství republiky o „malý psí chloupek“, ale nominace na Mi
všech plemen, které se v letošním roce koná strovství republiky v Horní Bříze je
ve dnech 15.–16. 6. v Horní Bříze.

potvrzena, a o to jde především.

V Roudnici nad Labem nastoupili na start O finiš závodního startu jara se postaral
naši členové p. Kateřina Müller se svojí p. Hynek Procházka a jeho Say Holubí
fenou Kizzy vom Falkenstock a předseda dům, když na mistrovství republiky ple
ZKO p. Jaroslav Kučera s Maik MiJI, mene rotvajler v Přestavlkách vybojovali
ukázali, co se svými svěřenci umí, jak jim to krásné 2. místo a zajistili si tím účast na
spolu „na place“ ladí a probojovali se na Mistrovství světa v Dánsku.
stupně vítězů – Katka s Kizzy krásné 2. mí Nominace na mistrovství republiky a mi
sto a Jarda s Maikem 3. místo. Krásná prá strovství světa se podařily podle představ.
ce a úžasná podívaná na obě dvojice, a hlav O tom, jak se na závodní cestě našim

informovat a věříme, že nějaké medaile

ně zajištěná účast na mistrovství republiky. úspěšným členům dařilo dále, Vás budeme

přivezeme. Držte nám palce.
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Jitka Davídková

Tlučenský
zpravodaj

Myslivci, skauti

Co se děje v mysliveckém kroužku?
Myslivost a příroda celkově je krásná, pro
to bychom se měli snažit ji udržet alespoň
v takovém stavu, v jakém ji máme. To vše
se snažíme dětem v našem mysliveckém
kroužku vysvětlit a hravou formou je nau
čit. S dětmi se staráme o napajedlo, krme
lec, snažíme se udržovat přírodu bez
odpadků a děláme různé jiné činnosti. Ta
ké si každý vysadil sazenici borovice, kte
rou má možnost pozorovat, jak se z ní stává
plnohodnotný strom.
Jelikož do přírody patří i včely, navštívili
jsme Sofronku, kde nás správce pan Miloš
Hanus provedl a velmi pěkně vysvětlil vše
o včelkách. Děti se dozvěděly velmi zají
mavé věci, soutěžily o drobné ceny a za od
měnu si odnesly domů svíčku, kterou

během schůzek naučila a vše zakončíme

Přejeme krásné a pohodové prázdniny

vlastní rukou stočily.

opečením buřtů.

všem.

Na závěr letošních schůzek plánujeme

V září se s dětmi opět sejdeme.

Vedoucí MS kroužku

soutěž – vlčata předvedou rodičům, co se

Dagmar Hauerová a Luboš Hauer

Skautské jaro ve znamení zábavy i práce
Jaro nejmladší členové střediska zahájili
víkendem v Klatovech, kde si užili mimo ji
né i výpravu na nedaleký vrch Hůrka.
7. dubna pak děvčata ze stejné kategorie
vyrazila do Plzně na závody Malé mlsné
opice, kde plnila úkoly na téma škola. O ná
sledujícím víkendu se 3 družiny zúčastni
ly základního kola Svojsíkova závodu,
jehož úkoly byly tentokrát situovány po ce
lé Plzni, a tak si děti vyzkoušely, jak se
zvládnou orientovat v městském prostře
dí. Družiny sice neskončily na postupových
místech, ale přesto si ze závodu odvezly
mnoho zážitků i inspiraci, co do příště vy
Foto: Tomáš Mathauser

lepšit.
Na Velikonoční pondělí se konala tradiční

pietního aktu u Pomníku padlých a 8. kvě

proti leukémii! Podařilo se jim vybrat

středisková výprava. Tentokrát jsme

ten několik členů strávilo výrobou nových

celkem 5 470 Kč a řidičům jako poděkování

namísto Bubnu vyrazili okolím Radčické

tyčí na teepee na tábor.

za příspěvek umyli čelní sklo auta. Děkuje

ho potoka a odpoledne jsme zakončili vý

1. června si skauti vzali na starosti pří

me všem, kteří přispěli!

stupem na rozhlednu Sylván.

pravy Pohádkového lesa a také jste je

Vrcholem sezony bude i letos tábor, ale

Na sobotu 4. května měl dívčí oddíl pů

mohli potkat na několika stanovištích.

o tom už si přečtete v příštím čísle.

vodně naplánovaný výlet, ale vzhledem

V pátek 7. června se členové střediska za

Nejen členům střediska přejeme krásné lé

k nepřízni počasí se nakonec sešel v klu

pojili na místní benzínce do společného

to plné nových zážitků a v září se opět tě

bovně a maloval na kameny.

projektu Junáka a Nadace pro transplan

šíme na shledání!

6. května se zástupci střediska zúčastnili

tace kostní dřeně pod názvem Společně
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Michala Mathauserová (Maty)

Tlučenský
zpravodaj

Horníci, seriál o hornictví

Tlučenští horníci zavítali na Slovensko
Ve dnech 17.–19. 5. se 6 našich členů
zúčastnilo akce Setkání hornických měst
a obcí Slovenské republiky. Setkání se
uskutečnilo v obci Lubietová v samém
středu

Slovenska.

Cestovali

jsme

autobusem s našimi přáteli z Příbrami.
V

Lubietové

bylo

setkání

zahájeno

hornickou mší v místním kostele, která
byla vedená v duchu hornických tradic. Ve
večerních

hodinách

Lubietová

vedl

starosta

hornickou

obce

slavnost

„šachtág“, u které se vždy baví všichni,
a při tom se popíjí pivní mast a pějí
hornické karmíny.
V sobotu byl připraven celodenní kulturní

Foto: Antonín Cubera

program, při kterém vystoupily i hornické

místními občany, kteří nabízeli domácí hornickým spolkem. Akce slovenských

zpěvokoly, každý se 3 písněmi. Odpoledne

pochoutky a sem tam byla i štamprlička. kolegů,

byla opět zkrácená mše a pak následoval

Po

hornický

program až do pozdních hodin.

průvod

obcí,

kterého

se

pentlování

praporů

ale

hlavně

obce

Lubietová

pokračoval (1 200 obyvatel), byla vysoce ohodnocena
a ukázalo se, že i malá obec za pomoci

zúčastnilo 66 spolků ze Slovenska, ale

V neděli jsme začali den pochoutkou ostatních spolků dokáže udělat špičkovou

i okolních států. Průvod byl vřele vítán

připravenou obecním úřadem a místním akci v malebném prostředí.
Marie Cuberová

Jak nachytat zloděje „baga“
Před fáráním na odpolední směnu jsem si

nádobky vysypal do otevřeného paklíku.

Honza. Postižený či vlastně přistižený si

něco v kanceláři psal, vtom se rozlétly dve

Vzniklou směs zručně promíchal, vrátil

ani nestačil rozmyslet nějakou námitku

ře a do nich vkročil horník jménem Jan.

zpět do paklíku a ten pečlivě znovu zalepil.

a kajícně doznal: „Tvoji skrýš na tabák

Hned po dání „zdařbůchu“ ze sebe vyrazil

V šachtě pak tuto návnadu umístil na

jsem jednou náhodou objevil a pak jsem si

otázku: „Kde máš to strouhátko na

místo, kam své bago vždycky dával.

občas na nějakou švestku přicpal a potom

inkoustové tužky?“ Odpověděl jsem otáz

Druhý den byl Honza na věži, kde nastu

sem tam i celý paklík vzal.“

kou: „Na co to chceš?“ „No přece na nějaký

puje a vystupuje mužstvo dříve, než vyjela

Honza bez velkého projednávání okamžitě

ho mizeru, co mi chodí na bago“, praví

první klec s osazenstvem ranní a číhal.

vyřknul ortel: „Dáš mi pět nových paklíků

Honza.

A povedlo se! Hned asi z druhé klece při

nebo ti příště přidám něco na hřbet.“

Když jsem strouhátko na tužky ochotně

stanuvší na věži vystoupil jeden z kamará

Tak byla prokázána vina a na místě uložen

přisunul k němu, čekal jsem, co se bude dít.

dů z ranní směny a Honzu okamžitě

i trest bez jakékoli účasti úřadů či sou

Honza hmátl do chlebníku (takzvané

upoutala fialová barva jeho huby. „A už tě

dů s hlasitým souhlasem obecenstva v tu

„brecko“ – počeštěné slovenské vrecko), vy

mám“, zařval Honza a hned postiženého

chvíli přítomného na věži.

táhl nový nenačatý paklík „Bači“, vyndal

chytil za blůzu pod krkem. „Tak jak ti

horní část strouhátka a obsah záchytné

chutnal můj tabáček?“ jízlivě se zeptal

Václav Veber
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