Sběr nebezpečného odpadu

Nedosáhli na stupně vítězů

Nemáte jak zlikvidovat nebezpečný odpad? Uvnitř listu
se dozvíte vše důležité.

Po fotbalovém jarním pádu poprvé za devět let neuspěli
ani tlučenští hasiči.
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Nýřaňanka vyplnila sluneční pouťovou neděli hezkými písničkami.
A tak dechovka, matka muziky, bavila všechny přítomné
v hasičské zbrojnici. Je tu podzim a pomalu se blíží závěr roku.
S posledními čtvrtletními zprávami k vám přijde i TZ.
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zprávy z radnice

4. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 20. 9. 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schválilo:
Návrh 3. úpravy rozpočtu
obce pro rok 2007.
Postup rady ve věci úpravy
prostranství u restaurace Na
Schůdkách po větrné smršti 7/2007 s
tím, že bude provedena úprava zeleně,
chodník napříč tímto parkem,
přemístění kontejnerů na separovaný
odpad, úprava parkovacích míst a
následně úprava přiléhající
komunikace k MŠ.
Postup rady ve věci opravy
fasád na objektu tělocvičny s tím, že
tato akce proběhne jako sponzorský
dar firem Sládek s.r.o. Tlučná a
BOST Stavební montáže s.r.o. Plzeň.

Zastupitelstvo dále vzalo na
vědomí:
Příslib
realizace
nové
kanalizace v ulicích Vrchlického a
Wolkerova, firmou Vodárenská a
kanalizační a.s. Plzeň v roce 2008.
Informaci hejtmana KÚ PK

poskytnutou starostům 18.9.2007 o
zpoždění dotací z EU. Toto se dotkne i
plánované intenzifikace ČOV v
Tlučné včetně plánovaných
rekonstrukcí kanalizačních stok v
ulicích K Háječku, Kozinova a
Tlučenské kolonii.
Připravil Václav Vítek

NOVÁ STŘECHA NA MALÉ BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak si mnozí z vás jistě všimli, malá budova základní školy dostala v
průběhu července a srpna krásnou novou střechu. Práce prováděla firma
S + V Stavo, s.r.o. ze Starého Plzence a celá akce stála 562 707,00 Kč.
Obecní úřad tímto děkuje panu Mgr. Petru Holubovi, který pomohl
zajistit financování výše uvedené akce formou příspěvku od firmy ČEZ,
a.s. ve výši 300 000,00 Kč.

"Veřejnoprávní smlouvu o
výkonu úkolů obecní policie" mezi
městem Nýřany a obcí Tlučná.
Opravy komunikace V
Rybníčkách včetně vstupů do
jednotlivých bytových domů.
V souladu se zákonem č.
183/2006 Sb. provedení úpravy
územního plánu obce Tlučná. Do této
úpravy budou promítnuty zároveň
schválené požadavky občanů.
Přijetí dotace od HZS ČR ve
výši 200.000,- Kč na pořízení
varovacího systému v obci (včetně
bezdrátového obecního rozhlasu) s
celkovými náklady 582.472,- Kč.
Výsledek výběrového řízení
na údržbu veřejné zeleně - sekání
trávy v letech 2008 a 2009 a uzavření
smlouvy s firmou Vladimír Zelenka,
Sady 5. května 8, Plzeň.
Přijetí dotace ve výši
31.840,- Kč od KÚ PK na činnost
SDH Tlučná.
Zpracování PD za účelem
možného získání dotace na zateplení
budov OÚ, DPS a čp. 113 (malá
budova ZŠ) z operačních programů
evropských fondů.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Obecní úřad vychází vstříc občanům - organizuje na

sobotu 20. října 2007 v 8 - 11 hodin
na parkovišti u kapličky
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Odebíráme staré televizory, pneumatiky, baterie, nádoby od barev,
koberce, lino, starý nábytek.
Železný šrot celoročně do kontejneru u hasičské zbrojnice.
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Noví občánkové
Dne 3.října byli na radnici již
tradičně přivátáni naši nejmenší
spoluobčané. Jelikož bylo pozváno 28
občánků musela se slavnost konat
nadvakrát z důvodu kapacity místnosti.
Do července se v letošním roce narodilo
již 30 dětí, z toho 19 chlapců. Dohromady
s prvním letošním vítáním v dubnu bylo
pozváno 45 dětí. Slavnostní atmosféra
byla tradiční, za což patří poděkování
Ing. Václavu Vítkovi, Mgr. Jiřímu
Plačkovi a hudebnímu seskupení
“Generace” p. Václava Volfa.
Vítali jsme:
Balázsovou Hanu, Bárka Matyáše,
Bauma Sebastiána, Bednářovou Adélu,
Bílkovou Michaelu, Boháčovou
Gabrielu, Čermáka Jakuba, Čermáka
Martina, Foldu Sebastiana, Koptíka
Lukáše, Koubu Jana, Koutníka
Kryštofa, Kudějovou Karolínu,
Kuttana Michala, Lišku Tomáše,
Matějku Petra, Parýzka Jana,
Paumovou Vendulu, Pečeného Davida,
Podešvovou Martinu,Součka Pavla,
Straku Václava, Stulíkovou Barboru,
Vaňkovou Lauru, Vojáčka Jana,
Voldřicha Jakuba, Zadákovou Annu
a Zoblovou Elišku.
předseda KPOZ Jan Mitrenka

Tlučná 2007

Tlučná má svůj
odznak
OBEC TLUČNÁ

Nejen pro sběratele jsou od
10. 10. 2007 k prodeji v trafikách U
Schůdků a Na Čampuli odznaky naší
obce.
Cena je předběžně stanovena na 25
Kč za tmavomodrý odznak a 100 Kč za
sérii pěti kusů (tmavěmodré,
světlemodré, bílé, červené a černé
záhlví).
Doufáme, že se odznaky budou líbit
a v trafikách dlouho nezůstanou.
Václav Vítek

Nové knihy
BELETRIE
Kessler, Leo - Smrtihlav
Kessler, Leo - V krvi a sněhu
Frýbort, Pavel - Vyjednávač
Smith, Wilbur - Řeka bohů. Vnitřní oko
Viewegh, Michal - Andělé všedního dne
Kraus, Ivan - Kdybys nebyla, vymyslím si
tě
Frýbová, Zdena - Milostí prezidenta
Kubátová, Marie - Haraburdí, aneb jak se
líhnou knížky
Calman, Stephanie - Deník nemožné
matky
Nosková, Věra - Obsazeno
Asensi, Matilde - Poslední velmistr
Czernin, Monika - Žila jsem příliš krátce
Obermannová, Irena - V pěně
Kulhánek, Jaroslav - Stroncium
NAUČNÁ
Zapletal, Miloš - Záhady a tajemství
Jaroslava Foglara
Deary, Terry - Surová a středověká Anglie
Bimbi-Dresp, M. - Velká kniha cvičení
Pilates
Dibelková, Irena - Pevnost a opevnění v
Čechách, na Moravě, ve Slezsku
Cawthorne, Nigel - Bitvy druhé světové
války
Feřtek, Tomáš - Křížem krážem po
českých horách pěšky i na kole
MLÁDEŽ
Wilson, Jacqueline - Cukrová vata
Bryant, Bonnie - Dívky v sedlech 23, 24
Lanczová, Lenka - Náhradní princ
Krulik, Nancy - Holka s rytmem v těle
Brezina, Thomas - 13 modrých koček
Svobodová, Vlasta - Tři týdny s Jarčou
MLÁDEŽ NAUČNÁ
Kocmanová, Ivana - Nauč mě počítat: s
Ofinkou hravě od 1 do 100
Lenk, Jaroslav Samson - Samsonův
hudební zvěřinec
Clarke, Phillip - Fakta a rekordy
Crummenerl, Ranier - Počasí
Köthe, Rainer - Elektřina
Lange, Harald - Pouště
Srdečně zve knihovnice
Vlasta Pospíšilová

Místní knihovna dále nabízí
využití Internetu zdarma
pro všechny obyvatele Tlu
Tlučné
čné
v otevírací dob
doběě knihovny.
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mezi hasiči

A je tady podzim

Mimořádné události.
V důsledku velmi suchého
počasí jsme byli požádáni 15.6.2007
správcem hřiště TJ Tlučná p.Divišem o
pomoc při kropení travnaté hrací plochy.
Kropení vlastními prostředky je v době
sucha nedostatečné. Vzhledem k velmi
dobré spolupráci jsme rádi pomohli.
15.6. byla naše jednotka vyslána
krajským operačním střediskem
/KOPIS/ k likvidaci požáru v prostoru
výcvikového kynologického areálu v
obci. Při příjezdu na místo bylo zjištěno,
že v daném prostoru nejsou již žádné
známky hoření. Pravděpodobně došlo
vlivem silného deště k samovolnému
uhašení.
25.6. jednotka vyjela k vzniklé
mimořádné situaci v obci následkem
živelné pohromy. Byl nahlášen padlý
strom přes komunikaci, po které vede
trasa MHD. Pomocí motorové pily byla
tato překážka odstraněna. Během této
činnosti byl velitel zásahu /VZ/
informován o dalších padlých stromech.
Tyto byly postupně odstraňovány. Na
místo události se dostavil starosta obce p.
Stanislav Volf a společné s VZ rozhodli o
dalším postupu odstraňování následků
živelné pohromy.

Při této příležitosti bych
chtěl občanům připomenout článek,
který vyšel v Plzeňském deníku s
názvem /Déšť a silný vítr řádil /, kde
je m.j. psáno: Děkuji hasičům z
Tlučné za okamžité nasazení své
posádky a techniky při likvidaci a
odstranění škod, které bránily v
běžném provozu dopravy.
Zasahovali zde jako profesionálové, i
když jsou jen dobrovolní. A za to jim
patří velké DÍKY.
J. Staněk.
Následující den 26.6. naše
jednotka po celý den pomocí motorové
pily odstraňovala padlé stromy a ulámané
větve. Byla provedena i provizorní
oprava střechy u rodinného domu na
Hlavní ulici č.p.244. Tento den bylo také
nahlášeno poškození střešní krytiny na
domu v Tlučenské kolonii. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že majitel
není přítomen, ale prostřednictvím
sousedů se jej podařilo informovat o
poškození střechy a byl požádán, aby se
dostavil na místo události. Hasiči
provedli provizorní opravu, bohužel
majitel se nedostavil. I takový je přístup
některých občanů.
1.7. byl nahlášen požár
plastového kontejneru v prostoru za
kapličkou. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že hoří papír, který byl
umístněn v těsné blízkosti kontejneru.

Díky pohotovosti občanů, kteří plastový
kontejner včas odtlačili nedošlo k jeho
poškození.
16.7. na rozkaz KOPIS HZS PK
vyjela jednotka k požáru lesního porostu
v katastru Pňovany s technikou CAS 32 T
815 v počtu 1+2. Tento počet ovlivnil čas
výjezdu 13.35.hod. Na místě požáru o
rozloze 100x100 metrů již zasahovala
družstva z Nýřan. Naše jednotka
prováděla kyvadlovou dopravu vody z
obce Pňovany. Z rozhodnutí VZ bylo
povoláno další družstvo z Tlučné, které
dostalo za úkol vystřídat již zasahující
hasiče. Celý zásah se konal za velkého
horka, proto to střídání hasičů.
Již druhý den vyjela jednotka k
technické pomoci. Jednalo o vyproštění
osobního vozidla z příkopu v blízkosti
koupaliště v Tlučné.
Přestože je sucho, požár, ke
kterému vyjeli naši hasiči nemělo na
svědomí počasí, ale nebezpečná hra dětí.
K požáru slámy na posečeném poli v KÚ
Tlučná v místní části „V Draganci“ jsme
vyjeli na rozkaz KOPIS HZS PK 31.7.
Požár o rozloze 60x60 metrů byl včas
zlikvidován.
K dalšímu požáru lesa vyjela
naše jednotka 5.8. do KÚ Nová Ves. Měli
jsme za úkol zajistit dálkovou
kyvadlovou dopravu vody. Na místo
požáru jsme dopravili 24. 600 l vody.
U požáru jsme bohužel zůstali
i 6.8. Hořela lesní paseka v obci Pňovany.
K zásahu byla pozvána jednotka HZS PS
Nýřany, JPO II Nýřany, JPO III Tlučná
a JPO V Pňovany. V obci bylo zřízeno
čerpací stanoviště a jednotky z Nýřan
a Tlučné prováděly dálkovou dopravu
vody. Jenom naše cisterna dopravila k
požáru 32 800 l vody.
9.8. byla naše jednotka
požádána o vyčerpání vody ze
zatopeného výkopu RD v Pankrácké ulici
v Tlučné. Jednotka zde zasahovala s
DA8-A30 a s pomocí kalového čerpadla
vodu odčerpala.
Při další akci, na kterou
vyjížděla 27.8.
naše zásahová
jednotka, se
nejednalo o požár.
Na požádání
m a j i t e l k y
rodinného domu v
ulici „K Háječku“
jsme v jejím domě
provedli likvidaci
sršního hnízda v
půdním prostoru.
Likvidace byla
zdárně provedena
pomocí 3ks
přípravku „Biolit“.

Pomoc mezi hasiči je ….
Jistě jste slyšeli o tom, že 5.září
vykolejil vlak v naší obci vlivem
technické závady. Na požádání
inspektora ČD naše jednotka zajišťovala
osvětlení prostoru nehody. V rámci dobré
spolupráce mezi hasiči, naše členky
poskytly v naší zbrojnici občerstvení pro
zasahující hasiče a pracovníky ČD. Proto
ten název. Vzájemná pomoc je vždy
samozřejmostí.

Spolupráce se sportovci…
Je již tradicí, že při lesním krosu,
pořádaném 9 září nechyběli ani hasiči.
Měli jsme za úkol kontrolu na
jednotlivých stanovištích
prostřednictvím vysílaček. V případě
nehody na trati jsme byli vybaveni
potřebným materiálem a schopni
případné poranění ošetřit.

Soutěže:
Na třetím ročníku soutěže o
„Putovní pohár Starosty obce“, který se
konal 23. června ve Vejprnicích od 14
hodin, jsme nemohli chybět. První ročník
jsme vyhráli a druhý ročník vyhráli
domácí. Už z toho důvodu jsme se do
Vejprnic vypravili, abychom se pokusili
putovní pohár opět získat. Daný úkol
jsme splnili na 200%. Muži i družstvo žen
se umístili na prvním místě a pro letošní
rok je putovní pohár v naší sbírce.
Na další soutěž jsme si zajeli do
sousedního Německa-Stelzendorfu, kde
se 4.srpna konala soutěž v požárním
útoku pod názvem „Mlýnský pohár“.
Družstva mužů a žen za doprovodu
několika hasičských příznivců se vydala
na cestu již 3.srpna. V den konání bylo
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krásné počasí a v silné konkurenci obě
družstva obstála. Ženy z 5. družstev
skončily na 3. místě. V mužích se o
prvenství utkalo 25 družstev a naši muži
obsadili 15. místo.
Na další soutěž si družstvo žen
11. srpna zajelo do Kostelce u Stříbra.
V požárním útoku získaly 2. místo a další
pohár do naší sbírky.
Tradiční pouťová soutěž se
konala 25. srpna v Nové Vsi. Muži zde
obsadili druhé a ženy první místo.
Účastí na memoriálu Václava
Kličky a Pavla Egermayera 1. 9. v
Nýřanech družstvo mužů a žen uctilo
jejich památku. Ženy obsadily třetí a muži
páté místo.

mezi hasiči
Jak již byla naše veřejnost
informována v listopadu roku 2006 byl na
náš sbor převeden bezúplatně od HZS PK
velitelské vozidlo Škoda Favorit 135 L.
Toto vozidlo si vyžádalo generální opravu
motoru i karoserie. Oprava stála desítky
hodin volného času několika našich

členů a blíží se ke svému závěru. Brzy
bude předvedeno veřejnosti a sami budete
mít možnost posoudit kvalitu našich
členů-opravářů. Jejich práce si velice
vážíme!
Připravil Lubomír Filip

Oslava hasičů.
Velice rádi jsme přijali pozvání
na oslavy 130 výročí založení hasičského
sboru v M. Touškově. Na oslavě, která se
konala 1.9. jsme představili náš prapor a
automobilovou cisternu CAS 32 T 815.
Oslavy byly zahájeny na Kostelním
náměstí výstřelem hasičského děla a
státní hymnou. Po projevech se průvod
hasičů a hasičské techniky přemístil na
místní fotbalové hřiště, kde na přítomné
občany čekal bohatý program.

Mladí hasiči.
Začátkem školního roku se opět
scházejí mladí hasiči ve své klubovně.
Schůzky se konají vždy od 16 do 18
hodin. Mladší mají schůzky v úterý a
pátek. Starší v pondělí a čtvrtek. Veškeré
informace budou podány během schůzek
od vedoucích Aleny Filipové nebo
Marcely Špachmannové.

I zásluhou naší...
5. září před 10 hodinou projížděl
naší obcí mimořádný vlak, který přes
Domažlice pokračoval až do Švýcarska.
Souprava historických osobních vagonů
o kapacitě 250 sedících a přibližně 100
stojících pasažérů byla připojena za dvě
parní lokomotivy. První byla známá pod
názvem „Šlechtična“, která byla
vyrobena v roce 1947 a druhá pod
názvem „Albatros“ vyrobená v roce 1946
obě v závodě „Škoda“. Na závěr vlakové
soupravy byl připojen jídelní vůz z
vládního vlaku, ve kterém jezdil president
T.G.Masaryk. Naše jednotka byla
požádána, aby ve stanici Vejprnice
doplnili vodou tyto dvě parní lokomotivy.
Proto název i naší zásluhou tento vlak
dorazil na místo určení.

Brigády.
Ani tato činnost není našim
členům neznámá. Desítky hodin je nutné
věnovat hasičské technice, výstroji a
výzbroji. Po každé mimořádné události je
nutné veškerý použitý materiál dát do
původního stavu, aby byl schopný
k dalšímu použití.

Úspěšná reprezentace Tlučné u sousedů ve Vejprnicích.
Veškeré dotazy a připomínky k naší činnosti je možno sdělit na:

www.hasici-tlucna.wz.cz.

9. ročník memoriálu Rudolfa Homolky
Uskutečnění tohoto již IX.
ročníku memoriálu si vyžaduje delší a
náročnou přípravu. Jedná se o denní, ale i
noční soutěž. Přestože jsme rozeslali přes
30 pozvánek soutěžním družstvům, do
čtvrtka 27.9., dva dny před soutěží, jsme
měli obavy o malou účast. Obavy byly i
ohledně počasí. Přestože hasiči jsou na
vodu zvyklí, soutěží se jim při sluníčku
lépe. Nakonec se v sobotu 29.9., v den
konání soutěže, počasí umoudřilo a při
startu odpolední štafety bylo pro
soutěžení ideální klima. Přihlásilo se
nám devět družstev, ale, to zrádné ale.
Některá družstva se pro nemoc omluvila,
některá se asi zalekla náročných disciplin
a proto své hasičské umění nakonec

předvedlo jen pět družstev.
Po odpolední velmi náročné
štafetě bylo následující pořadí: 1. místo
obsadilo zahraniční družstvo z NěmeckaStelzendorf, na druhém skončili domácí a
třetí byli hasiči z Holýšova.
Následovala přestávka, kterou
soutěžící a diváci využili k občerstvení a
výměně zkušeností. Rozhodčí, které
čekala noční soutěž byli seznámeni se
svými úkoly. K občerstvení byly klobásy,
maso na rožni, guláš a tradiční
bramboráky. Rozhodčí byli na cestu
vybaveni obloženou bagetou, kávou a
čajem.
Úderem dvacáté hodiny nechává
velitel sboru Jan Čermák nastoupit
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9. ročník memoriálu Rudolfa Homolky
družstva a podává hlášení starostovi
sboru Josefu Filipovi, který přivítal
starostu OÚ Stanislava Volfa a děti p.
Homolky, Vlastu Jarošovou a Vladislava
Homolku. Následoval odjezd dvou členů
sboru na místní hřbitov, k položení květin
na hrob Rudolfa Homolky.
Pak již nic nebránilo zahájení
noční soutěže. Prvním úkolem byla
rychlost ustrojení a po nezbytné kontrole
družstvo vyjíždí na trasu, kde plní ostatní
úkoly.
Při každé soutěži se přihodí
různé překvapivé situace. Ani tato nebyla
výjimkou. Nejmenované družstvo při
plnění jednoho úkolu špatně spojilo
hadici a voda vykonala své. Velitel tohoto
družstva chtěl nechat družstvo převléci do
suchého. Byl upozorněn rozhodčím, že je
čeká ještě přesun ve člunu po rybníku, aby
s převlečením ještě počkali. Jako by to ten
rozhodčí tušil. Při vstupu do lodě, šli jako
první ti těžší a pohroma byla na světě. Z
vody jim během chvilky koukaly jenom
přilby. I to se stává.
Celková soutěž proběhla bez
nehod a každé družstvo si odnášelo díky
sponzorům hodnotné ceny.
Prvenství si odvezli hasiči z
Holýšova, na druhém místě skončili
němečtí přátelé a třetí byli hasiči z
Kralovic. Čtvrté - bramborové místo
zůstalo u nás a pátí skončili hasiči z
Vejprnic.
Celou soutěž provázel svým
hlasem náš dlouholetý kamarád Mila
Pytlík se svou pomocnicí a naší členkou
Dominikou Volfovou.
Využívám této příležitosti a ještě
jednou děkuji všem sponzorům, kteří se
zasloužili o zdárný průběh tohoto
memoriálu.
Filip Lubomír
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Sourozenci paní Vlasta Jarošová a pan
Vladislav Homolka jsou pravidelnými hosty
zahájení noční části závodu.

Zásluhou OÚ

Ano, hlavně za finanční podpory
OÚ se mohli v polovině června členové
SPCCH Tlučná v rámci rekondice opět
seznámit s prostředím v Mariánských
Lázních. Z hotelu Kossuth, kde nám bylo
připraveno týdenní zázemí s příjemnou
obsluhou, jsme každý den vycházeli na
procházky po okolí. Během rekondice
jsme využili relaxační a inhalační
hodinový pobyt v solné jeskyni z 250
milionu let starých solných balvanů
pocházejících z Pákistánu a soli z
Mrtvého moře. Využili jsme i plavecký
bazén s vířivkami a saunou. Při
promenádě na kolonádě jsme si vyslechli
koncert švýcarského orchestru a jeden
večer jsme si i zatančili v hotelu Evropa.
Prostě jsme si týden v lázních odpočinuli,
každý podle svého zájmu.
Naše první sezení po prázdninách bylo 4.
září. I tentokrát to bylo s harmonikou Járy
Krebeše. Veselá nálada nás neopustila ani
po prázdninách. Nechyběla káva a
domácí zákusky.

Stalo se
Dne 13. října se konal další
pochod. Prošli jsme se po okolí naší obce
a své putování zakončili v hasičské
zbrojnici. Zde na účastníky pochodu
čekalo malé občerstvení. Nechyběla ani
tradiční
harmonika a přítomní se
dozvěděli o dalších akcích, které se budou
konat do konce roku.
Na tyto akce zve výbor SPCCH všechny,
kteří chtějí něco udělat pro své zdraví.
Nerozlučná dvojice moderátorů pan Miloslav Pytlík z Bolevce a Tlučeňačka Dominika Volfová.

Filip Lubomír
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Podzim patří
myslivcům
Podzim patří hlavně myslivcům.
Toto období přeje především lovu srnčí
zvěře, která je u nás nejhojněji
zastoupena. Předmětem lovu jsou hlavně
její slabé kusy, i když se někomu může
zdát počínání myslivců kruté je lov
nezbytný pro udržení zdravé populace.
Bohužel naše lesy nejsou bezedné, a proto
nejsou schopny uživit neomezený počet
zvěře. Velcí přirození predátoři v našich
lesích nejsou, a tak se musí příroda
spolehnout na svého nejméně dokonalého
živočicha, člověka, a důvěřovat mu, že
nastolí alesapoň částečnou rovnováhu na
svěřeném území.
Myslivci využívají v
podzimních měsících také posledních
strnišť a posekaných luk k lovu selat a
černé zvěře. Zvýšený zájem mají ale
myslivci v tomto období také o lov zvěře
pernaté, tedy zejména o kachnu divokou.
S přibývající vodní plochou, vzniklou v
zatopeném pískovém lomu, se stavy
kachen výrazně zvýšily. Častí návštěvníci
lesa si jistě povšimli také volavek
popelavých, labutí a dalších druhů
vodního ptactva, které vodní plocha láká.
V polovině října přijdou na
pořad dne bažanti. Stavy drobné zvěře
jsou v našich lesích tradičně na nízké
úrovni, proto ani letos nejsou očekávané a
a n i p l á n o v a n é v y s o k é ú l o v k y.
Zanedlouho přivítá myslivce nepříznivé
studené počasí, kdy od samého rána
zahaleni hustou studenou mlhou s ledově
pichlavým mrznoucím deštěm vyrazí se
svými loveckými psy a honci do
nerovného terénu, aby myslivecký
hospodář a trubači zahájili honební
sezónu. Myslivost není jen střelba a lov,
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ale hlavně práce na ochraně naší přírody,
péče o zvěř, láska k ní a hlavně
dodržování tradic a zvyků.
Připravila Lenka Václavová

OS Okrašlovací
spolek Tlučná a
višnice
V době od začátku prázdnin až
do zahájení školního roku většina našich
členů lenošila na zahradách, protože
komu se na jaře nelení, tomu se o
prázdninách lenoší. Rozjeli jsme se do
všech koutů světa, ale i do okolí Plzně, a
to na kolech nebo i pěšky, ve větších či
menších skupinkách. Menší skupinka,
pod vedením Petra Denka, našlapala
mnoho kilometrů při poznávacích
výšlapech. Větší skupinka cyklistů na
závěr sezóny vyrazila na Hracholusky,
kde si dala "menší" gáblík a s
mezizastavením v Rochlově, kde byly
právě dožínky, našlapala pěkných pár
desítek kilometrů. Každá akce se
dopodrobna rozebírala při večerním
posezení většinou až do rána.
Tečkou za letošním snažením

I takovou hezkou kompozici podzimu, jsme
mohli vidět v parku u autobusové zastávky.
Bohužel jen chvilku. Díky vandalům.

Nočním pochodem a táborákem se skupinka tlučenských dětí a rodičů rozloučila s prázdninami.

byl zájezd do Litoměřic na Zahradu
Čech. Jako vždy nám přálo počasí a
autobus, do posledního místa obsazený
spokojenými zahrádkáři, dorazil večer
17. září zpět do Tlučné.
Teď už jen sklidit bohatou
úrodu, zazimovat zahrady a uložit se k
zimnímu nicnedělání. Za OS OS Tlučná a
višnice
Antonín Cubera

Biblický
kroužek pro děti
Právě v těchto dnech dostávají
děti na nižším stupni ZŠ v Tlučné od
křesťanského Sboru sv. Petra pozvánku
na Biblický kroužek.
Náplní kroužku bude vyprávění
prastarých biblických příběhů a povídání
si o nich. Děti se dozvědí, kdo byli Adam a
Eva, uslyší o Noemovi a potopě, o stavění
Babylónské věže a zmatení jazyků, o
silákovi Samsonovi a Delíle, o důvěře
Davida v boji proti Goliáši, o
Šalomounově moudrosti, jak se ocitl
Daniel ve lví jámě, o Mojžíšovi, jak
vyvedl Izrael z egyptského otroctví, o
narození a životě Ježíše, zvaného Kristus,
atd. Druhou část každého setkání budou
vyplňovat znalostní a dovednostní hry
uvnitř i venku, případně také jednoduché
rukodělné práce.
S dětmi bychom se pravidelně
scházeli 1x týdně v odpoledních hodinách
na dobu cca 1 hodiny, a to v jedné ze tříd
Základní školy v Tlučné. Uvidíme jaký
děti projeví zájem o tuto novou aktivitu v
naší obci.
Tento kroužek, pořádaný naším
křesťanským sborem, nabízí dětem
určitou alternativu k jejich obvyklému
trávení volna. Děti budou moci poznat, že
duchovní vývoj je stejně důležitý, jako
tělesný. Také se seznámí se základy
křesťanské víry, na které stojí dnešní
evropská civilizace a kultura. Budou díky
tomu schopni lépe se orientovat v
problémech dnešního světa. Dalším cílem
setkávání nad Biblí je dětem ukázat, že
existují i jiné hodnoty, než je hromadění
majetku, a že existují i jiné způsoby řešení
konfliktních situací v životě, než je zloba,
nenávist a násilí.
Navštěvování kroužku je zcela
zdarma a je možné docházku kdykoli
přerušit či ukončit. Do kroužku se lze
přihlásit i kdykoli v průběhu školního
roku.
V případě dotazů se prosím
obraťte na vedoucího kroužku, Petra
Krákoru, tel. 723 237 679.
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Kapka 2007
Ve dnech 15.-17. června
probíhala po celé republice humanitární
akce Nadace pro transplantace kostní
dřeně a Junáka, svazu skautů a skautek
ČR. I letos tlučenští skauti a skautky
umývali přední skla automobilů na
tlučenské benzince a řidiči pak přispívali
do zapečetěné kasičky. V Tlučné se
vybralo 1459 Kč. Děkujeme všem, kteří
pomohli.

Letní tábor, 7.7.21.7.2007 Rozněvice
Letošní tábor se nesl v duchu
oslav. Král Michael a královna Janika
sezvali mnoho hostí na oslavu křtin syna
Matyase. Hosté byli rozděleni do šesti
rodů, každý měl svoji vlajku se znakem
nějakého zvířete. Byla uspořádána
velkolepá hostina, a poté šli hosté nabrat
síly na 14 dní oslav. Ale pak se to
přihodilo! V noci hradní stráž spatřila
skupinku skřetů a pohotově jednoho z
nich zadržela. Od skřeta se nic
nedozvěděli a navíc při výměně stráží
utekl. Ale zanechal vzkaz v ohavném
skřetím jazyce. Ráno už nebyla nálada na
oslavy a družiny se vypravily pro radu a
klíč k písmu za královským mágem.
Našly ho však v mdlobách a když jej
vzbudily, řekl jim, že měl vidění. Vidění
plné strašlivých výjevů, ve kterých se
míhali skřeti a obrovská skřetí vojska.
Plenili města, zanechávali zkázu.
Zajímavé bylo, že uprostřed obrazů byl
kámen. Kámen plný moci, který
zlověstně světélkoval.
Skřetí vzkaz však mág
nerozluštil, ale dal radu jak se dostat k
učiteli, který písmo zná. Nakonec ze
vzkazu vyplynulo jen to, že skřeti jsou už
blízko. A tak se další dny všichni
zdokonalovali v dovednostech a
utužovali fyzičku. Jenže potom byly
přístupové obchodní cesty obsazeny
skřety a zásoby potravin zablokované.
Ale nakonec se jídlo obstaralo a družiny
se vydaly prorazit skřetí blokádu. To se
sice povedlo, ale hned nato v noci skřeti
přepadli město a zapálili ohně. Naštěstí
hradní stráž skřety odehnala. Jenže ráno
se k táboru přiblížila skupina skřetů, kteří
bubnovali a troubili na rohy. A proto jsme
se začali dobře připravovat na boj. Rytíři
pak vyrazili do boje a skřety na chvíli
zahnali. Večer však proběhla klíčová
bitva, kde naštěstí čekala skřety zdrcující
porážka. Další dva dny se odpočívalo
nebo se hrály královské hry. Poté, co
družiny pomohly mágovi, se dozvěděly,
že dračí kámen se nachází na starém hradě
Gutštejně, kde číhala poslední horda
skřetů. Tam se družiny vypravily, skřety
uspaly speciálním práškem a ukořistily
dračí kámen.
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Ihned po návratu byl vyslán
nejrychlejší posel k dračímu pánovi se
zprávou, že dračí kámen byl nalezen a je v
bezpečných rukou. Následující den byl ve
znamení oslav. Konaly se rytířské turnaje.
Na odpolední hostinu dorazil posel od
dračího pána. Převzal si kámen a za
projevenou statečnost, sílu, důvtip a
inteligenci při získávání kamene každého
z rytířů odměnil.
Dobro opět zvítězilo nad zlem a
my jsme se mohli vrátit zpět do
skutečného světa. Už zbývá jen vše
rozebrat a zabalit. A s hezkou
vzpomínkou na prožité dobrodružství
odjet domů.
Kikina

Zahajovací schůzka
střediska 2007

licence a navíc nás poctivce okrádali. My
jsme se jich ale nezalekli a s pomocí
správců parku jim to pěkně nandali.
Nejlepšími lovci se stali: Filda, Maruška a
Lucka S. Když jsme rezervaci zachránili
před hladem, domluvili jsme se, kdy
budou družinové schůzky. Společně jsme
pak vyrazili ke klubovně.
Miry

Družinové schůzky 2007/2008
Družina Rádce
Bobři
Prásky
Puštíci Jarry
Vydry Nedělka, Mates
Káňata Vojta
Sněženky Miry, Inu
Veverky Kikina, Lucie
Berušky MatyPat

Začátek
Pátek 16,00
Pátek 16,30
Čtvrtek 16,00
Čtvrtek 16,00
Úterý 17,00
Úterý 16,00
Pátek 15,00

Prázdniny jsou již za námi, a tak
jsme se 8. 9. 2007 sešli u klubovny na
zahajovací oddílovou. Počasí nám moc
nepřálo, ale to nás neodradilo. Společně
jsme vyrazili do lesa za šachtou, kde nám
Šiky pověděl o jedné africké rezervaci, ve
které se přemnožila zvířátka. Našim
úkolem bylo zvířátka odchytit a prodat je
do ZOO po celém světě. Mělo to ale
háček. V rezervaci, krom nás, povolaných
lovců, lovili i pytláci, kteří lovili bez
U příležitosti 70. výročí úmrtí T.
G. Masaryka se 14. 9. 2007 v Plzni na
Masarykovo náměstí konal vzpomínkový
akt. Magistrát města Plzně požádal skauty
o spolupráci při kladení věnců. Tlučenští
skauti byli u toho, konkrétně Josef Takáč Prásky, Kristýna Václavová - Týna a
Michaela Rybková - Ryba. Jak jim to
slušelo, se můžete podívat v galerii na
našich stránkách.

http://junak.tlucna.cz
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sport

Společenské akce 2007
Říjen
Drakiáda
Listopad Posezení s harmonikou
Ukončení fotbalové sezony
Prosinec Výr. čl. schůze SPCCH - mikulášská zábava
Mikulášská zábava pro děti
Zastupitelstvo obce
Výroční schůze hasičů
Předvánoční posezení v DPS
Zpívání u stromečku

na plakátech
6. út. 17.00
na plakátech
1. so. 15.00
2. ne. 14.30
6. čt. 17.00
8. so 15.00
19. st. 10.00
20. čt. 16.30

has. zbrojnice
restaur. Na Hřišti
has. zbrojnice
restaur. Na Hřišti
has. zbrojnice
has. zbrojnice
DPS
areál ZŠ

významná jubilea - významná jubilea

90.let

Helena

Narodila se v
Zahrádkách u Nepomuku. V roce
1955 se s rodinou přistěhovala do
Tlučné. S Manželem vychovala
dvě dcery. Pracovala na poli v
rodinném hospodářství. Velice
ráda zpívala a tancovala. Dnes už
jí nohy sice tolik neslouží, zato
humoru má na rozdávání. O tom
se přesvědčili i starosta obce p.
Stanislav Volf a předseda KPOZ
p. Jan Mitrenka, kteří přišli
popřát i s malým dárkem. Na
otázku, zda nepotřebuje k
podpisu do obecní kroniky brýle
odpověděla: "Ty nosim, jenom
abych se cítila důležitější".
Devadesát let života je
velice důležitá událost naší obce.
Ať tedy máme další důvod k
takovýmto příjemným
návštěvám.
Do dalších let hodně
zdraví přeje
Václav Volf a redakce TZ

100 let tělovýchovy
v Tlučné
U příležitosti stého výročí
založení tělovýchovy v Tlučné se
připravuje bohatá publikace o činnosti
této organizace a jejích významných
akcích a osobnostech.
K zakoupení bude v průběhu
příštího roku na akcích, pořádaných
tlučenskou tělovýchovou, a to v knižní
podobě i formou CD.
Věříme, že veřejnost získá koupí
hodnotnou autobiografii naší
tělovýchovy z let 1908 - 2008.
Václav Volf
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Lesní kros 2007
V zamračeném a chladném
počasí se konal tradiční lesní kros, který
proběhl jako vždy - druhou neděli v
měsíci září. Letošní běh vyšel na 9. září.
Tento běh má dlouholetou tradici.
Byl založen v roce 1981.
Zakladatelem závodu je dlouholetý
tlučenský běžec Miroslav Fait. Závod
probíhá na fotbalovém stadionu a v
krásném podzimně zbarveném lese
zvaném Doubrava. Start prvních
vložených závodů byl zahájen startérem
v 9:30 hodin. Za značného povzbuzování
svých rodičů a přátel se řítilo 124 dětí
vstříc vítězství na tratích 50 m až 1000 m.
Nejúspěšněji si vedly tlučenské děti v
kategoriích - mateřáci, předškoláci,
1. třída hoši i dívky zde obsadily
1.-3.místo. V kategorii 2.-3.třída dívky
bylo nejvíce závodnic a to 20. Jinak si
všechny děti z Tlučné, ale také i okolí,
zaslouží pochvalu. Jen tak dál.
Hlavním závodem je běh mužů
věkové kategorie 18 - 39 let. Společně s
nimi startují muži a ženy ostatních
věkových kategorií. Závod se běžel jedno
kolo (1000 m) a tři kola (2 860 m) a jen
ženy běžely 1 okruh malý a 1 okruh velký.
Start 33 mužů a 13 žen byl ze stadionu
zahájen v 10,30 hodin.
Čelo závodu zaujal hned po
startu Jiří Voják z Domažlic a své místo si
udržel až do cíle s časem 0:33,36.
Celkovou druhou pozici s časem 0:35,02
zaujal Minařík Petr ze Zlína. Třetí skončil
Weber Tomáš z Tatranu Chodov.
V kategorii veteránů 40 -49 let
zvítězil Petronjuk Viktor z Kovošrotu
Praha a v celkovém pořadí byl na 4. místě
s časem 0:35,17. U veteránů 50-59 let si
běžel pro vítězství Razým Vladislav z SC
Plzeň a v kategorii muži nad 60 let vyhrál
Janový Petr z AC Trial Plzeň.
V kategorii žen 18-34 let byla
zlatá Havlová Pavla z PSK Olympu
Praha. Stříbrná Petronjuková Mirka z
Kovošrotu Praha a bronzová Beroušková
Kateřina. V této kategorii běžela i
tlučenská Reissová Petra, která se
umístila na krásném 7. místě. V kategorii
35 a více let byla nejlepší Zahálková
Jindra z Chlumčan.
Pro každého závodníka bylo
připraveno v cíli teplé občerstvení.
Slavnostní vyhlášení vítězů všech
kategorií se konalo po doběhnutí všech
závodníků. Po vyhlášení těch nejlepších
nechyběla ni oblíbená bohatá tombola a
guláš.
Letošní ročník připravili
pořadatelé neobyčejně pečlivě. Za
pomoci 28 sponzorů, Obecního úřadu
Tlučná a ASPV Tlučná se závod opět
vydařil. Všichni si zaslouží pochvalu a

sport
poděkování za dobrou spolupráci při
pořádání. Velký dík patří sponzorům bez,
kterých by se závody neuskutečnily. A též
děkujeme členům ATLETCLUBU
Nýřany, kteří po celou dobu pracovali
jako rozhodčí. Sportu zdar a běhu zvlášť.
S přáním opětného shledání v
příštím roce.
Iveta Zelenková
Ženy:

1. Havlová Pavla, PSK Olym Praha
0:16,19

2. Petronjuková Mirka, Kovošrot
Praha 0:16,24

3. Beroušková Kateřina, Mílaři
Domažlice 0:16,36

Muži:

1. Voják Jiří, Mílaři Domažlice
0:33,36

2. Minařík Petr, AK Zlín 0:35,2
3. Weber Tomáš, Tatran Chodov
0:35,7

Tlucenský
zpravodaj

sport

Umístění dětí
Na prvním místě ve své
kategorii skončili:
Radka Staňková, Filip Hrbek, Tereza
Razímová, Filip Březina, Anna Koubová
a Denisa Matějková.
Druhá místa obsadili:
Emilie Brudnová, Marek Soukup, Marlen
Mikulová, Jan Hurt, Simona Vašáková,
Marek Homolka, Andrea Zelenková,
Lukáš Mudra a Jan Rolník, který jako
jediný z vyššího stupně ZŠ se umístil
mezi soupeři z atletických klubů.
Na třetím místě stanuli:
Andrea Kalivodová, Pavel Soukup,
Barbora Břendová, Daniel Palecký,
Jakub Stauber, Kateřina Jandová, Matěj
Kouřil a Vendula Hrbková.
Závodu dětských kategorií se
zúčastnilo celkem 124 dětí.

Bohoušovy body, góly
Již několik let soutěží čtenáři
Plzeňského deníku o nejlepšího tipaře
svého okresu. Soutěž probíhá dvakrát do
roka (podzim, jaro) a má třináct kol. Pro
tlučenské sázkaře se vybírají utkání
okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih. Soutěže
se zúčastňují nejen muži, ale v nemalém
počtu i ženy a není výjimkou účast celé
rodiny. Počet tipujících se obvykle
pohybuje kolem sedmi set. Proto úspěch
desítky nejlepších si zasluhuje obdiv.
Největší samozřejmě patří vítězi.
Letos na jaře tato pocta náleží

Bohuslavu Englmaierovi. Štěstí ho
neopustilo ani v posledním kole, kdy se ve
většině případů rozhoduje o setrvání či
sestupu klubů. S 85 body se tak stal
vítězem a získal právo účastnit se
dodatkové soutěže, která se týkala pouze
okresních vítězů. Ani zde nezklamal a
obsadil třetí místo.
A tak trochu přijde líto, že na
našeho tlučenského vítěze pořadatelé
jednoduše zapomněli. Omluva přichází s
několika měsíčním zpožděním a místo
obvyklé barevné televize jen MP3

přehrávač s pohárem a knihou. "Ještě, že
je o houbách, z té knížky mám opravdu
radost", prozradil dlouholetý hráč a
fanoušek TJ Tlučná, kterého kamarádi
přezdívají Bulhar.
Nutno dodat, že pocit desítky
vyvolených z tlučenských občanů už
zažili například Zdeněk Gerl, Jaroslav
Mach nebo Miroslav Diviš, kterému letos
na jaře nevyšlo pověstné poslední kolo a z
desítky vypadl a obsadil i tak velmi pěkné
14. místo.
Hodně štěstí v Tip lize přeje všem
Tlučeňákům
Václav Volf.

Výstavní psí stopy
Tlučenský kynologický klub se
v tomto roce může pochlubit nejedním
pěkným úspěchem svých čtyřnohých
krasavců, kteří se neztratili na
významných soutěžích tohoto odvětví.
Milan Brunovský se psem
Britem jsou účastníky seriálu Mistrovství
ČR německých ovčáků. Další úspěch
zaznamenal Hynek Procházka se psem
Vašonem na MS v Německu. Jejich 26.
místo určitě stojí za zmínku a my budeme
doufat, že tato dvojice neusne na
vavřínech a v silné konkurenci dojde ještě
dál. Z republikové výstavy rotvailerů si
letos přivezl první místo pes Fax a jeho
cvičitel Hynek Procházka ml. měl určitě
velkou radost.
A jak se tito chlupáči cvičí?
Místní kynologický klub by rád připravil
v příštím roce pro širokou veřejnost
ukázku alespoň jednoho z mnoha
tréninků. Máme se tedy na co těšit.

Tlučenští tip ligoví tipaři. František Modrý (vlevo) a prozatímní král tipařů Bohuslav
Englmaier.

Za TZ přeje další pěkné úspěchy
Václav Volf.

Tlucenský
zpravodaj

sport

Fotbalisté po sestupu, opět hledí jenom vzhůru
Stanislav Kamarýt

osobnost sportu

Mirka Troubilová

Novým trenérem prvního
mužstva tlučenských fotbalistů se stal 46
letý Stanislav Kamarýt. Do svých 22 let
bydlel a hrál v sousedních Nýřanech. Poté
se odstěhoval do Stoda, kde bydlí dodnes.
Na jihu Plzeňska hrál za Sokol Líšiná a
Slavoj Stod. V Sokole Líšiná též působil
jako předseda TJ a fotbalového oddílu. Ve
Slavoji Stod ve svých 39 let ukončil
hráčskou kariéru a věnoval se mládeži a
práci ve výboru. Poté jeden a půl sezóny
vedl jako trenér oddíl Hradce u Stoda.
Následovalo angažmá ve Slávii
Vejprnice, kde rok vedl "B" mužstvo v I.
B třídě a dva a půl roku pracoval jako
asistent u divizního mužstva. Letos v létě
byl osloven funkcionáři z Tlučné, zda by
nechtěl trénovat zdejší fotbalové
mužstvo. Domluva byla rychlá, s tím, že
se společně pokusíme zastavit pád
tlučenského fotbalu. "Myslím si, že toto
mužstvo je velmi mladé a nadějné. Pokud
kádr vhodně doplníme a rozšíříme,
budeme poctivě trénovat, nemusí se
fanoušci v Tlučné o fotbal obávat. Pokud
se nám podaří mužstvu vtisknout systém
hry, můžeme pomýšlet na návrat
tlučenského fotbalu do vyšších tříd, kam
určitě patří." Slova nového tlučenského
trenéra jsou povzbudivou výzvou.
Vladimír Kouřil

Dnešní vydání zpravodaje
představí v rubrice významné osobnosti
tlučenské tělovýchovy a sportu ženu,
Mirku Troubilovou. Záminkou nám bylo
malé životní jubileum, které oslavila v
září a při této příležitosti si dovolím ještě
jednou popřát pevné zdraví, moc a moc
životního optimismu a pohody.
Mirka se výraznou měrou podílí
na chodu fotbalového oddílu jako členka
výboru, ale hlavně coby šéfka klubové
pokladny. Nutno podotknout, že finance
jsou vedeny vždy perfektně, přehledně a
se vší zodpovědností. Tady nezbývá než
dát podtrženou jedničku. Je velkým
fandou fotbalu, patriotem tlučenského
klubu, což podědila po svém otci.
Nevynechá jediné utkání "A" mužstva
doma a jezdí povzbuzovat i na hřiště
sousedů. Malým tajemstvím je, že dovede
hráče dost často rozmazlovat svými
kulinářskými specialitami, po kterých se
jen zapráší. Dovede se radovat z každého
vítězství tlučenských barev, naopak
porážky či špatné výkony nese velice
těžko. Řadu let působila i ve výboru celé
jednoty. Mirka zkrátka sportem žije, a to
je velice dobře. Je pravidelným
účastníkem TIP ligy v deníku a výsledky
nemá špatné. Takže Mirko, hodně radosti
s tlučenským fotbalem!
Jaroslav Netrval

Novinky z
fotbalového oddílu
Fotbalový ročník 2006/07 se
zapsal černým písmem do dějin
tlučenského klubu. "A" mužstvo
sestoupilo do I. B třídy a ani "B" mužstvo
neodvrátilo pád do třetí třídy. Nepodařilo
se zachránit ani jedno mužstvo a též žáci,
kteří hráli KS byli přihlášeni pouze do
okresní soutěže z výkonnostních důvodů
po odchodu několika hráčů do
dorostenecké kategorie.
Jediným pozitivem tak zůstává
udržení celého kádru "A" mužstva, nikdo
neodešel. Na vlastní žádost ukončil u
mužstva činnost trenér B. Kouřil a bylo
potřeba hledat nového kandidáta na tuto
funkci. Důležité pro oddíl bylo, že se
podařilo obsadit i funkci předsedy. Na
tento post kývl Pavel Hajšman, bývalý

aktivní hráč, současně rozhodčí. Do nové
práce se pustil s vervou a elánem. Na
trenérskou lavici po vzájemné domluvě
usedl Stanislav Kamarýt. Ten ovšem
neměl moc času na přípravu a seznámení
se s mužstvem. Letní přestávka není
dlouhá a do toho ještě dovolené. "B"
mužstvo povede i nadále L. Hnát, dorost
má na starosti J. Roskovec, žáky trénují P.
Mudra s L. Raisem, u minižáků zakotvil J.
Končel a úplně těm nejmenším vštěpuje
základy fotbalu St. Homolka. Jaké bude
konečné resumé po polovině soutěžního
ročníku budeme vědět v listopadu a
potom můžeme hodnotit jak jsme si vedli.
Co se podařilo nebo kde nás tlačí bota. Na
odstranění nedostatků bude zimní
přestávka.¨
Jaroslav Netrval
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