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To nejdůležitější ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 5. 12. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
VI. a VII. úpravu rozpočtu
obce Tlučná na rok 2013
Návrh rozpočtu obce
Tlučná pro rok 2014 a rozpočtový
výhled na roky 2015 až 2019.
Přijetí účelové dotace od
Plzeňského kraje na projekt
„Intenzifikace ČOV
Tlučná,
kanalizace Kamenný Újezd,

kanalizace Tlučná“ ve výši
1 000 000,- Kč.
Přijetí dotace od MV ČR
generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky ve výši
1 000 000,- Kč na pořízení požární
techniky.
Poskytnutí příspěvku
organizaci Junák Tlučná ve výši
35 000,- Kč.

Zamyšlení nad provozováním
sběrných dvorů
Hlavním cílem obcí bylo
nabídnout občanům výrazně lepší a
kvalitnější službu a možnost, jak nakládat
s odpady z domácností v souladu se
základními zásadami ochrany životního
prostředí obcí.Vzhledem k tomu, že se
vyskytly mimo těch převážně kladných i
některé negativní reakce ze strany
občanů, pokládáme za důležité
následující informace.
Někteří občané totiž poukazují na
to, a jistě mají ze svého hlediska pravdu,
že odbavení na sběrných dvorech trvá
déle, než kdyby odpad vysypali před
domem do popelnice či kontejneru, nebo
odpad odvezli bez třídění na skládku. Na
skládce komunálního odpadu se totiž
předpokládá, že z odpadů již jsou
vytříděné recyklovatelné složky, a vše se
ukládá do jedné kazety. Proto přímo na
skládkách odpadá čas přetřiďování.
Nevýhodou ukládání přímo na skládku je
pro občany finanční zatížení.
Sběrné dvory obcí, slouží
občanům, aby ušetřili svoji kapsu a mohli
víceméně zdarma uložit odpad, který se
nevejde do popelnic (objemný odpadsedačky, lina, koberce apod.), nebo se tam
nesmí ukládat (nebezpečný odpad),
anebo se jedná o odpad k recyklaci
(elektroodpad, kovy, sutě, tráva, větve,
pneumatiky, papír, plasty, sklo apod.).
Na každém sběrném dvoře stojí
kontejnery nebo místa uložení s
označením, co se kam má ukládat. Proto
se klade obrovský důraz na správné
zařazení a uložení do jednotlivých
kontejnerů. Jde o to, že mimo objemného
odpadu je tento již vytříděný odpad

předáván k dalšímu zpracování, a
především díky obsluze jsou odpady
odděleně shromažďovány a tříděny a
velká většina z nich je pak materiálově
využívána. Na zpracovatelských
koncovkách jsou ale velmi přísní - odpad
je při předání zařazen pod určitými kódy
odpadů dle legislativy (Katalog odpadů
ze zákona 185/2001 Sb.) a když nebude
obsah kontejneru shodný s uvedeným
kódem odpadu, hrozí i možné sankce ze
strany koncového zpracovatele.
Proto je nutné, jak je uvedeno v
provozním řádu sběrného dvora
schváleného Krajským úřadem životního
prostředí, že obsluha, která musí každého
zákazníka nejen zavést do systému, je i
zodpovědná za správné roztřídění
odpadů, taktéž dohlíží na ukládání
odpadu a jeho správné zařazení. Máme
špatné zkušenosti s tím, že bylo-li na

Poskytnutí příspěvku ve
výši 100 000,- Kč na úhradu
provozních nákladů a činnost TJ
Tlučná na rok 2014.
Úplné znění usnesení
o b e c n í h o
zastupitelstva je k
dispozici na úřední
desce OÚ a na
obecních webových
stránkách.
Připravil Ing. Václav Vítek
sběrném dvoře více zákazníků, vznikaly
zmatky, a tím spojené i pozdější
reklamace se špatným zatříděním.
Obsluha se tak dostávala do situace, kdy
se věnovala jednomu, a ostatní občané
nekontrolovaně házeli do kontejnerů i to,
co do nich rozhodně nepatřilo. Proto je
nutné dodržovat sice zdlouhavější, ale z
hlediska legislativy účinnější postup, aby
nedocházelo právě k těmto reklamacím.
Proto bychom chtěli apelovat na
občany, aby byli trpěliví a rozhodnou-li se
pro uložení odpadu na sběrný dvůr, aby
počítali s delší dobou odbavení a tím se
vyhnuli stresu.
Možná, že některým to připadá
zdlouhavé, ale věřte, že před 20 lety
taková vymoženost pro občany
neexistovala a lesy byly plné harampádí a
nebezpečných odpadů včetně televizí,
lednic, barev ,olověných baterií apod.
Za krásnější životní prostředí
Hana Cíglerová ekolog
Petr Volevecký Obchodní ředitel
EKO-SEPAR,s.r.o., provozovatel
sběrných dvorů obcí Zbůch, Líně,
Vejprnice, Tlučná, Nýřany a Třemošná.

Foto Václav Volf
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Nové
knihy
BELETRIE
Smith, W. - Bludný kruh
Kubátová, T. - Obětovaná
Brown, D. - Inferno
Lowel, E. - Nech minulost spát
Clark, M. H. - Pravdu znát nemusíš
Keleová-Vasilková,T. - Druhá
Hosseini, K. - A hory odpověděly
Deveraux, J. - Černý lev
Jackson, V. - 80 dní
Blake, A. - Evangelium prokletých
Viewegh, M. - Můj život po životě
Kačírková, E. - Po sezoně se nevraždí
Bauer, J. - Dárek pro mistra kata
Robb, J. D. - Smrtící vize
Körnerová, H. M. - Ve stínu erbu
Nowak, H. - Krvavý Sevastopol
Jakoubková, A. - Darovanému
manželovi na zuby nekoukej
Deaver, J. - Světové krimipovídky
Cussler, C. - Poseidonův šíp
James, E.L. - Padesát odstínů svobody
Day, S. - Nezkrotná. O muži, jenž by mě
chtěl zkrotit
Pötzsch, O. - Katova dcera a čaroděj
Vondruška, V. - Přemyslovská epopej IV
Roberts, N. - Zákon přitažlivosti
Bowen, J. - Kocour Bob
Mlynářová, M. - Zač je života loket
MLÁDEŽ BELETRIE
Stanton, A. - Pan Guma a skřeti
Laňka, D. - Dobrodružství Billa
Madlafouska
Blyton, E. - Tajemství zmizelého prince
Harrison, L. - Dívčí parta Žárlivost
aneb to si vypiješ!
Nachtmanová, P. - Bezcitné útoky ňader
Svobodová, V. - Když se máma s tátou
berou
Disney - Letadla
Brezina, T. C. - Brána času Magický
kámen Vikingů
Russell, R. R. - Deník mimoňky.
Příběhy netalentovaný pop hvězdy
Brezina, T. C. - Klub záhad. Škola hrůzy
Lebeda, J. - Medovníčkova
dobrodružství

NAUČNÁ
Bartlett, S. - Tarot od A do Z
Heaser, S. - Výroba šperků z
modelovacího stříbra
Zillmer, H. J. - Darwinův omyl
Bauer, J. - Za branami Prahy tajemné
stezky
Bauer, J. - Hříchy a vášně
přemyslovských králů
Sainio, C. - Háčkované krajkové luční
kvítí
Fliegelová, L. - Antonín Konrády
Fellner, S. - Milostné pletky v
habsburské monarchii
Strnadelová, V. - Radost z jídla
Strnadelová, V. - Radost ze zdravých
dětí
Mrázková, E. - Knížka o knížce
Čekanová, M. - S cejchem zákona 231
Škvárová, V. - Indonésie

Vítání občánků
Komise pro
občanské záležitosti
přivítala 9. října
letošního roku naše
nejmladší
občany
narozené v roce 2013.
Slavnostní akci
moderoval předseda
komise Jan Mitrenka. K rodičům
promluvil místostarosta obce Ing. Václav
Vítek. Obecní úřad věnoval každému
dítěti 500 Kč, knížku pro záznamy a pro
potěšení kytičku. Po zhotovení
fotodokumentace pak tuto také zdarma.
Program zpestřila již tradičně

KNIHOVNICE DOPORUČUJE:
HLÁŠKY HERCŮ PRVNÍ
REPUBLIKY
Autorka: Michaela KOŠŤÁLOVÁ
Spisovatelka předkládá čtenářům více
jak 500 známých i méně známých
hlášek z prvorepublikových filmů.
Srdečně zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová

Místní knihovna dále nabízí využití
Internetu pro všechny obyvatele
Tlučné
v otevírací době knihovny.

Webové stránky naší knihovny
najdete na adrese:

knihovna.obec-tlucna.cz
svým vystoupením hudební skupina
Generace pod taktovkou p. Václava Volfa
s doprovodem houslového virtuóza p.
Jiřího Homolky. Nutno podotknout, že
ani toto velmi dojemné vystoupení
nedokázalo děti rozplakat! Rodičům a
dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Jan Mitrenka
Přivítaní byli:

Novák Jan, Beneš Milan, Hauer
Jan, Vakeš Jan, Osoba Šimon,
Aubrecht Matyáš, Horová Eva,
Mašek Jakub, Traxmandlová
Natálie, Podaná Rozárka, Duffková
Tereza, Krapf Nikol, Hájková Eliška,
Novák Petr Lukáš, Kovaříková
Sofie.

Foto Miroslav Urban
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Mimořádné události
Červnové
povodně jsou naštěstí
již minulostí, ale
zásahová činnost naší
jednotky neustává. V
měsíci srpnu vyjíždíme
spolu s jednotkami HZS
PS Nýřany a JPO II.
Nýřany k požáru obilného pole v k.ú.
Nýřany, místní část „Humboldtka“. Další
požár jsme zaznamenali 16 . září v naší
obci, kde došlo k požáru plastové
popelnice. Obě události se naštěstí obešly
bez větších škod či zranění. Zatím
celkový počet mimořádných událostí,
které řešila naše jednotka v letošním roce
se zastavil na počtu 11 zásahů.

„Plamen“. Soutěžilo se v disciplínách
„Štafeta dvojic“ a „Závod požárnické
všestrannosti“. Z našeho kolektivu se
zúčastnila 3 družstva mladších a jedno
družstvo starších ve složení:
Mladší „A“ - Davidová Žaneta, Hocký
Adam, Vildová Adéla, Hranáčová Eva,
Tilňák Tomáš.
Mladší „B“ - Holoubek Ondra,
Špachmann Miloslav, Kubíková Zuzana,
David Matyáš, Hranáč Petr.
Mladší „C“ - Kašparová Veronika,
Hocká Anička, Liška Vojtěch, Vojáček
Jan.
Starší - Liška Milan, Kolář Vojtěch,
Kašparová Zuzana, Kašpar Pavel,
Loužek Václav.

První listopadovou sobotu se již
tradičně koná noční soutěž v Nevřeni,
která je zahrnuta do poháru Rady mládeže
okresu Plzeň - sever nesoucí název
„Nevřeňské bloudění“. Soutěžilo se v
disciplinách: džberovka, prostředky PO,
zdravověda, lanová lávka, poznávání
ohňů, topografie, uzlování, hod
granátem, motání hadic a kuželky. Z
našeho kolektivu MH se této soutěže
zúčastnila celkem 3 družstva mladších a
jedno družstvo starších dětí.

Významné události
Mezi významné události konané v
letošním roce bezesporu patří i oslavy
140. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů města Kralovice. Náš sbor
samozřejmě přijal pozvání svých kolegů
z Kralovic a dne 17. září jsme vyrazili

Mladí hasiči
Po skončení hlavních letních
prázdnin je tu opět zahájení činnosti
kolektivu mladých hasičů našeho sboru.
První zahajovací schůzka proběhla dne
6.9.2013, při níž byli rodiče a jejich děti
seznámeni s konáním schůzek a se
zahájením nového ročníku hry „Plamen“.
Na závěr tohoto zahajovacího setkání
proběhlo společné opékání buřtů. V
průběhu září se pro naše děti a nejen pro
ně uskutečnila velice zajímavá beseda s
policejním potápěčem. Všichni účastníci
besedy si tak mohli prohlédnout vybavení
policejních potápěčů a seznámit se s
jejich velice specifickou prací u policie.
Úlohy přednášejícího se zhostil
příslušník PČR pan Petr Hranáč, kterému
právem patří naše poděkování.
12. října 2013 se v Kožlanech
uskutečnilo zahajovací kolo hry
podpořit jejich kulturní a společenskou
akci do Mariánské Týnice, kde hlavní
oslavy tohoto významného výročí
probíhaly. Na nádvoří Mariánské Týnice,
kde se nachází galerie severního
Plzeňska, proběhl hlavní program těchto
oslav. Po slavnostním nástupu všech
přítomných hasičských jednotek a hostů,
následovalo přivítání praporů sborů a po
zaznění státní hymny se ujal slova
starosta SDH Kralovice pan Jiří Sklenář,
který přítomné seznámil s historií
kralovických hasičů od jejich vzniku po
současnost. Následovalo předávání
vyznamenání a ocenění členů sboru. Mezi
nejvýznamnější událost kralovických
hasičů jistě patřilo převzetí nového
praporu sboru z rukou starosty města
Kralovice pana Ing. Rudolfa Salfického.
Nechybělo ani požehnání nového praporu
knězem římskokatolické farnosti panem
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ICLi. Mgr. Řehořem Pavlem Urbanem,
Opatem administrátorem farnosti
Mariánské Lázně. Jako formu
poděkování za dlouholetou poctivou
práci na poli hasičském, připnula
starostka OSH Plzeň - sever paní Alena
Foldová k novému praporu pamětní
stuhu. Součástí oslav byla pro přítomné
připravena také výstava historické
hasičské techniky, dokumentů, dobových
uniforem, odznaků a medailí. V
odpoledních hodinách pak následovala
netradiční hasičská soutěž požárních
družstev v požárním útoku nesoucí název
„O pohár města Kralovice“. Této
zajímavé soutěže se zúčastnilo celkem 7
družstev mužů a jedno družstvo žen. Naši
borci ve složení Miloslav Špachmann,
Jan Bednář, František Vild, Zdeněk
Salivar, Kamil Křižan a Ivana Čermáková
vybojovali krásné 2. místo.
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Další soutěžní klání, které jsme na
sklonku letošní soutěžní sezóny
absolvovali, byla noční soutěž v obci
Všeruby. Soutěž požárních družstev v
netradičním požárním útoku nesoucí
název „Jde vo …..“ se uskutečnila dne
28.9.2013 a jednalo se o noční požární
útok s dětským vybavením na sklopné
terče. Náš sbor zastupovali J. Bednář, M.
Špachmann, K. Křižan, R. Jäger, Z.
Salivar a I. Čermáková.
Poslední soutěží v roce 2013, byl
„Memoriál Mildy Pytlíka“ v Plzni Bolevci. Družstvo mužů obsadilo 17. místo.

Konec měsíce srpna byl ve
znamení našeho memoriálu. Vzhledem k
velice smutné události, která nás všechny
potkala v podobě úmrtí našeho největšího
vzoru, pana Lubomíra Filipa, jsme se
rozhodli věnovat tento memoriál oběma
našim významným hasičům. A tak se
stalo, že dne 30. srpna proběhl první
ročník „Memoriálu Rudolfa Homolky a
Lubomíra Filipa“. V mužské kategorii nás
reprezentovali M. Špachmann, S. Klug, J.
Bednář, Z. Salivar, K. Křižan, R. Jäger a
L. Koptík. V kategorii žen pak A.
Filipová, E. Jägerová, I. Čermáková, J.
Stachová, M. Haišmanová, V. Kašparová.

dosáhla vždy naprosto stejného výsledku
a o konečném vítězi rozhodla až vložená
disciplína „přetah hasičskou hadicí“. Vše
nakonec dopadlo tak, že vítězem tajné
disciplíny v kategorii mužů se stalo
družstvo SDH Bolevec a v kategorii žen
pak družstvo domácích.
V letošním roce se Martin Bouda,
Stanislav Klug a Jana Stachová s Ivanou
Čermákovou rozhodli reprezentovat náš
sbor dne 14. září 2013 na vytrvalostní
soutěži v Příbrami. Tato soutěž nese
název „Běh do Svatohorských schodů“.
Dvoučlenná hlídka má za úkol zdolat
trasu s 289 schody s převýšením 80 metrů
a délce 560 metrů. Tato disciplína se plní
v kategorii mužů s dýchacím přístrojem
na zádech a v kategorii žen bez dýchacího
přístroje. Naše dvoučlenná hlídka žen
obsadila 12. místo s časem 7:41:69 a
hlídka mužů 24. místo s časem 6:10:46.
Zcela jistě se jedná o značně fyzicky
náročný závod a závodníci si při jeho
absolvování sáhnou na dno svých sil. V
tomto závodě platí, že vítězem je každý,
kdo tuto náročnou trať zdolá a já jsem rád,
že zde máme i naše zástupce.
Účast na soutěži požárních
družstev v Nýřanech je pro nás od samého
počátku povinností. Naší přítomností na
tomto hasičském klání chceme v první
řadě uctít památku našich kolegů a
kamarádů Václava Kličky a Pavla
Egermayera. Memoriál věnovaný právě
těmto „pánům hasičům“ se v letošním
roce konal v sobotu 21.9.2013. Na tento
již 10. ročník náš sbor vyslal družstvo
mužů ve složení: Špachmann Miloslav,
Bednář Jan, Křižan Kamil a Jäger Radek.

Trochu nás zamrzela celkově nízká účast
soutěžních družstev, ale přesto proti
našemu týmu mužů nastoupilo družstvo
SDH Bolevec a SDH Lochousice. V
kategorii žen pak SDH Lochousice. V
celkovém pořadí se naše obě družstva
nakonec umístila na druhém místě.
Vítězem v kategorii mužů se stalo
družstvo SDH Bolevec a v kategorii žen
pak SDH Lochousice. Zajímavá situace
nastala i u plnění tajné disciplíny. V obou
kategoriích se stalo, že dvě družstva

Na soutěžním okruhu, který vedl z Nýřan
přes Kamenný Újezd, Blatnice, Rochlov,
Heřmanovu Huť, Přehýšov a zpět do
Nýřan, plnila soutěžní družstva celkem
13 disciplin, které byly zaměřeny na
požární ochranu, ale také na dovednostní
úkoly. V konkurenci 10. družstev mužů
obsadilo naše družstvo 6.místo. Družstvo
žen si na této soutěži ve složení: Stachová
Jana, Holá Jitka, Kašparová Veronika,
Kocánková Anna a řidič Vlasta Žák vedlo
zdatně a obsadilo velmi pěkné 4. místo.

výcvik s technickými a věcnými
prostředky PO doplněný o nácvik
základních dovedností při tvorbě
přívodního, dopravního a útočného
vedení. Zatím poslední odborná příprava
v letošním roce, která se uskutečnila dne
27.10.2013 byla zaměřená na praktické
použití ejektoru při čerpání vody z
hloubek do 20 m a práci nad volnou
hloubkou pomocí lezeckého vybavení.

Soutěže

Odborná příprava
Od posledního vydání tohoto
zpravodaje absolvovala naše jednotka
celkem čtyři výcvikové cykly. První z
nich se uskutečnil dne 8.9.2013 a byl
zaměřený na praktický výcvik nositelů
dýchací techniky. Při tomto výcviku byl
kladen největší důraz na správné osvojení
praktických dovedností při používání
dýchacích přístrojů a jejich kontrolu či
údržbu. Největší pozornost byla
věnována nováčkům a začínajícím
hasičům v naší jednotce. Dva z nich pak
tyto získané znalosti uplatnili při
základním specializačním kurzu NDT 16
a po jeho úspěšném absolvování ve dnech
21-22.9.2013 se tak stali novými nositeli
dýchací techniky. 13. října pak
následovala teoretická odborná příprava
zaměřená na technické prostředky PO,
jejich obsluhu, použití a umístění na
našich vozidlech. Po teoretické části
následoval dne 20.10.2013 praktický

Připravil Jan Čermák
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Loket a
Františkovy Lázně
Dne 13.10.2013
naše organizace
SPCCH v Tlučné
uspořádala zájezd
autobusem na hrad
Loket. Počasí nebylo
nijak krásné, ale to nás
nemohlo nijak odradit.
jízdy jsme zastavili na parkovišti a vyšli
jsme do kopce ke hradu. Cestou byl vidět
hrad v celé své kráse a také mnohokrát
zvěčněn fotografickými aparáty. Řeka
Ohře se vine kolem hradu a v minulosti ho
činila nedobytným. Po příchodu k hradní
bráně jsme chvíli oddychovali a mezitím
byly zakoupeny vstupenky. Vyzvedl si
nás pan průvodce a zasvěceně nám
vykládal o historii hradu, jeho přestavbách a nálezech při vykopávkách. Mezi

Zesnul

Václav Lukšík

Foto Václav Karpíšek
majiteli hradu byla též matka Karla IV
Eliška Přemyslovna. Hrad sloužil hlavně
jako pohraniční mezi Čechy a Němci.
Hranice byla v blízkosti a řeka sloužila v
té době jako dopravní tepna. Okolo byly
neprostupné pralesy. Po zakoupení
Chebska Karlem IV se hranice dostala do
přibližné podoby, jak ji známe dnes.
Jelikož putování po hradu bylo
dosti namáhavé, zkusili jsme doplnit
energii v hradní restauraci a to bylo
výborné řešení. Rozloučili jsme se

posledním pohledem s hradem i městem
Loket a rozjeli se do nedalekých
Františkových Lázní. Tam jsme zamířili
do nového akvaparku , kde jsme se
věnovali vodním sportům, terapiím ve
výřivkách a dalším příjemným činnostem. Po dvou hodinách jsme zamířili k
domovu. Sláva nazdar výletu a
poděkování výboru SPCCH Tlučná za
příjemný a poučný den.

Zemřel náhle ve věku 79 let. Byl
dlouholetým pracovníkem obecního
úřadu. Již v dřívější době se v rámci akcí
„Z“ podílel na výstavbě tělocvičny, domu
s pečovatelskou službou, mateřské školy,
areálu TJ Tlučná a dalších. Velmi výrazně
se spolupodílel spolu s ostatními
spolupracovníky na vzhledu a čistotě
obce, její údržbě včetně zeleně, hřbitova
a ostatních veřejných prostranstvích.
Byl člověkem dobrého srdce,
velmi kamarádský, ochotný vždy
pomoci. Není lehké nahradit člověka tak
obětavého a ochotného. Byl také skvělým
tátou, dědečkem a pradědečkem. Jeho
životní zálibou a velkým koníčkem byla
„hasičina“. Od mládí pracoval v
kolektivu hasičů nejdříve jako aktivní
člen jednotky, později jako obětavý
funkcionář připravený vždy přiložit ruku
k dílu a pomoci. V tomto kolektivu
odpracoval tisíce hodin dobrovolné práce
a spolu s ostatními se podílel na zvelebení
objektu SDH Tlučná.
Je velmi obtížné psát o člověku,
jakým byl Václav Lukšík v minulém čase.
Bohužel nic jiného už nám nezbývá než
na něj v dobrém vzpomínat a vyjádřit mu
za vše poděkování. Čest jeho památce!
Stanislav Volf, starosta

Toulky přírodou

Připravil Václav Karpíšek

V listopadu jsme
se známými navštívili
zámek Chyše ve
stejnojmenném městě v
Karlovarském kraji.
Předkové
nynějších
majitelů, Lažanských,
získali zámek v dražbě.
Současná podoba zámku je ve stylu
tudorovské gotiky. K zámku patří i
rozlehlý park.

Zajímavé je i to, že na zámku
působil, jako vychovatel, spisovatel
Karel Čapek. Pobyt ovlivnil spisovatele
natolik, že se promítnul hned do několika
jeho děl např. Krakatit, Na zámku,
povídka Modrá chryzantéma.
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Roku 1967 byla před zámkem
odhalena busta Karla Čapka, dílo
akademického sochaře Josefa Adámka a
architekta Jaroslava Zbořila, připomínající zdejší Čapkův pobyt.

Součástí zámeckého areálu je i
panský pivovar. Chyšský pivovar je znám
kvasnicovým pivem PROKOP. Přírodní a
nefiltrovaná světlá jedenáctka, jantarová
dvanáctka a černá dvanáctka se dobře
hodí k dobrému jídlu ve stylové
restauraci, kde byla dříve sladovna.A
když budete mít štěstí, jako jsme ho měli
my, uvidíte i místního rodáka žokeje p.
Josefa Váňu st.

Protože bylo krásné počasí a
nedaleko na pravém břehu řeky Střely se
tyčila stolová hora Vladař jedna z
výrazných krajinných dominant jižních
výběžků Doupovských hor, tak jsme si na
její 693 m vysoký vrchol vyšlápli. Z
informační tabule jsme se dozvěděli, že
zde sídlili Keltové a na podzim roku 1421
se Jan Žižka s husitským vojskem
úspěšně ubránil přesile nepřítele a
ustoupil do Žatce. V současné době je část

Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Přišla k nám
zima. Pokud máme na
zahradě rostliny
náchylné na vymrzání,
je vhodné je chránit
chvojím nebo jutovou
tkaninou před mrazem. Trávník je vhodné
naposledy posekat, aby přerostlá tráva
nebyla pod sněhem a naposledy
přihnojíme. Odstraníme spadané listí,
které by pod sněhem tlelo a bylo by
základem pro houbové choroby.
Projdeme celou zahradu a zkontrolujeme,
zda mráz neuvolnil keře a stromky.
Pnoucí rostliny a živé ploty můžete právě
teď zmladit ořezem. Provádíme také řez
rybízů a bobulovin, vystříháme vinnou
révu - provádí se na tři očka a po
samotném seříznutí ošetříme uvolněnou
kůru proti škůdcům.
Pravidelně sundáváme sněhovou
pokrývku z jehličnanů, aby nezměnily
pod vrstvou sněhu tvar. Je čas na založení
nového kompostu, který dobře využijeme
na jaře. Obstaráme si semena rostlin,
které se musí vysévat v zimních měsících.

Už v únoru můžeme vysít muškáty,
begónie, hvozdíky. Přesadíme také
pokojové rostliny a už se můžeme těšit na
jaro, kdy se příroda probudí a
zahrádkářům začne pracovní koloběh
nanovo. Práce na zahradě vlastně nekončí
nikdy.
Pokud nepatříte mezi zocelené
jedince s dokonalou imunitou, nejspíše na
vás v průběhu zimy zaútočí nachlazení
nebo dokonce chřipka. Proto vám
nabízíme pár tipů, jak zůstat zdraví a fit.
Zásobíme tělo vitamínem C. Ten je hodně
v zelí, brokolici, dýních, červeném
hroznovém víně a špenátu.
A co si tak ze špenátu něco
ukuchtit?

Špenátový salát s ořechy
250 g špenátu, 2 jablka, 50 ml jablečného
octa, 1 šalotka, 3 lžíce včelího medu, 2
lžíce olivového oleje, 120 g vlašských
ořechů a drcený pepř a sůl podle chuti
Šalotku nakrájíme na plátky,
orestujeme na oleji, přidáme na plátky
krájená

Vladaře chráněna jako přírodní rezervace
a na úpatí je vybudována Naučná stezka
Vladař, pojednávající o přírodě,
archeologii a o zajímavých místech v jeho
okolí.
Výlet doporučuji všem těm, kteří
mají rádi turistiku a chtějí poznávat
neznámá místa.
Připravila Emílie Loužková

krájená jablka, ocet, med a koření a
dusíme asi 10 minut do změknutí jablek.
Do mísy dáme opraný, osušený špenát,
posypeme ořechy, přidáme vydušená
jablka i se šťávou a promícháme. Ihned
podáváme.
Dobrou chuť a příjemné vánoční
svátky plné klidu a pohody přeje za
Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Jitka Cuberová a Antonín Cubera
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Tip na jedinečné zateplení
Pokud uvažujete o zateplení domu
a hledáte kvalitní materiály za výhodnou
cenu, rádi bychom Vás seznámili se
zdravotně nezávadnou alternativou
zateplování vašeho bydlení. Dovolujeme
si Vás oslovit na základě zkušeností s
tímto materiálem na bázi přírodních
minerálů. Budeme rádi, když se i naše
obec a okolí bude moci pochlubit
rozsáhlou ekologickou a navíc překrásnou úpravou domů.
Díky přírodní směsi obsahující minerál
perlit, jsou obkladové cihličky použité na
fasádu na dotyk teplé a lehké, zcela z
přírodních materiálů.
Jak je patrné z obrázků , první
takové „alternativní zateplování“
proběhlo na domu V Rybníčkách č. 579580.

Pro volbu nových minerálních
způsobů zateplování jsme našli
nejméně tyto důvody:
* Použitelný pro všechny typy staveb
*Provětrávaná stavba (žádná vrstva
nevytváří podmínky vzniku plísně, a to ani
v bytě) Tato technologie nepřehrazuje
žádnou vrstvu stěn.
*Vynikající izolační schopnosti (i
přírodní materiály umí velmi dobře
izolovat) nejen umělé hmoty mají dobré
izolační vlastnosti.
*Vysoká životnost (několikanásobně
delší životnost než u polystyrenu - lehce
vás „přežije“). Zde jsem slyšel zajímavý
nápad, že je taková investice účelnější,
než třeba důchodové zabezpečení. A to
nejen z finančních důvodů, ale i z hlediska
zdraví.
*Stálobarevnost (ve srovnání s
fasádními barvami časem nevybledne).
*Odolnost proti mechanickému
poškození (materiál nevyklovávají ptáci,
nemusíte mít strach, že stěnu poškodí míč
nebo kámen apod. A pokud by přeci jen
poškodil, cihlička se vymění).
*Odolnost proti popraskání (mikropóry
zvyšují pružnost použitého materiálu a
také se nescvrkává s časem jako umělé
hmoty).
*Přírodní materiály (bez karcinogenních umělých příměsí).
*Nezadržuje v bytech radioaktivní
radon (toto je nové důležité zjištění na
základě celostátního měření-dokonce na
tomu byl věnován celý pořad v
Č.Rozhlase).
*Velmi estetické (zde je zjevné, jak si
kolemjdoucí prohlíží i estetiku nového
domu).

*Cenově dostupné (jen asi o třetinu
dražší pořizovací náklady ve srovnání s
polystyrenem).
2. HLAVNÍ EKO-KOMPONETY:
Přírodní fasádní izolační cihly, přírodní
minerální vata.

Bližší informace, včetně případné
ukázky materiálů přímo zde v Tlučné č.
579. Možno psát na e-mail
reiss@tiscali.cz , nebo Vám vše
předvede správce domu.
Připravili Ota Reiss a Václav Volf

Co nového v mateřince?
Když se čerti ženili...
Ne, ne, čerti se neženili, ale čerťata
z mateřské školy měla diskotéku. Pravou,
pekelnickou, s temperamentní hudbou,
produkovanou panem Kopejtkem, na
kterou si rádi zatančili rodiče i prarodiče
dětí.
Na návštěvu přišel Mikuláš s
tlupou čertů a andělů. Naše malá čerťata
obdaroval drobnými dárečky. Nebylo to
samozřejmě zadarmo, čerťata na oplátku
zazpívala a zarecitovala připravené
básničky a písničky. Čerti pochopitelně
nepřišli z pekla, ale z naší základní školy s
panem učitelem Tomášem Vávrou,
kterého v čertovské masce nikdo z
přítomných nepoznal.
A to ještě není všechno. Při
společné akci "Rozsvěcení vánočního
stromku" u ZŠ zazpívali naši předškoláci
vánoční písně.
Ještě je čeká vystoupení, pod vedením

paní učitelky Olgy Vítové, pro babičky a
dědy z pečovatelského domu. Další třída
předškoláků navštívila výroční valnou
hromadu Sboru dobrovolných hasičů v
Tlučné. Pásmo s dětmi nacvičily paní
učitelky Hana Hašková a Renata
Vašáková.
Společně se všichni budeme těšit na
divadélko SUŠ, které k nám přijede s
představením "Betlém".
A potom přijde ten očekávaný
Štědrý den a s ním Ježíšek. Tak klidné
Vánoce a šťastný nový rok.
Za MŠ Olga Vítová a pedagogický sbor
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Mikuláš už ví, kdo to je
tlučenský Všeználek
P ř e s t o ž e
Mikuláš chodí k dětem
tradičně 5. prosince, my
tři kmotři, předseda
KPOZ pan Jan
Mitrenka, mistr zvuku
pan Karel Kopejtko a já,
coby moderátor, jsme si
s ním a se spoustou tlučenských dětí dali
dostaveníčko 31. listopadu od 14.30 hodin v Restauraci Na Hřišti. Trochu
netradiční datum, ale mohli bychom říci,
že k nám Mikuláš přišel již v listopadu,
protože věděl, že se ho už nemůžeme
dočkat. A tak jsme slabou hodinku čekali,
ale taky jsme se hezky bavili. Pan
Kopejtko pouštěl moc hezké písničky,
abychom si mohli zatancovat.
Zatímco vloni jsme se učili
společenskému chování, letos jsme mezi
sebou hledali Všeználka. A tak jsme se
dozvěděli, že vidle, to je taková ta věc, co
třeba v pekle se dává do kotle, že mládě
kravičky je selátko (což tvrdilo
dostatečné množství dětí a přehlasovaly
mě), ale taky víme, že mládě ovečky je
jehňátko. Chtěli byste vědět, kdo je to
Ježíšek? To je ten, kdo nám nosí dárečky.
A kam? No přeci k nám! A kde spí? V
Betlémě na seně. Byly to úžasné
odpovědi a otázky, s kterými mi
pomáhala jedna milá a hezká maminka a
velice ochotný tatínek. Než jsme se
nadáli, byl tady Mikuláš. Zpívaly se
písničky, veršovaly básničky a rozdávaly
sladkosti. Přesně tak, jak to má na správné
mikulášské být. Slyšeli jsme odhodlané
interprety, ale i talentované zpěváčky.
Bylo to moc hezké odpoledne a já věřím,
že nejen pro děti, ale i pro rodiče a
prarodiče.
Rád bych poděkoval paní Kateřině
Ciblové a Veronice Holoubkové za
pořízení a zaslání fotografií z této akce a

jako vždy obsluze restaurace paní Jitce
Jílkové i tlučenským Junákům.
Rád bych za Komisi pro občanské
záležitosti poděkoval všem, kteří
pomáhali při pořádání našich akcí během
uplynulého roku a zároveň popřál hodně
zdraví, lásky a pohody o Vánocích i v roce
následujícím všem, kdo věří, že naše
práce je přínosem pro naše spoluobčany.
Za KPOZ Václav Volf

Foto: Kateřina Ciblová a Veronika Holoubková
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opékat buřty. Po opečení buřtů jsme
zachytili zprávu od spojky (vysílání
morseovky), kterou jsme rozluštili stejně
tak jako nalezenou šifru. Podle ní jsme
našli poklad (ve formě gumových
medvídků), který jsme si spravedlivě

rozdělili a po úspěšném splnění úkolu
jsme se vydali zpět ke klubovně, odkud
jsme se v 16 hodin rozešli domů.
Robert Prokopec - Robin

XXIII. ročník drakiády
V sobotu 19. 10. 2013 po obědě
jsme se všichni sešli na tlučenském letišti.
Své draky si přinesly nejen družiny z
našeho střediska, ale i soutěžící z řad
veřejnosti. Poté, co jsme u registrace
dostali číslo draka a vyslechli si pravidla,
jsme se mohli vydat na pole a zahájit
pouštění draků. Počasí letos opět nebylo
příznivé – sice krásně svítilo sluníčko, ale
vítr ne a ne zafoukat, a tak jsme buď
běhali, nebo koukali, jak po poli s drakem
běhají naši kamarádi či rodičové. Po
hodině bezvětří byl konec a šlo se na
vyhlášení vítězů. Rozdaly se ceny,
diplomy, každý účastník si odnesl
upomínkový list s nějakou sladkou
odměnou a pak už byl čas jít domů. Tak
snad nám příště vítr bude přát víc.
Jiří Janka - Jenkýs

Promítání
spojené se sbírkou
V sobotu 12. 10.
2013 od 19:00 proběhlo
v tlučenské tělocvičně
promítání fotografií a
videa z letošního tábora
"Deadwood 2013". Tato
akce pro veřejnost byla
spojená se sbírkou
"Postavme školu v Africe", kterou skauti
pořádají společně s organizací Člověk v
tísni. Každý, kdo přispěl, byl odměněn
samolepkou nebo odznáčkem. Celkem se
nám podařilo vybrat 1 205 Kč. Moc
děkujeme všem, kteří přišli a přispěli tak
na dobrou věc.
Michala Mathauserová - Maty

Středisková akce poklad templářů
Setkali jsme se v sobotu 26. 10.
2013 v 10 hodin u klubovny v počtu
přibližně 20 členů našeho střediska.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny a
každá dostala mapu, na níž byly
vyznačeny dva body. Vydali jsme se tedy
na první bod, kde jsme po chvilce hledání
našli papír s částí šifry. U druhého bodu
jsme též našli část šifry a vyrazili na
předem určené místo srazu.
Tady jsme se shledali s druhou
skupinou, rozdělali oheň a začali

Betlémské světlo
Skauti ze střediska Krokodýl Vás zvou na

Štědrý den 24. prosince od 14. 00 – do 15.00 hod.
do tlučenské kapličky.
Odsud si můžete odnést Betlémské světlo, které je symbolem míru,
přátelství a pokoje.
Přichází z Betléma, doputovalo přes Vídeň, Brno až k vám.
Přijďte si pro hřejivý symbol Vánoc i Vy.

Masopust 2014
Zveme širokou veřejnost opět po roce na
masopustní průvod naší obcí, který se uskuteční
22. února 2014.
Hojná účast masek vítána.
Podrobnosti o této akci budou upřesněny obecním rozhlasem
a na vývěskách s předstihem.
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Florbalová
sezóna
zahájena
V září odstartoval již 9. ročník
Bohemia ligy malého florbalu (BLMF).
Tlučná má v této soutěži celkem pět
družstev v různých kategoriích. Soutěž
mužů je tradičně rozdělena na tři ligy,
přičemž třetí liga má ještě dvě divize. „A“
tým mužů již třetím rokem zaujímá svou
pozici v první lize a po druhém kole a pěti
odehraných zápasech je momentálně na
šesté příčce z celkového počtu 14ti týmů.
„B“ tým má za sebou ve druhé divizi třetí
ligy již tři kola. Ze sedmi zápasů se jim
podařilo vyhrát pět a to prozatím zajišťuje
pátou příčku. I v této soutěži je celkem 14
týmů. V lize žen v této sezóně soutěží
celkem devět týmů. Tlučenské
florbalistky zaujímají druhou pozici po
třech odehraných kolech. Na vedoucí
družstvo však ztrácí jediný bod a mají
zápas k dobru.
Mládežnické týmy letos soutěží v
kategoriích mladších a starších žáků. Liga
mladších žáků má letos svou premiéru, a
protože se jedno z družstev odhlásilo
těsně před začátkem soutěže, najdeme v
tabulce pět soutěžících týmů. Kvůli
odhlášenému družstvu se každého
turnajového dne účastní tzv. open tým,
který doplní chybějící zápasy. Open tým
je družstvo, které v lize nesoutěží, pouze
hraje zápasy, které by se jinak nemohly
odehrát. Většina týmů má širokou
členskou základnu a přihlášení open týmu

Mladší žáci BLMF

Starší žáci BLMF Dobřany
do turnaje je výborný způsob, jak dát
příležitost i těm hráčům, kteří si v lize
jinak nezahrají. Soutěž mladších žáků má
za sebou tři z pěti kol. To znamená devět
odehraných zápasů, po kterých se
tlučenští florbalisté ocitají na třetím
místě.
Liga starších žáků byla v úvodu
sezóny nejaktivnější. Této soutěže se v
letošní sezóně účastní celkem deset týmů
a do play-off postupuje šest nejlepších
družstev po základní části. Odehráno je
už pět z devíti kol, a tak, stejně jako
mladší žáci, i starší mají za sebou více než
polovinu základní části. Z deseti
odehraných zápasů se mladým
florbalistům podařilo vybojovat šest
výher a jednu remízu. To je umisťuje na
pátou příčku se 13ti body. Při pohledu do

tabulky je ale zřejmé, že zdaleka není
dobojováno. Od druhého místa nás dělí
pouhé dva body a družstva v této kategorii
jsou velmi vyrovnaná. Ještě v základní
části se tedy můžeme jistě těšit na
zajímavá a napínavá utkání.

Ani naši nejmladší florbalisté v
úvodu sezóny nezaháleli. Nejmladší
přípravka se na začátku října vypravila do
Plzně, kde sehrála přátelské utkání s FBŠ
Kerio Plzeň. Pro většinu dětí to byl první
zápas ve florbale, takže všem hodně
pomohl v dalším tréninku, ale hlavně
dětem umožnil setkat se s hráči z jiného
týmu a poznat, jak takový zápas probíhá.
Za necelé tři týdny byla pro naše
nejmladší talenty nachystána další akce.
V Plzni si zahráli miniturnaj se dvěma
dalšími týmy. Jedním z nich bylo právě
Kerio, druhým účastníkem bylo družstvo
DDM Stod. Děti si turnaj náležitě užily a
domů odjížděly se stříbrnými medailemi.
Na 7. prosince jsou v plánu dva další
turnaje pro nejmladší florbalisty.
Přípravka se zúčastní turnaje v Chotěšově, kategorie elévů se vydá do Plzně.
O výsledcích nejen těchto turnajů
budeme informovat v dalším vydání TZ.
Našim florbalistům držíme palce a
přejeme mnoho úspěchů. Aktuální
informace a fotografie z turnajů naleznete
na www.florbal-tlucna.cz.
Lukáš Polívka

Tlucenský
zpravodaj

sport

Barbora Špotáková a
Jana Reissová spojily síly
K netradiční spolupráci atletické
megastar a mladé talentované
překážkářky dojde na 14tidenním
soustředění na Kanárských ostrovech,
kam společně odlétají 5.12. Zde atletkám
vyvrcholí kondiční část přípravy v tomto
roce. Špotáková a Reissová mají za cíl se
vzájemnou spoluprací dobře připravit na
další sezónu a tímto ,,soužitím,, si
tréninkové dávky co nejvíce zpestřit.
Přestože se tyto závodnice věnují
rozdílným disciplínám, zrodil se
fantastický nápad Báry, jak skloubit
přípravu a dát mladé talentované
atletce šanci trénovat po boku těch nejlepších, aby i Janina šla jednou v jejích
stopách, co se týče výsledků, ale i
profesionálního přístupu. Barbora zde
bude pro Janinu opravdovým mentorem
po všech stránkách.
Plzeň může být hrdá, že její
mimořádný atletický talent, který se
připravuje na novém moderním stadionu
ve Skvrňanech, dostane jedinečnou
příležitost 14dní trénovat po boku

dvojnásobné olympijské vítězky Barbory
Špotákové.
Černý Michal - AK ŠKODA Plzeň

Tlučenský fotbal 2013
Dnes začínám
tím pozitivnějším a to je
naše mládež. Ta v roce
2013 byla velice
úspěšná a zviditelnila
oddíl i obec v očích
široké sportovní
veřejnosti. Družstvo
mladší přípravky pod vedením A. Štaubra
získalo titul okresního přeborníka a v
krajském finále obsadili 1. místo, čímž se
stali i přeborníky Plzeňského kraje. Starší
minižáci vedeni J. Končelem a B.
Kouřilem v okresním finále obstáli na
výbornou a získali titul s právem postupu
do bojů o přeborníka kraje, kde obsadili
velice pěkné 3. místo. V rozehrané
soutěži ročníku 2013/14 si vedou opět
suverénně, zatím je to čelo tabulky bez
ztráty jediného bodu a poměrem branek
203:41. Mají ve svém středu nejlepšího
střelce a tím je Adam Štauber , který
zatížil konto soupeřů 87 přesnými zásahy.
Výborně reprezentují oddíl i na řadě
turnajů, kde patří mezi nejlepší.
Oddíl má ještě nejmenší adepty
kopané, chlapce a děvčata do 6 let věku,
kterým se věnuje V. Kalivoda. Učí se
základům kopané nenásilnou formou.
Starší žáci obsadili v OPSŽ druhé místo.
Jelikož vítězný celek postup odmítl,
rozhodl výbor o přihlášení celku do
krajské soutěže. Vyšší třída dá těmto
chlapcům po fotbalové stránce více než
zápasy v okresní soutěži. Družstvu zatím
patří 8. místo a určitě trenéři L. Rais a P.
Kouřil s vedoucím J. Hágrem vymýšlejí,
jak toto postavení zlepšit.
S mužstvem dorostu jsou starosti,
sehnat jedenáctku hráčů není v dnešní
době jednoduché. Uvažovalo se o zrušení
družstva, zvítězil přeci jenom zdravý
rozum a celek hraje okresní soutěž.
Trenér L. Rais a vedoucí J. Hágr měli o
účinkování dorostu v soutěži asi jiné
představy než je zatím 7. místo. Ale jaro

může všechno změnit.
„B“ celek skončil ve III. třídě na
prvním nesestupovém místě a s odřenými
zády uhájil stávající soutěž. Družstvo
bylo přihlášeno i do ročníku 2013/14, ale
těsně před zahájením byl výbor nucen
přijmout velice nepopulární opatření a
„B“ mužstvo ze soutěže odhlásil. Nebyl
totiž nikdo, kdo by celek vedl, protože
hrající trenér nemůže všechno stačit a i
zájem hráčů byl minimální a neměli jsme
jistotu, že odehrají všechny zápasy.
„A“ mužstvo hrající I. B. třídu
obsadilo ve skončeném ročníku 2012/13
páté místo se ziskem 45 bodů a ztrátou 13
bodů na první místo. V rozehrané soutěži
po podzimní části získalo družstvo 20
bodů, což představuje střed tabulky a
ukazuje to na horší výsledek než v
minulém ročníku. Zkrátka je to takový
šedý průměr, žádná sláva. Určitě nemáme
tak špatné hráče, aby hra nemohla být
lepší a posunuli jsme se i v dospělé
kategorii do vyšších pater tabulky. Pokud
se vydaří zimní příprava, odstraní se
zdravotní neduhy, dá se dohromady parta,
tak by v tom byl čert, aby se nám to
nepovedlo.
Přestože není všechno ideální,
chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem
hráčům, trenérům, funkcionářům za
vykonanou obětavou práci pro oddíl v
roce 2013, divákům za trpělivost a přízeň,
kterou klubu věnují. Ocenění zasluhují
všichni sponzoři, stejně tak OÚ a hlavní
výbor TJ za vydatnou pomoc a podporu.
Poděkování patří též tlučenským hasičům
a všem bezejmenným, kterým není
lhostejný osud tlučenského fotbalu.
Závěrem dovolte jménem výboru
oddílu popřát Vám všem hezké Vánoce a
v novém roce 2014 pevné zdraví, štěstí a
hodně bezvadných sportovních zážitků.
Jaroslav Netrval
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