Tlučenští sportovci dobývají slávu

Zasloužilý hasič je žena

Jana Reissová Mistryní ČR do 22 let v běhu na 400 m
překážek. Otec s dcerou na vrcholu Mont Blancu.

Paní Věra Filipová převzala nejvyšší hasičské
vyznamenání Zasloužilý hasič jako první žena z Tlučné.
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číslo 3.
povoleno MK ČR E 12277

Hora Mont Blanc 4810 m přivítala
tlučenské odvážlivce.
Antonín Pospíšil s dcerou Adélou.
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zprávy z radnice

To nejdůležitější z 13. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 5. 9. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
Postup rady ve věci
podpisu smlouvy č. ZCE 31-13 o
poskytnutí nadačního příspěvku
od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3,
Praha 4 a to ohledně poskytnutí 39
000,- Kč na doplnění mobiliáře
dětského hřiště.
IV. a V. úpravu rozpočtu
obce Tlučná na rok 2013.
Přijetí dotace na akci
CZ.1.02/2.1.00/13.18517 Snížení

Významná událost
Jednou z nejvýznamnějších
událostí v uplynulém období letošního
roku je bezesporu předávání jednoho z
nejvyšších vyznamenání SH ČMS a to
titulu Zasloužilý hasič.
Dne 2.května 2013 v Centru
hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi
proběhla nejen pro náš sbor tato velice
významná událost. Na návrh našeho
sboru, který byl dále podpořen všemi
nadřízenými orgány a samozřejmě i na
doporučení obce Tlučná obdržela toto
nejvyšší vyznamenání SH ČMS i členka
našeho sboru paní Věra Filipová.
Paní Věra Filipová převzala toto
vyznamenání z rukou starosty SH ČMS
Ing. Karla Richtera a dalších předních
představitelů SH ČMS. Jako první za náš
sbor měli možnost pogratulovat k udělení
tohoto titulu starosta SDH Tlučná pan
Josef Filip, velitel SDH Tlučná pan Jan
Čermák a v neposlední řadě i
místostarosta obce Tlučná Ing. Václav
Vítek, kteří Věru Filipovou na tuto,
troufám si říci životní událost,
doprovázeli.
Toto vysoké hasičské vyznamenání obdržela paní Věra Filipová za
svou celoživotní obětavou a poctivou
práci, a to nejen v našem sboru, ale i na
okrskové, okresní a krajské úrovni, kde
řadu let působila. Ke gratulaci se
samozřejmě připojují všichni členové
sboru, kteří se bohužel nemohli z
organizačních důvodů tohoto významného okamžiku zúčastnit.
Paní Věra Filipová převzala toto
vyznamenání jako druhý člen SDH
Tlučná. Prvním byl dlouholetý velitel

imisní zátěže na území obce
Tlučná a to na základě
registračního listu akce. Jedná se o
možnost nákupu zametacího vozu
z programu OPŽP SFŽP.
Postup rady v souladu s
usnesením ZO ze dne 6. 6. 2013 ve
věci pořízení změny č. 4
Územního plánu obce Tlučná .
Postup rady ve věci
zpracování posudku a posouzení
únosnosti vozovky II/203 průtahu
obcí Tlučná a Vejprnice. Toto bude
sboru Lubomír Filip.
V srpnu letošního roku oslavila
Věra Filipová také významné životní
jubileum. K jejím sedmdesátinám

sloužit jako podklad pro další
jednání ohledně zamezení
kamionové dopravy přes tyto obce
v souvislosti s budovaným
severozápadním obchvatem
Plzně.
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
gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a životního elánu.
Jan Čermák, Monika Volfová

Foto Jan Čermák
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Nové
knihy
BELETRIE
Cubeca,K. - Písky času
Child, L. - Muž na odstřel
Janečková, K. - Prokletý původ
Steel, D. - Hotel Vendome
Abraham, M. - Volejte veterináře
Nesbö, J. - Netopýr
Cooper, G. - Desátá síň
James, E. L. - Padesát odstínů temnoty
Roberts, N. - Spojeni osudem
Patterson, J. - Jedenáctá rozhodne
Whitton, H. - Zimní princezna
Vondruška, V. - Přemyslovská epopej I
Vondruška, V. - Přemyslovská epopej II
Ciprová, O. - Hříšná královna
Laňka, D. - Jedlíci aneb sto kilo lásky

Rekondiční pobyt
Stalo se již
dobrou tradicí, že ZO
SPCCH v Tlučné pro
své členy každoročně
organizuje rekondiční
pobyty. Ne jinak tomu
bylo i v tomto roce.
Autobus, řízený panem
Kopejtkem, nás zavezl do malebného
národního parku České Švýcarsko. Hotel
Bellevue v Jetřichovicích nás přivítal a
stal se na týden naším „přechodným“
domovem.
Každodenní ranní rozcvičky pod
vedením pí. Rybářové nás nastartovaly na
procházky a kratší či náročnější turistické
pochody. Například na Mariině vyhlídce
/428 m/ se nám otevřel nádherný výhled
po okolí. Neopomněli jsme také zajít k
Dolskému mlýnu, kde se točila všem
známá pohádka Pyšná princezna.
I tentokrát tam byli němečtí filmaři a
točili záběry pro nový film. Další pěkné
zážitky jsme prožili v Edmundově
soutěsce na řece Kamenici v Hřensku,
kde jsme se z poutavého a vtipného
výkladu dozvěděli o její historii.
Navštívili jsme také zámek v Bečově nad
Lužnicí.
Další „sportování“ jsme si užili
při kuželkách, kdy proti sobě nastoupilo
družstvo žen a mužů.
Tentokrát byli lepší muži, ale příště, kdo
ví?
Týden v nádherném prostředí
uplynul jako voda v řece, čas je neúprosný

Flynn, G. - Ostré předměty
Kessler, L. - Plameny pekla
Kleypas, L. - Kde jsi, lásko?
Tučková,K. - Žítkovské bohyně
MLÁDEŽ BELETRIE
Smith, L. J. - Upíří deníky Ohrožení
Disney - PIXAR - Tajný agent
BURÁK
Stumpfová, Š. - Zuzka tančí srdcem a
duší
NAUČNÁ
Looser, G. - Kam odchází duše
Tesla, N. - Zbraňové systémy
Tesla, N. - Můj životopis a moje
vynálezy
Tschenze, V. - Staroruští léčitelé
Huss, F. - Slabosti velkých mužů
David, P. - 50 výletů na rozhledny
Hamann, B. - 50 nejzdravějších
superpotravin
Na závěrečném večírku nám
zahrála kapela z
Děčína a my jsme se
rozloučili s personálem, poděkovali
jsme kuchařům za
chutné jídlo, které
nám ochotně připravovali.
A co říci
závěrem? Nohy nás
možná trochu bolely, ale ty překrásné
zážitky si bude jistě
každý hodně dlouho pamatovat.
Připravila
Emílie Loužková

KNIHOVNICE DOPORUČUJE:
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Autorka: Kateřina TUČKOVÁ
Román se odehrává v magickém kraji
kolem obce Žítkové na Moravských
Kopanicích v Bílých Karpatech, kde
mohly bohyně ještě vládnout takřka do
nedávné minulosti.

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
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Na úvod mého
příspěvku bych se chtěl
omluvit čtenářům
Tlučenského zpravodaje za výpadek příspěvků
a informací z oblasti
hasičského dění v naší
obci v minulém vydání
tohoto zpravodaje. Ne, že by se na poli
hasičském nic neudálo, ba naopak, ale
pracovní a služební vytížení mi bohužel
již nedovolilo se této činnosti plně
věnovat. Doufám, že se mi vše povede
dohnat v tomto vydání.

se účastnila likvidace požáru Národního
divadla v Praze roku 1881.
Jedním z dalších bodů těchto oslav
bylo i žehnání hasičským praporům a
sborům Mns. Františkem Radkovským,
který při této příležitosti připnul k
nastoupeným hasičským zástavám
slavnostní pamětní stuhu v barvách
Plzeňské diecéze.

Významné události
4. května 2013, v den, kdy slaví
svátek svatý Florián, patron hasičů, byla v
prostorách Chotěšovského kláštera
Premonstrátek slavnostně otevřena
expozice historických sbírek hasičského
muzea Plzeňska. Na této významné akci
samozřejmě nemohli chybět ani zástupci
našeho sboru. Návštěvníci nově
vznikajícího hasičského muzea měli tak
možnost zhlédnout ukázku hasičské
historické techniky, dobových uniforem,
dokumentů a různých hasičských
historických artefaktů. Zpřístupněny byly
i prostory samotného chotěšovského
kláštera, který je postupně rekonstruován.
Pro naše nejmenší bylo připraveno
i několik dětských dovednostních
soutěží.
Měsíc květen byl pro slavnostní
chvíle jako stvořený. Další významnou
hasičskou událostí byly oslavy 130.
výročí založení dobrovolných hasičů v
Nýřanech. Tyto oslavy připadly na 18.
května 2013. Náš sbor samozřejmě přijal
pozvání našich kolegů a přijel podpořit
tuto slavnost.
31. května 2013 se uskutečnila v
našem krajském městě další významná
hasičská událost. Na tento den totiž
připadly oslavy 130. výročí založení
Plzeňské hasičské župy, jejímž členem
byl i náš hasičský sbor. Tyto oslavy byly
současně spojeny i s příjezdem páté
propagační jízdy SH ČMS prostřednictvím historických hasičských vozidel
a 20. výročí činnosti Plzeňské diecéze.
Účastníky této společenské a kulturní
akce, mezi kterými jsme samozřejmě
nemohli chybět, přivítal v prostorách
Smetanových sadů primátor města
Plzně Mgr. Martin Baxa společně
s Mns. Františkem Radkovským. I přes
velice nepříznivé a deštivé počasí bylo k
vidění několik ukázek s historickou
hasičskou technikou, především pak
dynamická ukázka parní potahové
koněspřežné stříkačky z Klatov, která

Z činnosti
Jednou z dalších činností našeho
sboru je i zajištění kulturních a
společenských akcí pořádaných v naší
obci. Takovouto akcí je i oslava MDD.
Vzhledem k nepříznivému počasí byla
tato oslava přeložena z plánovaného 1.
června na 8. června. Na této akci spolu s
ostatními složkami a zájmovými
organizacemi pravidelně zajišťujeme její
hladký průběh. Zejména pak zdravotnickou a požární asistenci. Někteří naši
členové pak i různá soutěžní dětská
stanoviště v pohádkových kostýmech.
Dle hojné účasti dětí a jejich rodičů se
akce jistě líbí.
Mezi již pravidelnou společenskou a
kulturní akci pořádanou naším sborem a

ve spolupráci s obecním úřadem je i
pouťové posezení s dechovkou v naší
hasičské zbrojnici. Toto posezení se
uskutečnilo dne 30.6.2013 a již tak krásné
nedělní odpoledne zpestřila svou
produkcí dechová hudba „Nýřaňanka“.
Věříme, že i s touto akcí jsou naši
spoluobčané spokojeni a příští rok si opět
přijdou do zbrojnice posedět, zazpívat
nebo i zatančit při dechovce.
Mezi naši další činnost patří také
údržba a modernizace naší hasičské
zbrojnice. V letošním roce jsme se
rozhodli pro celkovou rekonstrukci
vjezdu do našeho areálu v návaznosti na
terénní úpravy nutné k zajištění
bezpečného parkování a výjezdu požární
techniky. Od poloviny měsíce dubna až
do konce měsíce srpna prakticky
nepřetržitě probíhaly práce spojené s
touto rekonstrukcí. Místo původních
dosluhujících vjezdových vrat a
vchodových vrátek byla zcela nově
vybudována nová čelní strana oplocení
včetně podezdívky a samonosné posuvné
brány, nových vchodových vrátek a
stabilních vlajkových stožárů. samonosná posuvná brána je elektricky
ovládaná pomocí bezdrátových dálkových ovladačů a v případě vyhlášení
požárního poplachu ji lze ovládat i
prostřednictvím operačního střediska
HZS. S vybudováním nové brány a vrátek
bylo nutné vybudovat a upravit i stávající
chodníky v našem areálu. Ve spolupráci s
obecním úřadem a stavební firmou HT
stavby - Michal Houdek došlo i k výše
uvedeným terénním úpravám dvora z
důvodu bezpečného a plynulého
parkování i výjezdu požární techniky
našeho sboru. Tímto bych chtěl jménem
SDH Tlučná poděkovat všem, kteří se na
modernizaci našeho areálu podíleli.
Necháme na Vás, abyste posoudili, zda se
nám dílo povedlo.

Foto Jan Čermák
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Mimořádné události
Od poslední zveřejněné zprávy z
hasičské zbrojnice uteklo již spoustu
času, kterého se bohužel dotkly i
mimořádné události, které musela naše
zásahová jednotka řešit. Celkem naše
jednotka v tomto období zasahovala u
osmi mimořádných událostí a to nejen v
naší obci. Jednalo se zejména o dva
požáry v KÚ Vejprnice a Nýřany, dále pak
dva technické zásahy v Nýřanech a
celkem čtyři technické zásahy v Tlučné.
Jak jste jistě všichni zaznamenali, i v
letošním roce postihla naší republiku
další ničivá povodeň. Naší obce se sice
naštěstí nedotkla, ale přesto se v našem
okolí našly oblasti, které byly velkou
vodou zasaženy a došlo zde k ohrožení
životů, zdraví a majetku našich
spoluobčanů. Naše jednotka pomáhala
pouze ve dvou případech a to ve městě
Nýřany, kde se podílela na stavbě
protipovodňových stěn z pytlů s pískem a
varování a vyrozumívání obyvatelstva v
postižených oblastech v důsledku
značných přívalových srážek, které
způsobily vzestup hladiny jinak zcela
neškodných místních vodních toků. Naše
jednotka rovněž zajistila odstranění
následků silné bouřky v noci ze šestého na
sedmého srpna v naší obci. V tomto
případě se jednalo o likvidaci
vyvráceného vzrostlého stromu v
prostoru našeho parku v těsné blízkosti
dětského hřiště. Je velká škoda, že naše
jednotka není v rámci IZS více využívána
a zvláště pak při rozsáhlých a
dlouhodobých událostech jako jsou
povodně. Naše technické vybavení je v
současné době udržováno na velmi
vysoké úrovni a členové zásahové
jednotky jsou vždy připraveni pomoci
v případě potřeby .

Mladí hasiči
Dne 4.5.2013 proběhl v Plzni na
Košutce další ročník Memoriálu
Vendulky Fránové. V disciplíně na 100
metrů překážek, náš sbor reprezentoval v
kategorii dorostenců Jan Bednář. S časem
22,91 s obsadil v celkovém pořadí 32
příčku. Vezmeme-li v potaz velmi silnou
konkurenci v této disciplíně požárního
sportu, kde vítěz dosáhl času 16,57 s,
nejedná se rozhodně o špatný výsledek. V
rámci hodnocení dorostenců okresu Plzeň
sever, kde vítěz v této kategorii dosáhl
času 18,59 s, se náš borec umístil na 10
místě.
Mladí hasiči však nesoutěží jen na
poli sportovním. V celostátní výtvarné a
literární soutěži „Požární ochrana očima
dětí“, i letos dosáhli na stupně nejvyšší.
Mezi vítěze se zařidily: Veronika
Kašparová, Jitka Holá a Zuzana
Kašparová.

Tlučná 2013
Ve dnech 21. - 23.6.2013 odjeli
naši mladí hasiči na táborovou základnu
PS Walden Železný Hamr u Žihle na
břehu řeky Střely. Uprostřed lesa, bez el.
energie, bez signálu mobilních telefonů a
ostatních vymožeností civilizace musely
děti dokázat jak vše zvládnou. Samy si
připravily spaní. Druhý den se rozdělily
do dvou skupin a zkusily si uvařit oběd na
ohni. Dokázaly svoji šikovnost a vše
zvládly na jedničku. Odměnou jim byl
výlet na hrad Rabštejn. Po návratu je
čekalo překvapení v podobě bramboráků,
které upekla vedoucí. Obě skupiny potom
za pomoci krepových papírů vyrobily
masky, které předvedly porotě před
večerním posezením u táboráku. Večer se
nesl v duchu opékání a hry na kytaru. V
neděli čekalo na všechny balení a cesta
domů. Všechny děti by se sem rády
vrátily opět za rok.
Připravil Jan Čermák

Junácké
zprávy
Tábor R&R
29. 6. - 6. 7. 2013
Ještě ani pořádně nezačaly
prázdiny a skupina roverů a rangers ze
střediska Krokodýl Tlučná již vyrazila na
svůj každoroční rádcovský tábor do
Rozněvic u Pernarce, kde v indiánském
území ležel zakopaný starý aztécký
poklad.
Ale naším úkolem nebylo ten
poklad najít, nýbrž připravit prostor k
obydlení pro opravdové hledače pokladů.
A tak jsme několik dní stavěli naše obydlí
a další místečka, kam jsme se mohli
schovat před pálivým slunkem divokého
západu. Jenže nic nebylo tak lehké, jak
jsme si zpočátku mysleli.
Pozdější průzkumy odhalily, že
okolí tábora není bezpečné, a proto se
muselo postavit dodatečné opevnění,
brána a pozdějí i sherifská strážnice. A
pak přišlo to, co nikdo nečekal.
Tuto část země obývali staří
indiání, kteří nechtěli, abychom žili na
jejich prastaré půdě a rušili duše předků z
jejich spánku. Proto jsme museli vyrobit
čtyři velké totemy, aby duše uklidnily a
oni mohli dále odpočívat. Přesně ve
chvíli, kdy byl jeden z posledních totemů
položen do země, přišli hledači a honba za
pokladem mohla začít.
Jakub Zahrádka - Kubička

Tábor 6. - 20. 7. 2013
Letos se náš tábor přesunul do dob

indiánů a kovbojů na divokém západě.
Naším úkolem bylo najít dávný aztécký
poklad, který je ukryt kdesi v okolí.
Rozdělili jsme se do družin a
povolání, která jsme se museli řádně
naučit. Hledali jsme různé odpovědi a
vodítka k tomu, abychom mohli nalézt
poklad. Naštěstí byla s námi v našem
městě Deadwood indiánka, která nám
řekla, že je v lesích indián Waupee, který
nám pomůže s hledáním pokladu.
Prozradil nám, že poklad najdeme, pokud
složíme starou mapu, a že budeme
potřebovat kouzelná pera k tomu,
abychom vešli do jeskyně na nedaleké
hoře, kde snad zjistíme, kde se poklad
skrývá .Dlouho jsme usilovali o to najít
mapu, až nadešla sobota.
Tento den se bojovalo v našem
Deadwood o nadvládu nad městem. Ve
městě byla banka, ve které si šlo vzít
půjčku s mastným úrokem, jak to bývá i v
našem světě. Také jsme nosili do zlatého
dolu křemeny (zlato), abychom dostali
nějaký ten dolar. Mohli jsme chytat koně
lasem, hrát v kasínu, prát košile od "krve",
pracovat na úřadě pozemků, prodávat v
obchodě se zbraněmi nebo popíjet v
místním salónu.
Dále jsme hledali indiánskou
abecedu, abychom rozluštili indiánské
zprávy. Také jsme podnikli cestu na
nedalekou horu, kde byla další zpráva a
my, vůdci družin, jsme šli pro posvátnou
vodu, ze které jsme pak dělali uzdravující
polévku pro naši zraněnou indiánku.
Nakonec jsme složili mapu, ale
pořád jsem nevěděli, kde je ta hora, kde je
klíč k pokladu. Pak jsme se dozvěděli, že
v okolí tábora bude projíždět dostavník
zdejší loupežnické bandy a jejich šéf také
usiluje o poklad. Tak jsme dostavník
přepadli a ze šéfa jsem dostali pouze to, že
klíč k pokladu je na Stříbrné hoře, ale on
sám neví, kde ta hora je. Jelikož my jsme
měli mapu, kterou jsme usilovně skládali
celý tábor, věděli jsme kam jít, a proto
jsem neváhali a vyrazili hned druhý den.
Cesta byla náročná kvůli špatné
cestě a velkému horku, ale i tak jsme to
nevzdávali. V jeskyni jsme našli klíč a
zjistili, že poklad je opravdu kousek od
našeho města Deadwood.
Následující den jsme šli pro
poklad. Cesta k němu byla velice náročná
a plná pastí a všelijakých nástrah. Na
konci chodeb kdesi v aztécké hrobce byly
4 páky, které určovaly osud družiny.
Pouze jedna z družin mohla získat poklad
a aby toho nebylo málo, všichni jsme
oslepli a pouze jeden nás vedl do tábora.
Když už byl poklad náš, vyfoukl
nám ho místní lapka, ale mi jsem si
poklad vzali zpět. Oslavovali jsme jeho
nalezení, rozdali si odměny a nakonec
nezbývalo než rozebrat náš tábor a hurá
domů.
Jiří Janka - Jenkýs
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Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Činnost sdružení
je v době letních
prázdnin velmi
omezená, většinou jsme
někde na cestách a tak se
nahodile potkáváme na
svých zahradách. Sportovně laděná část
uspořádala v červenci nohejbalový turnaj
pro širokou veřejnost. Hybnou pákou
celého turnaje je Petr Denk a Augustýn
Lukeš a jejich rodiny, protože turnaj
takového měřítka vyžaduje plné nasazení
po celý víkend a bez pomoci dalších
kamarádů by to bylo velmi obtížné.
Putovní pohár opět zůstal v Tlučné.
V srpnu menší skupina, čítající 15
osob, navštívila chodské slavnosti.
Dlouhá zima a pak horké léto, to
byl faktor, který se podepsal na úrodě
našich zahrad a pak všudypřítomní plži,
kteří sežrali, co se dalo. Někteří členové
spolku museli znovu začínat se
sazenicemi, protože první jim slimáci
úplně zlikvidovali.
V druhé půli prázdnin nastala
velká vedra a tak nerostla tráva a ve
višnici byl celkem klid. Nebylo co sekat a
tak sekačky zahálely. Co není vůbec
překvapující - kolonii opět navštívili
lapkové, neopatrný zahrádkář přišel o
sekačku a jiný o různé drobnosti. Apeluji
tímto na kamarády z višnice - vozte si své
cenné věci domů a nedejte nenechavcům
šanci k nezákonnému obohacení.
Letní období je za námi, dětem

skončily prázdniny, dospělým dny volna.
Nám, zahrádkářům, pomalu skončí
relaxy u ohýnků, noční grilovačky,
slunění a dovolené na chatách či u vod
tuzemských nebo zahraničních. Přežili
jsme letní vedra, záhonky všude s
nadšením uvítaly kapky deště, které s
několika bouřkami a silnými větry
zavítaly na naše území.
Blíží se podzim. Je potřeba
připravit zahradu k zimnímu spánku,
zároveň musíme provést důležité
zahradní práce tak, aby se zahrada mohla
ukázat v plné podzimní kráse. V říjnu a
listopadu zazimujeme, přikryjeme
chvojím, přidáme vrstvu mulče ke
kořenům. Živý plot stříháme vždy více v
koruně. Podzim je ideální pro výsadbu
cibulovin. Je čas na sklizeň úrody jablek,
dozrávají hrušky. Švestky už odpočívají
ve švestkových koláčích a povidlech.
Stromy napadené "šárkou" je potřeba
vykopat a splálit, na jejich místo
nevysazujeme jiné slivoně, protože jsou
na tuto nemoc citlivé. Můžeme ale klidně
vysadit bobuloviny nebo jádroviny.
To, že je září, měsíc sklizně, ale
neznamená, že nemůžeme zasadit
ředkvičky, česnek, špenát či kopr.
I na podzim můžeme vyrazit na
procházku a pokochat se krásou našich
zahrádek, balkónů nebo okolím, které
rozmanitý podzim dokáže nabídnout.
Za OS OS Tlučná a Višnice
Antonín Cubera a Jitka Cuberová

Zesnul

Zdeněk Kobza

Zemřel nečekaně ve věku
nedožitých 76 letech. Byl dlouholetým
pracovníkem obecního úřadu. Velmi
výrazně se podílel spolu s ostatními
pracovníky na vzhledu a čistotě obce, její
údržbě včetně zeleně, hřbitova i bytového
fondu, ale také na údržbě tělocvičny,
domu s pečovatelskou službou, mateřské
školy, školní jídelny a sportovního areálu
TJ.
Podílel se také na výstavbě
sběrného dvora a hlavně na výstavbě naší
nové základní školy. Říká se, že každý je
nahraditelný, ale v případě pana Kobzy, to
nebude vůbec lehké. Těžko se totiž
nahrazuje člověk obětavý, ochotný, na
slovo vzatý odborník, laskavý táta i
dědeček. Pokud někomu z Vás nemohl
vyhovět, pak vězte, že v jeho funkci to
nebylo vždy lehké a jednoduché. Tak, jak
jsem ho po řadu let znal, byl velmi
vstřícný a neváhal, bylo-li potřeba,
pomoci.
Je nesmírně těžké psát o
takovémto člověku v minulém čase.
Bohužel už nám nezbývá nic jiného, než
na něj v dobrém vzpomínat a za vše mu
poděkovat. Čest jeho památce.
Stanislav Volf
starosta

Foto: Václav Volf
I okolí bytových domů může vypadat jako zahrádka. O toto krásné zátiší se v sídlišti
V Rybníčkách pilně starají manželé Kalivodovi.
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Až na vrcholky hor
V minulém
vydání TZ jsme
čtenáře informovali o
blížícím se pokusu
zdolání vrcholu hory
M o n t B l a n c
tlučenskými občany.
O zážitky a dojmy z
úspěšné expedice se semnou podělil
nejstarší člen Antonín Pospíšil.
Toníku, samozřejmě moc gratuluji a
hned na úvod bys mohl prozradit, v
kolika lidech jste Mont Blanc pokořili?
Kromě mé maličkosti se tohoto
výstupu zúčastnil můj plzeňský kamarád
a bývalý kolega Jiří Vlasák. Třetím

členem byla moje dcera Adéla
Pospíšilová.
Nebála se?
Já myslím, že ne. Je to dospělá
žena a věděla, že to nebude žádná
procházka. Mnohem víc jsem se bál na
některých úsecích já a určitě se bála
hlavně manželka doma.
Kde jste výstup začali?

Vyrazili jsme 19. července 2013,
výstupu předcházela desetihodinová
zajímavá cesta autem do Chamonix. Tím
jsem prozradil, že jsme stoupali z
francouzské strany. Do výšky 2300 m nás
ještě vyvezla zobačka, což je
vysokohorský vláček, kterému francouzi
říkají "Tramway Mont Blanc". Pak už
jsme museli po svých cca dvouhodinovou
túrou na chatu ve výšce 3200 m, kde jsme
měli základní tábor.
Takže až sem to bylo i pro trampy?
Dá se říci, protože na chatě se
potkáš i s turisty, kteří se chtějí pokochat
rozhledem po krajině. Ale ti ostatní se bez
horolezeckého vybavení neobejdou.
Jsou tedy na trase i nebezpečné úseky?

Některé části trasy jsou lehčí, jiné
zasluhují respekt. Mezi ty lehčí patří 600
m výstup, který je částečně jištěn lany a
trvá přibližně 2 hodiny. Hodně námahy a
soustředění vyžaduje výstup po ledovci.
Nebezpečný je kuloár, což je asi 70 m
úsek, kde padají kameny.
Prošli jste tímto pásmem bez újmy?
V horách bývá počasí hodně

proměnlivé, proto, když se otepluje,
kamení se v tomto bodě uvolňuje, a tak
jsem byl jedním zasažen. Nikomu se ale
naštěstí nic nestalo.
Kdy jste dosáhli vrcholu?
Ráno jsme vyrazili v půl sedmé a
na vrcholu stanuli ve 14 hodin. Pořídili
jsme pár fotografií na památku a doslova
a do písmene, užili jsme si pět minut slávy
a horolezeckého štěstí. Náhle se přihnala
chumelenice, a tak jsme nechtěli riskovat
to, že bychom na zpáteční cestě
zabloudili. Naštěstí po půl hodince se
počasí zase umoudřilo. Na chatu jsme
dorazili kolem 18. hodiny. Za dvanáct
hodin jsme mohli konstatovat, že jsme
úspěšně a ve zdraví zvládli výstup na
Mont Blanc.
Myslím si, že je velice dobře, že na Mont
Blanc nemůže každý vyšlapat třeba jako
na plzeňskou věž, ale třeba by se v naší
obci našel další nadšenec tohoto sportu.
Jakou upřímnou radu nebo inspiraci
můžeš těmto fandům poskytnout?
Stále bude platit - něco za něco. V
první řadě se musí obětovat veškerý
komfort. Není v silách jednoho člověka
všechno odtáhnout. Je dobré, když si
náklad - stan, potraviny, kameru atd.
mohou jednotliví členové rozdělit.
Nemůže nikoho překvapit, že jedna PET
láhev vody stojí 5 EUR a polévka, kterou
by dobrá kuchařka polévkou asi sotva
nazvala, 10 EUR. Za neobvyklý zážitek a
pocit štěstí, že člověk něco dokázal,
trochu toho odříkání vždycky stojí.
Ale trocha propagace by neškodila?
Pokud by byl zájem, mohl bych
třeba připravit besedu pro žáky ZŠ a i tady
by se možná někdo z mladých chtěl
zapojit, což by mě velice potěšilo.
Když Tě poslouchám, tak trochu s lítostí
musím přiznat, že patřím k té většině, co
vyšplhá pouze na tu plzeňskou věž. O to
víc fandím odvážným. Přeji další
úspěchy, o kterých si s Tebou vždy rád
"pokecám".
S JUDr. Antonínem Pospíšilem
rozmlouval Václav Volf.
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Hvězdička nebo hvězda?
Před časem
jsme v TZ uvedli
článek o vycházející
hvězdě české atletiky.
Jana Reissová je
b e z e s p o r u
nepřehlédnutelným
talentem, který se
svými výkony dere kupředu.
Mohla bys vyjmenovat disciplíny ve
kterých závodíš?
Běhám 300 a 400 metrů překážek.
Ve štafetě je to taktéž 300 a 400 metrů
hladkých (bez překážek).
Která trať Ti vyhovuje nejvíce?
Nejraději běhám 400 metrů
překážek.

Jakou hodnotu mají Tvé nejlepší časy?
Stále ještě závodím v
dorostenecké kategorii. Přesto se mohu
pochlubit českým rekordem v běhu na
300 metrů překážek. Hodnota tohoto
rekordu je 41,99 s. Na MS do sedmnácti
let v Doněcku jsem zaběhla v rozběhu 400
m. př. čas 59,11 s. Druhý den ale přišel
pád na jedné z překážek a já ztratila šanci
pokusit se tento čas ještě vylepšit, což mě
mrzí.
Jaké byly v Doněcku podmínky?
Myslím, co se týče zázemí a stadionu?
Stadion, na kterém jsme závodili,
pojme 20.000 diváků. Takže už jenom
toto vypovídá o úrovni soutěže. Kolem
dokola vlajky zúčastněných zemí. Všude
samé kamery a nemohu opomenout ani

hotel, ve kterém jsme byli ubytováni. Ten
byl prostě nejlepší.
Jak snášíš cestování?
Cestování mám velice ráda.
Nejraději bych procestovala celý svět.
Povětšinou nás vozí trenéři autem a tak je
příjemné sledovat okolí. Samozřejmě že
před závodem se myšlenky upínají hlavně
na tartan, a tak se snažím brát cestování
jako relax.
Co Tvá atletická budoucnost nebo jak se
říká sen?
Kdo by nechtěl na Olympiádu
nebo na MS dospělých, ale já moc
dopředu nemyslím. Ráda bych se
zúčastnila juniorského MS, které se bude
konat v Americkém Eugene v červenci
příštího roku.
Vraťme se kousek do minulosti. V
Tlučné se ještě před pár lety běhával
tradiční lesní kros. Zúčastnila ses
někdy?
Jen jednou, asi ve třetí třídě a
pamatuji si, že jsem doběhla druhá. Pro
zlaté vavříny jsem musela k sousedům do
Nýřan, také na tradiční závody. Tady jsem
vyhrála každý ročník, ve kterém jsem
nastoupila. V Tlučné přece jen víc byla
vidět moje mamina, po které jsem běhání
asi zdědila.
Na stůl se mi dostalo Tvé společné foto se
Zuzanou Hejnovou. Jak jste se
seznámili?
První kontakt přišel e-mailem,
ve kterém mě Zuzana kolegiálně
podpořila a tak jsem ráda odpověděla.
Osobně jsme se ale sešly při VC Chebu,
kam jsem dostala pozvání běžet s touto
českou reprezentantkou a dnes i nejlepší
překážkářkou světa na 400 metrů. Být v
jedenácti závodech za sebou mezi
světovou elitou neporažena se opravdu
jen tak někomu nepovede. Zuzana je moc
fajn a tak mi vůbec nevadilo koukat se jí v
cílové rovince na záda. Je velkým vzorem
nejen pro mne. Podepsané tretry touto
hvězdou mi budou tenhle závod
připomínat hodně dlouho.
Jaký máš program do konce letošní
sezóny?
Za dvě hodiny odjíždím na EA
mítink, který se koná v rakouském Linci.
Je to mítink úrovní asi jako u nás Zlatá
tretra ve Vítkovicích, takže o úroveň níž
než Diamantová liga. Pak mě ještě čeká
MR do 22 let v Ústí nad Orlicí, kde bych
ráda uspěla nejen umístěním, ale i časem.
Tak a teď něco pro čtenáře, aby věděli, že
běhání není u Tebe jen to jediné.
Postupně vyjmenuj, jaké máš ráda jídlo,
pití, nejoblíbenější herec či herečka,
zpěvák nebo zpěvačka a třeba jakou máš
ráda barvu?
Jídlo je důležitou součástí
každého sportovce a tak preferuji bio
potraviny a kváskový chléb, který si
dělám v naší nové pekárničce, kterou
taťka vyrobil. Ale nejraději mám
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Hvězdička nebo hvězda?
palačinky a dobré kafe v Crossu.
Nejoblíbenějším hercem je Channing
Tatum (Leťs dance) a ráda poslouchám
Rihannu. Mojí neoblíbenější barvou je
určitě modrá.
Přeji hodně štěstí nejen v Linci a v Ústí
nad Orlicí, ale v každém závodě do
kterého nastoupíš. Rád bych totiž, až
budeš hodně slavná, mohl říkat: "I já
měl tu čest udělat rozhovor s touto
hvězdou."
Děkuji za přání a pokusím se o to
co nejvíc.
Rozhovor s Janou Reissovou
připravil Václav Volf

Reissová
mistryní ČR
do 22 let
Sedmnáctiletá vycházející
hvězdička české atletiky se stala o
víkendu v Ústí nad Orlicí mistryní ČR do
22 let na 400m př. Jana Reissová zvládla
tento šampionát bez jakéhokoliv respektu
z o mnoho let starších soupeřek, kdy s
naprostým přehledem postoupila z
rozběhu s nejrychlejším časem.
Ve finále opět předvedla mazácký
výkon a stala se druhou nejmladší
vítězkou celé historie MČR do 22 let na
této trati. Vůbec nejmladší vítězkou byla
v roce 2002 Zuzana Hejnová. Jana
Reissová tak všem ukázala, že jde nadále
v šlépějích české překážkářské megastar a
udělala tímto titulem zlatou tečku za vele
úspěšnou sezónou.

sport

Nový soutěžní ročník začal
Ve s t í n u
úspěšných výsledků a
postupu do LM
Viktorie Plzeň začal
nový soutěžní ročník i
pro tlučenské celky,
které hrají krajské či
okresní soutěže.
Příznivci po letní přestávce budou
ochuzeni o družstvo „B“ mužů, které
jsme museli těsně před zahájením III.
třídy odhlásit, protože ze strany hráčů
nebyl vidět patřičný zájem, dva hráči na
tréninku je docela málo, přestože jde
pouze o rezervní celek. Nebyl také
člověk, který by mužstvo vedl, protože
potřebujete vedoucího mužstva a při
zápasech i pomezního rozhodčího, hrající
trenér nemůže všechno stačit a neměli
jsme tudíž záruku, že celek odehraje
všechny zápasy. Nedostavení se k utkání
znamená ostudu oddílu a ještě
pořádkovou pokutu. Tu ovšem zaplatíme
jednorázově i při odhlášení. Rozhodování
to nebylo jednoduché, ale rozhodli jsme
tak, jak jsme rozhodli. Ostatní celky
zůstávají.
Minižáci budou obhajovat v obou
kategoriích tj. mladší i starší titul
okresního přeborníka a mladší i

krajského. Žáky jsme pustili do vyšší
třídy, budou hrát KS. Utkají se s celky s
lepší výkonností, což bude mít pro jejich
fotbalový růst pozitivní účinek. Vyšší
třída znamená větší zkušenosti.
Dorost se pokusí v OSD vylepšit
bilanci z minulého ročníku, kdy byl na
chvostu tabulky. Ambice jsou podle
vedení družstva postupové.
„A“ mužstvo se stejným
hráčským kádrem se bude snažit atakovat

Černý Michal - AK ŠKODA Plzeň

Foto Václav Volf
Míč v sítí znamená další gól, který přidal Martin Švehla z domácího celku. V tomto utkání
porazili dorostenci Tlučné svého soupeře ze Všerub 7 : 0.
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Nový soutěžní ročník začal
přední místa v I. B. třídě, skupině „C“,
kde tlučenští příznivci uvidí některé nové
celky, např. Chrást, Holoubkov, ZČE
„B“, Kaznějov a Lhotu.
Jaký bude konečný účet, uvidíme
na konci června příštího roku. Nový
ročník zahájili též naši „vysloužilci“.
Stará garda sehraje na podzim pět zápasů.
Přestože není „B“ družstvo, mají
příznivci z čeho vybírat. Mimo „A“ celku
nezapomínejte na mládežnické celky,
hrají dobrý fotbal a uvidíte naděje
tlučenské kopané.
Připravil Jaroslav Netrval

Přípravy na
novou sezónu
Prázdniny skončily, léto už se také
chystá ke spánku, ale florbalová sezóna se
právě probouzí. Každá nová sezóna si
žádá náležitou přípravu a naši florbalisté
nechtěli nic ponechat náhodě. Proto ani o
prázdninách nenechali tělocvičnu
odpočívat a chodili trénovat každý týden.
Tréninky byly dobrovolné, a
přestože v letních dnech může být obtížné
vstát z gauče nebo vylézt z bazénu, účast
byla každým týdnem vyšší. Vydařené
prázdninové tréninky tak posloužily jako
průprava ke každoročnímu vyvrcholení
letních příprav soustředění. Jak už je
zvykem, na letní soustředění vyrazili
florbalisté společně s děvčaty z aerobiku a
stejně jako minulý rok se přidali i
dorostenci z FBŠ Kerio Plzeň. Celkem
tedy odjíždělo asi 70 účastníků. Letos
jsme se ale nevydali do Bezdružic jako v
posledních třech letech. Novou destinací
se stala Přimda. Soustředění se také
prodloužilo na šest dní s odjezdem v
neděli 25.8. a návratem v pátek 30.8.
Náš skromný výlet bohužel
nezačal tak, jak bychom si představovali.
Už v neděli ráno začalo pršet, ani
odpoledne nepřestalo a porouchaný
autobus klidnému příjezdu také
nepomohl. Nastalou situaci jsme však
zvládli bez větších potíží a s malým
zpožděním vyrazili na první večeři.
Počasí se ale nechtělo umoudřit. V
pondělí stále pršelo, a tak musely přijít
změny v rozvrzích tréninků. V areálu na
Přimdě je naštěstí plno prostoru uvnitř,
takže vytvoření náhradního programu
nepředstavovalo velký problém. Protože

sport
Ti si tak kromě obvyklých turnajů zahrají
v úterý se počasí moc nezlepšilo a
také ligové zápasy.
venkovní hřiště byla podmáčená, vyrazili
Tlučenské florbalisty tedy čeká
jsme do bazénu. Tam se dětem moc líbilo,
všichni si užili na tobogánu nebo
spousta práce a ještě více zápasů. Našim
odpočinuli v teplé vířivce. Ve středu se
mladým talentům přejeme úspěšný vstup
počasí začalo konečně zlepšovat.
do sezóny a mnoho úspěchů.
Hlavním programem dne byl výlet po
Aktuální informace naleznete na
naučné stezce o délce sedmi kilometrů.
www.florbal-tlucna.cz
Po celý den už bylo teplo a hezké počasí
nám vydrželo až do konce soustředění.
Lukáš Polívka
Ve čtvrtek večer na děti čekalo
ještě jedno překvapení noční
hra. Děti si vyslechly řadu
pověstí o Přimdě, a když se
setmělo, vyrazily na cestu.
Procházely temným lesem,
sbíraly písmenka do tajenky a
viděly i Bílou paní. Po pátečních
trénincích jsme si sbalili věci a v
15:00 jsme už v Tlučné
vystupovali z autobusu.
Soustředění se i přes lehkou
nepřízeň počasí vydařilo, děti si
ho užily a už se těší na
nadcházející sezónu.
A co nás v této sezóně
čeká? Jako každý rok spousta
florbalových turnajů, Bohemia
liga malého florbalu a další
sportovní akce. Hlavní změnou
je však právě liga BLMF. Starší
žáci se mohou těšit na novou
konkurenci. V minulém roce se
této ligy účastnilo sedm týmů,
letos se jejich počet rozšířil na
deset. Úplnou novinkou je kategorie mladších žáků v BLMF.
Florbal - mladší žáci na soustředění.

Florbal - starší žáci na soustředění.
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