Medaile s tlučenskou stopou

Výlet na Křivoklát

Na mistrovství ČR atletických nadějí získala Jana
Reissová zlatou medaili.

Členové SPCCH kromě prohlídky hradu zavítali i do
města Berouna.
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Klidné a spokojené vánoční svátky
a šťastné vykročení do nového roku 2013
přeje redakce TZ.
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10. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 6. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
VI. a VII. úpravu rozpočtu
obce pro rok 2012.
Návrh rozpočtu obce
Tlučná na rok 2013 a dále
rozpočtový výhled obce Tlučná na
období 2014-2018.
Postup rady ve věci
realizace infrastruktury firmou
Interstav Všeruby s. r. o. tj.
propojovací komunikace od
Špejcharu a parkovacích stání,
přejezdového prahu, části
chodníku, uličních vpustí a
dopravního značení, dále

Odešel
Antonín Pojar

terénních a sadových úprav za
kapličkou a to za částku 759 225,Kč bez DPH.
V r. 2013 realizaci opravy
chodníku V Rybníčkách tzv. 2. část
od čp. 355 směrem k č. p. 558
firmou HT Stavby ve výši
213 562,- Kč bez DPH.
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
odborník, laskavý manžel, táta i dědeček.
Pokud někomu z Vás nemohl vyhovět,
pak vězte, že v jeho funkci to nebylo vždy
lehké a jednoduché, neboť i on se musel
řídit zákony, možná někdy proti své vůli.
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 do toho
„stavařského nebe“ mu za vše poděkovat.
Zřejmě až po čase si plně uvědomíme, co
vše jsme v Tondovi ztratili. Díky za
všechno Toníku a čest Tvé památce.
Stanislav Volf

Zemřel nečekaně 18. listopadu
2012 ve věku 67 let. Byl dlouholetým
poslancem, zastupitelem a hlavně
předsedou stavební komise. Obrovský
podíl měl na výstavbě tělocvičny, domu s
pečovatelskou službou, drogerie,
mateřské školy a školní jídelny, sběrného
dvora a hlavně na výstavbě naší nové
základní školy. Říká se, že každý je
nahraditelný, ale v případě „Toníka“, jak
jsme mu důvěrně říkali, to nebude vůbec
lehké. Těžko se totiž nahrazuje člověk
obětavý, ochotný, na slovo vzatý

Antonín Pojar se zasloužil velkým dílem
na výstavbě nové ZŠ v Tlučné.

Občánci
vítejte!
Čas neúprosně
běží dál. Nové zprávy
střídají ty staré a veselé
ty smutné . Jak již bývá
zvykem v naší obci, 3.
října 2012 se konalo
letos již podruhé vítání
občánků
v zasedací
místnosti obecního úřadu. Slavností akt
moderoval předseda komise pro
občanské záležitosti p. Jan Mitrenka a k
rodičům promluvil místostarosta obce
p. Václav Vítek.
Ke zpestření programu vystoupila
tradičně hudební skupina "Generace"
p. Václava Volfa.
Děti dostaly do vínku od OÚ 500
Kč. Rodiče kytičku a zápisníček.
Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví,
štěstí a radosti v následujícím životě.
Za KPOZ OÚ Tlučná
Jan Mitrenka

Přivítáni byli:
Hauner Nikolas
Marková Viktorie
Mareška Vojtěch
Pechman Vojtěch
Petrů Tobiáš
Koptíková Eliška
Dobiášová Zuzana
Lukeš Vojtěch
Bednářová Eliška
Fictum Liliane Ella
Vlčková Anežka
Michlová Terezie
Hajšman Vojtěch
Lepeška Matiáš
Voborníková Kateřina
Trnka Tomáš
Chmelenský Jakub
Jiránková Vanessa
Lochnerová Elena
Kunst Marek
Krolopová Natálie
Baumruk Richard
Kováčová Viktorie
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Nové
knihy
BELETRIE
Clark, M. H. - Za bílého dne
Kuťák, J. - Území trestu
Cabot, M. - Jak neztratit lásku
Roberts, N. - Neodbytný ctitel
Větvička, V. - Korálky na šňůrce života
Clancy, T. - Proti všem
Peters, E. - Záhada sarkofágu
Flynn, V. - Americký zabiják
Šulc, J. - Zrádci
Hemingway, S. - Hrob Alexandra
Velikého
Parker, R. B. - Vražedné blues
Váňová, M. - Ať myši nepláčou
Holá, E. - Cesta k mým matkám
Patterson, J. - Soukromé hry
Wood, B. - Vyvolená
Žídková, A. - Nedám své děti
Brown, S. - Silnější než slova
MLÁDEŽ BELETRIE
Peyo - Šmoulové a vejce
Peyo - Šmoulí polévka
Kinney, J. - Deník malého poseroutky
Psí život
Erne, A. - Auta a náklaďáky
Bešťáková, E. - Bára a Flíček
Dakin, G. - Doba ledová 3
Smith, L. J. - Upíří deníky Druhá šance
Wilson, J. - Konec snění
Pospíšilová, Z. - Vánoční pohádky
Špaček, L. - Dědečku vyprávěj
Disney, W. - Knížka na rok 2013
Ivens, J. - Ťapík Vánoce daleko od
domova
NAUČNÁ
Kulhánková, Z. - Narozena pod
toulavou hvězdou
Šimánek, L. - Z Nového Zélandu přes
Havaj do Austrálie
Vágner, J. - Můj život s rybami
Lackovič, M. - Tatranská plesa
Žbirka, M. - Co bolí, to přebolí

Webové stránky naší knihovny
najdete na adrese:

knihovna.obec-tlucna.cz

KNIHOVNICE DOPORUČUJE
Magda VÁŇOVÁ
AŤ MYŠI NEPLÁČOU
- román pro ženy ze současnosti, ve
kterém hrdinka Karla řeší problémy se
zaměstnáním, manželem, synem i
nemocí.

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

Srdečně zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová

Eliška Vůchová
oslavila devadesátiny

Eliška Vůchová, nar. 19.11.1922 v Sázav2 nad Sázavou.
Od svých 13 let musela pracovat ve Sklárně KAVALÍR, v roce 1940, to jí bylo 18
let byla mezi totálně nasazenými na práci v německém průmyslu, pracovala ve firmě
SIEMENS v Berlíně, kde pletla ocelová lana. Zde byla do roku 1944, kdy se jí podařilo z
Německa utéci. Do konce války se musela schovávat, nejdříve u své tety v Praze a pak ve
Sklárně KAVALÍR.
Od roku 1946 bydlí na Plzeňsku, od roku 1949 ve Vejprnicích a od roku 2008 v
Tlučné. Nejdříve pracovala jako jeřábnice ve ŠKODĚ Plzeň a od roku 1950 pracovala na
šachtě ve Zbůchu a po uzavření dolu Zbůch na šachtě v Tlučné, a to až do důchodu. Na
šachtě nejdříve pracovala v třídírně, pak jako strojník v prádle a 3 roky fárala spolu s
dalšími 3 ženami. V podzemí obsluhovala stroje na uhlí. Během zaměstnání se
angažovala v odborovém hnutí, kde měla na starosti pořádání různých akcí pro děti
zaměstnanců. Také pomáhala na dětském táboře v Pivoni.
V mládí ráda četla, pletla, háčkovala, vyšívala a šila, moc ráda pracovala na
zahrádce, kde pěstovala růže.
Veselá historka ze šachty: Vzpomíná, že když poprvé fárala a jela „klecí“ do
podzemí, tak jela spolu ještě s dalšími horníky, když v tom jí ten, co stál za ní, povídá:
„Holka, drž se, za chvíli bude zatáčka.“ Tak se ho rychle chytla. Chlapi se začali smát.
Dole se dozvěděla, že šlo o sázku, kdy se chlapi vsadili, že jim na vtípek skočí.
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Zprávy z hasičské zbrojnice
Zásahy
V pořadí již 17
zásah v letošním roce
připadl na den
16.10.2012. Naše
jednotka byla vyslána
jako posilová jednotka k
požáru autogenní
svařovací soupravy v
podniku DIOSS Nýřany. V době našeho
příjezdu na místo události zde již
zasahovala JPO II. Nýřany a VZ vydal
naší jednotce rozkaz k zajištění
doplňování vody do CAS 16 MAN a
současně vystřídání zasahujících hasičů
na útočném proudu, který byl zřízen za
účelem ochlazování svařovací soupravy a
jejího okolí. Na místo události se rovněž
dostavil i řídící důstojník HZS PK s
termokamerou. Po kontrole teploty
tlakových lahví byl požár zlikvidován a
svařovací souprava byla evakuována z
výrobní haly.

Výcvik a školení
Mezi činnosti hasičů při
mimořádných událostí je i práce ve
výškách a nad volnou hloubkou. Naše
jednotka sice nezřizuje speciální
lezeckou skupinu, ale základní
dovednosti v této oblasti musí ovládat
každý hasič. Dne 30. 9. 2012 se proto
uskutečnil celodenní výcvik zaměřený na
tuto specifickou oblast. Naši hasiči se
cvičí v dovednostech jako například
sebezáchrana slaněním, vázání uzlů,
jištění, evakuace a záchrana osob pomocí
lanové techniky, tvorbu kladkostrojů pro
spouštění či vytahování těžkých břemen
nebo osob a v neposlední řadě jsou i
proškolováni ze zásad bezpečnosti práce
ve výškách a nad volnou hloubkou,
používání a ošetřování lan včetně našeho
lezeckého vybavení.
Dne 24. 11. 2012 proběhl v
Kralovicích seminář požární prevence
zaměřený na příčiny vzniku požárů a
jejich vyšetřování. Tohoto semináře se za
náš sbor zúčastnil velitel sboru a
preventista PO v jedné osobě p. Jan
Čermák a Kamil Křižan. Bylo velice
zajímavé poslouchat a sledovat rozbor a
výsledky vyšetřování rozsáhlých požárů,
na jejichž likvidaci se podílela i naše
jednotka. Závěr tohoto semináře, byl ve
znamení zkoušek odbornosti SH ČMS
Preventista III. a II. stupně. Kamil Křižan
se této výzvy ujal a bez větších problémů
úspěšně složil předepsanou zkoušku
Preventisty III. stupně.
Další seminář, ale tentokrát z
oblasti civilní obrany a ochrany
obyvatelstva se uskutečnil dne 1.12 2012

v hasičské zbrojnici SDH Kožlany.
Tohoto semináře, který uspořádala
Odborná rada CO a OO okresu Plzeň sever, se za náš sbor opět zúčastnil velitel
- Jan Čermák a Ivana Čermáková. Cílem
této odborné rady je snaha o přípravu
jednotek PO a členů SDH na pomoc při
řešení složitých situací při vzniku
plošných mimořádných událostí typu
živelních pohrom v podobě záplav a
povodní, vichřice, ale i například
rozsáhlých požárů atd. Činnost jednotek
PO zde často spočívá v zajištění týlového
zabezpečení, poskytování první pomoci,
zajištění nouzového ubytování a
stravování nejen evakuovaných osob
apod.

Soutěže dospělí
Dne 22. 9. 2012 se v Nýřanech
konal Memoriál V. Kličky a P.
Egermayera. Letošního ročníku tohoto
memoriálu se zúčastnilo celkem 13
družstev mužů a žen. Přes naší veškerou
snahu, jsme časově nezvládli jednu z
dovednostních disciplín a ta nás bohužel v
celkovém pořadí odsunula na 11. místo.
Soutěžní družstvo žen ve složení Ivana
Čermáková, Jana Stachová, Eva Jägerová
a Michaela Haišmanová vybojovalo v
celkovém pořadí 8. místo. Je vidět, že
ženy jsou v jistých dovednostech prostě
lepší! Hlavním posláním této soutěže je
uctít památku našich dvou velkých
kamarádů a to jsme naší účastí splnili.
Běh hasičů do Svatohorských
schodů je unikátní závod dvojic hasičů v
běhu do schodů na příbramskou
dominantu - Svatou Horu. Tato soutěž je

věnována vzpomínce na mohutný požár
areálu z dubna 1978 a na vlastní kůži "v
plné polní" zkoušíme, jaké to asi mohlo
být. Běh hasičů do Svatohorských schodů
je perfektní sportovní zážitek. Trať
dlouhá 560 metrů s průměrným
stoupáním 14,65 procent. Zásahové boty,
přilba a dýchací přístroj na zádech. To
jsou hlavní parametry soutěže Běh hasičů
do Svatohorských schodů, která se letos
konala dne 22. 9. 2012. Převýšení přes 80
metrů letos zdolávalo více než 60
posádek, z toho i 11 ženských. Kromě
samotného běhu museli účastníci správně
propojit hadice, které s sebou nesli již od
začátku. Letošního ročníku se opět
zúčastnili i zástupci našeho sboru
Stanislav Klug a Lukáš Koptík. V této
velice náročné soutěži získali pěkné 23.
místo z celkem 53 soutěžících
dvoučlenných hlídek.
Poslední soutěží v letošním roce je
již tradiční Memoriál Miloslava Pytlíka
poslední káď, kterou pořádají naši
kamarádi z SDH Plzeň-Bolevec. Tato
soutěž konaná v letošním roce dne 3. 11.
2012 znamená pro naše soutěžní družstva
ukončení soutěžní sezóny.Našim mužům
se podařilo obsadit 16. místo a družstvu
žen se tentokrát nedařilo a jejich pokus
byl hodnocen jako neplatný. Snad to příští
rok bude alespoň trochu lepší.

Události
Naše OSH Plzeň-sever ve
spolupráci s SDH Pláně uspořádalo dne 6.
10. 2012 již třetí setkání „Zasloužilých
hasičů a funkcionářů SDH okresu Plzeň
sever“. Zahájení této akce a přivítání
všech hostů, bylo plně v kompetenci
starostky OSH Plzeň-sever paní Aleny
Foldové. Následovala zpráva o činnosti a
hospodaření našeho
okresního sdružení a
mnoho dalších velice
zajímavých informací
nejen z hasičského dění v
našem okrese či kraji.
Po celou dobu této
akce probíhala i projekce
p ř i p r a v e n ý c h
elektronických prezentací
z činnosti hasičské
mládeže, oblasti
požárního sportu atd. Na
památku této skvělé akce
si každý účastník odvezl i
pamětní list a odznak.
Jako každý rok, tak
i v roce letošním se
uskutečnilo shromáždění
představitelů SDH našeho
o k r e s u P l z e ň - s e v e r.
Spolupořadatelem této
okresní akce se tentokrát
s t a l S D H P ň o v a n y.
Letošní shromáždění
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Zprávy z hasičské zbrojnice
připadlo na velice významný den a to na
17. 11. 2012. Přítomní představitelé sborů
byli seznámeni s činností výkonného
výboru OSH PS a jeho pomocných a
poradních orgánů v podobě jednotlivých
odborných rad. Dále byly předneseny
informace z dění na krajské i republikové
úrovni našeho sdružení. Součástí tohoto
jednání bylo i vystoupení ředitele HZS
PK plk. Ing. Františka Pavlase, který
zhodnotil naši vzájemnou spolupráci. Za
náš sbor se této významné akce zúčastnili
pan Václav Lukšík, Jan Čermák a
Jaroslav Šedivý, který zde za svou
celoživotní obětavou činnost na úseku PO
obdržel „ Řád svatého Floriána“.

Soutěže děti
Ani naše hasičská mládež
nezahálí. V sobotu 6. října se konal již 13.
ročník soutěže mladých hasičů v Plzni Křimicích. Z našeho kolektivu na této
soutěži startovalo jedno družstvo starších.
Jedna malá chyba odsunula naše děvčata
celkově až na osmé místo.
Dne 13. 10. 2012 náš sbor ve
spolupráci s OSH PS a Odbornou radou
mládeže uskutečnil„ Zahajovací kolo
41. ročníku hry Plamen“. Pětičlenné
hlídky dětí zde plnily na trase dlouhé cca
2,5 km několik dovednostních a
znalostních disciplín. Soutěže se
zúčastnilo celkem 54 hlídek. Tlučenský
kolektiv zastupovala 1 hlídka starších
(12. místo) a 3 hlídky mladších (10., 12. a
21. místo).
V sobotu 3. 11. 2012, se kolektiv
MH vydal do obce Nevřeň, kde místní
sbor připravil noční soutěž „ Nevřeňské
bloudění ". Soutěže se zúčastnilo celkem

64 pětičlenných družstev. Z našeho
kolektivu startovalo 1 družstvo starších a
3 družstva mladších.
V neděli 2. 12. 2012 se konala
další soutěž zařazená do Poháru rady
mládeže OSH Plzeň -sever. Pořadatelem

byl sbor dobrovolných hasičů v Ledcích,
který pořádá tuto soutěž pod názvem
„ Mikulášská střelba na čerta“. Z našeho
kolektivu mladých hasičů se zúčastnilo
celkem 21 dětí.
Připravil Jan Čermák

Jaroslav Lukšík
oslavil sedmdesátku
Dne 15. prosince 2012 oslavil
významné životní jubileum 70. let pan
Jaroslav Lukšík. Dlouholetý člen Sboru
dobrovolných hasičů Tlučná, kde kromě
jiného působil také jako starosta sboru. Za
svoji činnost byl oceněn mnoha
vyznamenáními. Aktivně se také podílel
na zvelebení naší obce v mnoha dalších
funkcích.
Srdečne gratuluje redakce TZ.

Zájezd na hrad Křivoklát a do akvaparku Beroun
V sobotu 21.10.2012 jsme si s
kolektivem SPCCH Tlučná udělali zájezd
na hrad Křivoklát. Autobusem jsme za
chvíli dorazili k hradu, kde se nás ujal
ochotný průvodce. Provázel nás hradem a
vyprávěl vše o hradu, jeho historii i o jeho
obyvatelích. Ukázal nám i sklepení, kde
se nacházely různé nástroje na mučení, ze
kterých ještě po staletích šla hrůza. Také
neopomněl ukázat vězení s hladomornou
s prvky na utváření dobrých lidských
mravů. Výklad i prohlídka se nám všem
velmi líbila.
Po prohlídce nás autobus odvezl
do města Berouna, kde byl rozchod na
oběd a prohlídku města. V 15 hodin byl
sraz u stadionu, kde je akvapark. Koupání
a vodní sporty se nám velmi líbily a kdo
nešel může jen litovat. V 17 hodin byl sraz
a zpáteční cesta autobusem uběhla za
veselé zábavy.
Připravila J. Karpíšková

Foto J. Karpíšková
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Toníkovy kulinářské rady
OS Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice
Podzim je za
námi, bylo třeba shrabat
poslední listí, sklidit
úrodu jablek, zasadit
o v o c n é s t r o m k y,
posekat zahradu.
Trávník ale nesekat příliš u země. Podzim
je také čas na sázení růží a bobulovin.
Jámy na ně by měly být dosti hluboké.
Nejdříve prolijeme vodou, na dno kvalitní
zeminu, pomalu rozpustné hnojivo pro
nasazení stromku a znovu zalít. Po
letošním suchém létě je příliš myší,
aplikujte proto do nor jedovaté nástrahy.
S prvními mrazíky uzavřete přívod vody a
vypusťte vodu z kohoutků a hadic, vylijte
vodu ze sudů.
K zimě a podzimu se váže několik
pranostik:

Na svatou Kateřinu schováme se pod
peřinu. Jaká svatá Kateřina, taková je celá
zima. Když na první adventní neděli
nastane daleko široko krutá zima, potrvá
čtyři neděle. Hrozí-li Kateřina sněhem,
přinese jej Ondřej. Sníh na sv. Ondřeje
živu velmi prospěje.
Je už zahrada zazimovaná? Je po
Mikuláši a chystáme se na Ježíška a
Silvestra? Co takhle zkusit něco rychlého
a chutného? Třeba

Škvarkové mandle
Potřebujeme: lžíci oleje, sůl dle chuti,
250g loupaných mandlí, 150g vepřového
bůčku.
Maso nakrájíme na kostičky a
opečeme na oleji. Přidáme mandle a za

stálého míchání opražíme. Hotovo máme,
když mají mandle zlatohnědou barvu a
škvarečky červenou a budou křoupat.
Necháme okapat na cedníku, trošku
osolíme a pak už se jen hoduje.

Nebo velmi jednoduchý
oblíbený recept
Suroviny:Točený salám, cibule, kari
koření, tuk, popř. pepř.
Na tuku zpěníme nakrájenou
cibuli, přidáme kari a na kostičky krájený
salám. Osmahneme, opepříme.
Podáváme teplé k pivu i vínu.
Dobrou chuť a hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti do nového roku Vám za
Občanské sdružení Okrašlovací spolek
Tlučná a Višnice
přejí
Antonín Cubera a Jitka z Višnice.

Memoriál Karla Podhajského nejvyšší soutěž loveckých psů opět na Plzeňsku
Memoriál Karla
Podhajského je
vrcholnou soutěží a
svátkem všech
kynologů. Letošní
74.ročník, který
pořádal Okresní
myslivecký spolek
Plzeň, se po několika desetiletích opět
vrátil na Plzeňsko. Memoriál je pořádán k
poctě Karla Podhajského, muže, který je
nerozlučně spjat se základy české
myslivecké kynologie a její organizace.
Jeho životní dílo je příkladem lásky k
přírodě, myslivosti, ale zejména k
lovecké kynologii.
Karel Podhajský byl rodákem z
Litomyšle. Neúnavným studiem a praxí
získával množství poznatků. Své bohaté
vědomosti a zkušenosti ochotně předával
v odborném tisku. Jeho práce přesáhla
rámec své doby natolik, že teprve dnes
dochází plného docenění.
Karel
Podhajský spolupůsobil při zakládání
první československé myslivecké
organizace a stal se zakladatelem a
vedoucím Československé plemenné
knihy psů. Byl vynikajícím chovatelem
ohařů, jejichž chovu a výcviku věnoval
celý svůj život. Dodnes platí jeho
myšlenka, že bez dobrého loveckého psa
není myslivosti.
Memoriál, který nese jeho jméno,
je nejvyšší metou, které můžete při
výcviku loveckých psů dosáhnout. Dříve
platilo pravidlo, že se každý pes může
zúčastnit jen jednou, oprava nebyla
možná. Dnes už toto pravidlo neplatí, ale i
tak memoriál představuje nejlepší z

nejlepších ohařů a nejlepší ze cvičitelů.
Podmínky nominace jsou velmi přísné a
jejich splnění předpokládá několik let
výcviku a téměř bezchybné provedení
všestranných zkoušek. Posuďte sami. Pes
a jeho vůdce nejprve absolvují všestranné
zkoušky, na kterých musí získat nejméně
485 bodů. Jen pro upřesnění, plný počet je
500 bodů, takže
prostoru pro chyby
není mnoho. Poté se
může pes a jeho
vůdce zúčastnit
kvalifikace na
Memoriál Richarda
Knolla, kam
postoupí jen dvacet
nejlepších pejsků z
kvalifikace. Deset
nejlepších, kteří
projdou Knollovým
memoriálem,
postoupí na
Memoriál Karla
Podhajského,
memoriálu se musí
zúčastnit dvacet
psů, takže druhá
desítka jsou ohaři ze
z b y t k u E v r o p y,
kteří se nemusí
nominovat.
V případě
Podhajského
memoriálu jde tedy
přesně o mezinárodní všestranné
zkoušky ohařů.
Memoriál trvá tři

dny, přičemž na vlastní zkoušky připadají
dny dva, což klade velké nároky na
vytrvalost a zvláště na psychiku psa i
vůdce. Jeden den pracuje pes na malém a
velkém poli a také provádí práci na vodě,
druhý den pracuje v lese. Za každou
disciplínu získá pejsek známku od nuly
do čtyř, která je ještě násobena

Foto Lenka Václavová
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Memoriál Karla Podhajského nejvyšší
soutěž loveckých psů opět na Plzeňsku
koeficientem. Nula psa vyřazuje z dalšího
posuzování. Zůstanu jen u stručného
popisu hodnocení. Hodnocení výkonu
psa je velmi složité a postihnout všechny
možnosti by zabralo mnoho místa.
Důležité je, že vítěz se nesmazatelně
zapíše do historie české lovecké
kynologie.
Letošní 74. Memoriál Karla
Podhajského začal 28.9. ve čtyři hodiny
ve Spolkovém domě v Přešticích.
Nejprve proběhla porada rozhodčích a
poté následovalo losování čísel. Losování
je velmi důležité, určuje pořadí a
disciplínu, na kterou nastoupíte jako
první. A upřímně, správný začátek může
ovlivnit celou soutěž.
V sobotu ráno proběhlo slavnostní
nastoupení a zahájení na náměstí v
Dobřanech. Poté se vůdci rozjeli do
honiteb. Polovina startovního pole
prováděla lesní práce a druhá polovina
pracovala na poli. Polní a vodní práce
probíhaly doslova za humny odbočku jste
mohli vidět na silnici z Nýřan do Zbůchu.
První den vypadlo za soutěže pět
pejsků a druhý den ještě další tři.
Pejskové vypadávali napříč všemi
disciplínami, takže se žádná nedá
prohlásit za nejtěžší. Účast na memoriálu
předpoládá vysokou úroveň výcviku a
souhru psa a vůdce. Vítězství je cenné, ale
dojít do konce soutěže se také počítá.
Všichni vůdci, kteří memoriál
dokončili, si zaslouží obdiv. Přesto jeden
z vůdců si získal sympatie všech
přítomných. Pan Josef Hendl si ve svých
devadesáti letech získal naprosto všechny
a to nejen výkony, které se svým pejskem
Garym z Visálku předváděl, ale také
přístupem a dobrosrdečnou povahou. Za
své výkony získal čtvrté místo, i když
výsledný bodový součet byl absolutně
nejvyšší, bohužel jedna chyba na velkém
poli odsunula tento sympatický pár do
druhé ceny. A tak se zařadili až za vůdce,
kteří dokončili v první ceně. Vůdci s první
cenou byli celkem tři a ti si rozdělili první
tři místa. První místo získal Vladímír
Dufek s Hipem z Ouhelí, německým
ohařem krátkosrstým.
Celý Memoriál byl velmi dobře
připravený, prostředí pro disciplíny bylo
vybráno tak, aby splňovalo nároky celého
memoriálu a nakonec vyšlo i počasí.
Přesně po skončení poslední disciplíny
začalo pršet, ale to už nikomu nevadilo,
jelikož úspěšní vůdci se přesunuli opět do
Přeštic, aby si převzali zasloužená
ocenění a Memoriál Karla Podhajského
mohl být slavnostně ukončen.
Připravila Ing. Lenka Václavová
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Drakiáda 2012
V sobotu 20.10.2012 jsme se sešli
na letišti u Torovky, abychom uspořádali
22. ročník tlučenské drakiády. Sešlo se
zde několik ručně vyrobených draků, ale
nechyběli ani draci kupovaní. Žádný z
draků se však na obloze neudržel moc
dlouho, protože nefoukal vítr. A tak se
pouštění draků proměnilo ve sprinterské
závody. Kdo chtěl draka udržet alespoň
chvíli ve vzduchu se pěkně proběhl. Asi

po hodině jsme tak ukončili trápení
účastníků a drakiádu ukončili.
Jako každý rok i letos nechybělo
vyhlášení nejlepších a nejkrásnějších
draků. Někteří si odnesli dort, jiní
čokoládu a pro ostatní jsme měli
upomínkové listy a kupu bonbónů. A
přestože se draci moc neproletěli, strávili
jsme příjemné odpoledne na čerstvém
vzduchu a pro příště si můžeme přát snad
jen trochu víc větru.
Jan Pfalzer – Hans

Pozvánka na akci

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.

Zpívání u stromečku
Dne 20. prosince 2012 se
uskuteční tradiční zpívání u stromečku.
Přijďte si poslechnout žáky
základní školy i děti mateřské školy a
zazpívat si s nimi známé české koledy.
V prostorách nové základní školy
začínáme v 16.30 hodin.

Masopust 2013
Po úspěšném letošním
masopustním veselí připravuje komise
pro občanské záležitosti další ročník.
Termín masopustu byl stanoven
na sobotu 23. února 2013. Přijďte se
potěšit a podpořit průvod ve snaze o
překonání letošního počtu masek.
Masopustní zábava proběhne v
Restauraci Na Hřišti, v restauraci Barokní
Špejchar a v hasičské zbrojnici.
Vstupenky na večerní zábavu budou v
prodeji v těchto objektech s dostatečným
předstihem.

Tlucenský
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Čertovská diskotéka v mateřské škole
Ve středu 5. 12.
2012 dopoledne se
"Tlučenská mateřina"
proměnila v čertovskou
školu. Téměř 80
přítomných dětiček
spolu se svými
učitelkami se převléklo

za čertíky a za zvuků známých dětských
písniček zpívaly, tančily a po čertovsku
řádily.
Vše probíhalo v pohodě do té
doby, než do MŠ vtrhla tlupa čertů a
andělů s Mikulášem. I když někteří
jedinci poznali své starší kamarádky z
gymnastiky nebo vlastní sourozence,

Foto: Věra Vítková

přesto se jim svíral hlas a těm
"nejhodnějším" se slzičky kutálely po
tváři. Před pytlem a únosem do peklíčka
je většinou zachránily jejich třídní
učitelky. Všechny děti statečně
přednášely, zpívaly a slibovaly, že už
budou hodné. Za tu snahu dostal každý
malý balíček dobrot.
Srdečný dík patří čertovské tlupě
ze ZŠ, která pod vedením třídní učitelky
Heleny Vítkové velice citlivě a přátelsky
pobavila své mladší kamarády v mateřské
škole. Mnozí z nich si určitě vybavili sami
sebe, jak před několika lety chodili do MŠ
a také silně prožívali "Mikulášskou
nadílku".
A co nás ještě čeká do konce tohoto
kalendářního roku? Kromě vánoční
nadílky, dvou vánočních koncertů a
divadelního představení v divadle Alfa v
Plzni ještě nejstarší děti připravují
kulturní pásmo pro: 8. 12. 2012 - Výroční
valná hromada SDH, 17. 12. 2012 - se
těšíme na vánoční posezení s obyvateli z
DPS, 20. 12. 2012 - tradiční společné
zpívání u vánočního stromku před ZŠ.
V závěru mé zprávy mi dovolte,
abych Vám všem popřála pohodové
vánoční svátky v kruhu svých nejbližších
a v novém roce hlavně pevné zdraví, lásku
a porozumění.
Za MŠ Tlučná
Jana Lišková

Děkuji Vám, slečno, za tanec
A zase jsme po
roce čekali na Mikuláše.
Letošní mikulášská
nadílka vyšla na sobotu
1. prosince. Restaurace
Na Hřišti praskala ve
švech, ale nakonec jsme
se sem všichni vešli.

Děti s rodiči i prarodiči, pan Karel
Kopejtko, který dětem pouštěl jeden
dětský hit za druhým, já, coby moderátor,
i několik štamgastů. Aby čekání na
Mikuláše a jeho družinu nebylo tak
dlouhé, učili jsme rozdováděné děti
společenskému chování při tanci.
Tanečník si mohl vybrat svoji partnerku a

Foto: Václav Volf

nesměl se jí pustit během následující
písničky. Známý hit "Máme doma
obludu" nezaručoval, že se to všem
tanečníkům podaří, ale stalo se. První
částí úkolu prošli tedy všichni. Druhá část
spočívala v jediné větě. Chlapci museli
jeden po druhém přistoupit k mikrofonu a
poděkovat své tanečnici za tanec. A tak
jsme slyšeli projevy gentlemanů,
suverénů i stydlínů. Za projevenou snahu
dostaly všechny děti sladkou maličkost. I
touto zábavou se čas naklonil k příchodu
Mikuláše. Přišel a jako vždy jsme
poslouchali dětské písničky a básničky,
ale letos bylo o poznání více těch
neznámých, což nutilo přítomné více
poslouchat. Došlo i na slzičky, ale
sladkosti od Mikuláše, anděla i čertů
potěšily všechny děti. Nakonec se i ty
zlobivější přestaly bát. K příjemné
atmosféře přispěl i hezký mikulášský
příběh jednoho z tatínků, který jako malý
chlapec tolik plakal, že si přeje autíčko, až
mu jeho přání hodný Mikuláš splnil.
Při hudbě a tanci vydržel
zaplněný sál restaurace více než dvě
hodiny a všichni jistě odešli v dobré
náladě. Proto i já jsem spokojen, že

Tlucenský
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Děkuji vám slečno za tanec
taková akce probíhá každým rokem za
podpory KPOZ OÚ Tlučná, Junáka a
personálu restaurace, za což jim patří
vřelý dík. Stejně tak panu Karlu
Kopejtkovi, který ochotně ve svém
volném čase tuto akci podporuje.
Rád bych popřál jménem všech
členů Komise pro občanské záležitosti
OÚ Tlučná v čele s předsedou Janem
Mitrenkou krásné prožití vánočních
svátků a samé příjemné zážitky v novém
roce jak malým, tak i velkým
spoluobčanům.
Člen komise KPOZ
Václav Volf
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Z MČR 4 medaile a pytel brambor
Mistrovství ČR přivítalo v
termínu od 22. - 26. 6. 2012 na
strahovském stadionu nejlepší atlety v
dorosteneckých a juniorských kategorií.
Na této významné akci se představilo
celkem 21 atletů z plzeňského oddílu.
Mezi největší favority dle redukovaných
tabulek ČR patřila bezpochyby i Jana
Reissová z Tlučné (tyč,300 m př.).
Z MČR 4 medaile a pytel brambor.
Výprava plzeňského klubu přivezla z
uplynulého Mistrovství ČR mládeže 4
cenné kovy. Nejlépe si s konkurencí
poradila Jana Reissová. Jako jediná ve
výpravě se může pochlubit mistrovským
titulem, a to na trati 300m př. Ke svému
zlatu Jana přidala ještě bronz ve skoku o
tyči. A jak už je takovým skoro malým
zvykem u Jany, obě tyto medaile na MČR
ošperkovala novým krajským rekordem a
rozšířila si velmi pozoruhodnou a
zajímavou bilanci, kde si v uplynulých
dvou letech z 11 finálových startů na
MČR připsala celkem 9 nových
krajských rekordů.

Jana Reissová

Blýskání na lepší časy ....
Zimu máme na
krku, skončily
podzimní fotbalové
soutěže, ročník
2012/2013 je ve své
polovině a společně
můžeme nahlédnout
pod pokličku tlučenské
fotbalové kuchyně. První zastavení je u
mládežnické kopané a je to zastavení
radostné. Kolektiv trenérů, vedoucích a
všech ostatních, kteří se kolem mládeže
točí, dokázal téměř nemožně. Svým
přístupem, obětavostí a nasazením zvýšil
úroveň a kvalitu hry a tím pádem se
dostavily i výsledky. Ve třech kategoriích
t. j. mladší přípravka + starší přípravka +
starší žáci máme přibližně 70 hráčů a to je
dost velké sousto, abychom jej zvládli a
všichni dostali příležitost předvést své
fotbalové umění. Prvním rokem hraje
svoji soutěž mladší přípravka, což jsou
kluci, ale i děvčata z mateřské školy a
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Blýskání na lepší časy ...
první třídy.
Ta t o s o u t ě ž s e h r a j e b e z
přidělování bodů a tlučeňáci si vedou
velice dobře. Při kontrolním turnaji v
Tlučné a i v Nýřanech 1. 12. 2012 za
účasti šesti celků obstáli, turnaj v
Nýřanech s přehledem vyhráli. Starší
přípravka zatím nenašla přemožitele jak v
přátelských zápasech, tak i mistrovských
a suverénně vede tabulku s náskokem 9
bodů. Kdo by je chtěl vidět v akci, tak má
možnost 15. 12. 2012 od 9,00 hod se koná
v tlučenské tělocvičně tradiční vánoční
turnaj. Starší žáci již nedostávají
dvojciferné nářezy, hrají pohledný fotbal
a výsledkově šli hodně nahoru. Zatím jim
patří 3. místo se ztrátou pouhé 3 body na
vedoucí tým a mají naději poprat se o
příčky nejvyšší. Přestože je mládežnická
základna dosti široká, rádi mezi sebou
přibírají další zájemce. Tréninky jsou v
úterý v tělocvičně od 15,30 hod mladší a
od 17,00 hod starší přípravka.
Druhé zastavení je u družstva
dorostu. Tady nás tlačí bota asi nejvíce.
Hráčů je nedostatek, takže polovinu
mančaftu doplňují žáci, takže není se co
divit, že mužstvo zatím nezískalo ani bod
a je poslední. I tady je velká naděje, že až
se mladíci rozkoukají a otrkají, budou
brzy prohánět i ty nejlepší okresní
dorostenecké celky.
Třetí zastavení patří dospělým,
tedy „B“ a „A“ mužstvu. Rezervní celek
hrající III. třídu okresu Plzeň-sever, to
byla pro nás velká neznámá, trochu jsme
měli obavy, zatím i přes řadu potíží,
hlavně v hráčském kádru a tréninkové
morálce dosahují celkem slušných
výsledků a sestup do IV. třídy by se měl
tomuto družstvu vyhnout. První mužstvo
se po ročním účinkování v OP vrátilo do I.
B. třídy. Po polovině soutěže jsou na
třetím místě, což není špatné, ale nebýt
několika zbytečných ztrát, mohli šlapat
na paty i vedoucímu celku soutěže.
Obrana získala na jistotě příchodem R.
Černého, trochu jsme bezradní v útoku,
kde chybí dravý hráč s čichem na branky.
Všichni věříme, že v nastoupené cestě
budeme pokračovat ke spokojenosti
všech a potěšíme oko věrných diváků
pohledným fotbalem.
Závěrem dovolte, abych jménem
fotbalového oddílu Vám všem popřál
klidné Vánoce a do nového roku 2013
mnoho osobních i pracovních úspěchů,
spokojenosti, štěstí a zdraví.

sport

Florbalisté zahájili sezónu
Tlučenští florbalisté už mají za
sebou několik zápasů nové sezóny. V
říjnu odstartoval první ročník ligy BLMF
v kategorii starších žáků. Svou premiéru
si hráči odbyli 14. října na 25. ZŠ v Plzni,
kde odehráli první dvě utkání. V úvodním
zápase podlehli Sokolu Koterov 2:4, v
zápětí si ale poradili s družstvem Štěnovic
5:3. Druhý turnajový den se konal 3.
listopadu ve Štěnovicích, kde naši
florbalisté podali velice dobré výkony.
Nejprve porazili DDM Nýřany v poměru
Tabulka po 2 TD:
Pořadí Tým
1
T.J. Sokol Koterov
2
FbC Crocodiles Tlučná
3
FBC SOKOL KOMÁROV
4
TJ Dobřany
5
Cobra Radnice
6
ZŠ Štěnovice
7
DDM Nýřany

9:2. Ve druhém zápase se nezalekli
silného soupeře TJ Dobřany a ukořistili
výhru 4:2.
Starší žáci v této soutěži odehrají
celkem šest turnajových dní a play-off.
Třetí turnajový den se pořádal 8. prosince
2012 v tlučenské tělocvičně.
O výsledcích tohoto turnaje
budeme informovat v dalším vydání TZ.
Lukáš Polívka

Zápasy
4
4
4
4
4
4
4

Skóre
23:8
20:11
12:12
23:11
18:18
15:20
7:38

Body
8
6
6
4
2
2
0

Pod společným týmem SK Kerio Plzeň Tlučná hrají florbalisté ligu starších žáků
ČFbU. Po osmi odehraných zápasech zaujímají třetí místo v tabulce a mají před sebou
ještě sedm turnajových dní. Ty nejbližší je čekají 1. a 16. prosince.
Průběžná tabulka:
Pořadí Tým
Zápasy
Skóre
Body
1
Slavia VŠ Plzeň
8
58:22
24
2
TJ Baník Sokolov
8
47:35
18
3
SK Kerio Plzeň Tlučná
8
46:37
18
4
FB Hurrican Karlovy Vary
6
72:20
15
5
FBC Sokol Plzeň IV
6
51:11
15
6
FbC Sokol Rokycany
6
25:19
9
7
GO GO Horšovský Týn
8
35:51
9
8
FLK TJ Slavoj Tachov
8
20:47
8
9
DDM Stod
6
28:25
7
10
FBC APM Automotive Kdyně
8
24:61
4
11
Slavia VŠ Plzeň FbK Doubravka
8
18:51
3
12
TJ Jiskra Domažlice
8
20:65
0
Aktuální informace naleznete na webu www.florbal-tlucna.cz. Přejeme
florbalistům úspěšnou sezónu!

Připravil Jaroslav Netrval.

Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Ing. Václav Vítek - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, Lubomír Filip, - členové redakční rady, Václav Volf - grafické a textové zpracování,
Mgr. Miroslava Troubilová - korektura, Jindra Víchová - tisk. Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.

