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Jak se žilo v Tlučné v roce 2016
Dovolte nejprve jednu nepříliš
starou vzpomínku. Ve facebookové skupině, která sdružuje tlučeňáky zazněla na
jaře kritika OÚ na téma nedostatečné péče
o sportující mládež. Protože ve skupině
jsou převážně příznivci komunální politiky, terou OÚ prosazuje, dotyčný stěžovatel
byl ponejprve dotázán, co přesně je podle
něj špatně, a poté odkázán přímo na OÚ.
Jednalo se o WorkOutové hřiště. Dnes je
hřiště hotové a přístupné veřejnosti na Sokolském hřišti.  Bylo to přitom jednoduché
- stačilo nenadávat na neurčité zanedbání
nějaké onlasti, ale zajít přímo na obecní
úřad a navrhnout, jak by se mohl život v
naší obci zlepšit. Protože po ohnutých tyčích na posilování vlastní vahou toužila
větší skupina milovníků tohoto sportu, byl
vypracován návrh, vysoutěžený dodavatel

a za pár měsíců jsme mohli vidět první skupinky, jak zvesela posilují.
Tohle je podle mého názoru odpověď na otázku v titulku článku. Žije se
nám tu dobře, protože vedení obce se o
občany především stará a obec a její komunitní život rozvíjí. Neapamtuji, že by někdy
odpověď na jakýkoliv dotaz z OÚ zněla
"protože". Vždy se tazateli dostane vlídného přijetí a pokud je to jen trochu možné,
jeho žádosti je vyhověno. Pokud to možné
není, je mu poskytnuto alespoň vysvětlení,
proč to právě teď nejde.
Řízení obce je náročná práce
bez pracovní doby, hodiny vyjednávání se
státními úředníky, hodiny vyplňování dotazníků a statistik. Výsledkem pak je třeba
nové oplocení dětského hřiště, čistá veřejná prostranství, osvětlený přechod a pocit,
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že v téhle obci más mysl usilovat o rozvoj a
rozkvět.
Není to samozřejmé. Všimněte si,
jak vypadají mnohé obce v našem okolí. Je
to jen shluk budov, kde chybí kulturní život, kde necítíte pocit sounáležitosti jejich
obyvatel, kde se investice omezily na natření autobusové zastávky v devadesátých
letech.
Tlučná oproti tomu roste, zlepšuje se a to už mnoho let. V letošním roce
tomu nebylo jinak. Proto bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu a především
našemu starostovi a místostarostovi za
všechen čas, který své obci věnují, a to silně nad rámec svých povinností.
Všem spoluobčanům přeji veselé
Vánoce a klidný rok 2017.
Jaromír Novák

www.obec-tlucna.cz
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Rozsvěcení vánočního stromečku

foto: Filip Tomajko

Advent je v plném proudu a po celé republice se postupně objevuje vánoční výzdoba
a také se rozsvěcují vánoční stromečky. Ani
Tlučná v tomto ohledu nezůstává pozadu,
a tak se místní občané ve čtvrtek 1. prosince mohli, správně naladění po procházce
vánočně nazdobenou obcí, přijít podívat k
nové budově ZŠ, kde se od 16:30 konalo již
tradiční rozsvěcování vánočního stromku.
Počasí bylo skutečně prosincové, ale ani zima
od účasti neodradila. V programu ani letos
nechyběla vystoupení dětí z mateřské školky,
žáků z nižšího a ani vyššího stupně. Kromě
samotného zpěvu tradičních vánočních písní výkon podpořila také hra na klávesy, flét-

ny a nechyběla ani anglická vánoční tvorba.
Na závěr k přítomným promluvil ředitel školy Mgr. Karel Rada a také starosta Stanislav
Volf. Poděkovali všem, kteří se na přípravě
programu podíleli, a především pedagogickému sboru ZŠ i MŠ za to, že s dětmi vystoupení nacvičil. Pak už zbývalo jen popřát
všem, ať se vánoční svátky vydaří podle
představ a rok 2017 je v každém ohledu co
nejúspěšnější a také pozvat občany na tlučenské vánoční trhy, které se budou konat
v sobotu 17. prosince na hřišti před budovou bývalé ZŠ. Všichni jsou srdečně zváni!

Kolektiv MH se v roce 2016 zúčastnil celkem 7 soutěží. Celoročně se stará o
vývěsní skříňku sboru SDH Tlučná. Každým
rokem se kolektiv mladých hasičů zapojuje do soutěže "Požární ochrana očima dětí“,
kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Také v letošním roce naše děti
nakreslily několik krásných obrázků. V okresním vyhodnocení obsadila Jitka Holá ve své
kategorii 1. místo a totéž zopakovala i v krajském vyhodnocení. V červnu se děti vydaly
na víkendový výlet na Železný Hamr u Žihle.

•

Michala Mathauserová

Shrnutí činnosti MH v roce 2016

Kulturní akce za asistence tlučenských
hasičů:
•
Zajištění průvodu masek a následná
večerní merenda konaná v prostorách
hasičské zbrojnice.
•
Stavění májky a opékání selete.
•
Následoval Den dětí a velmi oblíbený
Pohádkový les, při kterém hasiči dohlíželi
na bezpečnost po trase a při pečení buřtů.
•
V červenci se konala v hasičské zbrojnici
již tradiční dechovka Sedmihorka, kterou
v pauzách doplňoval taneční soubor Máj
s vystoupením chodského dudáka.
•
Následoval  Memoriál Rudolfa Homolky
a Lubomíra Filipa a předání nového
devítimístného dopravního automobilu
Opel Vivaro.
•
Poslední akce v roce 2016 byla asistence
při konání trhů a následném ohňostroji.

Členové našeho sboru k dnešnímu dni
odpracovali celkem 1 759 hodin.

Zásahová jednotka JPO III/1 Tlučná čítá
15 mužů a 1 ženu. Celkem zasahovali u 21
mimořádných událostí. Z tohoto počtu bylo
na katastru obce Tlučná celkem 12 událostí  a
mimo katastr obce událostí 9.

Rozdělení počtu zásahů dle jejich charakteru:
•
12x požár
•
2x prověřovací cvičení
•
1x technická pomoc- likvidace nebezpečného a obtížného hmyzu
•
3x technická pomoc- čerpání vody a
odstranění živelné pohromy
•
1x chlazení při technické poruše na autobuse MHD Plzeň
•
1x odstranění nebezpečných stavů
•
15x neemergenční pomoc - doprava
vody jako náhradního zdroje, plnění
tendru parní lokomotivy aj.
Při zásahových akcích celkem odpracováno
455 hodin.

SDH Tlučná přeje šťastné a veselé vánoční
svátky  v kruhu svých nejbližších , ničím nerušený Štědrý večer  a do nového roku 2017
hodně štěstí a hlavně pevné zdraví.

Místní knihovna

V obci byla od roku 1910 veřejná knihovna Husova. Vznikla z knihovny
hasičského sboru, Národní Jednoty Pošumavské a hornického spolku. V roce 1924
měla 811 svazků. Obec přispívala každým
rokem 900,— Kč na zakoupení nových
knih. Mimo tuto veřejnou knihovnu měl
ještě každý spolek vlastní menší knihovnu.
V současné době Místní knihovna v Tlučné  nabízí rozsáhlý výběr krásné
i naučné literatury a časopisů, přístup do
sítě internetu, na počkání ověřené výpisy z
CZECH POINTU, prodej a rezervaci vstupenek na kulturní a sportovní akce nabízené
na portálu PLZEŇSKÁ VSTUPENKA.
Do knihovny chodí  na knihovní a
vzdělávací akce žáci ze základní a mateřské
školy i uživatelé centra   sociálních služeb  
DOZP.  
V roce 2015   proběhla   celková
rekonstrukce. Byly zakoupeny nové regály
na knihy, nový nábytek, vymalovala a opravila se celá knihovna.
Celoročně probíhá soutěž čtenářů – čtvrtletní  výhra je osobní výběr knih v
hodnotě 500,- Kč.
Knihovna je rozdělena na dětské
oddělení a oddělení pro dospělé čtenáře.
Pro zajímavost - v roce 2015 byla nejžádanější   kniha pro dospělé   „Nejtemnější
hodina“ od Barbary Erskin, pro děti „Ariel
– malá mořská víla“  a nejpůjčovanější časopis „Čtyřlístek“. Nejpilnější čtenář přečetl 158 knih. Nejstaršímu čtenáři bylo 92 let,
nejmladšímu 3 roky. Byl vydán 688. čtenářský průkaz.
Nakoupilo se 359 knih. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 byl
11.488 knih, z toho krásná literatura
8.051 knih a naučná literatura 3.437 knih.  
Knihovnu navštívilo 3.411 občanů.
Na závěr Vám, milí spoluobčané,
přeji spokojené Vánoce a šťastný Nový rok.
Vlasta Pospíšilová, knihovna Tlučná
web. stránky: knihovna.obec-tlucna.cz

www.zpravodaj.tlucna.cz
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Druhé pololetí 2016 mezi horníky

V druhé polovině roku 2016 se v
našem okolí událo velké množství hornických oslav, na které Hornicko historický
spolek Západočeských uhelných dolů pořádal zájezdy a účastnil se jich. Vyvrcholením
bylo pořádání již druhého Dne horníků ve
Zbůchu počátkem září.
Krátce po květnové členské schůzi se v Příbrami u příležitosti 800 let města
konalo „20. setkání hornických měst a obcí
ČR a 16. evropský den horníků a hutníků“.
Slavnosti probíhaly mezi 10. a 12. červnem
2016. První den bylo možné navštívit hornické expozice a městem prošel večerní
osvětlený průvod. 11. června dorazil i autobus se zástupci našeho spolku a dalšími
zájemci o hornictví. Hlavním bodem v programu byl průvod městem, který začínal na
Svaté Hoře. Před polednem dorazily všechny spolky v průvodu čítajícím více než 100
hornických spolků z Čech i zahraničí na náměstí TGM, kde pokračoval bohatý kulturní
program. Dále bylo možné ve městě navštívit i hornické muzeum a další montánní památky.
19. – 21. srpna 2016 probíhaly v
krušnohorském Jáchymově slavnosti k výročí 500 let založení města. Za HHS ZUD na
oslavu vyrazili Antonín a Marie Cuberovi.
Městem prošel také průvod krojovaných
horníků z celé republiky i ze zahraničí a
program opět doplnil bohatý kulturní program.
3. září 2016 uspořádal náš hornický spolek 2. Den horníků ve Zbůchu. V
dopoledních hodinách jsme položili věnec
na hřbitově v Chotěšově u hrobu horníků,
kteří zemřeli při důlním neštěstí na dole

Austria I v Týnci. Následoval průvod obcí
Zbůch, který byl zahájen na obecní návsi.
Letošního průvodu se zúčastnili také kolegové z hornického spolku Prokop z Příbrami, z hornického spolku ze Sokolova a z hornického spolku z Kladna. Průvod končil v
areálu ZUD a.s., kde bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení, expozice o historii
hornictví na Plzeňsku a v neposlední řadě i
suvenýry našeho spolku (trička, nášivky a
kšiltovky). Dále zahrála hudba k tanci i poslechu a nechyběl výstup na blízký odval s
možností rozhledu po okolí. Při organizaci
průvodu velmi pomohl Sbor dobrovolných
hasičů ze Zbůchu.
Následující sobotu 10. září 2016
se konal Den horníků v Sokolově, kam náš
spolek také vyrazil. Autobusovou dopravu
zajišťoval náš člen p. Jaroslav Bláha a do
Sokolova vyrazila jedna z nejpočetnějších
delegací z naší republiky. Všichni měli naše
spolková trička a v průvodu městem nás
velmi dobře reprezentovali.
18. září 2016 organizovalo slovenské město Pezinok vinobraní a i zde se v
průvodu městem představili naši zástupci.
Během léta založil p. Antonín Cubera Facebookové stránky našeho spolku,
kam je možné se přihlásit a být informován
o činnosti spolku.
Na dalších řádcích bychom Vám
představili naše plány na zbytek roku a rok
následující.
8. prosince 2016 bude přednášet
Ing. Jakub Bacík na 107. hornickém semináři v Národním technickém muzeu o historii
těžby černého uhlí na Plzeňsku a také o HHS
ZUD.

11. února 2017 budeme organizovat již druhou Hornickou zábavu, na kterou
jste všichni srdečně zváni. Zábava proběhne v Národním domě v Chotěšově od 20:00,
k tanci a poslechu bude hrát Holýšovská
trojka. Připraven je pestrý program a pro
zájemce je zajištěna autobusová doprava.
24. dubna 2017 uplyne 80 let od
důlní katastrofy na dole Ferdinand v Chomli. Město Radnice a obce Chomle a Vejvanov
k této příležitosti uspořádají vzpomínkovou akci s doprovodným programem. Přesný termín bude ještě upřesněn.
16. – 18. června 2017 se bude
konat v severočeském Chomutově již 21.
setkání hornických měst a obcí. Náš spolek
plánuje opět výlet na tuto celorepublikovou
slavnost.
Také se připravují nové knihy, kde
bude možné dočíst se i o hornictví v našem
regionu. Začátkem roku 2017 vydá obec
Líně publikaci s kapitolou o hornictví k výročí 900 let obce. 12. prosince 2016 proběhne na radnici ve Stodě od 16:00 křest knihy
„Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích“. Obdobná publikace o Dobřansku na
starých pohlednicích vyjde začátkem roku
2017. Na pultech knihkupectví by se v novém roce mělo objevit i druhé vydání knihy
Krajina nad pokladem od Jana Drnka.
Na závěr připomínám, kdo by
měl jakékoliv otázky, případně by se chtěl
podělit o své vzpomínky na těžbu černého
zlata na Plzeňsku, nebo se chtěl zapojit do
činnosti spolku, ať nás kontaktuje písemně
na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo
na e-mail kuba.bacik@seznam.cz.
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Výroční členská schůze SPCCH s
mikulášskou nadílkou

V sobotu 3.12. 2016 se konala
výroční členská schůze naší organizace
SPCCH. Klubovna místních hasičů se naplnila již půl hodiny před zahájením. Důvodem byla  návštěva  paní senátorky, doc.
MUDr. Milady Emmerové, CSc. a také pana
starosty Stanislava Volfa.   Nejprve se ujal
slova pan starosta, který vzácného hosta
přivítal a poté nám paní senátorka   povídala nejen o svých profesních zážitcích a
životních zkušenostech, ale i o svém působení ve funkci senátorky. Přibližně po
hodinové návštěvě jsme se s paní senátorkou rozloučili a zahájili jsme schůzi.
Nejprve jsme věnovali tichou
vzpomínku našim bývalým členům, kteří
již nejsou mezi námi. Bylo také zmíněno,
že ke konci roku máme 136 členů. Poté
byla přečtena činnost za uplynulé období.
V měsíci únoru jsme navštívili Divadlo J.K.Tyla v Plzni a zhlédli
muzikál Hello, Dolly. Březnovou členskou schůzi jsme   spojili s oslavou MDŽ.
V průběhu měsíce dubna byl
zorganizován   20. rekondiční pochod
kolem Tlučné. Ještě jsme v tomto měsíci navštívili plzeňskou zoologickou
zahradu, kterou nás velmi profesionálně provedla paní ing. Lenka Václavová.

Květen byl ve znamení týdenního rekondičního pobytu v Bechyni v
hotelu Olga. Vyjádřili jsme   velký dík
paní doktorce   Jitce Sevelkové, která nám věnovala částku 5.250,- Kč jako
sponzorský dar za lékařské prohlídky, které jsme do Bechyně potřebovali.
V červnu jsme se vydali   na
zámek Chyše a   po prohlídce   navštívili také zámecký pivovar   a   týž den
jsme si ještě stačili prohlédnout muzeum a galerii v Mariánské Týnici.
V říjnu jsme se vypravili do
divadla Pluto na   novou komedii od Antonína Procházky - Vraždy a něžnosti.
Ještě koncem října jsme navštívili zámek Troja v Praze a také jsme se  
podívali do botanické zahrady a skleníku.
V listopadu proběhla v hasičské zbrojnici velmi zajímavá beseda. Pan Karel Jindra a Ing. Jan Bureš nám vyprávěli o nálezech a jiných
zajímavostech v uhelných slojích Nýřanska.
19.11. jsme    uspořádali 21. rekondiční pochod. I přesto, že nám počasí
nepřálo, sešlo se na startu pár nadšenců. Pochvalu zaslouží pan   Václav Karpíšek, který tyto pochody připravuje.
Dále byli členové seznáme-

ni s rekondičním týdenním pobytem
na příští rok. Jedná se o pobyt v Mariánských Lázních v hotelu Polonia.
Stále platí, že pro členy od 70
let věku přispějeme jednou za rok částku 100,- Kč na pedikúru nebo masáž.
Ještě jsme poděkovali všem členům výboru za jejich dosavadní práci a i za to,
jak pečlivě a přesně plní svěřené úkoly.
Pokladní organizace paní Jaroslava Drahokoupilová přednesla zprávu o
hospodaření   a předseda revizní komise
pan Václav Karpíšek potvrdil správnost.
O novinkách za okresní výbor
SPCCH nás informovala paní Jana Dezortová.Pan starosta nás seznámil s novinkami a  plány na příští období a přislíbil na
rok 2017 finanční příspěvek na činnost
organizace. Všem přítomným pak popřál
příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, klidu a spokojenosti v roce 2017.
Po diskuzi   přišel   Mikuláš i s
čertem a rozdal každému nějaký dárek.
Podávalo se malé občerstvení a k tanci a poslechu zahrál pan Jaroslav Fichtl.
Emilie Loužková

skauting
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Zahajovací schůzka
Prázdniny opět utekly jako
voda a se začátkem školního roku byl ten
správný čas zahájit i nový rok skautský.
Datum zahajovací schůzky bylo stanoveno na sobotu 17. září. Původně jsme se
měli sejít na Sokolském hřišti, vzhledem k
nepříznivé předpovědi – hlášenému dešti, který opravdu přišel, jsme ale pár dní
předem akci přesunuli do klubovny. Účast
byla opravdu velmi výrazná, přibližně 40
stávajících členů a k nim asi 10 nováčků.
Rozdělili jsme se tedy do dvou kluboven a
nejprve jsme hráli seznamovací hry, abychom se naučili nová jména a procvičili si
i staré známé tváře. Potom už následovalo řešení nejdůležitějšího bodu schůzky,
a sice domlouvání se na časech družinových schůzek pro tento rok. Někomu to
trvalo déle, jiné družiny měly jasno téměř
hned. A jak to tedy letos bude? Dračice se
scházejí v pondělí, Veverky a Káňata v
úterý, Rysové (noví kluci) ve středu, Bobři ve čtvrtek a Berušky v pátek. A protože do půl čtvrté nám zbýval ještě nějaký
čas, holky si v jedné klubovně zahrály
Letadla a kluci se pustili do oblíbené hry
Na Králíka. Tak je úspěšně odstartováno
a nový skautský rok může začít! Už teď
se těším, co všechno zase přinese. (Maty)

Křížem krážem republikou
Někteří jízdu vlakem nenávidí,
jiní ji mají rádi, a pak tu je skupinka podivínů, kteří v ní soutěží. „Skupinku“ můžeme definovat jako 117 týmů ze všech
koutů České republiky. V sobotu 24. září,
tedy na Den železnice, se totiž uskutečnila nejen skautská akce Křížem krážem republikou, zvaná neoficiální mistrovství České republiky v jízdě vlakem.
Od nás z Tlučné vyrazily na 24hodinové cestování vlakem 2 týmy – Bílá vlčata (Ananas, Špéťa, Kapr, Jenkýs) a Bílí vlci
(Martin, Ája, Eda, Tomsík a Žába). Cílem
akce bylo nasbírat co nejvíce bodů za najeté kilometry, projetí bonusovými stanicemi
a plnění bonusových úkolů – jako např. jet
část trasy v kostýmu. Povinná byla také
návštěva nějakého kulturního místa – muzea, koncertu, hradu… Bílí vlci navštívili

Drakiáda 2016

Tak jako k jaru patří výprava na
Buben a k létu tábor, i skautský podzim má
již dlouhá léta v našem středisku akci, která k
němu neodmyslitelně patří. A řeč samozřejmě
nemůže být o ničem jiném, než o tlučenské
drakiádě, jejíž 26. ročník se uskutečnil v sobotu
22. října. Dopolední počasí sice nenastavilo
nikterak vlídnou tvář, ale chvíli po poledni ustal
déšť, a my jsme moc rádi, že i přes poměrně
chladné počasí se na tlučenském letišti před 14.
hodinou sešlo mnoho příznivců z řad veřejnosti
i našich členů, všichni připravení utkat se se
svými letci o některou ze sladkých cen.
Všichni draci se zaregistrovali a pak

už nezbývalo než zopakovat soutěžní kategorie,
tedy létavec, krasavec, originál a nejlepší drak
tovární, a popřát všem přítomným příjemnou
zábavu. Letošní ročník byl výjimečný v tom,
že po dlouhé době opravdu foukal dostatečně
silný vítr, a tak to byla z hlediska počtu draků,
kteří úspěšně brázdili oblohu, jedna z nejúspěšnějších drakiád za poslední léta. O to měla
porota složitější úlohu při vybírání kandidátů
na vítěze jednotlivých kategorií. Nakonec to ale
zvládla v poměrně dobrém čase a po hodině
intenzivního snažení a létání, tedy chvilku
po 15. hodině, už se svolávalo na závěrečné
vyhlášení. Vybraní majitelé draků vždy získali

lanovku na Větruši a rozhlednu v Ústí nad
Labem a mimo jiné jeli kus trasy v kostýmu vědců. Bílá vlčata navštívila muzeum
motocyklů na Křivoklátě a jela kus trasy
v kostýmu trpaslíků. Jedním z úkolů bylo
také vyfocení dvaceti lidí v jednom vlakovém kupé, což pro nás byl jedinečný zážitek.
No a výsledek?
Bílá vlčata skončila na 28. místě s 1 587
body (najela 1 137 km).
Bílí vlci skončili na 58. místě s 1 344,5 body
(najeli 1 019,5 km).
Myslím, že všichni účastníci se shodli, že
šlo o skvělou akci a příští rok jedeme zase!

Kamila Růžičková (Ananas)
Kamila Benešová (Žába)

sladkou odměnu a diplom, vítězové jednotlivých kategorií tradičně dračí dorty. Všech 14
doma vyrobených draků si zaslouží ocenění,
protože jejich majitelé věnovali přípravě mnoho času, za všechny ovšem zmíním jen vítěze
kategorie krasavec, tedy obrovského draka s
tlučenským krokodýlem, který nás letos zaujal
nejvíce. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří nevyhráli, a
tak si kromě zážitků z vyzkoušení svých draků
každý pochutnal alespoň na sladké drobnosti a
odnesl si upomínkový list. A pak už nezbývalo
než se rozloučit a spěchat se domů zahřát.
Všem děkujeme za účast a budeme se opět těšit
za rok na dalším ročníku!                                  (Maty)
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Mikulášská 2016
Ani v letošním roce nemohla mezi akcemi pro veřejnost, které obec Tlučná
pořádá, chybět Mikulášská zábava pro
děti. V sobotu 3. prosince od 14:30 se
tak Restaurace Na Hřišti začala zaplňovat dětmi v doprovodu rodičů či prarodičů. Program si opět vzali na starosti
skauti a skautky ze střediska Krokodýl
Tlučná, hudebně akci doprovázel pan Kopejtko. Na děti během odpoledne čekalo
několik her a všechny potají doufaly, že
se objeví také Mikuláš se svojí družinou.
To bychom ale předbíhali, takže hezky
popořadě. Po přivítání se děti rozběhly
ke stolům, kde pro ně bylo připraveno
zdobení papírových pytlíků na dobroty
od Mikuláše. Díky pomoci rodičů si po
chvíli každé dítě odnášelo pěkně nazdobený sáček, a tak byl správný čas začít
s učením se společné básničky. Stačilo
si ji párkrát zopakovat a pak už se jen
těšit, že se ji stejně dobře podaří předvést i před samotným Mikulášem. Při
následné hře děti pomáhaly přikládat
do pekelného ohně dřívka, která nacházely skrytá po místnosti, a pak se přešlo
na vysvětlování netradiční židličkové.
To však bylo přerušeno hlasitým příchodem čertů, za kterými byl v těsném závěsu Mikuláš v doprovodu andělů. Děti
se přimknuly ke svým rodičům a slovo
si vzal Mikuláš. Ten odvolal čerty, potom
se přesvědčil, jestli děti byly hodné, s
nadšením si vyslechl společnou básničku
a následně už dal andělům i čertům po-

kyn, aby se pustili do rozdávání dobrot.
Sám se věnoval odvážlivcům, kteří mu
přišli říct svoji básničku nebo zazpívat
písničku přímo do mikrofonu. Tuto odvahu také náležitě odměnil. Čas, který
si Mikuláš pro děti vyhradil, se však začal blížit ke konci, dobroty byly také téměř rozdány, a tak nezbývalo než si od
dětí nechat potvrdit, že i v příštím roce
budou hodné a před rozloučením slíbit,
že si to opět dorazí zkontrolovat. Děti
celé družině na rozloučenou zamávaly,
a když se každý posilnil něčím dobrým
na zub, pokračoval program vesele dál.
Děti i rodiče spojili své síly v soutěži o
nejdelší kus kúry oloupaný z mandarinky
a proběhla i přerušená židličková. Při té
děti různým způsobem skákaly či tancovaly kolem kruhu skautů a skautek a po
zastavení hudby se snažily získat z kruhu
dřívka zajišťující jim postup do dalšího
kola. Odpoledne se chýlilo ke konci, ale
proběhl ještě nácvik čertovské mazurku,
dokonce i s výměnou partnerů a poslední aktivitou bylo hledání čertovského
ocásku schovaného některým z rodičů.
Ostatně jim hlavně patřilo závěrečné poděkování za to, že s dětmi dorazili a pomáhali vytvářet tu správnou atmosféru.
Takže ještě jednou velký dík všem zúčastněným i organizátorům a zase někdy na
viděnou, třeba na březnovém Maškarním!
Michala Mathauserová

Halloweenská
oddílovka

V neděli 30. října se v tlučenském lese uskutečnila dívčí halloweenská oddílovka . Sraz
byl u kapličky,   kde se shromáždilo 16 strašidel, která se vydala na cestu za halloweenskou dýní pro ježibabu. Strašidla postupně
procházela tajuplný les, plný nadpřirozených
bytostí, které les chránily. U každé bytosti
musela splnit nějaký úkol, za který dostala
nějakou radu, nebo věc, která se jim hodila u
dalšího stanoviště.   Například u pavoučka,
kterému pomohla vyrobit novou pavučinu,
dostala radu, že na území duchů musí být
potichu a pohybovat se pomalu. Po splnění
několika úkolů se dostala až na území upírů,
v jejichž pevnosti se nacházela dýně. Když
se všechna strašidla dostala do pevnosti, zapálila magickým ohněm od kostlivců dýni a
vydala se za ježibabou. Ježibaba s nimi provedla magický rituál, kterým byla vyhnána
všechna zlá strašidla z tlučenského lesa, a na
závěr spolu strašidla vypila čarovný lektvar.

Podzimní chlapecká
oddílovka
Dušičky nebo také Památka zesnulých jsou
klidným svátkem, kdy lidé navštěvují hroby
svých rodinných příslušníků a známých, aby
zapálili svíčku, přinesli květiny, zavzpomínali
a uctili tak jejich památku. Každá duše, na kterou si takto někdo vzpomene, je uklidněna a
netropí žádné potíže, nicméně jsou tady dušičky, na které si nikdo nevzpomněl, a ty pak vylézají ze svých hrobů a začínají tropit neplechu.
Proto jsme se 5. 11. 2016 sešli před klubovnou,
abychom zlé dušičky zastavili a zachránili tak
obyvatele Tlučné před jejich nenávistí. Společně jsme chvíli po páté hodině vyrazili na místo, kde se tyto dušičky nacházely. Potichu a ve
tmě jsme se museli proplížit ke každé dušičce
zvlášť a vysát její sílu tak, abychom mohli nakonec porazit všechny. To bylo zkomplikováno
tím, že každá dušička měla jinak velkou sílu, a
proto se musely hledat postupně od nejslabší
po nejsilnější. Společnými silami jsme zažehnali hrozbu všech dušiček a navrátili se tak
zpět domů, abychom oslavili naše vítězství.
Jakub Zahrádka (Kubička)

www.zpravodaj.tlucna.cz
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SDH Družstvo mužů v roce 2016
V letošním roce se soutěžní družstvo mužů zúčastnilo celkem 8 soutěží.
Soutěžní sezónu jsme zahájili již po několikáté účastí na kožlanské jízdě konané 9.dubna v okolí Kožlan, kde jsme obsadili 5. místo.
Další soutěží probíhající 7. května, byl  Memoriál Oty Rubnera a Václava Fišara v Heřmanově Huti. Zde jsme vybojovali 3. místo.
4.června jsme navštívili naše kamarády ve
Starém Plzenci. Soutěž se nám nevydařila a
my se umístili až na 8. místě.  13.srpna jsme
si zasoutěžili v Lochousicích s koněspřežnou
stříkačkou a získali jsme 3. místo.    
V měsíci září jsme se zúčastnili
největšího počtu soutěží. Závody jsme zahájili 3.září naší domácí soutěží - Memoriálem
R.Homolky a L. Filipa, kde se nám podařilo sestavit 2 družstva a umístit se na 1. a 3.
místě. 17.září následovala již tradiční „Zbůš-

ská osma“,  kde nám účast přinesla 3. místo.
24.září  jsme ještě navštívili kolegy z Nýřan
na Memoriálu V. Kličky a P. Egermayera.
Klání se nám velmi zdařilo. Svědčí o tom i
výsledek, krásné 1.místo.
Soutěžní sezonu jsme ukončili
jako již každoročně Poslední kádí. Jedná se o  
Memoriál Mildy Pytlíka konaný 12. listopadu v Plzni. Zde jsme obsadili 11.místo.
Závěrem tohoto výčtu akcí soutěžního družstva bych chtěl poděkovat všem
členům, kteří se jednotlivých soutěží zúčastňovali a reprezentovali tak náš sbor i obec,
a zároveň doufám v alespoň takovouto účast
na soutěžích i v příštím roce.

Perníčky
Měkké perníčky: 25 g másla, 50 g
medu, 1 lžička sody, 1 lžička perníkového koření, 2 vejce, 1 lžíce kakaa, 125
g cukru moučka, 325 g hladké mouky.
Udělat těsto a můžeme hned vykrajovat a
péct. Ještě horké potřeme vajíčkem.
Hanka Adamovičová

Miloslav Špachmann

To nejdůležitější z obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání konaném dne 02. 12. 2016 mimo jiné schválilo:
1.
V., VI. a VII. úpravu rozpočtu obce
Tlučná pro rok 2016
2.
Návrh rozpočtu obce Tlučná pro
rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 201819
3.
Poskytnutí příspěvku na činnost
Tělovýchovné jednotě Tlučná ve výši 130 tis.
4.
Smlouvu s firmou EKO-SEPAR s.
r. o. na provozování sběrného dvora odpadů.
5.
Doplnění strojového parku o univerzální multifunkční nakladač Avant 225
včetně příslušenství.
6.
Uzavření smlouvy s firmou BP
Stavby CZ s. r. o. na realizaci rekonstrukce
místních komunikací a to ulic Kozinovy a
Lidické.
7.
Obecně závaznou vyhlášku obce
Tlučná č. 1/2016 o nočním klidu.
8.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace – finanční příspěvek na zajištění částečné dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji v
roce 2017 ve výši 193 980,- Kč.
Úplná znění usnesení obecního zastupitelstva jsou k dispozici na úřední desce OÚ a na
obecních webových stránkách.
Závěr jednání obecního zastupitelstva měl
tentokrát mimořádně slavnostní charakter.
Starosta obce pan Stanislav Volf předal  
ČESTNÁ UZNÁNÍ RADY OBCE:
MANŽELŮM BASLOVÝM
za celoživotní práci s mládeží v
oblasti skautingu

PANÍ ALENĚ FILIPOVÉ
za celoživotní obětavou práci s
mládeží v oblasti hasičského sportu
PANU JAROSLAVU KONČELOVI
za celoživotní obětavou práci s
mládeží v oblasti sportu
PANU JOSEFU HÁGROVI
za celoživotní obětavou práci s
mládeží v oblasti sportu
KOLEKTIVU MLADŠÍCH ŽÁKŮ FOTBALOVÉHO ODDÍLU TJ TLUČNÁ
za vzornou reprezentací obce
Blahopřejeme a děkujeme

www.zpravodaj.tlucna.cz
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Konec fotbalového podzimu
„A“ mužstvo postoupilo do I. A.
třídy a utkává se tedy s kvalitnějšími soupeři nežli v minulém ročníku. Bohužel je to
znát. Žádný bod a hrozivé skóre 12:76 za
první polovinu soutěžního ročníku, to hovoří samo za sebe. Představuje to 5 gólů na
zápas v naší síti. Za více jak 50 let ve fotbale si nevybavuji, že tlučenský celek nezískal
z patnácti zápasů ani bod. Je to obrovské
zklamání pro všechny, a proto také došlo
ke změnám v realizačním týmu. Zda změny přinesou zlepšení, ukáže až jaro 2017.
Raději k něčemu pozitivnímu. To  
šest celků mládeže, dvě družstva dorostu
v krajské soutěži, dvě mužstva žáků a přípravky v okresních soutěžích, to je jiné kafe.
Dorost suverénně ovládl jednu ze skupin
krajské soutěže bez ztráty bodu a postoupil
jako jediný vesnický celek do krajského přeboru. Podmínkou účasti je mít starší i mladší dorost. Sehnat hráče pro dvě mužstva je
ovšem dost velký kumšt. Mladšímu dorostu
jsme velké šance nedávali. Starší dorost
měl ambice vyšší, ale realita je zatím jiná.
Oba celky získaly po 2 bodech.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

čas kvapí neuvěřitelně rychle,
snad bych i řekl, že zrychluje, a za dveřmi máme Štědrý den. Tento předvánoční
čas bývá také časem bilancování, nicméně
nechci Vás zbytečně zatěžovat informacemi, které jsou již zveřejněny v jiných částech tohoto zpravodaje, a proto jen stručně.
Jak jste si jistě povšimli, z rozhodnutí rady a zastupitelstva obce se intenzivně
začaly provádět rekonstrukce místních komunikací, přičemž v současné době se připravují
další komunikace k realizaci a některé další
jsou ve fázi projektové dokumentace. Tento
trend bude pokračovat i v roce příštím. Zároveň se připravují projektové dokumentace a
potřebné dokumenty pro realizaci kanalizačních a vodovodních řadů v ulicích, kde dosud tato infrastruktura chyběla. Jednoznačně
nejvýznamnější investicí je dostavba víceúčelového pavilonu I. stupně základní školy,
po jehož realizaci bude tento areál, rozkládající se na více jak 1,5 ha plochy, konečně
komplexně dokončen. Novostavba pavilonu
I. stupně začne sloužit od nového školního
roku a bude vybavena nejen kompletně novým nábytkem ale také moderní audiovizuální technikou. Na přání naší mládeže bylo
také uvedeno do provozu workoutové hřiště
v prostoru bývalého „Sokolského hřiště“.
Taktéž proběhly úpravy a rekonstrukce většiny dětských hřišť a nadále i tyto prostory
budou doplňovány a upravovány o nové prv-

Hlavně u staršího dorostu jsem čekal, že bude
důstojnějším soupeřem ostatním celkům. Nestalo se tak, uvidíme, jak dopadne jarní část
soutěže, potenciál na lepší výkony mají, jen
ho umět prodat. Starší žáci s jedinou porážkou vedou okresní soutěž a mají nakročeno
k celkovému úspěchu být nejlepší na okrese.
Pod vedením Pavla a Bohouše Kouřilů by to nemuselo být nereálné. Kádr mužstva není ovšem nijak široký. Oba trenéři jsou
zárukou dobré přípravy, protože své bohaté
zkušenosti fotbalově mohou předávat mladým v míře vrchovaté. Mladší žáci ještě jako
starší přípravka opět obhájili pozici nejlepšího celku na okrese Plzeň-sever. Jelikož většině z nich končila věková hranice u st. přípravky, přihlásili jsme družstvo mladších žáků do
soutěže. I zde ukazují svoji třídu, hrají výborně. Na podzim nepoznali hořkost porážky a
jsou na prvním místě. Jako vzorný reprezentant obce na zasedání ZO 2. 12. 2016 dostali
čestné uznání, stejně jako trenér J. Končel,
za dlouholetou obětavou práci s mládeží.
Toto ocenění převzal z rukou starosty obce též J. Hágr za vynikající práci pro

družstvo dorostu i fotbalový oddíl. Ocenění
zasloužená. Zpět k mladším žákům. Hned v
sobotu vyhráli tradiční vánoční turnaj v tělocvičně v Tlučné za účasti šesti  celků, aby
den na to vyhráli další turnaj, „Zimní ligu“,
ve Štěnovicích. Účast 5 mužstev. Viděl jsem
je hrát ve dvou zápasech a je radost sledovat
jejich hru. Obě družstva přípravek po obměně
kádrů hrají se střídavými výsledky. V této kategorii to není nic tragického. Musí si osvojit
fotbalové základy a hra by je měla bavit. T
To je tak v kostce to nejdůležitější,
co se událo na podzim na tlučenské fotbalové scéně. Máme co zlepšovat. Nedostatky
známe. Teď se musí všichni zainteresovaní
s pokorou a vůlí pokusit o jejich odstranění.
Dovolte, abych poděkoval všem, co
se kolem fotbalu v Tlučné točí, za odvedenou
práci a podporu. Dík patří OÚ za neocenitelnou pomoc. Závěrem Vám všem přeji jménem výboru fotbalového oddílu příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017
pevné zdraví, hodně štěstí a slunce v duši.
Jaroslav Netrval

Memoriál Marie Liškové
ky. Je toho jistě daleko více, ale není smyslem zde vše vyjmenovávat, neboť většině
občanů není lhostejné, co se v obci odehrálo a vybudovalo, jsou určitě tzv. “v obraze“.
Samozřejmě i pro budoucnost
jsou připravovány další významné investiční akce, ale o těch snad až někdy příště, až budou mít konkrétnější podobu.
Mohu Vám za kolektiv zastupitelů,
členů rady obce, výborů a komisí,   kolektiv
pracovníků OÚ a  hospodářského dvora slíbit,
že uděláme maximum pro to, aby naše obec
pokračovala v pozitivním rozvoji. Zároveň
mi dovolte, abych poděkoval všem výše citovaným za jejich maximální snahu a pomoc.
Děkuji i Vám všem občanům,
kteří nám pomáháte, a věřím, že Vaše
podpora a spolupráce bude z Vaší strany pokračovat i v roce nadcházejícím.
Závěrem mi dovolte, abych Vám,
Vašim blízkým, rodinám a všem spoluobčanům popřál příjemné vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví, pohody,
spokojenosti a pověstnou kapičku štěstí.
Stanislav Volf

14. ročník memoriálu Marie Liškové ve
sportovní gymnastice jednotlivců a družstev
pro všechny z regionu Plzeň-sever proběhl
v neděli 11. prosince 2016 v sokolovně v
Nýřanech. Z Tlučné závodilo 18 dívek v 5
kategoriích (kromě dorostenek).

Výsledky našich závodnic:
Kategorie 0 (předškolní žactvo)
3. místo Barbora Krátká
3. místodružstvo ve složení Barbora Krátká,
Barbora Čechová, Kristýna Nováková, Anna
Koudelková
Kategorie I. (1.-3. třída)
1. místo Nikol Baumruková
3. místo Elena Ema Podhorcová
1. místo družstvo ve složení Markéta Špachmanová, Nikol Baumruková, Elena Ema
Podhorcová
Kategorie II. (4.-5. třída)
1. místo Kateřina Lišková
2. místo družstvo ve složení Johana Ema Kačánová, Anna Zadáková, Kateřina Lišková
Kategorie III. (6.- 7- třída)
1. místo Nikola Svatošová
3. místo Lenka Lacinová
1. místo družstvo ve složení Tereza Hrabáková, Lenka Lacinová, Nikola Svatošová
Kategorie IV (8.-9. třída)
4. místo Johana Karajošová
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