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Nová škola je kompletně dokončená
První žádost o podporu stavby
nové školy a vzniku celého areálu podala
obec Tlučná v roce 1998. Letos v září se
otevře přístavba pavilonu prvního stupně,
škola se zvětší a bude konečně celá.
Starosta Stanislav Volf z toho má
radost. „Dokončenou přístavbu jsme převzali 31. 3. V současné době v ní budou dvě
třídy mateřské školy po 28 dětech a také
dvě třídy základní školy, první a druhá po
32 žácích. Kapacita celé Základní a mateřské školy Tlučná se zvedne o 120 žáků. Ze
současných 356 na 476, což už je docela
úctyhodné číslo,“ říká spokojeně starosta.
Mateřská škola podle něj volná
místa naplní hravě. „A až budou děti ze
školky nastupovat do školy, pavilon začne
sloužit jen prvnímu stupni,“ dodává Volf.
Pavilon vyšel na 17 milionů, obec

dostala bezmála dvanáctimilionovou dotaci a další dva miliony bude stát vybavení
nových prostor. V půli června by mělo být
vše nastěhováno.
Starosta odhaduje, že v přepočtu
na dnešní ceny vyšla stavba celého areálu
na více než 200 milionů korun. „Na patnácti tisících metrech čtverečních najdete nižší stupeň, druhý stupeň, ředitelský
pavilon, mateřskou školu, školní jídelnu,
družinu, sportovní halu, víceúčelové hřiště a dětské hřiště pro školku,“ popsal.
Na místě bývalé školy, kterou
Tlučná vloni nechala zdemolovat, se má
objevit víceúčelová budova pracovně zvaná Obecní dům. „Sídlit v ní má obecní
úřad i knihovna, počítá se také s velkým
kulturním sálem, který nám teď velmi
chybí, s klubovnami pro kroužky dětí a
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mládeže a dalšími prostorami,“ dodal Stanislav Volf.
(převzato z Plzeňského Deníku, autorem
textu je Pavel Korelus).
1. 9. 2017 od 10 hod. jste srdečně zváni při
příležitosti dokončení výstavby ZŠ s MŠ
Tlučná na den otevřených dveří s doprovodným programem.

www.obec-tlucna.cz
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Výtah z usnesení z 11. zasedání zastupitel-

Aktuálně

stva obce Tlučné. konaného dne 1. června

1. závěrečný účet a účetní závěrku ÚSC
obce Tlučná za rok 2016 bez výhrad.
Celoroční hospodaření ÚSC obce Tlučná za
rok 2016 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, obec hospodařila v loňském
roce s přebytkem 5 703 420,33 Kč
2. na základě žádosti Stodské nemocnice
a.s., Hradecká 600, Stod, finanční dar ve výši
10 tis. Kč na nákup „křesla k cystoskopiím“
jehož celková cena je odhadována na 100
tis. Kč

3. smlouvu o právu provedení stavby
nebo opatření na pozemku vlastníka mezi
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
(SÚS PK), Škroupova 18, Plzeň, IČ 72053119,
a obcí Tlučná ohledně akce „PD – přestavba
mostu ev. č. 2033-4 Tlučná“ (přes Vejprnický
potok)
4. poskytnutí příspěvku Junák – český
skaut, středisko Krokodýl Tlučná, Školní 113.
IČ 18245030 na činnost ve výši 13 128,00
Kč na zajištění dopravy mládeže v roce
2017 a dodatek k veřejnoprávní smlouvě č.
3/2017 na poskytnutí tohoto příspěvku
5. veřejnoprávní smlouvu na zajištění
odchytu toulavých a opuštěných zvířat se
Statutárním městem Plzeň, nám. Republiky
1, 306 32 Plzeň a obcí Tlučná, kterou bude v
praxi vykonávat a zajišťovat Městská policie
Plzeň na k. ú. obce Tlučná (pro vysvětlení
mimo usnesení ZO upozorňujeme občany, že
náklady na odchyt jednotlivého psa mohou
dosáhnout částky až 5000 Kč a je proto v
zájmu občanů si své psy řádně hlídat)

1254/1, 1255/1, 1254/2, 1255/4 v souladu
s ÚPD obce Tlučná. Jedná se o pozemky
mezi stávající zástavbou nových rodinných
domů, novou ZŠ s MŠ Tlučná a bývalým
areálem dolu Krimich, který v současné
době slouží jako výrobní areál. V souvislosti
s tímto smlouvu o dílo s firmou Geo Vision
s. r. o. Chodovická 472/4, Praha, na provedení komplexní projektové dokumentace za
částku 82 000,00 Kč bez DPH a dále smlouvu
příkazní s firmou DOMOZA projekt s. r. o.
Plzeň, IČ 28145089, na zpracování žádosti o
dotaci v programu OPŽP. Celá akce je vedena
pod názvem „Revitalizace území a založení
lesoparku v Tlučné“1
Na celém území obce platí zákaz podomního a
pochůzkového prodeje

Rada obce Tlučná se dne 27. 3. 2017 usnesla na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vydat toto nařízení obce:
ČI. 1 Úvodní ustanovení - Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního a pochůzkového prodeje
na celém správním území obce Tlučná. Nařízení je
závazné pro celé území obce Tlučná bez ohledu na
charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Či. 2 Vymezení pojmů - 1. Podomní prodej je prodej
nebo nabídka zboží a poskytování služeb uskutečňovaný mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákonal, provozovaný formou pochůzky (obchůzky),
při němž je potenciální uživatel zboží nebo služeb
bez předchozí objednávky vyhledán prodejcem z
okruhu osob mimo veřejné přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých bytů, domů apod.
2. Pochůzkový prodej je prodej nebo nabídka zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází k
umístění prodejního zařízení a zboží - s použitím
přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,
tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Není rozhodující,
zda ten, kdo poskytuje služby nebo prodává, popř.
nabízí zboží, se přemisťuje nebo stojí na místě.
ČI. 3 Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování
služeb . Na celém území obce Tlučná je zakázán
podomní a pochůzkový prodej.
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Koupaliště Tlučná
Letošní koupací sezóna v Tlučné začala v
pátek 6. června, otevřeno je s ohledem na
počasí obvykle od 10:00 do 20:00 hodin.

6. žádost o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí Ministerstva pro životní
prostředí na ochranu a péči o přírodu a krajinu a to na zalesnění (veřejnou ochrannou
zeleň) lesopark na pozemku p. č. 1253/1,
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Informační brožurka o Tlučné

V rámci mikroregiu Radbuza se
i Tlučná dočkala vlastní turistické informační brožurky a to s následujícím textem:
Obec Tlučná se díky své geografické
poloze a jedné z nejlepších dopravních obslužností v regionu dynamicky rozvíjí. V současné době žije v této
obci s více než 900 letou historií přes
3 500 obyvatel a v rámci Plzeňského
kraje ji můžeme řadit k větším obcím.
V centru obce naleznete krásně upravené prostranství s parkovou úpravou a
dětským hřištěm. Také je zde k vidění
opravený barokní špejchar a kaplička
v gotickém stylu z roku 1905. V obci se
nachází pošta, lékárna, ordinace obvodního a dětského lékaře, obecní knihovna
a několik restauračních zařízení. V

Tlučné si můžete nakoupit v obchodech
různého sortimentu včetně zahradnictví. Tlučná má nový areál základní
školy s kapacitou 480 žáků – na patnácti tisících metrech čtverečních je
nižší stupeň, druhý stupeň, ředitelský
pavilon, mateřská škola, školní jídelna, družina, sportovní hala, víceúčelové hřiště a dětské hřiště pro školku.
Tlučnou prochází cyklotrasa č. 2300
Vejprnice – Plešnice nedávno realizována obcí ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza. V současné době
vedení obce pracuje na cyklistickém
a pěším propojení v údolí Vejprnického potoka na trase Plzeň – Vejprnice
– Tlučná s napojením na Nýřany, které
je ovšem kvůli výkupům pozemků časově a administrativně velmi náročné.

Obec se může pochlubit letním koupalištěm s křišťálově čistou vodou, v jehož
areálu se nachází brouzdaliště se skluzavkou, dětské hřiště a hřiště na plážový volejbal. V roce 2010 bylo tlučenské
koupaliště zařazeno mezi 10 nejlepších
sezónních letních koupališť v České
republice. Kromě koupaliště nabízí obec
příznivcům sportu vyžití ve sportovním
areálu TJ Tlučná, street workoutové hřiště, pro děti několik dětských hřišť a zajímavé běžecké trasy v okolních lesích.

V obci je bohatý spolkový život,
který
zajišťují
dobrovolní
hasiči, myslivci, Junák, zahrádkáři, kynologové a tělovýchovná jednota.

Cyklotrasa 2300 vede přes Tlučnou
Ve spolupráci s mikroregionem Radbuza
byla v naší obci vyznačena cyklotrasa
č. 2300, vedená pod názvem Vejprnice-Plešnice. Podařil se tak další krok v
rámci krátkodobého cíle budování a značení nových cyklistických komunikací s
návazností na nadřazenou síť cyklostezek. Rovněž pokračují přípravy a vykupování pozemků na cyklistickém a pěším
propojení v údolí Vejprnického potoka
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na trase Plzeň – Vejprnice – Tlučná. Vedení obce také nezapomíná na podporu
i jiných sportovních aktivit, pravidelně
tak probíhají úpravy sportovních ploch a
dětských hřišť viz foto - nedávno opravené hřiště v parku doplněné o nové
hrací prvky. K revitalizaci se připravuje
další dětské hřiště v sídlišti, na které by
obec ráda získala dotaci od firmy ČEZ.
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Pololetní bilancování TJ

Nové knihy

Jsme v polovině roku 2017 a to je čas na
částečné bilancování toho, co se v naší tělovýchovné jednotě událo – co jsme dokázali na sportovním poli i mimo něj.
TJ Tlučná čítá téměř pět stovek členů a
je naší povinností zajistit pro tyto sportovce to nejlepší dostupné zázemí. V našem
případě se jedná o rozsáhlý areál fotbalového hřiště a tělocvičnu. Obě tato sportoviště jsou hojně navštěvovaná sportovci
pod vedením zkušených trenérů, kteří
obětují svůj voný čas a předávají své bohaté zkušenosti mladší generaci. Zvlášť tělocvična v zimním období doslova "praská
ve švech", díky velkému zájmu tlučenské
mládeže, ale i sportovců z blízkého okolí.
Fotbalový stadion je na tom díky své
rozloze podstatně lépe a v době fotbalových tréninků si každý oddíl najde svůj
prostor pro hru.
Z důvodu ochrany majetku jsme v letošním roce dokončili oplocení celého areálu.
Během zimní přestávky fotbalových soutěží se nám navíc podařilo zrekonstruovat
sociální zázemí kabin. Údržba stadionu je

Beletrie

velmi náročná záležitost, ale s pomocí pracovní čety obecního úřadu se nám vše daří
úspěšně zvládat.
V hodnocení našich sportovců jsme celý
výbor TJ zajedno: chválou se nemá šetřit,
i když výsledky nejsou úplně podle představ trenérů. Řeč je zvlášť o oddílech fotbalového dorostu a A týmu, které si zřejmě ukrojili postupem do vyšších tříd příliš
velký krajíc. Své jistě udělala i trenérská
rošáda a odchod některých hráčů z kádru.
Pravým opakem jsou naštěstí mladší kategorie, kterým se v jejich soutěžení daří.
Další oddíly, které reprezentují tlučenský sport, jsou florbalový oddíl a jeho velmi početná základna, oddíl gymnastiky a
v neposlední řadě oddíl aerobiku, který
přiváží ze svých soutěží jednu medaili za
druhou.
Máme v TJ i oddíly, které sportují, aniž
by se účastnily soutěží, a jedou tzv. "na figuru".
Všem přeji, ať je pro ně sport radostí a
dodává jim potřebnou energii do života.
Zdeněk Folda

Keleová-Vasilková – Okénko do snů
Moriarty, L. – Poslední výročí
James , J. – Na ostří nože
Finch, P. – Znesvětitel
Moström, J. – Fontána
Vondruška, V. – Husitská epopej V.
Bonda, K. – Dívka o půlnoci
Curtin, J. – Květáky se nenosí
Daly, P. – Co jsi to za matku?
Saudková, S. – Zpocená záda
Meacham, L. – Titáni
Gentry, A. – Dcera někoho jiného
Theils, L. – Dívky z trajektu
Hofmann, C. – Dívka se žirafím krkem
Lapena, S. – Manželé odvedle
Nesbo, J. – Žízeň
Mládež beletrie

Kinney, J. – Deník malého poseroutky
Thorpe, K. – Víly Nevíly: Než zazvoní
Neubauerová, Z. – Traktůrek Zetůrek
Gurian, B. – Pekelný flirt

Naváži na předchozí řádky předsedy
TJ a podrobněji se podíváme na tlučenský fotbal na konci soutěžního ročníku
2016/2017.
V krajské soutěži I. A třídě hrálo naše „A“
mužstvo a krajský přebor dorostu celky
starších a mladších dorostenců. Neuspokojivé výsledky mužů na konci roku 2016
vedly k odvolání realizačního týmu a jmenování nového. Co se ale nestalo. Mužstvo
opustilo 8 hráčů – pět z důvodu ukončení
činnosti, tři odešli na přestup do jiných
oddílů – a tři byli dlouhodobě zraněni. To
představuje celou jedenáctku. Tato situace
se musela někde projevit, a tak za muže
museli hrát dorostenci, za st. dorost pak
mladší a družstvo ml. dorostu obětavě do-

plňovali st. žáci. Nejvíce trpěl dorost, který
hrál na hraně svých možností, jak soboty,
tak i neděle. Tomu odpovídaly i dosahované výsledky.
Následující sezónu bude situace lepší,
muži sestoupí do I. B třídy, jeden celek dorostu bude hrát krajskou soutěž, do které
si vybojovali postup též starší žáci.
Spokojenost panuje s výkony žáků. Jak
celek starších, tak i mladších žáků suverénně vyhrál své soutěže. Oba celky získaly tituly okresních přeborníků. V celém
soutěžním ročníku prohrály obě skupiny
pouze jeden zápas – starší žáci první a
mladší ten poslední. Poctivá účast na trénincích a obětavá práce trenérů přináší
své ovoce. Starší žáci např. absolvovali

zimní soustředění v Hostomicích u Prahy
v počtu 13 hráčů. Ml. žáci zase uspěli na
několika turnajích, ať zimních či letních.
K ukončení sezóny 3. června dostali st.
žáci pohár a medaile a užili si za své výkony malé občerstvení. To samé čekalo 9.
června i mladší žáky – předání ocenění,
občerstvení a zápas rodičů proti svým ratolestem. Oba celky výborně reprezentují
jak oddíl, tak i celou obec.
Družstva přípravek po zápasech o umístění skončila na okrese na 14. místě starší
a na posledním 16. mladší.
Koncem srpna začíná nový soutěžní ročník 2017/2018 a největším otazníkem je,
jak si povede silně omlazený tým mužů v I.
B třídě.
Jaroslav Netrval

Taneční kroužek TJ Tlučná se v pátek 2.
června 2017 zúčastnil republikového finále soutěže pohybových skladeb "Česko se
hýbe ve školách plných zdraví".
Na republikové finále jsme postoupili z
předkol v Českých Budějovicích a v Plzni.
Letos se finále konalo v Brně na Masarykově univerzitě. Z celé republiky se sjelo více
než 2000 soutěžících se 170 skladbami.
Aby se vše stihlo, soutěž začala už v 8:00
hodin ráno. I přesto, že následovala jedna
skladba za druhou, ukončení soutěže se
protáhlo do pozdních večerních hodin – do
22:00 hodin.
Cesta do Brna a dlouhý soutěžní program byl sice pro děti velmi náročný, ale
všechny byly trpělivé a natěšené vydat ze
sebe to nejlepší. Vynikající výkon podaly

děti v kategorii 11 – 13 let se skladbou
„Letušky“. Získaly 5. místo v republikovém
finále. V kategorii 8 – 10 let jsme měli přihlášeny 2 skladby. Se skladbou „Sestřičky“
děti obsadily 12. místo. Se skladbou „Mimoni“ se umístily na 16. místě. Konkurence byla opravdu veliká a nám nepřála
skutečnost, že do Brna nejely všechny děti,
tím pádem pak v sestavách chyběly.
Choreografie „Mimoni“ se na poslední
chvíli musela předělat z 12 na 8 dětí a děti
se musely narychlo některé části naučit
jinak.
Republikové finále je jedinečná akce,
kde mohou děti porovnat své výkony s
ostatními týmy z celé republiky, získat
zkušenosti z velké soutěže a poučit se do
další sezony.

Republikové finále bylo posledním vystoupením sezony 2016/2017. Sezonu
jsem zakončili červnovým víkendovým
soustředěním v místní tělocvičně dohromady s dětmi z Líní.
Tím však nic nekončí, protože již nyní s
Miluškou Petrákovou připravujeme nové
choreografie pro sezonu 2017/2018, kterou zahájíme v srpnu na soustředění na
Přimdě.
Závěrem bych chtěla všechny děti pochválit za to, jak se celý rok pilně připravovaly a doufám, že se všichni po prázdninách sejdeme a začneme spolu zase tvořit
nové sestavy.
Trenérka Marie Zemanová

Letušky, Sestřičky a Mimoni na finále v Brně
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Příbram
HHS ZUD Tlučenská skupina z dolu
Krimich se 17. května zúčastnila zájezdu do Příbramských dolů. Zájezd pořádala VTS Škoda Plzeň. Na celkem malém prostoru jsme navštívili důl Anna,
důl Václav a Ševčínský důl. Utrmáceni jsme se ještě podívali do rodného
domu Strýčka Jedličky, ve kterém je
stylová havířská restaurace. Posilněni
jsme pak přejeli na jámu Drkolno, kde
nás čekal sjezd do hlubiny po dřevěné šupně, což byl zážitek na jedničku.
Vzhledem k vysokému věku zúčastněných jsme na doporučení průvodců
některé lokality vynechali. Po Příbrami
nás bravurně a s přehledem vozil též
člen HHS Jarda Bláha. Akci jsme vyhodnotili jako velmi poučnou.
Cubera Antonín st.

Radnicko

Hornicko-historický spolek ZUD
uskutečnil 23. dubna 2017 zájezd do
uhelné oblasti Radnicko. Zájezd nás
zavedl do míst, kde došlo k důlní katastrofě, při které zemřelo 14 horníků.
Nikdo nebyl za smrt havířů obviněný,
vše se svedlo na nedostatečné mapy.
Havíři kvůli nim pronikli do míst, kde
se nacházely zatopené stařiny. Při proražení se do důlního díla, kde byl zatopený starý důl, došlo k průvalu vod.
Poslední mrtvé vynesli z dolu po devíti
měsících. U pomníku, který připomíná tuto tragedii, jsme položili květiny
a místní pěvecký sbor zapěl několik
hornických písní. Po proslovech starostů obcí, v jejichž katastru k tragédii
došlo, jsme se přesunuli do obce Břasy,
kde byl ve starobylém kostellíku připravený krásný a krátký kulturní program. Za HHS ZUD Tlučenskou skupinu
z dolu Krimich se zúčastnilo 11 členů.
Zdař Bůh
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Pohádkový les
V sobotu 3. června uspořádala
obec Tlučná u příležitosti oslav Dne dětí
další ročník Pohádkového lesa. Do tlučenského lesa se tak po roce opět vrátily nejrůznější (nejen) pohádkové postavy, připravené zadat dětem jednoduchý úkol a za jeho
splnění je odměnit razítkem do průvodky.
Chvilku před 14. hodinou už byli všichni na
svých stanovištích a netrpělivě čekali, až
za nimi dorazí první účastníci. Mezi 14. a
15. hodinou pak postupně vyrazilo na trať
celkem 154 dětí, některé samy, jiné s početným doprovodem.
A co přesně na malé účastníky
čekalo? Na fotbalovém hřišti děti dostaly
průvodku a poté se vydaly na trať vyznačenou fáborky. Na prvním stanovišti je přivítal horník s bílou paní a úkolem bylo neohroženě prolézt temnou rourou. Na dalším
stanovišti potkaly čarodějnici a odměnou
za vysvobození Jeníčka a Mařenky jim byl
výborný perníček. U rytíře a dvorní dámy
poté absolvovaly trénink shazování polínek
z kůlů a u medvědů hledaly po lese kartičky
s medem. První část trati zakončilo stanoviště myslivců, kde děti mimo jiné poznávaly různá zvířátka. Pak se lesní cesta začala
stáčet zpátky a před dětmi byla druhá polovina úkolů, kterou zahájili Bob a Bobek
házením „králíka“ do klobouku. O kousek
dál na cestě už čekal pomocník šerifa se zajatými bandity a úkolem dětí bylo je na lase
odvést šerifovi. Na dalším stanovišti děti
vílám něco pěkného zazpívaly a u Sněhurky
a 7 trpaslíků nosily lucerničky a umisťovaly
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je na správný háček podle barvy. A trpaslíci čekali i u posledního úkolu, kde děti za
pomoci vody získávaly drahokam z potrubního systému. Pak už nezbývalo než doběhnout s průvodkou plnou razítek zpátky na
hřiště, získat poslední razítko a za odměnu
si vzít lízátko, buřtíka a vrhnout se na opékání. A kdo neměl chuť péct se u ohně, mohl
si dát třeba něco studeného v hospodě.
Počasí si s účastníky letos lehce
pohrálo a kolem 16. hodiny, když ještě některé děti byly na trati, se spustil déšť. Liják
to byl pěkný, ale naštěstí netrval dlouho, a
tak mohli všichni v pořádku doběhnout do
cíle a do závěrečných metrů jim opět vysvitlo i sluníčko. Udělalo se dokonce tak hezky,
že hasiči nastříkali pěnu a nadšený dav dětí
se do ní bezhlavě ponořil. A to byla pomyslná tečka za vydařeným sobotním odpolednem, po které už se všichni začali pomalu
loučit a rozcházet domů.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav
a hladkého průběhu celé akce – především
skautům, hasičům, gymnastkám, aerobiku,
myslivcům, zahrádkářům a v neposlední
řadě také Pekařství Šefl a Řeznictví Lávička
za sponzorské dary.
Ale ten největší dík patří tradičně
dětem a rodičům za to, že přišli a s odhodláním se účastnili všech připravených aktivit.
Tak zase příště na viděnou na některé z dalších akcí.
Michala Mathauserová
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Foto z obce
Tlučenská kaple byla vysvěcena 2.
července 1905. Sloh této malé církevní
stavby je čistě gotický, plány zhotovil
tlučenský rodák Matěj Hauer. Stavební
materiál a zvon darovala kněžna Kunhuta Lobkowiczová z Křimic. (foto 1)
Údržba zeleně v obci (foto 2) probíhá
pravidelně a s osobní péčí "dědkostroje", posíleného o moderní techniku. Na
snímku setkání dodávky Ford, kontejneru a traktoru Kubota. Tlučenský park a
jeho trvale udržovaný stav nám mohou v
mnoha obcích jen závidět.
Areál fotbalového hřiště (malé foto 3),
fotografie ke článku "Pololetní bilancování v TJ".
Sestava Letušky (foto 4 dole) oddílu
Aerobiku.
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Jan Mitrenka Josef Kučera Tichá vzpomínka

Před dvěma lety jsme na stránkách zpravodaje blahopřáli tlučenskému
rodákovi Ing. Josefu Malátovi k 90. narozeninám a také k 65 letům společného
života s manželkou Boženou (rozenou
Kasalovou), rovněž tlučenskou rodačkou.

Nyní je naší smutnou povinností
oznámit, že nás v letošním roce oba manželé navždy opustili, pan Josef zemřel 5.
února a paní Božena 2. května. Manželé již
dlouhá léta žili v Praze, ale do své rodné
obce se pravidelně a rádi vraceli, pan Josef se také pravidelně účastnil setkání
bývalých členů DTJ, kde dlouhodobě působil a za své zásluhy získal také ocenění.

Zemřel nečekaně ve věku 72 let.
Byl dlouholetým funkcionářem obce.
V důchodu se pak i nadále velmi aktivně podílel na kulturním dění v
naší obci jako předseda komise pro
občanské záležitosti. Mnozí z Vás si
ho jistě pamatujete z mnoha akcí,
oslav, dětských dnů a vítání občánků. Nesmazatelně se také zapsal jako
kronikář výše uvedených akcí. Zástupci dobrovolných sdružení obcí
se na něj vždy obraceli s důvěrou,
pokud potřebovali zajistit prezentaci
svých akcí a vytvořit osobité a nenapodobitelné plakáty, diplomy či jiné
propagační materiály. Je třeba také
zmínit, že jako člověk byl velmi obětavý a vstřícný a také laskavý táta i
dědeček. Bohužel, čas je neúprosný a
ne vždy jsou zprávy pozitivní, a tak
v současné době už můžeme o panu
Mitrenkovi hovořit pouze v minulém
čase. Dovolte mi, abych mu za celé
vedení obce i dobrovolná sdružení
poděkoval za práci pro obec a její
kulturně společenský život. Čest jeho
památce!

Stanislav Volf, starosta obce
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Vážení spoluobčané, jsou chvíle, kdy je
velmi těžké vyjádřit své pocity a to zvláště hovoříte-li o člověku v minulém čase, o
člověku, který se velmi výrazně podílel na
rozvoji naší obce. Jak jistě víte, pan Josef Kučera nás opustil ve svých nedožitých 70 letech. Vykonával dlouhá léta funkci starosty
a následně místostarosty, velmi výrazně se
zapsal do dějin naší obce. Dokázal prosadit
a realizovat výstavbu mateřské školy, tělocvičny, domu s pečovatelskou službou a výrazně se podílel na přípravě a prosazování
výstavby nové základní školy a parkových
úprav v centrální části obce. Také prosadil
zrealizování a obnovu památečných míst v
obci. Splnil se mu také jeho dávný sen a díky
jeho úsilí má dnes obec svůj prapor a znak
s krokodýlem. To je pouze velmi stručný výčet těch nejvýznamnějších, ale samozřejmě
byla spousta těch drobných, každodenních
akcí a potřebných záležitostí, které nelze
všechny vyjmenovat. Pan bývalý starosta
a místostarosta zanechal v naší obci velmi
výraznou stopu a velmi těžko se hovoří o
člověku obětavém, ochotném, laskavém tátovi i dědovi v čase minulém. Tak, jak jsem
ho po řadu let znal, byl velmi vstřícný a nikdy neváhal, bylo-li potřeba pomoci. Za celé
vedení obce, kolektiv pracovníků OÚ i členy
zastupitelstva už nám nezbývá nic jiného,
než na něj v dobrém vzpomínat a za vše, co
vykonal, mu poděkovat. Čest jeho památce.

Na své přání budou manželé
uloženi do hrobu rodiny Malátových na
tlučenském hřibitově, a to dne 15. července 2017 ve 13 hodin. Všichni známí,
příbuzní a žijící kamarádi a kamarádky jsou zváni ke krátkému rozloučení.
Rodina děkuje všem, kteří manželům věnují tichou vzpomínku.

Stanislav Volf, starosta obce
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