Slovo starosty 2008
Vážení spoluobčané,
své slovo starosty zahájím netradičně. Právě v prosinci letošního roku je to 10 let od doby,
kdy jsem dostal Vaši důvěru a začal starostovat v naší obci. Řekne se 10 let a člověku se zdá
tato doba velmi dlouhá, ačkoliv mně osobně připadá, že to bylo včera, kdy jsem do této
funkce nastoupil. Vzhledem k tomu, že jsem měl velké štěstí na vždy skvělý kolektiv
pracovníků obecního úřadu a stejně tak radu obce, zastupitelstvo obce, ale i jednotlivé výbory
a komise, jejichž členové byli a jsou nesmírně pracovití lidé ochotni obětovat svůj volný čas ve
prospěch celé obce, podařilo se zrealizovat mnohé. Samozřejmě za to také patří poděkování
skvělé partě našich „zlatých dědů“. Ne na závěr, ale již úvodem chci poděkovat všem, kteří po
celou tuto dobu velmi ochotně a obětavě pracovali ve prospěch nás všech a naší obce.
Jak jsem již výše uvedl, podařilo se zrealizovat mnohé, ale přesto si dovolím zdůraznit
některé mezníky v životě naší obce. Jednou z prvních akcí mého působení ve funkci starosty
bylo vyřešení problému kolem vyhořelého panského dvora a demolice těchto objektů, v té
době patřící již rodině Lobkowiczů. Dnes na tomto místě zůstala barokní sýpka – špejchar,
který nákladem více jak 8 mil. Kč zrekonstruoval pan Půst. Od ledna příštího roku by měl
tento objekt opět začít sloužit veřejnosti jako stylová restaurace a penzion.
Určitě klíčová událost je, jak současnost ukazuje, prosazení a zavedení městské hromadné
dopravy do Tlučné. Toto mělo obrovský význam a to nejen z hlediska dopravní obslužnosti ale
i pro následný dynamický rozvoj. Faktem také je, že ročně na dopravní obslužnost a MHD
přispíváme částkou 2,2 mil. Kč. Naše obec se díky tomuto stala velmi atraktivní, výstavba se
začala rozvíjet obrovs kým tempem a to jak v bytové výstavbě, kde od roku 2000 doposud
bylo vystavěno cca 200 bytů (z toho 66 bytů obecně nájemních s náklady výstavby
cca 70 mil. Kč a zbytek byl realizován developersky) a zhruba 100 nových rodinných domů,
přičemž další jsou ve stádiu rozestavěnosti a rekonstrukce. Z 2216 obyvatel v roce 1998 je
dnes v Tlučné cca 3300 žijících obyvatel (i když trvale přihlášených je cca 2800 obyvatel).
Tento obrovský rozvoj a nárůst obyvatel mladší generace i samozřejmě dětí znamenal
zajištění odpovídající kapacity mateřské školy. V průběhu letošního roku se podařilo
zrealizovat v rámci bytové výstavby další nové prostory MŠ a současná kapacita 86 dětí
pokrývá dosavadní požadavky. Problémem nadále zůstává výstavba nové ZŠ, o jejíž výstavbu
10 let doslova a do písmene bojujeme. Zde musím konstatovat, že minulé vedení kraje
nemělo pro naše požadavky pochopení a byť se jinde budovaly akvaparky za 114 milionů
korun či zimní stadion za 101 mil. korun z evropských dotací, na oprávněné požadavky obcí
na výstavbu škol nebyl brán absolutně zřetel a páni radní se zřejmě řídili heslem bližší košile
než kabát a tak si tyto částky přidělovali sami sobě do svých obcí či spřízněným známým.
Věřím, že nové vedení kraje bude vůči naší obci vstřícnější a že přidělování dotací
z evropských fondů bude spravedlivé, čisté a obdrží je skutečně ty obce a města, které je
potřebují.

Mezi tyto řadím i naši obec a věřím, že částka cca 114 mil. Kč, z celkové částky 120 mil. Kč,
která je nezbytná na výstavbu naší nové ZŠ, bude uvolněna a odsouhlasena Plzeňským krajem
resp. Radou, která tvoří zároveň spolu s Jihočeským krajem tzv. radu ROP (regionální
operační program) NUTS II Jihozápad. Přeji tedy nám všem a zejména našim dětem, aby
tento záměr vyšel a po dlouhých letech jsme mohli konstatovat, že máme v Tlučné
odpovídající školní zařízení. Jak sami víte, bez vzdělání v současné době získat zaměstnání je
problém a stále tak platí a platit bude, že škola je základ života.
Mezi ty důležité a zrealizované akce patří i komplexní rekonstrukce mateřské školy a školní
jídelny, která proběhla v roce 2005 s náklady cca 18 mil. Kč, dále výstavba celé kanalizační
sítě v jižní části obce ul. Husova, U Torovky, Sadová, Úzká s náklady cca 7 mil. Kč., dále hlavní
kanalizační řad z Čampule až na Náves Svobody, Náves Svobody, kompletně vodovodní řady
a kanalizace v ulici Příčná, Mánesova, Havlíčkova, Hornická, ke školce. Stejně tak byl rozšířen
vodovodní řad ve spolupráci s VaK a. s. Plzeň do celé obce a to až na opravdu malé výjimky,
ale i zde by v následujících letech toto mělo být dokončeno. Byla provedena rekonstrukce
řady ulic včetně asfaltových povrchů, chodní ků, zeleně atd. a to včetně obnovy infrastruktury
a to v lokalitě V Rybníčkách, ulice Purkyňova, Máchova, K Háječku, Tyršova, Sulkovská,
Krátká, Náves Svobody, Tichá, Smetanova, Žižkova, Palackého, Příčná, Mánesova,
Havlíčkova, Hornická, Pankrácká, Zahradní, Bažantnice. Lokalit, ve kterých se prováděly další
dílčí opravy a úpravy, je samozřejmě mnohem více. V rámci intenzifikace ČOV Tlučná, Nýřany,
Vejprnice, kterou tyto obce musí zrealizovat (celkové náklady cca 100 mil. Kč) a projednávání
této akce probíhá v rámci poskytování prostředků z EU, by měl být též zrealizován kanalizační
řad v části ulic K Háječku, Tlučenská kolonie a ulice Kozinova. Tím zde budou dostupné
veškeré inženýrské sítě. Přestože převážná část ulic má již odpovídají chodníky, asfaltové
povrchy, je stále ještě dost těch, na které se budeme snažit získat finanční prostředky a dle
finančních možností obce i zde dobudovat odpovídající komunikace. Významným počinem
byla ve spolupráci s ŘSD rekonstrukce hlavní silnice od křižovatky ve směru na Líně až po
výjezd z Tlučné směrem ke hřbitovu, kde do té doby nebyly vůbec chodníky, veřejné osvětlení
a odpovídající šířkové poměry komunikace, což si dnes již ani neumíme představit, současnost
je už samozřejmostí a tehdejší velmi nebezpečný stav dávno minulostí.
Za zmínku stojí také výstavba dětských hřišť po obci za nemalé náklady v souhrnu
cca 2 mil. Kč, které jsou u dětí určitě v oblibě, za to jsme velmi rádi. Další z těchto hřišť by
mělo vyrůst na rekonstruované zahradě MŠ, která navíc bude doplněna o výsadbu zeleně vše
v hodnotě cca 800 tis. Kč.
Dobrým počinem byla re vitalizace koupaliště, které se po úpravách stalo velmi atraktivní
a vyhledávané a to nejen občany obce Tlučná ale i širokého okolí pro svoji čistotu vody i
poskytovaným službám a dostupnosti.
Určitě jste také zaregistrovali, že tělocvična má novou fasádu, uvnitř zrekonstruovanou
podlahu a že tak máme důstojný sportovní stáne k, který je doslova a do písmene maximálně
využíván, což je jen dobře. Obec se také podílela v letošním roce na úpravách fotbalového
sportovního areálu TJ Tlučná a určitě sami můžete posoudit, že toto přispělo k jeho
zatraktivnění a to i ve vztahu, že jsou zde pořádány dětské dny a jiné sportovní a společenské
akce významu i nad rámec naší obce.

Nezbývá mi také než nevzpomenout nepříjemných živelných událostí v roce 2002 a 2003,
ve kterých se projevila sounáležitost našich občanů a ochota pomoci tam, kde to bylo třeba.
Tehdy jsme si uvědomili, jak stále platí, že připraveným přeje štěstí a jak dobrá byla investice
do techniky a vybavení našich hasičů, kterou pak oni zcela zúročili ve prospěch našich občanů,
ale i občanů okolních obcí a města Plzně.
K pocitu větší bezpečnosti Vás občanů, ale i jako prevence do budoucna určitě přispěje
v letošním roce nově vybudovaný systém včasného varování obyvatel (většina obyvatel jej
vnímá pouze jako nový bezdrátový obecní rozhlas) za cca 700 tis. Kč. Toto zařízení má mnoho
funkcí a nejen při živelných pohromách, mimořádných událostech atd., ale i například při
havárii kamionu s nebezpečnou chemikálií na blízké dálnici, je zde možnost okamžitého
informování občanů z profesionálního centra ochrany obyvatelstva a tento systém je
samozřejmě propojen se systémem HZS (hasičské záchranné stanice).
V letošním roce došlo také na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou s celkovými
náklady cca 3,6 mil. Kč, přičemž obec obdržela cca 1,774 mil. Kč dotaci z EU a ministerstva
životního prostředí. Zde ovšem musím dodat, že ze strany obce máme velmi nedobrý pocit,
neboť na počátku tohoto jsme dostali ministrem životního prostředí podepsané rozhodnutí a
příslib na dotaci ve výši 2,8 mil. Kč, abychom tedy na konec obdrželi pouze výše uvedenou
částku. Bohužel i přes naše protesty je situace taková, jaká je, udělá-li chybu „kamenný
úředník MŽP či SFŽP“, odnese to obec a tak se mi vybavuje staré české přísloví „pán uklouzne,
sedlák si nohu zláme“. My máme alespoň dobrý pocit, že jsme pro naše seniory dokázali
zajistit lepší bydlení se zateplením, výměnou oken i zcela novou krytinou a zajistit tak daleko
lepší tepelný komfort bez dalšího zvyšování nemalých nákladů za energie do budoucna.
Mezi významné akce příštího roku bude patřit i výstavba parkovacích ploch a to v lokalitě
Na Čampuli u ulice Boženy Němcové, kde vznikne 50 nových parkovacích míst včetně zeleně,
v lokalitě V Rybníčkách I. 51 parkovacích míst, V Rybníčkách II. 44 parkovacích míst, též
včetně zeleně s celkovými náklady cca 7,5 mil. Kč.
Nelze zde zrekapitulovat vše, co se za těch 10 let událo a tak toto prosím berte za jakýsi
stručný průřez tohoto období.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych poděkoval Vám všem, kteří ochotně pomáháte při
rozvoji naší obce.
Přeji Vám, Vašim rodinám, blízkým a celé naší obci příjemné Vánoce a v roce příštím jen to
nejlepší pevné zdraví, osobní pohodu a štěstí.
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