SLOVO STAROSTY
Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané,
komunální volby 2014 jsou doslova za dveřmi a s nimi i čas bilancování. Předkládám vám tedy jakýsi stručný soupis
toho, co se během našeho působení v naší obci událo a podařilo, i toho, co bychom v budoucnu ještě rádi
zrealizovali.
Od počátku mého působení ve funkci starosty, tedy od prosince roku 1998, uběhlo již neuvěřitelných 16 let. Od té
doby se zrealizovala celá řada akcí. V živé paměti mám třeba hned rok 1999 a řešení problému několikrát vyhořelého
statku rodiny Lobkowiczů a složitá jednání o převodu tohoto majetku do vlastnictví obce, což se nakonec podařilo
včetně záchrany historického špejcharu a kapličky. Dnes je toto místo krásně upraveným prostranstvím v centru
obce s parkovou úpravou, parkovišti, zelení a bytovými domy.
Po velkém úsilí jsme do naší obce zavedli MHD, která se díky prozíravosti našich zastupitelů stala klíčovou pro další
dynamický rozvoj. Dnes máme jednu z nejlepších dopravních obslužností v regionu. Souhrnně s linkou č. 55, dalšími
linkovými autobusy ČSAD a vlaky ČD zajíždí do naší obce 106 spojů za den. V současné době, dle regulí Evropské
unie, probíhá výběrové řízení na dopravce, který bude linku č. 55 dále zajišťovat. Jsme rádi, že se tento druh dopravy
podařilo v Tlučné a Vejprnicích zachovat, i když před dvěma lety byla situace kolem tohoto spoje velmi složitá.
V souvislosti se zavedením linky č. 55 byly vybudovány všechny zastávky včetně točny Na Čampuli a rekonstrukce
průtahové komunikace V Rybníčkách, což si vyžádalo nemalé finanční prostředky. Zároveň byla vystavěna rozsáhlá
parkoviště v lokalitách Na Čampuli a V Rybníčkách, což znamenalo nárůst o dalších 220 parkovacích míst.
Nebylo to jednoduché, ale dali jsme do pořádku místní hřbitov; odstranili jsme veškeré rozpadlé hroby, dořešili
velmi choulostivé otázky vlastnictví a dohledali majitele starých hrobových zařízení. Zrekonstruovali jsme oplocení,
opravili hřbitovní kapli a celý prostor hřbitova tak, aby z něho bylo důstojné pietní místo. V současné době opět
řešíme odstraňování některých opuštěných hrobových míst a celkovou údržbu areálu včetně zeleně.
V důstojné místo jsme proměnili prostranství kolem restaurace Na Schůdkách, tzv. „husí plácek“. Po obou stranách
jsou vybudována nová parkoviště v kombinaci se zelení. Ve spolupráci se soukromými investory zde vznikla řada
obchodů a služeb včetně lékárny. Bohužel, v důsledku úmrtí paní MUDr. Tolarové je prozatím uzavřena zubní
ordinace; dobrou zprávou naopak je, že po vážných zdravotních problémech by měla zase začít ordinovat paní MUDr.
Jitka Sevelková, naše praktická lékařka. Tuto zprávu jsme nesmírně uvítali a paní doktorce přejeme hodně zdraví.
Vybudovali jsme řadu kanalizačních stok, z nichž jednoznačně největší investicí byla páteřní kanalizace od bytových
domů Na Čampuli přes ulice Tylova, Tyršova, Máchova, K Háječku až na náves Svobody k hasičárně, dále páteřní
kanalizace v ulici Husova, Sadová, U Torovky, Úzká a následně i Seifertova. Následovala rekonstrukce kanalizace v
ulicích Příčná, Mánesova, Havlíčkova, Hornická, kde zároveň proběhla výměna vodovodních řadů. K té došlo také v
ulicích Wolkerova, Vrchlického a Lidická. Byl zhotoven páteřní propoj v ulici Línská podél železniční trati opět na
náves Svobody, kde je páteřní uzel.V současné době byla vybudována páteřní kanalizace v ulicích Kozinova,
Tlučenská kolonie a v části ulice K Háječku (od ulice Máchova). V rámci rekonstrukce hlavní komunikace II/203
(Hlavní ulice) došlo též k výměně části páteřní kanalizace, rekonstrukci vodovodu, vybudování nových chodníků od
křižovatky Hlavní x Línská až na hřbitov včetně dalších parkovacích míst.
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V rámci podpory tělovýchovy jsme vložili formou dotací nemalé prostředky do úprav fotbalového areálu TJ
Tlučná,ale i formou materiální podpory a zajištění potřebných prací v tomto areálu. Jak jistě mnozí víte, proběhla
také rekonstrukce tělocvičny, která získala novou palubovku, fasádu, zateplení stropu, nové osvětlení, rekonstrukci
ÚT i sociálního zařízení a jeho rozšíření včetně šaten pro víceúčelové hřiště.
Zásadní byla celková rekonstrukce školní kuchyně, včetně pořízení zcela nového vybavení školní kuchyně i jídelny a
mateřské školy.Proběhlo celkového zateplení včetně fasády a v poslední době i rozšíření kapacity na maximální
možný počet 98 žáků.
Samozřejmě, že naší jednoznačně největší a vskutku historickou akcí je vybudování nové základní školy, která byla
uvedena do provozu v roce 2012 s náklady cca 60 mil. Kč a na níž se nám podařilo získat dotaci z EU ve výši 49,6 mil.
Kč. Vyřešil se tak krizový stav, kdy nám z důvodů statiky a hygienických podmínek hrozilo uzavření staré a dnešní
době již nevyhovující základní školy. Naše děti tak získaly krásné nové prostory odpovídající trendům výuky současné
doby, včetně odborných učeben, audiovizuální a výpočetní techniky, vybavení pro výuku cizích jazyků atd. Na základě
jednání a žádosti přímo ministrovi školství jsme na jeho doporučení požádali o přidělení státní dotace na dostavbu
pavilonu 1.stupně a tím dokončení celého tolik potřebného areálu ZŠ s MŠ Tlučná. Začátek výstavby je naplánován
na červen 2015 s termínem dokončení a uvedení do provozu v roce 2016. Tento pavilon je řešen jako víceúčelový
s tím, že do něj bude možné umístit mimo žáků 1. stupně také dalších 56 dětí MŠ včetně komplexního sociálního
zázemí. Následně je zde možné při generačním posunu umístit až 136 dětí žáků I. až IV. ročníku. Považujeme toto
za koncepční řešení pro budoucnost. Náklady na výstavbu jsou rozpočtovány zhruba v částce cca 20 mil. Kč, přičemž
počítáme, že 85 % pokryje dotace.
Zároveň s výstavbou nové ZŠ se nám podařilo postavit nové víceúčelové hřiště s náklady cca 2,5 mil. Kč, z nichž 600
000 Kč tvořila poskytnutá dotace od Plzeňského kraje. Toto hřiště se stalo přirozenou součástí celého areálu ZŠ s MŠ
Tlučná a slouží jak pro potřeby školy, tak pro potřeby TJ Tlučná.
Velmi oblíbená jsou dětská hřiště, ať už u mateřské školy, v lokalitách Na Čampuli a V Rybníčkách, ale i v parku
v centru obce. Právě pro toto posledně jmenované dětské hřiště připravujeme nyní rekonstrukci s velmi oblíbenými
hracími prvky (ve stylu tzv. „Tomových parků“).
Nákladnou a pracnou modernizací prošlo i oblíbené koupaliště, kde jsme vybudovali úpravnu vody, chodníky,
přepadové žlábky, napájení z vlastního vrtu, postavili dětské a beach volejbalové hřiště, zrekonstruovali a rozšířili
sociální zařízení. V roce 2010 bylo tlučenské koupaliště zařazeno mezi 10 nejlepších sezónních letních koupališť v ČR.
Maximálně jsme podpořili výstavbu nového bydlení. V období 1998-2014 bylo v Tlučné postaveno cca 260 bytů v
nových bytových domech a cca 199 nových rodinných domů. Určitě jste také zaregistrovali celkovou rekonstrukci
domu s pečovatelskou službou včetně celkového zateplení i fasády, nové střechy a rozšíření jeho kapacity na 17
bytů.
Za velkého přispění samotných hasičů se nám podařilo zbudovat velmi solidní základnu SDH Tlučná včetně
potřebného technického vybavení. V objektech SDH Tlučná byla vyměněna okna, zatepleny stropy, vyasfaltována
celá plocha areálu a komplexně zrekonstruována kanalizace. V současné době si hasiči sami upravují venkovní garáže
pro techniku včetně fasády i vnitřní prostory velkých garáží pro auta. Za toto jejich maximální úsilí při obnově a
údržbě majetku i techniky jim patří můj absolutní obdiv a poděkování, protože málokterá organizace se může
pochlubit odpracováním tisíců brigádnických hodin ve prospěch obce. V případě potřeby a živelných událostí jsme
schopni si zabezpečit potřebnou pomoc vlastními silami. Zde je nutno zdůraznit, že se nám v letošním roce podařilo
získat dotaci ve výši 1 mil. Kč od Ministerstva vnitra ČR a 2 mil. Kč od Plzeňského kraje na pořízení nového
hasičského auta, které nahradí 33 let starou Avii. Po uskutečněném výběrovém řízení by naši hasiči měli obdržet ke
konci tohoto roku nové auto v hodnotě cca 4,9 mil. Kč. Bude to ocenění jejich obětavé práce při příležitosti oslav 110
let od vzniku dobrovolných hasičů v Tlučné v příštím roce. Vzhledem k současnému naprosto nevyzpytatelnému
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počasí, přívalovým dešťům a nepředvídatelným přírodním živlům vůbec, je to další krok k možnosti ochránit majetek
a zdraví našich občanů. Jak jsme se totiž během povodní v roce 2002 a 2003 přesvědčili, spoléhat musíme vždy
především sami na sebe.
Za velmi důležité považuji, že se nám podařilo získat vhodný objekt a vybudovat zázemí hospodářského dvora, bez
kterého si již provoz obce neumíme představit. Bez HD a jeho obětavých pracovníků by už dnes nebylo možné
zabezpečit chod obce po stránce provozní i veškeré údržby a postupné komplexní obměny zeleně. Jsme rádi, že
podařilo zajistit dotaci ve výši 2,041 mil. Kč na pořízení zametacího vozu a další techniky pro vybavení
hospodářského dvora. Na tyto práce zaměstnáváme výhradně občany naší obce, zejména ty, kteří jsou vedeni na
Úřadu práce. Mnozí z nich mají zdravotní omezení a u nás mohou vykonávat veřejně prospěšné práce. Pokud se
osvědčí, zůstávají jako kmenoví zaměstnanci, což pro mnohé znamená vyřešení jejich svízelné životní situace.
V prosinci 2013 byla do zkušebního provozu spuštěna po rozsáhlé rekonstrukci – intenzifikaci Čistírna odpadních vod
v Tlučné, přičemž celkové náklady na tuto akci dosáhly cca 100 mil. Kč. Tato společná akce obcí Tlučná, Nýřany a
Vejprnice Vám možná unikla, ukrytá v zeleni naproti hřbitovu. Zahrnovala vlastní intenzifikaci čistírny včetně
dobudování kanalizací v jednotlivých obcích. Po dokončení měly obce obdržet dotaci ve výši cca 80 mil. Kč z EU na
základě rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Přestože jsme měli již písemné rozhodnutí o
přidělení této dotace, přišlo vyjádření EU, že Česká republika nedostane na tento druh investic žádné finance.
Nastala v podstatě patová situace, kdy všechny tři obce byly postaveny před úkol zajistit peníze i přes toto
nekorektní jednání ze strany státních orgánů a EU. Nakonec se podařilo ze státních zdrojů zajistit dotaci alespoň ve
výši 26,346 mil. Kč a další prostředky prodejem hlavního kanalizačního sběrače ve výši 26,177 mil Kč Vodárně Plzeň,
a. s. Zbytek musely obce zajistit ze svých rozpočtů, což bylo velmi náročné. Do pozadí tak musely ustoupit některé
další plánované investice, jako byly rekonstrukce komunikací. Bohužel nebyla jiná možnost, neboť hrozilo uzavření
ČOV a případné vysoké pokuty za nedodržení limitů při vypouštění vod z ČOV do Vejprnického potoka.
Velmi významnou akcí z pohledu obce je také výstavba Sběrného dvora odpadů, jednoho z největších v Plzeňském
kraji. Náklady si vyžádaly celkem 12 mil. Kč, přičemž částku 10 462 000 Kč se nám podařilo získat ve formě dotace ze
SFŽP. Umístění sběrného dvora jsme zvolili tak, aby se sice nacházel v centru obce, ale aby zároveň nerušil provozem
ani vzhledem naše občany. Přínosem také bylo využití prostoru, kde byly dříve umístěny tzv. kalové rybníky dolu
Krimich. Sběrný dvůr se setkal s velkým a pozitivním ohlasem široké veřejnosti a je velmi využíván, což bylo smyslem
této investice a jednoznačně to přispělo ke zlepšení životního prostředí v obci. Do značné míry se tak omezily tzv.
černé skládky.
Za velmi potřebnou považuji, jak už jsem úvodem zmínil, také revitalizaci středu obce v prostoru za kapličkou. Dříve
tento neupravený prostor, s pozůstatky po několikrát vyhořelém a zbořeném statku, sloužil jako živelné parkoviště
nákladních i osobních aut. Nebylo vůbec jednoduché prosadit u památkového úřadu vydání souhlasu s obnovou
tohoto prostranství. Málokdo možná ví, že i přes odstranění původních vyhořelých budov je částečně toto území
památkově chráněno dodnes, a to včetně kapličky a barokního špejcharu. Čili i nové výstavbě, která probíhala v této
lokalitě, předcházela velmi složitá jednání. Vše se nakonec podařilo a tato čtvrť se přiřadila mezi hezky upravené části
obce. Obdobně tomu bylo v předcházející úpravě v prostorách pod tělocvičnou, kde byla ve spolupráci
s developerem kromě bytové výstavby zároveň vybudována i nová silnice a parkoviště, včetně parkovacích míst pro
účely sportovní haly a mateřské školky. Původně tu stály polorozpadlé stodoly a torza starých staveb po původní
dřevozpracující pile i staré čističce odpadních vod pro MŠ. Dnes je i tato část naší obce, zejména v kontextu
sousedství s novým areálem ZŠ, hezkou čtvrtí.
I do příštího období počítáme s dalšími, tolik potřebnými investicemi, zejména do obnovy komunikací, chodníků i
ostatní infrastruktury. Ve spolupráci s provozovateli inženýrských sítí plánujeme jejich postupnou obnovu. V období
1998-2014 se nám podařilo úspěšně zrekonstruovat inženýrské sítě a opravit velké množství komunikací. Byly to
například ulice Příčná, Mánesova, Havlíčkova, Hornická, Máchova, Tyršova, Tylova, Husova, Sadová, K Háječku, Tichá,
náves Svobody, Sulkovská, Krátká, Purkyňova, Zahradní, Jiráskova (částečně), U Špejcharu, Žižkova, Palackého,
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Komenského a Pod Školkou, dále ulice vedoucí od kapličky ke sběrnému dvoru, průtahová komunikace V Rybníčkách
a souběžná obslužná komunikace v celé délce sídliště V Rybníčkách. V souvislosti s tím byly zrekonstruovány
chodníky a veřejné osvětlení.
Jednou ze stěžejních akcí do budoucna je projekt „Cyklistické a pěší propojení v údolí Vejprnického potoka“ na trase
Plzeň – Vejprnice – Tlučná (s napojením na Nýřany). Na tuto akci zpracoval již Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
studii, která bude sloužit jako podklad pro pořízení dokumentace k územnímu řízení. Tento projekt byl zařazen mezi
tzv. ITI projekty v Plzeňské metropolitní oblasti a měl by být realizován ve spolupráci města Plzně a obcí Vejprnice a
Tlučná. Jde o náročnou akci z hlediska finančního cca 60 mil. Kč, majetkoprávního (u dotčených pozemků v této
trase) i projektového. Společně chceme usilovat o zařazení mezi dotované projekty, ať už z evropských, či národních
zdrojů.
Značné podpoře společenského života, a to i finanční, se ze strany zastupitelů těší i jednotlivé spolky a sdružení,
kterým se snažíme maximálně pomáhat. Jde třeba o SDH Tlučná, TJ Tlučná, Junák, kynology, zahrádkáře, myslivce,
organizace důchodců a zdravotně postižených. Prostředky a pomoc vynaložená těmto dobrovolným sdružením se
obci, respektive jejím občanům, mnohonásobně vrací ve formě bohatého společenského života, pořádání
nejrůznějších akcí a možnosti organizovat se v jednotlivých zájmových sdruženích. Vzhledem k tomu, že podpora
těchto dobrovolných spolků je ze strany státu minimální, je pomoc ze strany obce nesmírně důležitá, neboť bez ní by
zřejmě tyto spolky nebyly schopny vyvíjet svoji činnost. Zároveň chci poděkovat celé řadě všech těch obětavých
občanů, kteří se ve svém volnu obětují pro své spoluobčany a jejich děti, aby vytvářeli prostor pro jejich vyžití. A to
mnohdy na úkor svých rodin, volného času včetně dovolené i vlastních finančních prostředků.
Velmi důležité je finanční zdraví obce, které nám mohou mnohé obce a města jen závidět. V současné době je na
účtu obce uložena částka 15,3 mil. Kč a obec má přebytkový rozpočet. Přímá zadluženost obce je v současné době
nulová. Domnívám se, že při takových investicích, jako byla výstavba nové ZŠ, sběrného dvora a intenzifikace ČOV, si
toto zaslouží uznání. Vzhledem k tomu, že můj kolega, pan místostarosta Ing. Václav Vítek, je velmi zkušený ekonom
s celoživotní praxí v České národní bance, Komerční bance i prestižní bance J&T, je zcela logické, že toto je skvělý
základ další prosperity obce i do budoucna.
Vážení spoluobčané, správa obce a komunální volby nejsou o politice, populismu ani o nereálných slibech, lžích a
pomluvách, ať už na papíře, internetu či na bombastických billboardech. Tyto nepravdy a účelově překroucené
informace šíří lidé, z nichž většina se nikdy nezapojila do veřejného života, nikdy se nezúčastnila jediného jednání
zastupitelstva obce, nikdy nepřišla s žádným reálným a rozumným podnětem. Někteří z těchto lidí naopak zcela
vědomě a arogantně šíří pomluvy, podávají trestní oznámení na všechny a na všechno, vyvolávají v obci pocity
nejistoty a strachu a ještě se pak snaží formou různých podání, udání, výzev vyvíjet psychický nátlak na řádné
spoluobčany. Jde jim pouze o vlastní prospěch a ukojení své touhy po moci. Pokud byste se jich zeptali, co pro obec
udělali v minulých letech, odpověď je naprosto jednoduchá a jednoznačná: NIC. Zkrátka ani to málo, co by se vešlo za
nehet nemluvněte.
Nejaktivnější v této oblasti je pan Bc. Karel Pressl, který k dnešnímu dni podal tolik trestních oznámení, výzev,
podnětů, udání, žádostí, doporučení, že již tato obsáhlá agenda představuje tisíce listů papíru. Vyřizování jeho
nesčetných a nekončících žádostí a podnětů zabírá značnou část času pracovníků obecního úřadu včetně mě a pana
místostarosty. K tomu je ještě nutné připočítat dobu, kterou musíme trávit podáváním vysvětlení na Policii ČR,
Krajském úřadě, u ministerských úředníků, kontrolorů různých institucí či u právníků. Tento čas nám pak bohužel
zákonitě chybí, abychom se mohli ještě usilovněji věnovat práci ve prospěch obce, shánění dalších dotací a řešení
aktuálních problémů.
Své by Vám o tom mohla vyprávět rodina Mlnaříkova či rodina Holubova, která se z Tlučné raději odstěhovala, či paní
učitelka MŠ Jana Lišková, která raději skončila, i když práci s dětmi milovala nade vše. Nebo pan Jaroslav Bláha, který
nám vozí tzv. "za naftu" za sportem, kulturou, zábavou či na výlety naše sportovce, důchodce a děti z MŠ i ZŠ. Dále
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třeba paní Václava Melicharová se svojí sestrou Ivanou Monsportovou (které nám mj. poskytly pozemky o výměře
7 112 m2 pro výstavbu nové ZŠ za 5 Kč/m2!), ale také ředitel školy pan Mgr. Karel Rada, který se naší škole maximálně
a naplno věnuje.
Jen tak pro dokreslení, tady je část posledního z dotazů pana Bc. Karla Pressla na nás i na pana ředitele Mgr.Radu;
cituji: „...Kolik činí tyto přebytky (z předešlých let – zakupováno rodiči) toaletních potřeb v ks/bal – toaletního papíru,
tekutého mýdla, kapesníčků?.“ Dále se uvedený žadatel ptá na rozpočet MŠ ve školním roce 2014-15; opět cituji:
„...Jakým způsobem byl tento rozpočet rozdělen - tj. kolik Kč na toaletní papír, kolik Kč na mýdlo a kolik Kč na
papírové ubrousky?“ Mnozí rodiče by se asi podivili, že si pan Pressl pořídil při prohlížení spisu na Krajském úřadě
kopie seznamu všech přijatých i nepřijatých dětí do MŠ i se všemi jejich osobními údaji, tj. daty narození, bydlištěm
atd., a ty pak rozdával na veřejném zasedání zastupitelstva, přestože byl předem upozorněn, aby tak nečinil. O jak
choulostivá a zneužitelná data se jedná, nemusím asi zdůrazňovat.
Popsat veškeré aktivity výše citovaného pána by znamenalo vydat román o několika stovkách stran, neboť o jeho
aktivitách se ví v širokém okolí, respektive asi po celé ČR. Při veřejném zasedání zastupitelstva Vejprnic, kam také
chodí, jej musela důrazně umravňovat 72letá paní, aby pak při svém odchodu prohlásil: „Mě se všichni bojí!“ Své by
vám určitě mohli říci na Stavebním úřadě v Manětíně a hlavně také místní sousedé pana Bc. Karla Pressla, který zde
vlastní nemovitost č. p. 183 na pozemku 52/2. Dále na Stavebním úřadě v Nýřanech či na Krajském úřadě v Plzni, kde
už mají na stavebním, školském i kontrolním odboru zvláštní šanony na vyřizování jeho podání a stížností. O další
"příjemné zážitky" by se s Vámi mohli podělit v naší ZŠ s MŠ Tlučná, kde se díky podnětům pana Bc. Karla Pressla
netrhnou dveře s Českou školní inspekcí a školským úřadem, něco by jistě přidali i úředníci na ministerstvech
školství, místního rozvoje či vnitra, jehož pracovníci se k nám přijeli přesvědčit na vlastní oči, aby uvěřili…
Pan Pressl se soudí také s Ministerstvem zemědělství ČR, dále s firmou, od které si koupil rodinný dům v Tlučné na
Bažantnici a donedávna také se Společenstvím vlastníků bytových jednotek U Jam 18 v Plzni na Lochotíně, kde
původně bydlel, které se svých peněz muselo domoci až u Nejvyššího soudu (podrobně toto bylo zveřejněno
v Plzeňském deníku). Na státních zastupitelstvích je pan Pressl znám od Brna přes Prahu až do Plzně, stejně tak u
policie na všech úrovních. Své neblahé zkušenosti by vám mohli vyprávět i pracovnice sociálního odboru ORP Nýřany.
Jak jsem již zmínil, lidé v jeho bývalém bydlišti U Jam 18 v Plzni na něj dodnes „s láskou“ vzpomínají; 14. března 2014
jsme od nich v reakci na zveřejněné pomlouvačné články v novinách a na internetu vůči nám, obdrželi dopis, v němž
nás informují, kdo je Karel Pressl, a žádají nás, abychom o tom informovali i naše občany. Cituji z části dopisu: „...Je
to zlý člověk v pravém slova smyslu. Řeknu vám ale, co je jeho cílem: stížnostmi/oznámeními na vás na sebe
upozorní a v očích veřejnosti se postaví do role bojovníka proti nepravostem (ať už smyšleným nebo skutečným) a
těmi samými stížnostmi se vás bude snažit otrávit a unavit natolik, že někteří rezignují na své funkce, odejdou,
nebo s ním začnou v zájmu klidu nebo strachu „kolaborovat“. Nikoho nebaví běhat na policii, právníky, řešit zjevně
nesmyslná udání, bát se cokoli rozhodnout nebo udělat. Jakmile bude mít připravenou půdu podpory hloupějších
lidí, nabídne se jako spasitel – např. ve volbách, ve výběrových řízeních apod. A bude-li zvolen/vybrán, pak teprve
začne realizovat to, co vždy – omezovat, zakazovat, přikazovat, kontrolovat, podávat trestní oznámení a žaloby na
„neposlušné“… Ten člověk touží nejvíc po moci.“ Zpočátku jsme to nebrali vážně a považovali jsme to za přehnané,
nicméně pisatel naprosto perfektně vystihl to, co se v současnosti děje i u nás.
Pan Bc. Karel Pressl působil rovněž na Mariánskolázeňsku, odkud nám poslali noviny Mariánskolázeňské listy. Ty
popisují šíření nepravdivých zpráv v tisku, jejichž původcem byl (kdo jiný?) pan Bc. Karel Pressl. Zarážející také je, že
člověk, který chce být ostatním „vzorem“, uvádí jako sídlo svých firem "Karel Pressl FINANCE s. r. o." a "Karel Pressl –
reality s. r. o." adresu Americká 49, tedy již neexistující Dům kultury v Plzni. Stejně tak, jestliže provozuje živnost se
sídlem Bažantnice 810, Tlučná, měla by být tato nemovitost v souladu s živnostenským zákonem řádně označena, což
také není.
Pan Bc. Karel Pressl je také opravdu zasloužilým politickým turistou, neboť už kandidoval neúspěšně za ODS v Plzni,
následně za KDU ČSL, zkoušel to i u Úsvitu, až se nakonec protlačil do politického hnutí ANO. Podíváte-li se do tzv.
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volebního programu tohoto hnutí v Tlučné, tak se dočtete, jak jeho kandidáti zavedou transparentní řízení a
hospodaření obce, efektivnější nakládání s obecním majetkem, soutěžení veškerých zakázek, atd., atd. Jak uvádím
výše, pan místostarosta Ing. Václav Vítek je opravdu skvělý odborník, navíc skutečně férový a čestný člověk. Nevím,
co by tito lidé dokázali více, neboť při vší úctě, kdo z nich má takovou praxi a zkušenosti, jako právě on?
Paní Švábová , v současnosti kandidátka do zastupitelstva, prohlašuje v právě běžící předvolební kampani, že 12 let
našeho vládnutí stačilo. Tak nevím, ale podle mne 1998 až 2014 je 16 let. Chápu ale, že jde o dost složitý
matematický úkon a věřím, že by jí to pak nebylo na překážku při sestavování mnohamilionového rozpočtu. Také
prohlašuje, že v Tlučné žije skoro 15 let a zná tedy potřeby několika generací v Tlučné...
Pan Pressl říká: „STOP strachu v naší obci a falešnému kultu osobnosti“. Mám tomu tedy rozumět tak, že se chce
odstěhovat? Sám o sobě prohlašuje, že je známý jako „obecní šťoural“, ale možná by byl výstižnější jiný název…
Úsměvné je určitě tvrzení, že byl veřejně perzekuován, a to nejen v tisku; dokonce byl prý i osobně napadán. Kdopak
ale, pane Pressle, běhal do novin, aby pak vyšly pomlouvačné články i na internetu, podával trestní oznámení na
všechny a na všechno jako na běžícím pásu, různá udání na všechny možné státní orgány, státní zastupitelství,
policii a ministerstva?
Paní Valtová zase říká: „Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva obce je to, že
nesouhlasím s dosavadním hospodařením s obecním majetkem – který je přece majetkem nás všech.“ Je zajímavé,
že jí to zřejmě až tak nevadilo, když stejně jako řada dalších občanů požádala o odprodej části pozemku 1280/9, který
připojila ke svému stavebnímu pozemku a byl jí odprodán za částku 60 Kč/m2. Ale ejhle, na rozdíl od jiných, na prodej
pozemku paní Valtové nepodal pan Pressl trestní oznámení? Pročpak asi? To třeba na prodej pozemku pro
Společenství vlastníků č. p. 777, které si odkoupilo 57 m2 pro zřízení dětského koutku, neváhal trestní oznámení
podat, podobně jako na řadu dalších. Stejně tak jako mě, napadal, pomlouval a osočoval i moji manželku, dceru a
dokonce i moje vnučky, z nichž jedné jsou tři roky a druhé pět měsíců. Obdobně napadá pana místostarostu a jeho
sestru ohledně pozemku, kdy vyšli obci vstříc a směnili jej s ní na základě žádosti ČEZ o umístění trafostanice (rada
obce toto rozhodla již v roce 1996!!!) Tyto lživé pomluvy a tvrzení se nikdy nepotvrdily a policie i státní zastupitelství
je odložily, stejně jako další podání na řadu prodejů pozemků dalším občanům. Veškeré prodeje nemovitostí
prověřují vždy nadřízené orgány, audity i finanční úřad a všechny zprávy, které vám můžeme předložit, zní: "Bez
výhrad".
To, že si pan Bc. Karel Pressl sám v tichosti nakoupil od soukromých majitelů pozemky pro výstavbu RD u Tlučenské
kolonie v celkové výměře 3765 m2 za průměrnou částku 115,56 Kč/m2 (728 m2 á 13,72 Kč/m2 , 1457 m2 á 75,Kč/m2, 1579 m2 á 200,- Kč/m2), nikde moc nezveřejňoval. Proč také, že? To by občané měli okamžité srovnání, jak to
ve skutečnosti je s cenami obvyklými a že by nebylo co napadat. Nebo že by pro pana Pressla platilo něco jiného,
než pro ostatní občany?
Vážení občané, pokud máte zájem zjistit, jak to všechno doopravdy je, není problém. Sami se na vlastní oči můžete
přijít přesvědčit, že zastupitelstvo, rada i finanční výbor měří všem stejným metrem bez výjimky a snaží se vycházet
vstříc všem občanům. Vše ostatní jsou účelové lži a pomluvy, které začaly v momentě, kdy jsme se postavili na
stranu Vás občanů, rodiny Holubových, paní učitelky Liškové, pana ředitele ZŠ Mgr. Rady, rodiny Mlnaříkových,
autodopravce J. Bláhy, paní Melicharové i její sestry a dalších.
Další kandidát pan Svoboda, by jako aktivní sportovec měl mít smysl pro fér hru, ale je zajímavé, že jej zlobí, jak je
dosud obec vedena. Hovoří o otvírání očí a chce naší obci přinést příležitosti, které její dosavadní vedení mařilo.
Ptám se, jaké? Je s podivem, že se takto fundovaný člověk, ochotný pracovat pro obec, nikdy nezúčastnil ani
jediného zasedání zastupitelstva a nepřišel s reálným podnětem, že to či ono je možné udělat. A pane Svobodo,
nalijme si čistého vína: vím, že Slunečná ulice dosud nemá asfaltový povrch tak, jak jste požadoval. Nicméně stejně
jako v dalších ulicích by to nemělo smysl, pokud všechny nemovitosti nemají zřízeny přípojky na inženýrské sítě.
Myslím, že dobře víte, o čem hovořím.
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Pokud si přečtete ostatní prohlášení v jejich volebním programu , tak v podstatě jen popisují to, co už dávno v obci
realizujeme, co běží, nebo co připravujeme. Prostě jsou to věci, odposlechnuté panem Presslem na zastupitelstvu,
případně čerpané ze zápisů rady i zastupitelstva, které jsme mu dle zákona o informacích poskytli a které on potom
lidově řečeno "hodil" na papír, internet a na facebook.

Prosím, nechápejte tyto řádky jako předvolební agitaci. Ostatně myslím, že to zastupitelé, kteří pro tuto obec
pracovali či pracují v posledních čtyřech volebních obdobích, ani nemají zapotřebí. Hovoří za ně nejlépe dost
viditelných výsledků. Byl bych ale špatným starostou, kdybych nedokázal obhájit jejich i svoji práci a také úsilí
mnoha dalších občanů, kteří nezištně pracují pro Tlučnou. Správa obce je o každodenní poctivé práci pro obec, o
schopných, obětavých lidech, týmové práci, zastupitelstvu, které prokázalo v tomto složení svoji zkušenost,
odpovědnost, pracovitost a stalo se určitě zárukou kvalitního života v Tlučné.
Děkuji tímto VŠEM členům zastupitelstva, rady obce, výborů i komisí, kteří toto vykonávají zcela dobrovolně ve svém
volnu. Dále pracovníkům hospodářského dvora, obecního úřadu i Vám občanům, kteří se podílíte na rozvoji a
zvelebování naší obce.
Moje zvláštní poděkování patří i těm, kteří již bohužel nejsou mezi námi a kteří pro obec vykonali obrovský kus práce:
Antonínu Pojarovi, Luboši Filipovi, Zdeňku Kobzovi, Václavu Lukšíkovi a Mgr. Jiřímu Plačkovi.
Nedávno jsem se svojí vnučkou sledoval pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele a ledacos mi to připomnělo.
Zvláště závěrečná část, když do té doby pokojné země přijel Kazisvět VI., hlava pomazaná, z Boží vůle král a
vyhrožoval: „ ...všechno tady zničím, rozšlapu, vypálím!“ A nejkrásnější bylo, když pak stará chůva prohlásila: „U
nás to také zkusil a pane, ti ho hnali, a ještě si při tom zpívali!“
Vážení spoluobčané, věřím, že i nadále chcete žít v obci, která bude pohodovým místem pro život, kde se lidé
vzájemně pozdraví, soused respektuje souseda, lidé se na sebe usmějí a drží pospolu, mají k sobě vzájemné
porozumění a úctu. Nikoliv v „Půlnočním království“, kde je zakázáno zpívat, soused udává souseda a vzájemně se
nenávidí, neexistuje společenský život a všude ve vzduchu visí všudypřítomná nervozita a nevraživost.
Ještě jednou Vám velmi děkuji za spolupráci a za Vaši podporu. Přeji Vám i Vašim blízkým a všem našim
spoluobčanům jen to nejlepší. Zároveň si Vás dovoluji požádat, abyste v co největším počtu PŘIŠLI K VOLBÁM,
protože teď se bude rozhodovat nejen o vás, ale i o budoucnosti Vašich blízkých, dětí a vnoučátek.

Stanislav Volf
Starosta
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Tak se nám blíží další volby do zastupitelstva obce. Se smíšenými pocity si uvědomuji, že již
osmý rok zastávám funkci místostarosty. Nebudu hodnotit, co se mi povedlo a co ne. Na to
je tu pan starosta a především Vy, občané Tlučné.
Rád bych ale uvedl, že mi bylo ctí „stát ve stínu“ pana starosty. Vážím si jeho pracovitosti,
rozhodnosti, úsudku, vytrvalosti a moc a moc mu závidím jeho trpělivost a pevné nervy.
Ne vždy jsme měli na různé věci stejný názor, ale nikdy jsme si nedělali naschvály a vždy
jsme se dokázali domluvit. A musím přiznat, že v naprosté většině případů se později
ukázalo, že pravdu měl on. Nemrzí mě to. Naopak, o to více si pana starosty vážím.
Vím velmi dobře, co pan starosta pro Tlučnou udělal a ze své pozice také velmi dobře vím,
co to všechno dalo práce.
O to více mě mrzí zášť, zloba a faleš s jakou je pan starosta a nejen on napadán
a pomlouván. Mrzí mě, že se v naší obci najdou lidé, kteří vyhledávají sebemenší záminky
pro „házení špíny“. A je mi smutno, když vidím, že se u nás najdou lidé, kteří takovým
kazisvětům naslouchají.
Není na světě ten, který by se zavděčil lidem všem. Ale když se někomu něco nelíbí, tak
přece může přijít a chtít vysvětlení. A když se mu nelíbí ani vysvětlení, tak si může stěžovat,
nebo například podat trestní oznámení. Pak celou záležitost prošetří příslušné orgány a podle
výsledku šetření by měl přijít trest pro viníka nebo omluva za neprokázané podezření.
A je tomu tak u nás? Ani náhodou ne! I v případech, kdy bylo podáno trestní oznámení
(např. na prodeje a směny pozemků) a podezření na spáchání trestného činu se neprokázalo,
nenásledovala omluva, ale opakované falešné napadání. Vím o tom své. Já totiž nejsem ovce,
neposlouchám slepě různé samozvané rádobyspasitele a jimi podsouvané informace
si ověřuji.
Zkuste si i vy ověřit, zda různí „obecní šťouralové“ opravdu objektivně informují veřejnost,
nebo zda mazaně a populisticky uvádí jen to, co se jim hodí do krámu a to, co se jim naopak
nehodí, tak zamlčují. Zeptejte se jich, proč uvádí informace vytržené ze souvislostí. Zeptejte
se, kolik trestních oznámení v souvislosti s rozhodnutími vedení obce podali. A zeptejte se
jich, jak ta trestní oznámení dopadla. Ověřte si, jak to skutečně bylo. Zkuste to a pak si
udělejte obrázek. Sami, na základě objektivních informací a svobodně!
Ing. Václav Vítek, toho času místostarosta
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