Zpravodaj obce Tuřany č. 4/2012
Zpracovala: Ťupová Zdenka
prosinec 2012

O čem jednalo zastupitelstvo obce:
Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na
www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany

31. 10. 2012.
Zastupitelstvo obce Tuřany schvaluje finanční příspěvky a dary:
projednalo a schválilo:
- úpravu finančních příspěvků a darů:
- zapojení do „Projektu výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“
- záměr projektu:
1) PD – TST – Stavební úpravy autobusového zálivu a zřízení nové obytné zóny podél silnice
III/2129 Tuřany – Návrší
2) PD-TST – Výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty a zřízení nové obytné zóny podél silnice
III/2129 Tuřany.
zhotovitel projektu Bc. Michal Pašava, Březinova 18/13, 350 02 Cheb, IČ:73794775.
- neinvestiční příspěvek ve výši 1 000 Kč pro MŠ Okrouhlá za rok 2012.
- plán inventarizace za rok 2012
- převod akcií 2 (dvou) kusů kmenových akcií společnosti Komunální odpadová společnost
- uzavření smlouvy o převodu akcií
- uzavření smlouvy o spolupráci Komunální odpadovou společností
vyhlašuje záměr :
- pronájmu části p. p. č. 25/1 v k. ú. Tuřany
volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l)zákona č. 128/2000 Sb., o obcích do výboru finančního
paní Annu Vaňkovou z Lipoltova.

21. listopadu 2012
Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a uložilo:
podat žádost o bezúplatné vydání p. p. č. 506 v k.ú. Tuřany
- podat žádost o bezúplatné vydání části p. p. č. 3/1 v k. ú. Tuřany
- záměrem směny p. p. č. 56 o výměře 338 m2 a p. p. č. 642/2 o výměře 2 786 m2 nebo její
poměrné části s Agro+kombinát Dolní Žandov za p. p. č. 323/5 (studna) o výměře 2429 m2 za
poměrnou část a p. p. č. 467/1 (pozemek okolo studny Návrší) – jako ochranné pásmo
- rozpočtovou změnu
- návrh rozpočtu obce Tuřany na rok 2013, jako vyrovnaný, v celkové výši příjmů a výdajů
1 951 500 Kč a souhlasí s vyvěšením „Návrhu rozpočtu obce Tuřany na rok 2013“ na úřední
desku, kdy připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2013 mohou občané uplatnit buď písemně
ve lhůtě stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích při jeho zveřejnění nebo ústně na
zasedání zastupitelstva obce dne 12. prosince2 012, kde bude schvalován.
Schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku obce Tuřany č. 2/2012 – o poplatcích, která nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení.
pověřuje starostu obce
- uzavřít smlouvy potřební k e stavebnímu povolení K ČOV

ukládá starostovi podat žádost o prodloužení termínu k využití dotace na zpracování „Návrhu ÚPO
Tuřany „
usnesení č. 72/12:
odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích z komise pro kulturu paní Lenku Petruškovou z důvodu odstěhování z obce.

Návrh rozpočtu obce Tuřany na rok 2013
Rozpočtové příjmy:
§ 0000 daně, poplatky
v celkové výši
§2321 odvádění a čištění odp.vod
§ 3612 bytové hospodaření
§ 3722 sběr a odvoz komun.odpadů
§ 6171 činnost místní správy
§6310 příjmy a výdaje z finančních operací
Celkem rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje:
§ 2212 silnice
§ 2221 provoz veřejné sil.dopravy
§2310 pitná voda
§ 2321 odvádění a čištění odp. vod
§ 3111 předškolní zařízení
§ 3113 základní školy
§ 3314 knihovna
§ 3319 kronika
§ 3399 záležitosti kultury
§ 3612 bytové zařízení
§ 3631 veřejné osvětlení
§ 3635 územní plánování
§ 3722 sběr a odvoz komunálního odpadu
§ 3745 péče o vzhled obce
§ 4222 veřejně prospěšné práce
§ 6112 zastupitelstvo obce
§ 6171 činnost místní správy
§ 6310 přijmy a výdaje z úvěr. Operací
§ 6320 pojištění funkčně nespecifikované
Celkem rozpočtové výdaje

1 587 000 Kč
30 000 Kč
222 000 Kč
70 000 Kč
12 500 Kč
30 000 Kč
1 951 500 Kč

20 000 Kč
2 000 Kč
131 000 Kč
20 000 Kč
0 Kč
60 000 Kč
2 000 Kč
2 500 Kč
70 000 Kč
200 000 Kč
110 000 Kč
150 000 Kč
160 000 Kč
70 000 Kč
39 500 Kč
305 000 Kč
574 000 Kč
6 000 Kč
19 000 Kč
1 951 500 Kč

Připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2013 mohou občané uplatnit buď písemně ve stanovené
lhůtě zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva
obce Tuřany. Rozpočet na rok 2013 bude schválen ZO T dne 12. 12. 2012.

Návrh

OBEC TUŘANY
Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.3/2012
„o poplatku za komunální odpad“
Zastupitelstvo obce Tuřany se na svém zasedání dne __. ____ 2012, usnesením č. __/2012 usneslo
vydat na základě ustanovení § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Tuřany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí poplatek za komunální odpad ( dále jen „
poplatek „ ).
Čl. 2
Poplatník a plátce
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství
vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku rozúčtuje
na jednotlivé poplatníky.
Čl. 3
Sazba poplatku
Výše poplatku pro plátce poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a činí:
a) Při kombinovaném odvozu 1x týdně v zimě a 1x za 14 dnů v létě
Nádoba 80 l
Nádoba 120 l

1 478,- Kč/rok
2 175,- Kč/rok

b) Při odvozu 1 x za měsíc
Nádoba 80 l
Nádoba 120 l

593,- Kč/rok
858,- Kč/rok

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný na účet obce Tuřany ve dvou stejných splátkách, do 20. března a 20. září roku,
nebo jednorázově za celý rok do 20. září roku, za který se poplatek platí.
(2) Neuhradí-li poplatník plátci poplatku včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost
obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje
na celé koruny nahoru.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen nejpozději do 15-ti dnů ohlásit správci poplatku změny, které mají vliv
na výpočet poplatku.
(2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho povinnosti v důsledku změny
vlastnictví k nemovitosti, u které jsou přistaveny nádoby na sběr komunálního odpadu, a to
nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2013.
Tato vyhláška ruší platnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad ze dne
22. 02. 2012 a zcela ji nahrazuje.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 23. 11. 2012
Sejmuto z úřední desky dne: 12. 12. 2012

Připomínky k OZV č. 3/2012 obce Tuřany mohou občané uplatnit buď písemně ve stanovené lhůtě
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce
Tuřany. OZV č. 3/2012 bude schválena ZO T dne 12. 12. 2012.

Pozvánka
na 24. zasedání zastupitelstva obce Tuřany,
které se koná dne 12. 12. 2012 v 16,00 hodin
v knihovně obecního úřadu Tuřany
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola usnesení
Zpráva činnosti starosty a místostarosty
Rozpočet obce na rok 2013 - schválení
OZV č. 3/2012 o poplatku za komunální odpad - schválení
Smlouvy o pronájmu části p. p. č. 25/1 k. ú. Tuřany, část Tuřany – schválení
Informace ze zasedání komise pro výběr zhotovitele průzkumného vrtu HV 01 – Tuřany
na p. p. č. 323 /5 v k. ú. Tuřany
7. Předložení plánů práce a termínů zasedání finančního a kontrolního výboru pro rok 2013
a schválení kulturních akcí na rok 2013
8. Schválení žádosti o sjednání pronájmu části p. p. č. 10/2 v k. ú. Tuřany od PF ČR pro vyústění
zakončení části K ČOV z p. p. č. 10/5 do Lipoltovského potoka
9. Různé:
a) Informace o společnosti Komunální odpadová
b) Informace o obytné zóně a stezky pro cyklisty a chodce v částech obce Tuřany a Návrší
c) Záměr pokácení 2 ks stromů na p. p. č. 162/1 k. ú. Tuřany
d) ostatní
Vyvěšeno: 03. 12. 2012

2. Kulturní akce:
Dne 23. listopadu 2012 v 16,30 hod.
se uskutečnilo Vánoční sousedské posezení
s harmonikou
Tradičně v restauraci
U sv. Antoníčka v Tuřanech (u Šindelářů)

Dne 1. prosince 2012 se uskutečnila
„Mikulášská besídka pro děti“

3. Oznámení:
1.
Upozorňujeme občany, že splátka na odvádění odpadní vod
za 1/4 roku 2013 je splatná do 20. 12. 2012
za 2/4 roku 2013 je splatná do 30. 03. 2013
za 3/4 roku 2013 je splatná do 30. 06. 2013
za 4/4 roku 2013 je splatná do 30. 09. 2013

Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č. 2/2012 – o poplatcích
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 5

Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu
50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu
100,- Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Poplatky můžete zaplatit do pokladny OÚ Tuřany nebo na účet obce:
ČSOB a.s. Cheb, číslo účtu: 214657999/0300.

2.
Oznamujeme občanům, že OÚ Tuřany
bude uzavřen od 27. 12. 2012 do 03. 01. 2013
z důvodu dovolené Ť.

3.
Z historie obce:
Vývoj počtu obyvatel dotčeného území v letech 1869 - 2001:

1869

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1990

2001

Tuřany (obec)

474

375

375

166

127

84

110

86

120

Lipoltov

169

130

119

55

48

37

33

20

26

Návrší

187

163

176

64

43

21

26

11

24

Tuřany

118

82

80

47

36

26

51

55

70

Vývoj počtu obyvatel dotčeného území v letech 2001 - 2011

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tuřany (obec)

118

124

121

121

124

128

129

123

125

125

Lipoltov
Návrší
Tuřany

28
24
66

28
22
74

27
21
73

27
21
73

26
20
78

28
21
79

28
23
78

26
23
74

30
21
74

30
21
74

1930

1950

1970

1990

2001

2011

Počet domů s čp

Tuřany (obec)

71

70

24

24

40

47

Lipoltov

21

35

9

7

12

11
5

Trpeš
Návrší

36

20

10

6

12

14

Tuřany

14

15

5

11

16

17

Podmínky pro rozvoj obce, hodnoty jejího území (historické, kulturní, urbanistické, přírodní apod.
s vyhodnocením vývoje v posledních deseti letech):
Dějiny obce do roku 1945
Obec Tuřany tvoří v současné době tři části – Tuřany, Návrší a Lipoltov na dvou katastrálních územích –
Tuřany a Lipoltov. Po II. světové válce se ještě jednalo o dvě samostatné obce, které byly v roce 1951 sloučeny.
Dnešní správní území obce zahrnuje čtyři historicky a písemně doložená sídla Thurn (r. 1322) – nynější
Tuřany, osadu Rolessengrün (r. 1299) – nynější Návrší, Lapitzfeld (r. 1294) – nynější Lipoltov a Tipessenreuth
(r. 1299) – nynější Trpeš (která není samostatnou částí obce, je začleněna do Lipoltova). Ve středověku tvořil
Lipoltovský potok hranici mezi historickým Chebskem a zemí České koruny, takže mimo dvorů na levém břehu
břehu, sídla náležela ke Kynšperskému panství a byla součástí Čech, spadala pod soudní pravomoc hrdelního
soudu v Kynšperku, jak dokládá Loketský urbář hrabat Šliků z r. 1525. Tuřany do třicetileté války patřily
postupně Šlikům, Heinrichovi z Hartenbergu, Plavna, Gery a Míšně, Nosticům a Metternichům. Původní jméno
osady Návrší - Rolessengrün pochází od zakladatelů – Rolsů. Od počátku patřilo ke Kynšperskému panství.
V Lipoltově měli majetek Leuchtenbergové, Tyfenbachové a také klášter ve Waldsassenu. Správou spadal
Lipoltov do Kynšperského panství a od 14. století byl součástí panství Mostov, které se z něj oddělilo s Tuřany,
Lipoltovem i Návrším. Trpeš, která náležela k historickému Chebsku, byla v držení Paulsdorfů, Leuchtenbergů,
v polovině 15. stol. získal Trpeš chebský patricijský rod Ruduschů a později město Cheb. Podle Loketského
urbáře z r. 1525 ale dva dvory v Trpeši patřily panství Mostov. V roce 1849 bylo zrušeno poddanství a správní
reforma v roce 1850 všechna tato sídla převedla do politického okresu Cheb. Jednalo se tedy o obce Thurn

(Tuřany) s osadou Rolessengrün (Návrší) a obec Lapitzfeld (Lipoltov). Tipessenreuth (Trpeš) ale byla součástí
obce Dürnbach (Potočiště) a to ještě po II. světové válce až do roku 1951.
Obyvatelé uvedených sídel většinou spadali pod farnost Kynšperk, usedlosti na levém břehu Lipoltovského
potoka však náležely k farnosti Dřenice. Od roku 1841 měl Lipoltov vlastní školu, do které chodily i děti
z Tuřan, Návrší a Trpeše.
V r. 1887 založili na principu družstva zemědělci obou obcí spolek (Landwitschaftlicher Verein ThurnLapitzfeld) zaměřený na zvelebení podmáčených luk podél Lipoltovského potoka. V roce 1908 vypracovala
zemědělská škola v Chebu projekt regulace potoka a meliorací luk, který byl v letech 1910 – 1911 realizován.
Jednalo se na svou dobu o pokrokový počin, který se projevil na výnosech. Sídla u Lipoltovského potoka úzce
spolupracovala – říkali si „potočníci“ („Bachener“) a měli vlastní úvěrovou záložnu, pojištění pro případ požáru,
společně pojišťovali i dobytek, měli hasičský sbor, pěvecký spolek a organizaci mládeže. Odlišná byla situace
v Návrší, které bylo sídlem drobných zemědělců a dělníků, obyvatelé si také vydělávali ručními pracemi a
domácí výrobou pro firmy, prací v lese a provozováním přepravy s koňskými potahy. V 19. stol. zde existovala
cihelna, která byla v provozu téměř 100 let.
V roce 1903 byla vybudována silnice spojující Kynšpek s Chebem přes Lipoltov a Jesenici, tím se
významně zlepšila dopravní situace, ovšem ne pro Tuřany, které na tuto silnici byly napojeny teprve ve
dvacátých letech 20. stol.
V roce 1919 byla do obce zavedena elektřina, do té doby zde byla pouze v omezené míře elektřina
vyráběná mlýny.
Poloha na vodním toku umožnila již před třicetiletou válkou zřízení mlýnů, které však měly malý výkon,
protože zde byl nedostatečný spád. Písemně je doloženo vlastnictví mlýna v Tuřanech rodinou Eberlů v r. 1646,
v Trpeši kolem r. 1600 vlastnila mlýn rodina Junckerů z Horní Hraničné, kteří mlýn prodali Dietlům v r. 1648.
V návaznosti na regulaci potoka v souvislosti s odvodněním luk v letech 1910-11, byl prodloužen náhon mlýna
v Tuřanech a tím získán spád téměř 4 m. Toho bylo využito v r. 1934 k instalaci turbiny. Obdobně i ve mlýně
v Trpeši byla instalována turbína a to již v roce 1928.
V historii 19. stol. jsou zaznamenány požáry a to v Tuřanech r. 1878 (č. p. 6), r. 1885 (č.p.11), v Lipoltově
r. 1833 (č.p.12) a v Trpeši r. 1833 (č.p.3), r. 1884 (č.p.5).
Stručná historie obce od r. 1945
I po vzniku ČSR bylo obyvatelstvo obou obcí zcela německé, což mělo vliv na vývoj po II. světové válce.
V roce 1945 bylo v Tuřanech 14, v Lipoltově 18, v Návrší 37 a v Trpeši, která ale patřila k obci Potočiště, 4
usedlostí, nebo domů s č. p. V Lipoltově byla škola, obecní dům (úřad), záložna a hostinec, a také v Návrší byl
obecní dům a hostinec. Ještě v listopadu r. 1945 zde byli jen Němci (320 osob), ale 15. 12. 1945 již byla
ustavena Místní správní komise z českých osídlenců, kterých bylo v obci 33. Výměrem Okresního národního
výboru v Chebu ze 4. 4. 1946, byl dle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., vyvlastněn německý
majetek a Osídlovací komise začala s odevzdáváním usedlostí českým rodinám. Velká část rodin českých
dosídlenců pocházela z Táborska. Doosídlování pokračovalo do r. 1950.
Čeští dosídlenci změnili názvy obcí a začali užívat jejich počeštěné formy – Thurn bylo nahrazeno názvem
Tuřany, Lapitzfeld – Lipoltov, Rolessengrün – Rolesná a Tipessenreuth – Trpeš. S tím však nesouhlasily
příslušné orgány ministerstva vnitra a opakovaně v r. 1951 a 1952 doporučovaly pro Tuřany název Věž nebo
Věžná, což však občané odmítli. V této době se stále jednalo o dvě samostatné obce. Kdy a jak došlo k ustálení
názvů do dnešní podoby se nepodařilo zjistit.
Ze zápisu z prověrky Místní správní komise v Lipoltově v březnu 1950 vyplývá, že v obci bylo 35 obyvatel
nad 22 let (plnoletých), působila zde Místní správní komise, Mimořádná vyživovací komise, Místní akční výbor
Národní fronty, Místní organizace KSČ, organizace Jednotného svazu českých zemědělců, Hospodářská správa a
byl ustaven přípravný výbor JZD. V obci byla jednotřídní škola pro děti od 1. do 4. postupného ročníku.
Usnesením Rady ONV v Chebu z 18. 5. 1951 došlo ke sloučení Tuřan a Lipoltova v jednu obec (Tuřany) a
současně byla do této obce převedena Trpeš s částí katastrálního území Kornov (Obilná).
V letech 1957 až 1961 byla u hranice obce vybudována Jesenická vodní nádrž na řece Odravě. Jedná se o
přehradu se zemní, sypanou hrází, vysokou 22 m a 800 m dlouhou. Vodní plocha je 746 ha. Stavba změnila trasu
spojení obce s okresním městem – původní komunikace vedla přes obec Jesenice, která téměř celá zanikla
v zátopě.
V roce 1961 byla v Tuřanech povolena výstavba drůbežárny pro 4 400 ks nosnic a v roce 1962 výstavba
kravína pro 208 dojnic. Ze zprávy o hospodaření a činnosti Místního národního výboru v r. 1962, kdy k obci
ještě patřila jako místní část Mokřina, se uvádí celkem 232 obyvatel, z nichž 14 je důchodců, 60 členů JZD, a 21
dojíždí za prací mimo obec. JZD mělo od počátku své existence problémy s kvalitními pracovními silami a
nakonec došlo, na základě souhlasu Ministerstva zemědělství a výživy, k 1. 1. 1968 k převodu družstva do
Státního statku Dolní Žandov.

V roce 1968 konstatovala Rada MNV v Tuřanech, že školu v Lipoltově navštěvují již jen čtyři žáci a tak
Rada ONV v Chebu rozhodla, že od 1. 9. 1969 bude provoz školy dočasně ukončen. V dalších letech však k jeho
obnovení již nedošlo.
V roce 1971 byla Státnímu statku povolena výstavba sedmi rodinných domků v Tuřanech, kravín byl po
roce 1980 rozšířen a v rámci farmy byla zřízena odchovna mladého dobytka.
V padesátých a šedesátých letech byly mezi Tuřany a Mokřinou intenzivně těženy štěrkopísky a maltové
písky. Po ukončení těžby, byla část území rekultivována a část zůstala otevřena. Několik let lokalita sloužila jako
divoká skládky a v souvislosti s výstavbou čtyřpruhové rychlostní komunikace silnice I/6 je nyní užívána
jako složiště přebytečné zeminy.
V devadesátých letech převzal zemědělskou farmu v Tuřanech Agro & kombinát Dolní Žandov.
Drůbežárna firmy Mavex s.r.o. byla změněna na výkrmnu prasat na žír a nyní (2011) je mimo provoz. Velkou
změnou ve struktuře podnikatelských subjektů v obci byla výstavba distribučních skladů firmy Michelin AVEX
LOGISTIC CZ a.s. v katastru Lipoltova (Trpeš jihozápad) v těsné návaznosti na průmyslovou zónu v katastru
Jesenice (obec Okrouhlá).

Vážení spoluobčané,
S blížícími se Vánoci nastává čas otevírání lidských srdcí. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoje a míru.
Čas kdy se snažíme alespoň na malou chvíli představit a zavzpomínat si na
krásné chvíle prožité v tomto roce a mnozí z nás si jistě vzpomenou i na ty
poslední vánoční svátky i na své blízké nebo na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Nyní se můžeme opět zamyslet nad kouzlem a atmosférou vánočních svátků.
Přitom se snažíme nezapomenout na své blízké, přátelé a známé, aby v tomto
krásném čase nebyl nikdo sám.
Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům popřál příjemné svátky, štěstí,
pokoj v duši, lásku a pevné zdraví v rodinách.
Vám všem přeji, aby jste do nového roku, vykročili šťastnou nohou a
s optimismem, který jak se domnívám budeme všichni potřebovat. Věřím, že nás
jistě potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i ty jsou součástí
našeho života. Nezapomínejte však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a
porozumění. Zdá se mi, že právě tyto krásné lidské vlastnosti jako by se z našeho
života vytrácely.
Dovolte mi, ještě jednou Vám popřát šťastné a veselé Vánoce.
František Andresík
starosta

