
n BLATNO,
     Václav Beneš:

„Konečně začneme vý-
stavbu vodovodu a kana-
lizace, což přijde asi na 65 
milionů korun. Stavební 
povolení už je vydané 
dávno, ale nejsou pení-
ze. Zhruba desetinou by 
se podílela Severočeská 
vodárenská. Už podniká-
me kroky přes regionální 
agenturu k získání dota-
ce. Dalším úkolem je vy-
bavit interiér Kulturního 
domu, vše se pomalu roz-
padá, stejně jako komu-
nikace. Máme dva kostely 
- v Blatně a Malměřicích 
a ty ve spolupráci s far-
ním úřadem chceme dát 
do pořádku.
Do nového roku si přeji, 
aby s námi měli občané 
trpělivost. Jen s jejich 
podporou můžeme pro-
sadit rozumné věci.“

n BLAŽIM,
     Oldřich Sodomka:

„Nejdůležitější je 
pokračovat ve výstavbě 
osmi rodinných domů. 
Všichni zastupitelé do-
stali k důkladnému pro-
studování propozice, jak 
získat peníze z evropských 
fondů - abychom měli ná-
ležitě připravené projekty 
- s požadovanými podmín-
kami. Jinak pokračujeme 
v údržbě a ozeleňování 
obce. Hodně se teď zabý-
váme možností výstavby 
větrných elektráren, které 
by mohly znamenat přínos 
do obecní kasy. 

Občanům přeji hlavně 
zdraví. Všechno ostatní 
přijde.“
n BLŠANY U LOUN,   
     Dobromil Konečný: 

„Budeme pokračovat 
v započatém. Prodali 
jsme české firmě 24 

hektarů pozemků pod 
Blšanským chlumem, 
mělo by tu vzniknout na 
300 domů. Chystáme se 
obnovit most přes trať 
a silnici do Loun. Vznikne 
cyklostezka na Veltěže 
a na Donín. Konečně 
by mělo dojít na rekon-
strukci parku a rozsáhlou 
obnovu zeleně. Všechno 
se pokusíme prosadit 
přes dotace. Obyvatelům 
přeji do nového roku 
zdravíčko a bowling, aby 
nám zkolaudovali.“

n BŘVANY,
     Eliška Hošková:

„Finančně jsme na tom 
svízelně, obecní rozpočet 
neúměrně zatížila ply-
nofikace. Veškeré akce 
závisí na tom, zda nám 
bude prominuto penále. 
Rádi bychom opravili 
komunikace. 

Občanům přeji pevné 
zdraví, hodně štěstí a ať 
se daří.“

n DEŠTNICE,
     Martina Bartošová: 

„Před námi je oprava 
místních komunikací, 
připojení obyvatel k in-
ternetu, oprava požární 
nádrže a hřbitovní zdi 
v Deštnici a Sádku, také 
oprava kapličky na sádec-
kém hřbitově. 

Obyvatelům přeji hodně 
zdraví a hlavně lepší mezi-
lidské vztahy.“

n DOBROMĚŘICE,     
     Jaroslav Fořt: 

„Nejdůležitější je dokon-
čení opravy komunikací 
a přestavba objektu bývalé 
školy na dům s chráněný-
mi byty. 
Obyvatelům přeji to nej-
lepší - pevné zdraví, a aby 
se nám podařilo všechny 
naše plány uskutečnit.“

n DOMOUŠICE,           
     Zdeněk Kutner:

„V první řadě bychom 
rádi postavili dům s pe-
čovatelskou službou, 
k rekonstrukci máme 
vytipované tři objekty. 
V Solopyskách chceme 
ubytovnu pro česáče 
přestavět na hospodu 
a sál. Také máme projekt 
na nástavbu na obecním 
panelovém domě - 3 byty 
a půdní vestavby. Čekají 
nás běžné opravy komu-
nikací. V nejbližší době 
chceme upravit koupališ-
tě, aby zde byla čistá voda. 
Prameny pro zásobování 
jsou podchyceny. 

Do nového roku všem 
hodně osobních i pracov-
ních úspěchů, především 
zdraví a spokojenost a sa-
má modrá rozhodnutí 
zastupitelstva obce.“

n HOLEDEČ,
     Karel Kadlec:

„Potřebujeme dodělat 
chodníky, jednu stranu 
už máme. Čeká nás 

změna územního plánu 
- rozšíření plánované zá-
stavby v lokalitě u cihel-
ny. V rámci rozvoje obce 
budu jednat o převodech 
pozemků z Pozemkového 
fondu na obec. Uvažuje-
me nad otevřením pís-
kovny a vznikem nových 
stavebních parcel. 

Občanům přeji, aby byli 
zdraví a bezporuchoví. 
Mezi svátky jsem totiž 
doma opravoval kotel. 
Takže přeji nový rok bez 
havárek!“

n HŘIVICE,
     Josef Hajm:

„Akce? To se zeptejte 
na kraji a nejlépe ještě 
výš, tam, kde přidělují 
peníze. Plány by byly, ale 
každý představuje sumu 
se šesti nulami. Pokud se 
nepodaří získat některý 
dotační titul, zbývá nám 
tak na údržbové práce. 

Občanům přeji štěs-
tí. Protože když máte 
štěstí, máte i zdraví, 
práci. Od štěstí se odvíjí 
všechno.“

n HŘÍŠKOV,
     Eva Malínková: 

„Počátkem roku poje-
deme ještě na rozpočtové 
provizorium. O tom, 
které akce považují za 
prioritní, rozhodnou noví 
zastupitelé s konečnou 
platností na svém únoro-
vém zasedání.

Přála bych občanům 
štěstí, zdraví a abychom 
jejich důvěru nezklama-
li.“ 
n CHOŽOV,
     Jan Trefný:

„V první řadě jde o vý-
stavbu kanalizace v Cho-
žově, Třtěně i Mnichov-
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partnerství a spoluprá-
ci, kterou dnes máme 
v Mikroregionu Žatecko. 
Dále zabezpečit základní 
občanskou vybavenost 
a dostupnost služeb 
pro naše občany, jako je 
sociální péče, bydlení, 
kulturní a společenské 
vyžití všech věkových 
kategorií. V nemalé míře 
je to péče o krajinu a ži-
votní prostředí. Určitě 
je třeba dokončit opravu 
budovy obecního úřadu, 
dodělat náves, nahradit 
poničenou zeleň. Do-
končit rekonstrukci dvou 
obecních bytů v Železné. 
Budeme usilovat o získání 
peněz z dotačních titulů. 

Našim občanům přeji 
pevné zdraví, rodinnou 
pohodu, ale nejen tu. 
Chtěla bych jim hlavně 
dopřát, aby v naší obci 
nebyla nenávist a zá-
vist, abychom si jeden 
druhého vážil a přáli 
druhým to, po čem sami 
toužíme. Pak v té ves-
ničce určitě budeme žít 
v pohodě a rádi.“

n LIPNO,
     Jiří Novotný:

„Plánů máme na sto let, 
otázkou je, co se podaří 
uskutečnit. 

Občanům přeji hlavně 
zdraví. No řekněte sami, 
k čemu je nemocnému 
tučné konto?“

n LIŠANY,
     Josef Hořejší:

„Budeme pracovat 
na opravě kanalizace, 
stavbě čističky. Hodláme 
od restituenta vykoupit 
pozemky ve sportovním 
areálu a vyčlenit místo 
na zhruba deset nových 
rodinných domků. Další 
ožehavou otázkou je ve-
řejné osvětlení v obci.

 Přeji hodně zdraví všem 
občanům! A přijďme 
společně zafandit našim 
skvělým fotbalistům. 
Vždyť hřiště zkrášlujeme 
nejen pro naše sportov-
ce, ale také pro všechny 
návštěvníky!“

n LÍŠŤANY,
      Miroslav Protiva:

„Kanalizace ulic 
V Poustkách, Pod Vo-
dárnou, Jaroslavova 
a Hrabačov, kabelizace 
nízkého napětí a veřejné-
ho osvětlení v ulici Vládní 
a V Poustkách, oprava 
povrchů komunikací. Vše 
záleží na penězích. 

Občanům přeji hlav-

ně zdraví, spokojenost 
a trpělivost, protože to, 
co chceme udělat, nelze 
uskutečnit za jeden rok, 
ale postupně, jak se bude 
dařit získávat finance.“

n LUBENEC,
     Bohumil Peterka: 

„Oprava komunikací, 
hlavně generální oprava 
Krátké ulice. Také chceme 
zateplit obecní panelové 
domy. Hlavní problém 
máme se zklidněním pro-
vozu přes Lubenec. Mohl 
by to vyřešit speciální kru-
hový objezd u kostela. 

Občanům přeji zdraví, 
štěstí, pohodu, klid!“

n MĚCHOLUPY,
     Doris Černíková: 

„Akcí je spousta. Přála 
bych si, aby všechny úkoly, 
které společně s obyvateli, 
ať už v roce 2007, nebo 
v následujících letech 
uskutečníme, směřovaly 
k jednomu cíli: nechť naše 
minulost není budoucnos-
tí našich dětí. V novém 
roce bych ráda pomohla 
všem obyvatelům najít 
odpověď na otázku, jak 

v tomto tvrdém, nesmlou-
vavém a konzumním světě 
obstát? 

Buďme upřímní, pokor-
ní a mějme rádi dobro.“

n NOVÉ SEDLO,         
     Vladimír Kořenský:

„Vše je závislé na toku 
peněz a možnostech do-
tace. Zapojili jsme se do 
programu Leader, máme 
připraveno dvacet návr-
hů akcí. Rozhodně nás 
čeká zasíťování pozemků 
pro výstavbu rodinných 
domů v Novém Sedle 
u hřiště, rekonstrukce 
návsi v Čínově, oprava 
chodníků, komunikací. 

Vzhledem k tomu že už 
dva měsíce marodím, tak 
všem přeji zdraví, štěstí 
a spokojenost v rodin-
ném životě i v podnikání 
a zaměstnání. Také aby 
spolupráce mezi občany 
a zástupci obce byla co 
nejtěsnější, aby se všechny 
problémy daly co nejrych-
leji vyřešit.“ 

n OČIHOV,
     Vladimír Šeda:

„Máme naplánován 

CO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO VÁS A VAŠI OBEC ČEKÁ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006-2010? 
CO PŘEJETE SVÝM OBČANŮM DO NOVÉHO ROKU?

   Starostek a starostů měst, městysů a obcí jsme po Vánocích na úřadech zastihly opravdu minimum, většinou byli na dovolené.  Mnozí však ochotně odpovídali i ve svém zaslouženém volnu. Děkujeme jim za obětavost a čas!              Alla Balkovska a Květa Tošnerová

ském Týnci. Pak  chceme 
realizovat přístavbu více-
účelového sálu, který by 
sloužil kulturním a spor-
tovním aktivitám. Třetí 
podstatnou záležitostí je 
modernizace obecního 
rozhlasu. 

Obyvatelům přeji hlav-
ně zdraví, štěstí a aby byli 
spokojeni s prací starosty 
a zastupitelstva, aby se 
naplnilo jejich očekávání, 
proč nás volili.“

n JIMLÍN, 
     Jana Mikovcová:

„Budeme pokračovat 
ve výstavbě kanalizace, 
dokončujeme další etapu. 
Vše závisí na finančních 
prostředcích. 

Občanům přejí, aby se 
více zapojili do akcí a do 
života v obci. Spousta lidí 
se ani nezná, a to si mys-
lím, že je veliká škoda.“ 
n KRÁSNÝ DVŮR,
     František Kuna: 

„Rádi bychom nalezli 
cestu k uspokojení po-
žadavků lidí na výstavbu 

rodinných domků, a tím 
zvýšili podíl mladých lidí 
v obci. Následně i nárůst 
počtu dětí v mateřské 
a základní škole. Zatím 

nemáme peněz nazbyt, 
ale získání historického 
majetku a ukončení re-
stitučních požadavků by 
mohlo výrazně přispět 
k naplnění tohoto úkolu. 
V roce nastávajícím chce-
me snížit zadluženost 
obce, k čemuž jsme již 
přijali několik opatření 
a další následují.

Občanům do nového 
roku přeji pevné zdraví, 
lásku, rodinnou pohodu, 
pracovní úspěchy a pod-
mínky pro vytrvale dobrou 
náladu.“

n KOZLY,
     Marie Doudová:

„Žádné další akce ne-
rozjíždíme, neboť nám to 
obecní rozpočet neumož-
ňuje. Potřebujeme opravit 
hřbitov a v první řadě pro-
dat budovu školy. Kdyby se 
to podařilo, hned by to bylo 
veselejší.

Občanům přeji hodně 
zdraví, spokojenosti.“

n LENEŠICE,
     Karel Nováček:

„Akcí plánujeme řadu. 
Nejdůležitější je pokračo-
vat v opravách chodníků 
a silnic. 

A co přeji lidem? Aby 
bylo v novém roce míň 
zlodějů, kteří kradou kana-
lizační vpustě. Na dnešek 
se nám jich ztratilo devět! 
Také nám přeji víc peněz 
do obecní pokladny, aby 
se mohlo uskutečnit víc 
akcí, a samozřejmě mnoho 
štěstíčka, zdravíčka.“ 

n LIBČEVES,
     Helena Slavíková:

„Ve všech spádových 
obcích je zavedena pitná 
voda, nyní je třeba vyčis-
tit vody odpadní. Proto je 
prioritní všude připravit 
projekčně kanalizaci 
a čistírny odpadních vod. 
Dále chceme dokončit 
výstavbu komunikací, 
chodníků, zeleně a veřej-
ného osvětlení v ulicích Li-
pová a Všechlapská. Rádi 

bychom vystavěli nový 
rybník v Hnojnicích. 

       Občanům přeji zdraví, 
štěstí a hlavně, aby se mezi 
sebou měli rádi a aby spo-
lu začali smysluplně 
komunikovat. A věci aby 
řešili nejlépe tam, kde se 
vyřešit opravdu dají.“

n LIBOČANY,
     Jiří Hudeček:

„Žádný starosta nemů-
že vědět, co se uskuteční. 
Veškerý rozvoj obcí závisí 
na nastavení podmínek 
pro získání dotací z ev-
ropských peněz. Pro 
Libočany je klíčové, aby 
se konečně vyřešil vleklý 
mnoholetý problém cír-
kevních restitucí. 

Obyvatelům přeji sa-
mozřejmě štěstí, zdraví, 
a přeji jim to doopravdy, 
ne jako frázi.“

n LIBOŘICE,
     Eva Vrábíková: 

„Chceme dodržet cíle 
a úkoly územního plá-
nování, zvýšit stabilitu 
venkova a posílit rozvoj 
venkovských oblastí, 
to znamená rozvíjet 

program, který se týká 
rozvoje obce a zpříjemně-
ní života našich občanů 
- výstavba ČOV, vypraco-
vání a schválení nového 
Územního plánu obce, 
příprava pozemků na vý-
stavbu rodinných domků, 
sportoviště, oprava ko-
munikací, oprava budovy 
OŮ. Toto vše je možné 
realizovat pouze v pří-
padě, že bude dostatek 
financí a ochotných lidí, 
kteří budou chtít pro věc 
pracovat. Pro rok 2007-
2008 máme jako hlavní 
úkol výstavbu čistírny 
odpadních vod, na kterou 
požádáme o dotaci. 

K novému roku přeji 
všem lidem dobré vůle, aby 
si vážili života, byli k sobě 
tolerantní a uznávali jeden 
druhého. Přeji všem hodně 
zdraví a spokojenosti.“ 

n PETROHRAD,
     Jan Ritter: 

„Když jsou peníze, tak 
je to sranda. Ale zkuste 
to bez nich! V roce 2007 
chceme udělat kanalizaci 
pro novou část obce Pe-
trohrad, pro zhruba 150 
zdejších obyvatel. Část 
peněz už máme, mohla 
by přispět i Severočeská 
vodárenská. Sháníme, 
kde se dá. Na ministerstvo 
jsme zatím krátcí.

Lidé ať jsou zdraví a mají 
se dobře.“

n TUCHOŘICE,
     Ladislav Kubiska: 

„Maximálně využít do-
tací. Akcí jsme napláno-
vali hodně. Čeká nás ka-
nalizace, sportovní hřiště 
u školy, oprava chodníků, 
komunikací. Budeme po-
kračovat v opravách obec-
ního majetku, na výstavbu 
připravujeme 6 stavebních 
parcel u školy. V Třesko-

nicích chceme opravit 
chodníky, v Nečemicích 
se spolu s farním úřadem 
podílet na dokončení stře-
chy kostela.

Co popřát lidem? Nej-
důležitější je každopádně 
zdraví.“

n ÚHERCE,
     Štěpánka Vojtěchová: 

„Nejdůležitější je do-
končení vodovodu a první 
části kanalizace. Budeme 
se snažit vést obec k roz-
květu.

Občanům přeji pevné 
zdraví, štěstí, hodně 
osobních a pracovních 
úspěchů.“

n VELEMYŠLEVES,    
      Miloslav Štípek:

„Dokončujeme opravu 
nádrže a podle finanč-
ních možností na základě 
získaných dotací chceme 
zvelebovat obec. 

Přeji našim lidem všech-
no dobré, vše, co se nejvíc 
přává.“

n VINAŘICE,
     Miroslav Janoušek: 

„Největším problémem 
Vinařic a Divic je ne-
dostatek vody. Budeme 
neodbytní a i když máme 
za sebou další zamítavé 
stanovisko, budeme o do-
taci na vodovod znovu 
usilovat. Voda představu-
je základ rozvoje oblasti. 
Z bývalé školy chceme vy-
tvořit víceúčelové zařízení 
s posilovnou, prostory pro 
mladé. Časem bychom do 

rekonstruované školy rádi 
přestěhovali i obecní úřad. 
Také chceme obnovit ná-
drž v Divicích.

Všem rodinám přeji 
zdraví a aby nás v akti-
vitách podporovaly. Aby 
lidé dbali o prostranství 
před domky, hlídali obec 
před černými skládkami. 
A s tou vodou aby byli 
trpěliví, opravdu děláme, 
co můžeme.“

n VROUTEK,
     Marta Hessová:

„Plánujeme dokončit 
kanalizaci a čističku 
odpadních vod ve Vid-
hosticích, přípravu po-
zemků pro výstavbu RD 
Pod Hájem, rekonstrukci 
komunikací a chodníků, 
opravu a doplnění sítě 
veřejného osvětlení, 
zbudování laviček a od-
padkových košů v obci, 
legalizaci vodovodu ve 
Skytalech, opravu Moro-
vého sloupu. Postup plně-
ní úkolů bude samozřejmě 
závislý na množství peněz 
v obecní kase. Věříme, že 
některé projekty a akce 
budou kryty dotacemi 
z EF a KŮ ŮK. Máme 
již zažádáno o podporu 
v rámci Programu regi-
onální činnosti na rok 
2007 a o nadační příspě-
vek ČEZ Oranžové hřiště. 
Hlavním úkolem pro rok 
2007 je legalizace vodo-
vodu ve Skytalech, zadá-
ní územního plánu úřadu 
pro územní plánování 
a dohoda o dalším postu-
pu legalizace dobývacího 
prostoru s možností těžby 
kaolínu pro keramický 
průmysl ve Skytalech. 
Letos oslavíme 780. vý-
ročí od první historické 
veřejné zmínky o obci. 
Toto výročí bude hlavním 
motivem všech kulturních 
akcí během roku - Jakub-
ského léta, festivalu Rock 
for Churchill, Setkání he-
ligonkářů. 

Čeká nás plno příjemné 
práce a na prahu nového 
roku všem přeji pevné 

zdraví, spokojenost, hod-
ně elánu, pěkné mezilid-
ské vztahy a trpělivost při 
řešení našich společných 
záležitostí.“

n ZBRAŠÍN,
     Radek Taraba:

„Nejdůležitější je 
výstavba kanalizace 
v Hořanech, Zbrašíně 
a Senkově. Záleží na do-
tačních titulech. 

Občanům bych přál víc 
tak pěkných společných 
akcí jako bylo vánoční 
setkání v kapli v Hořa-
nech.“

n ŽEROTÍN,
     Václav Pleticha:

„Udělali jsme vodovod 
a jsme teď bez koruny. 
Rádi bychom měli obecní 
rozhlas, později kanali-
zaci. 

Hlavně přeji, aby se všem 
dařilo, aby byli zdraví, 
a zbytek se dostaví sám.“

n ŽIŽELICE,
     Petr Kvítek:

„Máme připraveno 
několik akcí, nevíme, zda 
se je podaří zrealizovat. 
Předně je to výstavba 
domu s pečovatelskou 
službou a oprava místní 
kaple, která zatím nemá 
majitele. Také chceme 
začít s obnovou Hořetic. 

Občanům do nového 
roku přeji vše nejlepší, 
pevné zdraví a aby se 
jim tady žilo dobře jako 
doposud.“

MĚSTO BLŠANY,
Josef Pešek:
„Rádi bychom měli lékaře, nabízí-
me i ordinaci zdarma. Intenzivně se 
zabýváme dokončením decentrali-
zované kanalizace. 48 osazených 
čistíren už funguje, na 52 ještě 
čekáme. Jednáme se Severočes-
kými vodovody a kanalizacemi, 
poradenská firma AZ Konzult 
posuzuje možnosti vylepšení čis-
tiček, aby odpovídaly normám. 
Trápí nás odpadové hospodářství. 
Ročně vynaložíme přes 700 tisíc 
korun za kontejnery. Vozí sem od-
padky všichni od Malé Černoci po 
Rakovnicko a Vlkov. Uvažujeme, že 
dáme kontejnery do střeženého ob-

jektu a v určitou dobu bude otevřeno, abychom mohli kontrolovat, kdo tam odkládá 
odpad. Do konce června jsme uložili vypracovat studii hospodaření s odpady, aby 
byl zaveden nějaký systém.

Přeji si, aby lidé neutíkali do větších měst, aby se nám podařilo zpříjemnit obča-
nům život, aby se jim žilo líp.“ 

MĚSTO LOUNY,
Jan Kerner:
„Už se moc těším, až doděláme 
knihovnu na náměstí. Věřím, že se 

podaří připravit i slušný územní plán na roky 2010 - 2025. Třetí nejdůležitější je vý-
stavba čtyřpruhé rychlostní komunikace do Prahy. Doufám, že roku 2010 už bude 
čtyřpruh výrazně rozestavěn. 

A co bych popřál Lounským, Nečišským a Brložským? Ať se jim splní, to co sami 
chtějí!“

MĚSTO ŽATEC,
Erich Knoblauch:
„Jedním z úkolů je zajištění rozvoje 
bytového fondu města, realizace pro-
jektů na rozvoj turistického ruchu, 
opravy městské památkové rezerva-
ce a památkové zóny, dofinancování 
projektu Žatecké nemocnice o.p.s., 
výstavba sportovišť a areálu koupa-
liště. Peníze na realizaci poplynou 
jednak z prostředků města, z deve-
loperské činnosti (byty) a také ze 
strukturálních a jiných fondů.

Přeji všem občanům Žatce po celý 
rok mnoho zdraví, štěstí a lásky, 
stejně tak i mnoho trpělivosti, sta-

tečnosti a síly při snášení životních nástrah a zdolávání starostí. Nechť jsou šťastné 
chvíle radosti a spokojenosti v drtivé převaze nad vším ostatním. Našemu městu 
přeji, aby se nám plány, které jsme si vytyčili, podařilo zrealizovat. Přeji obyvatelům 
města i přilehlých obcí splnění jejich přání a abychom město a okolí dovedli společně 
v rozvoji o kus dál.“

MĚSTO
PODBOŘANY,
Radek Reindl:
„Čeká nás privatizace bytového 
fondu, k prodeji připravujeme 
asi 200 bytů v zástavbě. Dále 
přebíráme areál kasáren, naším 
úkolem je vše důkladně připravit. 
Revitalizace kasáren přijde zhru-
ba na 80 milionů korun, takže 
spoléháme na soukromé zdroje, 
na Evropské fondy. Doufám, že 

v areálu vzniknou byty i průmyslová výroba. 
K novému roku přeji občanům hodně optimismu, hlavně úsměv na rtech, s tím 

se dá zvládnout vše. Podbořanským pak přeji, aby jim vydržel jejich krásný patri-
otismus. A novinářům, aby se dobře psalo a aby černé kroniky z Podbořan bylo 
co nejméně!“

MĚSTO
POSTOLOPRTY,
Miroslav Hylák: 
„Hlavním úkolem je v co nejkratší 
době uspokojivě a zodpovědně 
schválit rozpočet města včetně in-
vestičních akcí pro rok 2007. Z ná-
kladných akcí se v rozpočtu objeví 
finanční prostředky na rekonstruk-
ci ulice Armádní, ale i na dokončení 
výměny oken ZŠ Komenského. Při 

schvalování se budeme opírat také o možnost získání dotací na tyto a další potřebné 
investice města. 
       Přejeme občanům mnoho pohody, pracovních a osobních úspěchů do nového roku. 
A věřím, že se všichni zasadíme o to, abychom společnými silami dosáhli přátelské 
atmosféry a spokojeného žití v našem městě a obcích.“

MĚSTYS
SLAVĚTÍN,
Jaroslav
Jandl: 
„Máme ro-
zestavěno 13 
bytů pro pen-
zisty. Měly by 
se dokončit 
v létě 2007. 

Připravujeme sokolovnu, plánujeme zde sportov-
ní centrum obce, také ubytovací kapacity. Budeme 
pokračovat ve výstavbě chodníků, snažit se o dotaci 
na kanalizace. 

Lidem přeji určitě zdraví, štěstí, a aby společně 
povedlo splnit úkoly, které jsme naplánovali. Nej-
důležitější, abychom na sebe byli hodní!“

MĚSTYS
CÍTOLIBY, 
Petr
Jindřich
„Hlavní sílu 
se pokusíme 
napřít na 
opravu dělnic-
kého domu, 
který mnoho 
roků chátral. 

Konečně má fasádu a nová okna, nyní je třeba 
rekonstruovat interiéry. Jde o mnohamilionovou 
investici, vše závisí na dotacích. Samozřejmě 
nezapomínáme na bažantnici, která by si zaslou-
žila rozsáhlejší výsadbu nových dřevin a úpravu 
rybníka.
       Občanům přeji v roce 2007 mnoho zdaru.“

MĚSTYS 
PERUC, 
Antonín 
Lanc:
„Těch akcí 
bude mnoho, 
avšak určit 
pořadí jejich 
důležitosti je 
pro mne jako 

nového starostu zatím složitější. Mám totiž pocit, 
že důležité je úplně všechno, kanalizace, čističky, 
úplně stejně jako škola, školka. V lednu spolu se 
zastupiteli určíme priority akcí, sestavíme závazný 
plán. 

 Občanům do nového roku vedle pevného zdraví 
přeji, aby se jim plnila všechna jejich přání.“

MĚSTYS 
PANENSKÝ 
TÝNEC, 
Václav 
Švajcr: 
„ Po k u s í m e 

se pro obec získat co nejvíc dotací. Je před 
námi oprava školy, aby splňovala energetický 
audit, rozšíření veřejného osvětlení, oprava 
komunikací. Těšíme se na oslavu 70. narozenin 
naší školy. 

Občanům bych rád popřál zdraví, to je hlavní, 
ostatní určitě přijde.“


