
Cisté

.ábyýedenlobene! n os by dáné|idem

. aby E ve slápani.kh mrcŤ€ktoE a
v štnřká úv. majfu|ú FŽmkú

.abý něsb pídé|ďa|o akáŽlry př€d{dov
stáVebď l.mi* (a čhiovi lindidátlry x0U)

. aby kdna|iařnÍ sva€k s|.p.nie př dÉ|wa|
77 ňi|ionďou ékáŽku pomoď " os€čky'',
i pŘs updoÍněnl MinÉE6ýa finámí

' ábyýzgskádlryodpJd! |in!l|iden doddmú
a do b|í.ld škoLy neb*peřný čpaÉk

Átákíad{l. pod|.9vý.hs|ibú usi|ujgm.
o z.iištĚní Eán9!áÉntíosti úřadu
i s.no5právy, kontro|u piiprávy

lIlts-
Slapanice

aby 6fupE|é KDU, roPo9 a čssD

cisté s|apaniÍe
a rastupitelstvo

r idíiíftl afu'.ú|fu n.M t||.)
. R.d. n.o |m. ý.ď.' |..! Íii.

. howáWdÉíEfu'ného v}líánliédnánízM
(zM totiž ařírá už V 16'@, kdy vÉtšin. obřanú

do$áVíé dÓ ruko! info.mee Či*ý.h š apm. Čúté
šl.Fic Úhv y |ebs B jai € 4 rky íÉ ssen.é
zďhar Fme Fko sdÍleil, ktPre Ý.htěo WmVď
VýhÉdíě kva|ité byd enl Ve mi ryth e Fme rjist , ie to
n€nimDžné kE b n.šťho b}dhni by á a]e]on oď+
am Bš' F t .ké kuhury Á bk léiňé j ]iíé ý& íd
, j€n' živohi qBti€dj N€ryíime tdii ;€ j€ v pořádku

..by*občanúm rcýnou Md|a dóňznenďto*l

. abysbvebniúř.d mĚř'|'dvojiú ndrcm'

áiišsí odklmu limionú sméÍurkrh
do FůmF oVé zóry .Tpďk š aaii. € (ŘJpská)

k íďĎb nĚkol]kát,kÍát djrus ňíupE|ú
a ob.anúŽdÚvod!,po,dníhod]ny')
aefo]ňďeJ po&adú pm'edne' zM @ obř.ry
Vp i € d s t ]huabyÍmo| r i p ř € dem*námi t s t íň ,

pÍoredeí kontm y Finmčniho Úboru V sÁÍE9u
řešeii cvét|éiJ na spoii . meŽi D|o!ho! a TyEovDU
aby f v.Ánďé á porchNtdopádům uvédminovÉhD
sbĚmého nhb V pÍosďu sAIEso É hřbi@rem

áby iébyrá pďŇVea v Btn .ká fuVaob.an!

rc:ňls!ěd ď].ekv ! d.h š apani.
(po podrcbném zmaováni měsb miimikreň)
doď:eáni reg! át uj v pÍún}c ový.h Žásbvbá.h

'pl6!inéeŽpďnéáúoblsovéaýáVky
m ! BínĚnskÉ (u Radn G) n. md. ďou R @ďoW

HasdánivěEinou prcbéh|o 1,:9 prc koá.i
(t! tWÚKDU'rcPo,' cssD' sNXzdÍaýý rcam)

!| fuFiuó trj& o lDdfu 'ú'fu, J. Jdo s rJ-fr
ln6k!ru". !b! ťtú'.d' ó!fu.!y$rd!i Ell
|.!.|io í*llv{fu nír' Y.l.l'. ry!l.!li.dúí''|'

Žádný návÍh čiitýlh Š|.panic
neby| s.hvá|En Gršinovou koá|i.í.

cs a aktuá|nítémata
Nat Íadn c] Wde od pod'im! ,010 *ďonová koě re
KD!, fufo9 a cssD, |(oa|e o so|up'á.] 5ře ř.ío. Édá
hwoí . é sknétnoí je opótná 5pó u'Í&@t ! Ópo'd



iehd Prc| !j b m}ché? Žá e melV'sl€dlv ham.
vjil na zM koJ|ře pňjah É elou dobu poEé jldm i€di.
íý náÍh 0!@ e . 'eleJňMt Žábahy zM' P0 loc tfu
v Ňl o'rcdiuí koě]iřnÍ dpib|é zaa zruš ji' LlNáD|i
bk obřánim' žejejó s M má nu Mu hodnot'J. Koálice
fudodde. áni ýúj s ib občďom o ho&nf púm,do!É

arýšEI{í DANĚ
z E ouEosrl
NEmúŽem€ s ťmb Bartnlm n'^enÍm $uhhs]t. prc.

Íe. h zpEed:F wlih Ú*l{y' kivvállN otá.
nú nr :výĚ.ni 'I.nř r íM'libíi . 'nd!í| lo.lilho

ot.:k. :ni: |(do bíy á!l.lÍt.di '5 mi|. 7
0 bmb tÉ@ u' by o iapsáno hodiě. přesto ! t! ně
kdLk reFsBU Ž poh|€du obfum (k a r$u oti€ftÍÚ

. obř.né |€bs ap|ďí ft liliíd.ň. imÚilÚd
(@ kolt @ 13mi| K., návFsl .inr úmď t'ňilx4

'ýdodpadu*á ně5@6mi| xč 3'5 mi|.xř
' toho Ždd'|i obbÉ {podatlg Ž pop€rni.e)

. obřáné á fít'y tdy zap ať rft 'hi|.lř
(1r 3'5) ] když už FF ná p]atit neňuíňe

n.ň í n.|' ň.jdÍírr flrÉ
' dosáhnDú vrši kpoÍy V€ wř€jný.h ak;zk;.h
'něnit oaánnati ýú! á tň?Éni odpadú
.Tuiit pd t mÍfusbfuíy (úspoÉ .d 3 n on!)
. navk pÍ.vděpodobiě !.bÍrá jedeí , mlfurcfi
swu odměn! od mls nmpÍávněně'

. m&to bohu'é nehhdá mďndi sna€ nál'ládú
ná popd.é (nap. třiděni odpadu)

.Ópa'lenl'epopu|Ét.lÉ pňrcíoH:hiákad..h
blde musd řaam pope|iÉ í€jnĚ znNu avéí

PÉ. !. ía Úř'du o' nku ,010 aéd|y !átiíá.!bn.
odn.ny ná ión|ř 2' ! ni|i!Ň a rek 2o1,, . dhř.nún

xlmu i|ouží it.v€htí úř.ú

V dě|i]*, jak má crP Wřešeno qpo!.téil vod?
A @ dě|á p {heá kGbi.e |ákovny U Žu.lně v pěmá|

zlega hujp iáš úiád Veru dě]ší 'čgÍnou" íavbu?
D.|šlčeÍná *vby najl bÍ eqďi&ány V novém ú'o.

zrnít.ií nivřhy' kt.řé ncjsou
r i.ii.h hlavy . aby j. po ..s.
'€.|ircUB|i '.ko v|a.tÍí nápady

kden z pii* adů - áke 'reičly':
. pl.d]ož i bm m&fu iávň k€ Žírenl |&iř€k (vi' íÉVl
hU umlíěnla finJnčni níoÚ]d ) .nĚfu odmli o 5 néú

D.|.Í.m t-Ň n.tňl Í j. 'di|..

|. '.kátíto |(]itiÚlr.t ||l

|oftlo ř&. ň.tl. ió. úňíy. ňIffiňiť
'přirakémkoli.[rk!|ailikyp.áemĚí.*mfu
zaúbčl pret bati. baqďe]Žure pÍobér' óíi' by
přémýšh|, ]ak s tuac z|epšit, iapr ie]aíé sr@.noíi

. tÍn út.Ú n d8y Í.fu|nll. Ú!.E tn

pň rekoníruk ško|lv . h6podáÍioni\tna|oŽenýd

K.nii., kt.Í. .'tlobf.' i.ol| trui.ry

..|fiii vod! a lijívíno,'

sřDsÉ n.stá|q upo:ÓdliÉ Óloz.niánupiEe ně
dodÍ,ďání ákoi0, á e sáň i€ dodÍžuje' Fn kdÉ * m!

. téměi u vše.h nďřh podnět! a dob:ů
musiňe neuíá e uEo€! odpovdi

. tě.hb přlk ádi 'Ťu desítlq (napi' dfuz n. qsltt ÚÍ
nepub kDVá n Í píspěvfu ve zpBwdaji by| urcováí
Dtlm 3x a odpovĚd sěh nénl]

1|etá řék.d lhúb na odpo!ěd sláffily ná ppl'.i k prú
m}sLolt Žóně ktÉm! podepla o pň5 2,5m obřini||

Komi* je pďadní oEán, áe F|od rá ]iný náDÍ ne'

. porld ávéÍy komisí á r4botÚ poukadjl
ná nedolblky Rada mÉía Ý jini odmliá abíat

. smubé jé ďo!énl |' Kouíh, přédsdy FiEn.ilhÓ
ýb.ru (ČssD) Č .nďé v'horu ilíi|i závažné
íéd6Etky v hospodalenÍ sATEsa' PaŘ l(trli| c oU
tub p.á.i bagat|izoE Úm, 'e n. zM piéd iě| jéi
něko ik n€podsbhý.h ná mÉtú zahod]] e k sah !

f
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InúslremUýVÉzoďod;ji
. kom isgbk l . k t . l q so ! i InF |c " .b '

nr .sde!dan!mÍo aEÚEli onilnkÉn mé j !

l lÁl|. |.;

Ť
z.si.]tc m Fdo v]j Fdněly i iáÚhyElmÉnyÉ
s ápň.th p pJm i|} k ÚI mab. ŽílpiEú

(ma k0ne.í.!Íoqb!a á^|bÉn€m)
cs  kJždérpmdĚi
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EENZURA
DIKTATURE

zÍáeodmbEbko € tw zp € r c  r p i t s péV|y

md!íďBtyNNákak€xomÉFonnEqii
Ú rub koví, ť áE|p Rižďyz.5 B í €]nÉ

. D 0i!lr/ rck b!0 nm{tb5 fu!.h /LÉ!kú
' z4sy,fdnď zM obsáhÚj!fn.kádn bodý

timd. kóp6 WiilriV'hr.dit láí4. ko. c]

závieno'Fko "výn'ný lii l|rd ohýi.tri r. Úřy

eiIikr ň. ú.ly jr a.i* 3 tl|kkkýn Fdl|&o'
(16|É s €roí! fu d!b,' rc Éfu i mky ! p0 it.lým
cbihefr' kgé R:da mBt Dk'áJ zvéiPjioEt w

.;nmiFDé1ou.lt. e]. (1oo f]

' ]imil||id' lú| d HirIL], Fáu(ké

Fd rr4k €m J F cýédo B?di].hdc
'sáŽ4its qPpld zÚáni 1!0FÝoli])
á ! 8gdi.[Vi..h {.krAreFb mĚ ! si|n].l

olklfm€v+mŽúiéínóým I Nmo[ Véim€
žed i h / t ěm to imÚbmam i j gm €myv l nhn

podói o!;s pi!aÉdit n |É+ {&é i €*rnii|á ýýÉ}
nýň vohbi m úp&h!m, á €:é me DporÉi j €  {3 É
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ř



SKTADKA
1{EBEZPECl{EHO
ODPADU
UE STAPANICICH
ílložíá ne!*ichn ob.ané ná+lr0 mĚsb VÉdi o * !biti
sk ád|1 mbeŽpečného odpad! ná lábsÚ! mĚsb 9á

Pfunr kdotéhdy pd a|ož€niskádlry preE*Wa by|i

N wáj€mnou blizko* sk|ádky a .lrc y TÉhde]< v..d€nl

0d Éru zo1, aia fuptobwďe|e pliÉh éěí meb
msn6 hLiý zápďh objevuie * obryi|é áno a v€ie'
n''kdy i béhéh dm v ,áV s|osÚ iá k]jmď doj.h a pově

v'
*/er,

N(
t:\)

Na *iijovám *sfupile|sB! 2otz by|á př€dána í?noí
pod hďou * podeps 0 pfos ad mdaát obř. n]] záda|i
v obavé o !Vé ždÍavl ol'imž té řgš€ni siu*é . íápÍávu'
PoMd o Ý' že skúečným zdrcjem Ěpavého,ápa.hu ř
íruska zdruhéhobvďlh ní0, !k|ádáná na sk ádk!
kdná*oodpad, kelýrcag!]esvodoudEnikupynú'
ke'É v kitický.h koncntn.í:h mDhou Nořit až ýbuí
no!smĚsGmonÉk'Vodil3mďí) Naá(adéúěŘni
emisi přimo V tě 6e skádlvakeditovaioufimou by|o
zjištěio, že * lkÚďiě ]edná o bkký llýn rn.ni*
Crflk)' á b V€ značně q$ký.h |rcfuÚtacich.
fu.|r 'ákN r.l/1!0! ib' 0 .dp.d..h' nÚňÍtý(v
tib í.íň. bkdýr' 'dFd i. l.nh *|ádly u|di'

vedeíí mtsb navň|o dmbná opaťmi ěvÉá odpad
Ímino!, !'sádbu šmmi, budovéií hÍáěk' frmibÍ n0
emisi Bohuie|mioháŽnavdÉ''.hopátřenlmma]lžá
daný efek. Pfi ŽáÚa Ddlad! byla tďiž u min. n.hl}

Hé poreÍl VápÉnnou dfri hÍázlv Ú|y 'e na@Ény
a|€ Eh?d€m | € skúe.ndí, ' € ámoniakje ehří n€ž
V'dň, pMbý]ájlsrys|,ýsdb. *rcúú nebya píďÉ

soudnl ha 4 s k tomub pmb Éňu Vyjádř néítdov'
íě: -sbdÚ J i.|@iň fu miE. ďijnoú. doír
!'B n.8d!ďidný rnomi* .ld.lky. k|i. d
vit dfusku ir .|.l{d|.l lmluJi ' n.rEíD í.'n'..
!|n. r,.ii É.kř'1{íírfiicň. ý.'.inýň pl*'.n

.s p yne . ňy ob.óié mám oba!' o svÉ zdÍaví Poik
zákDM 362m, sb, 0 oďÉně ď:d!ši, re]smg pov nn
nhá oVď bri.k: pyiy.iň Šptsé'' € oii b saFni.
re zařó*ia do ob|áÝiÝ ŽhDÉ€nou kva tou wzduši
saňui €jmě .hápme ž€ skád|G i € Ékým zdre,em
fiiď.lpre mš€ měsb G Iéób peíěŽ by0 mpllkad
poíawno íEdni sljed 3ro), ďe v+ mEi mit své

íodójen, ž€ Úďlieá prcďPdlvqmhžeié ió *ňi.

i$! DméiPny na skúeťné pob émý ary.U,tid €nné

Konccpt novéÍo út.míího p|ánu
š|.p.ni.. B.dii.h.vi!
TĚsně před Vánocm ,D1, aeieji fuš úi.d kon[ept
nďého útmn ho pjďU Š aFn t {dá|e Úp) uemil!h
má iejen mvÍhNď rcvÉ rcdojow p úhý á E]dús€dně
iešit prcb ámy V úeml' .|.!.!i. iÚ .!|ú-' :tř-
íi& h..|ie! ddrt| i{ .h. 'E.ir .!ím!,
!.!Í i.t !í!ddi i.iÚ . d.Eí 'ňt|.ny' zpnďa
e|ÚP mýěnoE|prcbámúm v úÉňl d6@.iou pD
Úmoí' Nafiený úzeňií p|án iedn6@nnĚ mhEr na
budoÚci rMj úřmÍ ÚB by. '!r!i| fuil !Ú'f,|íd'

RoŽhod|i]smE Ý pÍfu pipBvit nimil|ý pÍo 'ásupre
Whinoýi, kleÍý niže podáVď námnky háild Veř€]Ú
áj€m' Nám t|9 naš.ho Žfupre Véřerno* pod€ps o
l.hd . diú .!. .lč.ii Dékui€me'
Ťěší Ms, 'e Radd mĚlb poda|a bkj piipoňÍnlry . na
Vk bkové' |teé aV mnoha bod*h +odujl s na.fr

co nás netEíje skutĚnoí 'e Rada mě|á tento maeÍ á
k d sFz.i od úíoÉ 2012, a přitom a qhnu a diskls
s obřany ' nábiá byl pou€ !,yvÉšen ia úŘdni dsé
(iavt ý d0bě váno.), Dokona ] asfupie]é se doaédě|i
opřipnwnémkoncptuažŽúlednld6ky
MmiÚq zád4E wŘjnGti byly řádně podány náš úř.d
jé msí lrpořádár á re,hode* o n.h bld€ ' asfup tl
!M 0ýhdkuvásbudéí. íÍofrďď Dásm l'nkem
bud€ připraE v aíílho Mvlhu !P, l&Íý nďu prc]dé
wlejíým pÍořdnáih a pi pominkoúnim' TepM polé
bude Ésupile|sdo <hva|ďď d€finiÚVni podobu ÚP

B:]ž!l nfomme křdnd|i!'n lÉňďom nóidd€
n. našřh nový.h wtbovi.h 4.ánká.h

wni,..ií..th!!ni...a


