
Mluvme spolu, 
Šlapanice

Ve dnech 7. - 8. 3. jste mohli potkat členy Čistých Šlapa-
nic na ulicích města na stáncích s pocitovými mapami. 
Cílem bylo posbírat od občanů jejich názory na bydlení 
ve Šlapanicích pomocí pocitových map. Pocitové mapy 
vyhodnotí urbanista a s jeho pomocí se pokusíme pře-
vést a převtělit vaše názory do připomínek k novému 
územnímu plánu Šlapanic. Připomínky také předáme 
zastupitelům Šlapanic, radnici a zpracovateli ÚP. Krátké 
vyhodnocení pocitových map uslyšíte také na naší akci 
12. 4. na sokolovně. Nevšední letecké snímky Ing. arch. 
J. Mareše, které celou akci doprovázejí, uvidíte také na 
Sokolovně a potom na samostatné výstavě od 11. Květ-
na v muzeu ve Šlapanicích. Velký zájem občanů všech 
kategorií nás příjemně překvapil a potěšil. Šlapaňáci 
se o své město upřímně zajímají a jeho osudy sledují. 
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme!

Srdečně zveme na další 
akce Čistých Šlapanic:

Mluvme spolu, Šlapanice 
Pohádka pro děti a následující společný koncert skupiny 
uBer a herců Městského divadla Brno pro dospělé v 
sobotu 12. 4. na sokolovně od 18:00

Jarní úklid Kolíbky 

sobota 5. 4
Sraz v 9:00 v Kolíbce, s sebou rukavice a špekáček

Pozor! 
Mění se územní plán 
Šlapanic a rozhoduje se 
o budoucí podobě města!
Pomozte prosadit lepší územní plán. Co může každý udělat? Každý 
může podat připomínky. Můžete je podat i pomocí našeho připo-
mínkovacího webu www.slapanice.mampripominky.cz  
Chcete, abyste Vy i Vaše děti mohli ve Šlapanicích dobře bydlet 
a žít i v budoucnosti? Připomínkujte s námi zásadní dokument 
pro život nás všech – nový územní plán. Podpořte připomínky 
občanského sdružení Čisté Šlapanice nebo pošlete vlastní.  
Kde: na webových stránkách 

www.slapanice.mampripominky.cz 

Do kdy: jen do 7. 4. 2014 !!!

Šlapanická radnice navrhuje v novém územním plánu (dále ÚP) 
mnoho zásadních změn, které mohou ovlivnit náš budoucí život 
ve Šlapanicích. Nejzásadnější je návrh obrovské průmyslové 
zóny CTPark Šlapanice o celkové výměře cca 120ha v blízkosti 
obytné zástavby Šlapanic, a to i přes nesouhlas více než 2500 
občanů. Území Šlapanic je již teď intenzivně využíváno pro po-
třeby celé brněnské aglomerace – letiště Brno Tuřany, dálnice 
D1, těžební prostory pro cihelnu. Máme skládku nebezpečných 
odpadů a fenolové jedy uprostřed města. Navíc se navrhuje 
nová vysokorychlostní trať. Ale co my a naše děti? Můžeme s 
nimi někam vyjít na vycházku nebo na hřiště? Nevyroste v na-
šem okolí další průmyslový provoz nebo další stavby, které mo-
hou navždy zničit vaše oblíbená místa? Souhlasíte s návrhem 
masivních protipovodňových opatření, řeší návrh ÚP problémy 
na Vaší ulici? Přesvědčte se sami. 
Jak vypadají důsledky špatného územního plánu můžete vidět 
na těchto fotografi ích:

Zveme také na zasedání 
Zastupitelstva Šlapanic 
dne 2.4. 2014 od 16.00 
v kinosále ZŠ Šlapanice. 

Pokud nemůžete dorazit osobně, podívejte se na záznam 
zasedání, který pořizují a zveřejňují na svých stránkách 
Čisté Šlapanice.

Děkujeme všem, kteří Čisté Šlapanice pod-

porují a kterým není jedno, v jakém městě 

žijeme a budeme žít!

Perličky z našeho města:
„Když by zóna nevznikla, v krajním případě by to 

mohlo vést až ke ztrátě samostatnosti města, protože 

by nebylo schopno dostát potřebám údržby a dalších 

rozvojových nějakých záměrů“. 

starosta J. Klaška v reportáži České televize

Náš komentář: „Je záhadou, jak je možné, že Šlapanice 
a mnohá jiná města dosud žijí bez velkých průmyslo-
vých zón. Většina z nich tak dokonce hodlá žít i nadále. 

„Až budeš starší.“

Odpověď radního Zycháčka na dotaz občanky Šlapanic,  
proč koaliční zastupitelé nechtějí jmenovité hlasování 
zastupitelů, když ho sami využívají.

Náš komentář: Zesměšňování občanů je bohužel stan-
dardním projevem pana radního Zycháčka (TOP09) na 
zasedáních zastupitelstva zvláště tam, kde mu chybí 
argumenty.

„Nevím.“

Odpověď zastupitele J. Střechovského (Zdravý rozum, 
nově ANO) na dotaz, proč neinformoval město a vlast-
níky pozemků o podpisech smluv s investorem zóny CTP 
Invest.

Náš komentář: Odměny od CTP mají očividně neblahý 
vliv na paměť, zvláště u veřejných činitelů.

www.ciste-slapanice.info
www.ciste-slapanice.cz
www.facebook.com/CisteSlapanice 
www.mluvmespoluslapanice.cz

 www.slapanice.cz/uzemni-plan-slapanice

    ulice Hybešova

    ulice Jiřikovská  zničená Kolíbka

    pod Žurání

Jak se pořizuje nový ÚP Šlapanic
• Návrh nového ÚP byl zveřejněn dne 20. 2. 
 na úřední desce MěÚ Šlapanice. 
• Do 7. 4. 2014 může každý k návrhu ÚP podat své 
 připomínky. Nejlépe písemně na MěÚ Šlapanice. 
 S dokumentem se můžete seznámit buď na webových 
 stránkách města v rubrice Územní plán nebo přímo 
 na MěÚ Šlapanice.
• Následně bude návrh ÚP upraven podle připomínek 
 (nebo také ne, záleží na městu a zpracovateli)
• Upravený návrh bude znovu zveřejněn k podání připomínek 
 a námitek, součástí této fáze by již mělo být i veřejné 
 projednání (cca květen- červen-červenec 2014).
• Po vypořádání připomínek a námitek bude návrh ÚP 
 znovu upraven a předložen spolu s rozhodnutím 
 o vypořádání námitek/připomínek ke schválení 
 zastupitelstvu Šlapanic Předpokládáme termín září 2014, 
 protože vedení města bude usilovat o schválení průmyslové 
 zóny v novém ÚP ještě před ukončením svého volebního 
 období, dokud má v zastupitelstvu jistou většinu.
O všech těchto fázích pravidelně informují Čisté Šlapanice 
prostřednictvím e-mailů (zaregistrujte se na ciste.slapanice 
@seznam.cz), vývěsky na Nádražní ulici (U Kutila) nebo našich 
webových stránkách.
Město Šlapanice naopak zásadně nevyužívá své prostředky 
(vývěsky, Zpravodaj, infokanál apod.) k informování svých 
občanů o tvorbě tohoto zásadního dokumentu pro náš život 
a především o možnosti k němu podávat připomínky, přes-
tože k tomu město opakovaně vyzýváme. Vyplývá z toho 
jednoznačně, že vedení města občany informovat nechce. 

 Wurmova



OOO prprprůmů yssloolovévévé zzzzónónónó ě ěě sesese jjjižiž nnnapapapsasasalololo hhhodododněně,, nynynynyníní jje e 
hihiiststororickyky nejejejjblbb ížížže e e kkeke sssvévév rrrreaealiilil zazaacici.. BuBuBudedede-ll-lii scscschvvvá--áá
lena v novovvémémém ÚÚÚÚÚPPP P P ŠŠlŠlŠlŠ apaapapanaa ic, může se e ee zazačíčít t stststavavavětětět..
Shrňme ssii prprototoo faffafaktktktktkta:a:aa:a:

Její plocha bude i po avizovvananémém zzmememenššnn eenííí v v v soosou-u-u-uu
hrnu činit ccaca 112020 hhaa (ú( daajj ppřevzazat t odod fifififirrmy CTPPP
Inveestst).). Není í třř bebaa didiskskututovovatata oo zhooršršení kvk ality
ovovzdzdušušušuší,í,í,í zvýýšešeníní hhlulukokové hhlalaaddididinyy, hohrorožež níí ppříříříř vava-
lolovývými ddešti při tak velké zzpepevněně éé plp oše nen bo ddo-
koncce možné zhoršení kriminaalil ty, uvuvádáděné sts aross-
touu. Je třeba si říct toto: velká čáč stt ššlalapanickýchh 

obbčanů tuto zónu nechce. Už v roce e 202010 podo e-
ppsalo více než 2500 občanů petici prprototi rer alizacaci
zóóny. A podle dotazníkového šeettřenní í z z looňsň kéého
rokuk  mají šlapaničtí občané tutoto vizzi:i: „Š„ lapaniceec

budodou v roce 2020 klidným,m, čistýtýmm a bezpečč-

nýným měměsts em příjemnýmm pro bbydydllení, městeemm

zezeleleněně aa kkvaalilitntníhíhoo životníhího o prostředí“. VVý-
sledkyky ddototazaznín kovéé aakckcee jsouou podle města aa pořořá-á
dající agenttururyy nanaprprosostto reprezentativní.. 
V posledních dnech se objevily v tiskuku údaajeje silně
popodpdporující úvahu o tom, že prprůmůmysloovává zóna ve
Šlappaniicícíchh jeje rreaealilizozovávánna z jinýcýchh než veřejných
zájmmůů. VVelelmimi ddobrýrý ppříříklkladadem je příprava vvelel-
kosks ladudu Amaazon v Brně. ZaZ  Amazoonen m i prprůůmmyy-
slovvou zzónónou vve Šlapa annicicícíchh stojí ststejejnýný invnveestor,
fi firmmaa CTCTP P IInvests . 
SSrovvnánávevejtjte e sasami: Halalaaa AmAmAAmaazonu a přilehlé plo-

vévévévéhohooohooo rrrozozozumumu.u. ZvZvůlůle,e,e, aaarorroggaaancnn e, bbbezohohleledndnosst,t, 

momomomoooomoc c ccc pepepeněnězz na sstrtranananě ěě ininininnnveveveststororora,a, llhohoststejejnoostst kkkee ee

spspspspspoloo ečččnnémuu a oblblíbíbíbeeeenenémémémuuuu vevveřeřejnjnémémuu pprososttoruru 

nanana stranně ě předededstavavitttelů ů měměm ststa, mmožožnááná sttrtraach 

popp stavit se e nanaadřdřdřdřřřízenene ýmýmým pollititikikůmům naa ststrar ně 

úřúú edníkůků. . DoDDo ooooočíčíčí bbbijijijíící í ststavvbab nnnnadd Kololíbí kokok u 

přpřppřpřpřpřeekekee roročičilalaa ooobbbbvbvbvykykykllol u u meez z popohrhhrrdáád nínín ššlapanic-

kýkýkýkýkýchchchchchch ppololitititikikikůůůůůů obbčačačany. 
StStStSttavavavavavavbbububububu ppppppppooostaaaaavivivilla fi rma, jejíímžm jjeddnanatelemm je bývallýý 
raradndní InInInnInInnnnng.g.g.g.g.ggg SSSSSSS.. MMaM týšek. Plánoovaccí smlmlouo vu k ttééto 
stavavběb ppodododododdododddepepepepeee sasasssas l l stsstarosta J. KKlaškaka ttěssněn  před kkon-
cem svvéhéhhoooo prprprprprrp vvnvnvnvnv íhhíhíhího o vovolebnbníhoo o obbo dodobíbí aa v tomtto vo-ce

bnnímímm ooobdbbdobobobí íí vyvyvyvyslslslslovovovovililaa RaRadddada mmměsěsěstatata s bezohleednou lebnn
boobou u u svvvsvsvvůjůjůj ssououo hlhlhlhlasasasas.. PrPrP očoč nnehheháájili oblíbeb né místo ststavbo

šech a dali přeedndndndnosososostttt zájmmuu jejeedndndnoho čllověka nánás s všvšee
myy všešš ch oststttatataa íní hchchch??? ? JeJeJe ttttttooo stálále e stejná ootázka přp eddd zzzájájájmmm

eeeeeeeeeejnjnjnjnjnjnououoouou ooooooodpdpdpdpdd ovověděddí.í.í.sese ssstátátálelele sssteteteettej
mmmměěsěěstata zzzznáánánná tttakakké é é kkakakk ždždždýý ý ý obobobčačaann ŠlŠlŠ appaanannicic.ČlČlČlČlČleneneny y yy RaRaaRaadyydyydyydydyyyyy
vvvolena, scscscchvhvhhválállenenaaa aaa ododdssstranit ji už neenínín  StSStStS avvavbababa jjje popoovvv

momomožnžnžné.é.é. 
ŠŠŠŠŠŠŠŠllaalaaappaapp nininiiniinin c ccc ududududududuuu ělěělllěělěě atatatt mmůžůžůžůžeee a dododod -CCoCo aalelee kkkkkkažažažžažažažaždýdýdýdýdýdýd oooooooobbčbčbbčbčaananan

see nnneecccchhhceeeee ddíídddííívavat t naana dddalllšíšíšíš aa dddalalalššší kkokokoncncnncncce e e e mmumumumusísísísís ,,,,, pppooopopoookukukukukudddd s
kkkkkkřiřiřiččččíící ooo mmmmmmmoocccococo iii pepepeeeeněněněnězzz a popopohrh dádádánín  bebebebebebezozozoozoohlhhhlhlhledededededdednénénénénénéé ssssstattatatavby,y, k

osostatatatatntntntntntníímímímímí i,ii jjjje hlééééédnnnndndddd ouuuuut tt t sssiiisss nnnovovvvvvovo ýýý úzúzúzú ememmmmnínííínínn pplálán nprprprprp oho

prrprprprááávávává ěěě vzzzzznininin kkkááákkŠlŠlŠlŠlŠlŠlapapapppapapaana iccc,,, ktktkterý ý pppp . PrrrrPrrPrrP ooohoo léléédndndnnd ětě e si, co 
šššemememmememm oookkooolílíílíílílí aaaaaa nnnnnnnnnedddovooooovovoo olte ddevastaci se ccchyhyhyysstá veeeev vvvvašašašaš

ee rrrádádádáddáádddiii.ii. PPPPPPozozzzzzozozděděědděějiji zzzzzzzzzzasáháháháhááá nonononouttutuut nebo dooo--mímímímím stststt,,,, ktktktkttkteereerereeeráááááá áá mááámámámmmátetete
vvy užžužžužuž jjjjjjjje eeeeee prrrrrroooooo oobobobboboobobobbčččačččačč naaaaaa téměřěě  nememememožožožž-sásáásásááhhnhhnhnoouout t t nánánán prrrravavavav

nnéné…………

chchchhy yy y y yy měměměměměměměměměěmělylylyllllyllyy mmmmmmítítítítítítít rrrroozoozozoozozlololoohuhuhuhu cccccccccacacaca 22221,1,1,1, 5555555hhahahahaahhhhhahhah .. PoPoPoPoPo vvvyjyjyjyjyjyjedeeedddnánánáváváváávávávánínínínn  
nanananaaaabíbíbíbíbíbíb dldldldldldld aaaaaaa fi fi fi fi fi firrrmrmrmrmmmmmaaaaaa CTCTCTCTCCTCTC PPP InInInvvvvevevev ststst mmmmmměsěsěsěsěsěsěsěěssěstuttutututttututuutttu BBBBBBBBBBBrnrnrnrr u ccccccaaa 9090900000 mmmmmmmi-ii
lililiionononono ůůůůůůů KKKKčKčKKčKčKčKč,,,,, tetetetetedydyddydyy 999990m0m0m0mmm0m0 iiiiiiilliliiliillill.. KčKčKčKčKčKčKčKč zzzzzzaaaaaaa 2121221212121hahahahahahaha vvvvvv BBBrnrnrněě ě opopoproootititi  
8m8m8m8mmmililli zzzzaaaa 121212120h0h0h0haaaa veveveveveee ŠŠŠŠŠŠŠŠŠlllllŠllalalalappapapapaninininicíccícícíícícchchhchchcch...
PrPrPrPrP očočočoččč???????? PPProrororototototoožežežeeežežežeež nnnnásásásásáss s zzzzasasasasastutututututupupupupupup jíjíjíjí llllididididé é éé s ss jjijijiinnýnýnýnýýnnn mimimi než ve-e-e
řeřejnjnjnjnýmýýmýmmýmiiiiiii zázázázzáz jmjmjmjmj y.y.y.y.y JJJJsssosoooouuuu totototto lllididididé é é é bububububuď ďď ď přpřpřpp ímímímímmoooo vlasasstntntntníccíí 
pozezeeeeemkmkmkmkmmmm yyyy (t(t(t(tajaajajemmmmnnníníníníík k k MěMěMMěMěěÚÚÚÚÚ ŠlŠlŠllŠ apapapapananananiciciccee V.V.V. HHHHHHHHrrararaaraaraabábábállek, 
býbývav lýlýlý rrradadaa nínínínínínín aaaaa sssstatatataaaarorororoststs aaaa V.VV.V.V HHHHorororo ákákákákákk)))))) neneneneneebbobo lllidddididdééééé s s s sss nimi 
spsppsps jajajaj títí čččlelelensnsnstvtvtvímímímmmm vvvvveeeee sstststst jejejejnénéééné sssstrtrtrtrrt anananě ě ě KDKDKDU-U-U ČSČSČSČSSSL L jajajjajakok  
sosoosoučučučučučasasasnýnýnýnnýý ssssstattat rororossssstststs aaa J.J.J. KKKlalalaškškška a a nenenenen bobobobobbo lllididididé ééé é popooop bíbíbíbíbíbírararararar jíjíííjíjíccícccíc  
ododoo měměměěěnununnuu ppppppřířřířířímomomomomo oooodddd fififi rmrmrmmrmmy y y y yyy CTCTCTCTTCCTP P PPP InInInnnvevevevev ststststt jjjakakakakoo o býbýbýbýbýb vavavavvaaaaaalýlýlýlýlýlýl  
ststssstararoso taaaaa JJJ.. StSStStS řeřeřeccchchchhchovovovovskskkský ý ýýý ýý ((n(n((n(novovovo ě ěěě ě ANANANA O)O)O)O)...

CoCoCCCoCo sss tttímímím??? BBBBBBBBBuďuďuuu tetete ssssspopopolulu ss nnnámámámii kokokonsnstrtrukuktitivnvní í a a žžá--
deddedejtjtjtj e,e,, aabybyby nooový ýý ý úzúú eememmemnínín ppplálálánnnn řeřeřešišill ststtávávajajícící í prproboblélémymy 
a neeepřpřpřp ididididávávvalalaal dddo úzúzemeememí íí nononovévévé. PoPodedejtjtj e přpřipipomomíní kyky 
a návrvrhyhyhyhy aaa pppotttééé iii nánáánnánáááááámimimim tktktky yy k kk náávrvrvrhuhuu ÚÚÚP.P  VaV šee ppppodododododod---

pipipipisysysy aa ppřiiřipopopop mímímímímmínknknky yy mmmmamamamamamam jíjíjj  velelelkouuu váváváhuhuh . . BeBeBeBezzz vavavaašišišišišichchch 

popoop dpdpdpddpd isisů ů byby uuužž ž žž dádádádádáádávnvnvnvnvnooooooo BBrBrBBrBrBrněněněněněnsnsnskkkokouu ululululicicicciiii lllelemomovavalyly 

plplp ece hohohoh vévé hhalalyy CTTTTCTPPaPaPaPaPaParkrkkrkrkkkku!u!uuu!u!

KoKoKolílílíbkbkbkaa - ooblííbebenéné mmmísíí to mmmmnononohaha ggenenerere aacaacací í í šlšllššš apapappppppapaa-a-a-aa
ninickckýýchh obobčačanůnů, děděětítítí,,, dodood sspspsps ívívvvajajaja ícícícíchh ii tětěchchchh vvvvvvevvvvveelelellkýkýkýkýkýkýk chchchhh 
- mímm stto,o kkamam jjsmme e e sisissi ccchohhoodididililili hhhrárát t jajakoko mmmalalallí íí ííí aaa ktktktktktttererere ééééé
ssese nnnáámámá llíbíbiilo o totolilik,k,k žžže ee e jsjssjsjsmememe tttamamm vvododililii i i svsvsvvvvojojjojje e e e e dědědědětitti,ětititi,,,
ababy popoznznalalyy jejehohoho kkkoouo llzlzzlzzllo.o.o. KKKKououooo zlzloo KoKolílíbkbkky y y jjejejej aaaallelelele nnnná-á-á-á
hhlhle e neneenánán vrvratatněněně pryčč a a a ststtsts ačačaččččilililililaaaa k k totoomumuu lllidddiddidskskská áá bebebebbezozozozo--
hlhlledededednonoooststss . 
NaNa ssamammmotooto nénéné hhhraaraaarar nininicicici KKKololíbbíbkykyk ,, vv ococchrhrhhhraanananaa nénénémmm pápápápásmsmsmsmmuuu
přřírírrododdníníí ppppamamamammmmmátáátátátkykykyk AAAndndělělkakaa,, vyvyyroroostststststll obobobytytytnýnýnýý ddddůůmůmům..
NeNenínn ttttooo ooobobobobyčyčyčejejejnýnýnn ddůmům,, svvsvýmýmmii rrorrorozmzmzmzz ěrěrěry y y přpřpřřekekekekkrororočičičilll
nenenejejejen nn hhhhrhrhh aannnicice e e přpřříírodníní ppammamátáttkykkykykyy,,, alalaalee ee i ii hrhrhrananannicicccee e zdzdzdrarara--

NaNa tomto místě nechceme diskutovat oo tom, zda
rekonstrtrukce školyly jjee či není nutná. Jistě je.e  Spíše 
o tom, jakak vvededeneníí nanašešehoho mměsěstata řeší problémyy. Po 
někoolilikaka lletetech přp ípprav byyla rekkononststrurukce zahájenaa 
zaačáčátktkem pprorosince 2013. VeVelklkýmý ššokokeem bylo, že
ninikdkdo z rerealizátorů nemyslí dostatatečněě nna a pohodu 
aa prossttředí dětí a vyučujících ve škš ole. VVyuy čující 
mum seeli a zřejmě i nadále musí přeekřikokovavat hluk 
bourracích prací, děti vdechovaly prach aa vvnímaly 
otřessy zdí či podlahy, protože se bourralo veveddle tříd, 
vev  kteerých žáci seděli. Po první návvštěvvěě zaz stupi-
tetelky zaa Čisté Šlapanice ve škole, ppřři kteeréré ppan ředi-
tetell SkSkočovvskský sdělil, jaká opatřtřenení jsouou vvee prospěch 
dědětítí aa ppprarararacocc vníkíkůů škškololyy přpřijijata, nnásásleleddovala hnedd
po týdnunu dddalalalšíšííší nnnnávávávštštšttěvěvěvěva.aaa. DDDůvůvůvododod??? Opatření, ktteerá
pan ředitel uvvededl,l nnefefunungogovalla. PoPo ssezeznánámemeníní ss 
prp oblémy školy navrhli zastupitelé za Čiststéé ŠŠlapa-
nicee mměstu několik opatření v otevevřeřeném dopises  
starostovii. AA rereakakcece?? HyHyststerericickké obvinění raadou
měm sta z šíření nepravdivých či poplašnnýcý h zpráv,, 
zvzveřeřejejněné dokonce v samoto né bududově ZŠ, ve kktetee-
réré politika a a rorozhzhododněně nnememá á co pohledáávavatt. JJakakko o
oboo vyvyklklk ee e tatakéké jjededednonoonostststranná prezzenentatace cceleeléé situtuacce e
veve ZZprrpravavavododajaaji,i,, bezz zveřejnj ěníí nánázozo ůrůrů rododičů nen booo 
zazaststupupititele ůů za ČŠ.
A A vývýslslededek? MíMírné zlepepšeníní pododmímínenek k prproo děětitti i 
vyvyyučuču ující,,, llehké zzlelepšpšenení í ininfof rmmovannnoso ti rodičů
(den oootett vřenýcýcchh dvvd eře í s ss nánánáhlhlh ýmýým vvvelee kým úklidedemm, 
inninfofoffoff rmrmaccaceee na wwwebovovovýcýýchhh ststtrááánknknkácchh měmě tsta i školy)y)y), 
zřzřejjjmémémé ččásásástttečnčnčnééé zlzllepepepšešešeníníní kkoordinace memezizii mměs-
tetem,, ddoddavavatata elelelememem aaa ššškkokololoou.uu  
NeNení pprar vdvdaa, žže e ČiČ sté Šlappana ice popouze krittizizují,,  
uuu kakažddé é situtuaca e navrhujeme mmožožná řešenene íí sttejejejně 
jajaaj kokoko u tttététo.  Město má všašaak kk tři uvolněněněné zzzzzzasaaastututupipipi-
teelelee: starostutu aa ddvava mmmísísísístotttoststararostytyy, kteřeřeří íí see mmmohhhououou 
a měli by na plný ý úvúvúvazek věnnnovovattt mmměsěsstututut , naanašešeše nnná-á-á-
vrhy však slyšyšyšetetet nechtějějějí.í.í.

Bohuužežež l v poslslededdnííchch dnenen chc zzznononovuvuvu začččínínnajjí znznzno-o-
vuvuv  přiřibýbývavaatt ttt stsstížížžžžnononnoststii nannna hhhhluluululukkk kk aaaaa prpprašašššnononon st vvvve ee škkkškololo e. 
Ano, mmmmuusí seses  to ooo vyvv drrrdržežežeeet,t,t, aaalelel jjje e e e třtt ebbbbaaaa mymymymysls etttt ppppřřři 
tootoommm naaa ddddětětii aaaa vyyyyučučučučujujujujícícícící ííí aaa dáááát ttt maaaaxixixiximuuuummmm coooo nnnnejejleeep-pp
šíšííí ooooorgrrgrgannnanananizizizaccciii ststststtavavavava bybybyby. ObbObbrarrar cííímemm sseeee protototoooo znnnnovovovo u na 
měměměměststststo aaaa bubububububuudededededededed memmm jjjjedededednaaatttt oooo momomomožnžžnž ýcýcýcýchhhh řeeeešešešešeních.




