Ad: Ještě j ednou k pouodním
Vd,žená paní khnalnud,' dě.
kuji za VdŠ ná.zor, ale dpuolím

Vzhlpdem k tomu, že jste mžIn
dama pouodeŤt již u roce 1997 a

ru p r au d, kterÍ mi mnnipu luj ete
ueÍejnÉmínění ue uěci pomaci
celého knlektiuu IidL kteŤí Vdm
po bleskaué pouodni z 24. na

Vis, zda a kdy si

se ostŤe ohradit uťtii snťlšce

25. čerurn byli napomacni' Již
25' čeruna Vas osobně u domě

rnuštíuili pranun'íti obecníhn

ťtŤadu ing. Suoboda a paní
Benoua, aby zjistili škody a
požadauky. Nabídkn: studnn,

j

ímka, uy souŠeče,knntej rwr.

u dalších lptech' bylo jen na

uodnuod pŤi-

pojíte. PŤi uzrnsení požadaoku

Vam mahly bjt dnddny i 50 I
barely s pitnnu wdau - nikdy
jste tak rurcinili. Neuím, prď

tedy uuddíte, že jste musela ta.
hat uodu. opakauanÉ čerpá,ní
již vyčišt'ěni studny jsme ušem
občanťlm, bez rozdílu nBdapo.
rucili' Stalo se tak nn setkání
se zatopen rni u sale IA. Je to

Vaš požadauek: uyčerpú,ní rwše zkuŠenast z roku

studrry - zrealizoudrn sDH Etě-

lotín,

uÍluoz

jímky - zrealizoud.

no VaK Hrurube, wsouŠeče.

douezeny až do dnmu 30, čerurta, urdceny 14 a 27. čeruerrce,
kontej ner j ste rwpožadouali.

ofoc nepŤetržitžpŤistauuje

kantejn'ery postižen!,m dpdnps

- stačilobyjenťrcL

byla zrealizouana uodouodní pŤíwjka
za 7592 knrun. K této proble.
matice je nutrn uuést, že od poIouiw 90. Iet, kdy byl u obci uy10. čeruence Vd'm

stauěn uodouod, naše obec platí
uodauodní pŤípjlty občanťlmpŤestože jdp o inuestici občana.

1997'

kdy byla zbrklÍ,rn owltnuanÍ,m
čerfr,nímŤar]a studni znphod.
se ukázal
nocer?Í,, NdŠ
. občanéžidali
jaka sprdunÍ,^udpk
urychlen'ě prouést uyčerpdní a
nasledni rozbory uody - ani jeden uzorek rwsplnil tnrmy na

pitrnu

uod.u.

orcbně jsern Íle hned rdrn
25. čeruna psal minbtru pro
mktní rozuoj, aby byly uuol.

n'ěny prostŤedky

dn

požadal MMR o

pŤísuek

30

tis. rw osobu. Pruních wdpsat

již byla uyplacena, Dal.
ších24 žlidastíučetně aaŠíbylo
odesldrn 23. zaŤí, tŤetí skupinu
rodin

cca 10 zlampletujeme Nhem

mžsíceŤíjna. Dúuod, proč posí.
lurnp žddosti po čtistech, je je.

dinÍl' Nemžli jsme VaŠepodpisy' ZmiŤnuanilch 30 tisír tedy u
npjbližšíthdrpch obdržíte a k
nim jaka ostatní (Qtisb ze sbí
rek. Pra'counbi oU bvli wslá..
ni da terénu podruÍu zs.-teru.

ru. U 2.

nauštěuy mamp

zdty

kumBntoud.-

rw, že po.

žadujete uysoušeč'To zrwme.
r , že jste si mohli ťrct i rnpŤ.
o

kontejner čiuodu. Minimálnž

rn

Ťadž ohlpd-

Ndš seilWn

zatopenjch

2x jstp
ttě

jednali

pŤípojlty - opět žddnÍl poža.

dauek.

Íondu
opraa d modnmizate jalta u ra
ce 1997. Program byl opraudu
oteužen, ale dndnps u nžm

učetně Vas byl ihrrcd po pruní
nauštěuě prarouník oU pŤe.
dan terénnírn pramuníkťlm so.

Byli jsme také plně praní' kdn

se s

nejsou

Jinaniní prostŤedky.

jsu byla prostŤednictuím afuc.

ní SMS

informouá.na, že mátc
nahlasit' kolik penžz pžadujg

fondu oprau a. madprnizace. Zatím Vaši odpouěď npnui..
te z

ITIB.

M,le chci pŤipomernut, že

obec

rn

ulastní ná.klad'y pŤed

ciálníhp odboru MěU. &znam
nimi několikrd.t oprauoual,

Šnbar byl za to osobní rwsazení pŤi puodnbh 2009 mezi
rpuelknu skupinkau osob oceněnlch lwjtmarrcm olnruruckého kraje TesaŤíkam (ru nn
m j rwarh).
DodlÍudrn' že niknli fornuil.
nž ušbhni hnsiči oduedli ktts
prdce, za kterj by zasloužili
uíc než pděkaud,ní. MÍ,lítese i
u

hadrncení, že čerwli na kop.

cbh a rp u pot'olu. Vyčerpuli
ušem, Naše statistiln ušak jas-

ně dn|uzuje, že letnšnípouodeťl

hoŤčenihoruizoru čtená,Ťe, Bo.
hužel dusledky uelké uody za-

čnau b!,t ještě bolestnijší u

nadthazejícíchchladnÍ,ch

dnech.
V

jedrnm ušak s Vdmi pŤece

jen souhlasím. Jdp o

soused.
skou pomac. Cistit k ndrn pŤije.

li

hasiči' skauti i policisté ze

uzdálen!,ch míst' sbírky udělali

arwnymní o ané na druFué
straně země. Většinu z těch,
kteŤí ,,ušemu rozumí,, a kritic.
ky hodrntí ueŠkBrédění, jsem
jaksi pŤi npziŠtnp porulci po-

postihla u krátkémčase dalela
tŤikrdt uít těch rn knpcích' než těch u stiženlm neuiděl.
A pŤitom stačilo tak nnlo fogrouala k* uody' Dťlwdem bylo mrnžstuí
ryto ptoln a napršen!,ch srdžek a np uylité wlézt ze sué ulity q zeptat se .
potnk wžínají potaky. Vodu jsme měli i ue rrcpotŤebuiete pofflacL sousedi?
Kdyby se tak stalo, rpbyl by
za- škalpuedlp kostela.
A k Vašemu uyjadŤoudní, že Vaš čld.rwk nikd.y napsan ^ o
rněstnanti' PŤitom ptok je
statní a Vašípouinnnstí jakn rw pouodni ,,tlydžlali,,ti či oni. tom jsem pŤesuědien,
pobŤežníka je se starat o čist+ Nilda neuydžlal . to je těžltÍt
PŤeji Vdrn hadně sil a uěŤím,
ornyl. I proto jsem inbinual že až opět zazuoníme u Vašich
fu knryn. Ú. zmínžnésečení.
rch zku se zdstuplqní ueŤej- dueŤí, bttdpte již kli,dnější a že i
Vaše siftnre ni.m nikdy ttp.
byla lhnstejruÍ., takže džIóme, néIn ochrdnte prdu Dr' &itla- mnu poznámku. uíte, I.,de nas
co umíme' fuhužel jste nabyla
wu a pratouníIrcm MP9V rnjdpte' jakn to uí astatní - budete brdt jaka podnrnu ruku
zatopena sama a je nutnn Ťírt' Praha. jsem totiž pŤesuědšen,
na cestě z nplehké sittnce za.
že žiueln'á' phrama má bÍlt sta.
že u jinj,ch byla sitwte daleka
pŤíiiněnp letošní aellmu uodnu.
tem sarnud'na bez rozdílu jehn
dramatičtější'
Eduard Kavala
Ziuěrern mi dnwltp Vd.rn pŤíjmťt.Je traurrn.tem, které je
starosta obce Bě|otín
sděIit, že uelitpl lwsi'čťtpan určitě i dŮuodem Vašehn roz-

Vaším damem

již

u naŠbh za.

piserh

aby se ng něk0h0 ruzapomn,ě.
ln' obec odlphčila o an rn i s
pd'dudním žddastío tibuu za
platby elektŤiny' opět jsme ten.
to tiktll udžlali za Vis. Totéži s
telefonickj,mi poplatlty. Nauít

ofucní

