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RADA
Hrabství je místo, kde je srdce, domů!
A Hrabství je místo, kde lidé přicházejí společně vybudovat komunitu společenské
odpovědnosti za snaze o společné dobro pro všechny. Udržuje místní tradice, kuchyně,
dialekt naživu. A Shire žije v harmonii s místním biotopů, životního prostředí a je to
komunita.
A Hrabství je poskytovatelem bezplatné vzdělání. Začíná cron entity
(Community Run ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku) , A Shire vlastní celou zemi. Poskytuje clusteru
domovy, bezpečnost, zaměstnanost, sociální péče, ...

Provincie vytvoří ‚Shire‘. Použití vzorec skládající se z hustotou obyvatelstva a velikosti plochy. A
‚Shire‘ se mohou lišit co do velikosti oblasti a hustotou obyvatelstva.

Provincie Nabízí 3 ‚poradci‘ na " Hrabství ‘. Dále jen ‚Shire‘, než dává plný úvazek
zaměstnání ‚poradci‘. Dále jen ‚Shire‘ rada se skládá ze 3 ‚poradců‘ a 2 ‚Kalifs‘ (1 HE, 1
SHE) , ‚Kalifs‘ jsou voleni jednou za 4 roky na straně 1 Svatý Den velikonočního měsíce,
Quattro rok do 1 Svatý minulost systém pošty.

dále jen " Shires ' vlastnit všechny pozemky v provincii. Neexistuje soukromé vlastnictví
půdy (Bez Freehold) nebo budovy. Dále jen ‚Shire‘ poskytuje veškeré dostupné bydlení (clusteru
domy) , Utility (Údržba budovy, komunikace, voda, elektřina, odpad, kanalizace) jsou
‚Shire‘ vlastněny a provozovány s použitím styl řízení DMC. Veřejná doprava

(oba lidé a zboží) je dána přednost. Soukromé podniky jsou nahrazeny cron ( Komunita
Run Ve vlastnictví není neziskové entity) ,

SHIRE - Rada
A Shire je řízen výborem: ' Shire rada ‘.
A Shire rada se skládá z 5 jedinců. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3 'poradci'.
K dispozici jsou 2 volení zástupci Rady: " Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) ,
Jsou voleni (Kandidáti jsou jednotlivci nejsou politické strany) podle
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1. Svatý minulost systém pošty. Každé 4 roky na straně 1 Svatý Den velikonočního měsíce, Quattro
Rok (N-U-m) ,

A ' Kalif ‚Kandidát může být volen pouze na 3 termíny ve stejném‘ Hrabství "Buď po sobě
jdoucích nebo šíření během jejich životnosti. Nicméně oni mohou hledat volby v jiném Kraje. 3-termín
pravidlo platí pro každou Kraje.

Kandidát může stát pouze ve volbách v 1 ‚Shire‘ najednou. Žádný kandidát
může být zvolen, přičemž je ‚Kalif‘ jiného ‚Shire‘.
Měl by být zvolen ‚Kalif‘ stane schopna plnit svou úlohu v Radě. Běžec v minulých
volbách ‚Shire‘ převezme jako ‚Kalif‘. He nahradí HE a SHE nahrazuje ona.

Někdo zaregistrován jako žijící v Hrabství po dobu delší než 70 dnů a je více než 21
let má právo hlasovat. Volby ‚Shire‘ nejsou povinné. Schovatele Guardian se očekává,
že vždy volit ve všech volbách ‚Shire‘. Zodpovědně hlasů rezidenty.

Vesmír Depozitář Guardians fanoušci by měli vzít v úvahu, aby jmenovaly pro volby do
" Kalif ‘. Jednou zvolený oni představit ' Zákon Giver Manifest ' Rady k realizaci svých
pokynů.
Poznámka! Členové nemůže nominovat do politického úřadu. Nicméně oni mohou souhlasit
‚Shunning‘ kandidáta (Y) ,

kustod Guardian stání pro zvolení " Kalif ‘. Podporovatelé se očekává, že pomůže s
kampaní a hlas pro tuto kandidáta (Y) ,
Velké množství Depozitní strážných kandidátů. Každý Fanoušek musí učinit osobní
rozhodnutí, které 1. podporovat. S non Depozitář strážných Kandidáti každé Fanoušek
musí učinit osobní rozhodnutí, které 1. podpořit.

Kalif Cla : Vybere podle potřeby až 3 administrátorů od provinční vlády bazénu. Kalif
navštěvuje, zprávy, židle a hlasování na zasedáních Rady Shire. Je 2 Kalif se (1 HE,
1 SHE) je veřejný obličej rady.

dále jen " HE Kalif‘ pečuje o mužských zájmů v " Hrabství ‘. dále jen " SHE Kalif ' pečuje o
ženské zájmy v ' Hrabství ‘. Oba Kalifs musí absolvovat týdenní Sentinel školení. ‚Kalifs‘
zkoumat ‚poradci‘ by měli najít odbornou chybu s ‚poradcem‘, že námitky proti zemské
vlády. Trestná činnost prostřednictvím poradce je
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hlášeno na Marshalla pro stíhání.
Oba ' Kalifs ' pravidelně scházejí se všemi ' poradci ‘. přepisy
(Audio, video) jsou převzaty z každého zasedání. Veřejnost není přijat do těchto
jednání. Oba Kalifs se všemi poradci uspořádat veřejné setkání 1 měsíc. Veřejnost
může pochybovat o členy rady. Bylo možné Kalifs' a nebo poradci odpověď ihned.
odložená odpověď (Y) jsou zodpovězeny na příštím veřejném zasedání.

Rada schůzky začínají modlitbou:

SHIRE - Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného
věrného depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) žádá, aby tento skromný
komunita může být požehnáno komunitě, která žije v harmonii s jeho
přirozeného prostředí komunity, která vybízí k rostoucímu rodinám
komunitu, která je mým domovem pro slávu 1 GOD a dobro lidstva

Tato modlitba je používán na Shire den a setkání Shire rady!
' poradci ' zkoumat dále jen " Kalifs ' by měli najít morální nebo professi- rodní poruchu s
' Kalif ' že námitky proti zemské vlády.
Trestná činnost podle části A Kalif Uvádí se na Marshalla k trestnímu stíhání.

Jejich jsou 3 administrátoři, 'Habitat poradce, životní styl poradce, Welfare poradce'. Poradce
je teplota 7 měsíců. Nalezeno vhodný beco-mes plný úvazek Shire zaměstnancem.
Mzda: 7x wmw Stejný jako Kalif.

Habitat poradce
Habitat poradce navštěvuje, zprávy, hlasuje na ‚Shire rada‘. Musí
absolvovat týdenní Sentinel školení. A ‚Habitat poradce‘ je
odpovědný za: Ochrana fauny, flóry životních forem. nákup
pozemků, vývoj a servis. Plánování a realizace Shire,
budování a řízení budov. Výstavba a údržba odvodnění,
kanalizace a vodovodů. Výstavba a
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údržba silnic, chodníků, dopravních značek a podzemních kabelů. Čištění ulic, sběr
odpadků, provozování skládek, ...

životní styl poradce
životní styl poradce navštěvuje, zprávy, hlasuje na ‚Shire‘ Rada. Musí
absolvovat týdenní Sentinel školení. Dále jen ‚životní styl poradce‘ je
odpovědný za: Dohled nad stanov, šerifa, požární prevence,
bezpečnosti práce, kontroly potravin a kontrolních zvířat. Provoz
zábavního centra, komunikace, knihovna, cestovního ruchu,
náboženství, zábavy, ...

welfare poradce
welfare poradce navštěvuje, zprávy, hlasuje na ‚Shire‘ Rada. Musí
absolvovat týdenní Sentinel školení. Dále jen ‚Welfare poradce‘ je
odpovědný za: ‚Shire lékařské a vzdělávací komplex‘ (SMEČ) ,
Údržba všech objektů. Dodává cenově obydlí. Sbírá nájemné.
Provozování dopravy ve Společenství v rámci místní správy
oblasti. Pečuje o bezdomovce, nezaměstnaní, důchodci, ..

Rada podporuje zřízení ' cron ' ( Komunita Run, ve vlastnictví ne pro zisk podniku) , Dále
jen ‚Shire‘ usnadňuje přeměnu soukromé i státní vlastnictví na vlastnictví komunity.

Rada hlídá místní Habitat. Každý, kdo žije v " Hrabství'
má povinnost pečovat a chránit stanoviště. Kustod Guardian žít v harmonii s
místním Habitat.
Rada selhání: Vymírání rostlin a stvoření druhů, Homeless- výběžek, Znečištění,
hladovění, negramotných, nezaměstnanost .. Selhal Rada zodpovídat a nahradit.

Rada ( Hrabství) nelze použít úvěr k financování jejich rozpočtu. Shire příjmy (poplatky,
daně a pokuty) stoupá Shire nárůstu služeb.
Shire příjmy snižuje jeho služby snížit.

Shire Dialect
A ' Hrabství ' je vícejazyčný a tradiční. Každý Hrabství používá 2
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Jazyky provinční (1.) a místní (2 nd) Dialekt. Dialekt je jakýkoli jiný jazyk, pak zemská
hlavním jazykem.
A Hrabství dialekt je vybrán pomocí jazyka 1. osadníci v této oblasti. V případě, že
první osadníci jazyk je stejný jako hlavní jazyk. 2. a 3. nejvíce mluvené jazyky (Ne
hlavní jazyk) přejít do Shire referenda.

Každý Hrabství je zodpovědný za učení a využití hlavního jazyka a místním
dialektu. Všechno ' Hrabství' komunikace mají být vícejazyčné. Dialekt je Shire
Heritage, který se vyvíjí na Shire tradici. Dialekt (Tradice) tvoří pokračování mezi
minulostí, současných i budoucích generací.

A Hrabství Má název nářečí například ‚Wiesngau‘ dialekt je ‚Bayrisch‘

(Bavorského) , Hlavním jazykem je Deutsch (Němec).

1.3.7. Hrabství den Oslava ( NRTM)
Shire Day také slaví místním dialektu

Shire Planning
Účelem ShirePlanning je využití půdy pro většinu ve prospěch Společenství a bydlení.
Je nezbytné, aby Společenství potřebuje a bydlení třeba harmonizovat. All úrodná půda
je využívána pro pěstování potravin a nebo farmaření. Některé svatyně pro původní
vegetace a nativní tvorů jsou poskytovány. Non úrodná půda se používá pro domácí a
non domácí budovy. Stávající budovy na úrodné půdy jsou k demolici recyklovat na
non-úrodné půdy.

A ' Hrabství ' se skládá z 1 nebo více ' Shire-Oasis ' (Y) , A Shire-Oasis se skládá z: ' SMEČ (
Shire lékařské vzdělání Complex) '' CRBC ( Cron Retail, bazar Complex) ‘, svatyně (přirozené
prostředí) , Pracovní kaple, zemědělství, komunální Cluster pouzdra. (Viz Planning)

SMEČ ( Shire lékařské vzdělání Complex)
A Shire poskytuje bezplatnou lékařskou od početí do smrti pro
každého. Bezplatné vzdělání pro děti a seniory. Poskytuje tyto
komunitní služby prostřednictvím SMEČ. SMEČ je také profesní
dráhu pro jen ona!
Free Medical: SMEČ Poskytuje bezplatné lékařské, stomatologické (S výjimkou nemocnici
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postupy) pro každého. Každý SMEČ má Shromáždění ! (Viz Planning)

SMEČ má zvonice. Každý den na ‚Sunrise‘, ‚poledne‘ a ‚Západ‘ zvoní
po dobu 1 minuty. To vyzvánění slaví
1 GOD dává nám denní světlo skrz Sunlight.
dny 1-6 (pracovní týden) , 1 hodinu po východu slunce a 1 hodinu před Sunset
zvonek po dobu 2 minut. Signalizace práce začátek, konec práce.

7. den (Zábavný den) 1 hodinu po východu slunce a 1 hodinu před Sunset
zvonek po dobu 3 minut. To umožňuje 1GOD a Společenství vědět, že
existuje " Shromáždění'.

6.1.7. Vzdělání den Oslava
12.1.7. Dobré zdraví den Oslava
Podílet se na oslavách Fun-Day.
hořící kouření BBQ, ‚End! Out dveře topení, 'End to!' Venku zima nosí
teplejší hadříkem. Nebo jít dovnitř. Používání venkovní vytápění je,
Environmental vandalismus, SLEČNA R7 ,

Komunity vytvořit čerstvé vodních nádrží. Nádrž by měla být spíše hluboký než
povrchní. Hluboká voda je chladnější, což snižuje odpařování, růst řas (Zejména
jedovaté typ) a napadení hmyzem.
Vodní sporty mají zakázáno zastavit močení, menstruace a pooing do vody (Soustružení
vodu do kanalizace) ,
Plavidlo (Jet ski, motorové ..) znečistit (Benzín, olej, kyselina
baterie ..) jsou zakázány! Výjimka: Park Ranger transport.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC vyměnit nákupních center a nákupních center. CRBC se nachází v budově ze 4
úrovně. CRBC je vedle ‚SMEČ‘ oba jsou obklopeny komunálních Cluster bydlení,
práce-kaple. Část 'Shire-Oasis'.

Cluster cron
Cluster cron je sbírka cron ‚S spolupracují mezi sebou
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V zákazníka, dodavatelské vztahy. Velké projekty nebo služby, které zahrnuje více než 1
Shire vyžadují velké množství oddělené cron to, aby spolupracovaly (Cron Cluster) , Cron
Cluster nahradit Greedy, parazitární, šmelinářské národní nebo nadnárodní organizace.

Komunální Cluster bydlení
Lidé mají 1 GOD vzhledem k tomu, právo na přijatelné Secure obytné
objekty (Přístřeší) , Vláda má povinnost poskytnout svým obyvatelům
prostých bezpečných obytných místnostech. Přístřešek je dodáván s
Shire.
Oblasti mezi Cluster bydlení jsou využívány pro zahradu a volný dobytek rozsah. Oni jsou
udržovány Cluster domácnostech nájemníků. Kteří jsou na seznamu.

definice
Zemědělství: Market Garden > Květiny, bylinky, zelenina ..
Ovocný sad > Bobule, ovoce, ořechy ..
Farma > Obilí, Krmivo pro zvířata ..

Ranč > Ryby, savci, drůbež, plazi ..
Stavební výška ( ne vyšší): Komunální Cluster bydlení >
4 úrovně: Ground Level, Level 1, Level 2, skleník.
Maloobchodní a Bazaar Complex >
4 úrovně: Plocha úroveň, úroveň 1, stupeň 2, 3 Úroveň, solární panel střechy.

pracovní kapličky > 8 úrovní: Ground Level, + 7 stupňů, solární panel střechy.

Domov
Konec
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