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V sobotu 10. ledna 2015 odstartoval Obecní ples letošní plesovou sezónu v Líšnici.
Starosta obce přivítal návštěvníky tohoto plesu v zrekonstruovaném sále kulturního
domu. K tanci hrála skupina Tóny Konice. Koncem ledna se konal Hasičský ples
okrsku č.10 a koncem února tradiční Ples SDH Líšnice. Více o Obecním plese str.5

Jaké novinky na vás čekají v hospodě?

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

82. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1975
Hodnocení práce na úseku masově politické práce 1971-75:
- Společně s OB /Osvětová beseda/, dohlížecím výborem Jednoty, JZD a Červeným křížem jsme pořádali 19 zájezdů do divadel, kin, dožínky, lední revui.
- Organizovalo se 20 přednášek a 16 besed na různá témata.
- Ve spolupráci s knihovnou, MS Smrčina, kronikářem a ZDŠ bylo organizováno
18 výstav pro děti a občany.
- OB a ZDŠ zorganizovali společně pro děti 8 soutěží /např. nad mapou SSSR/.
- OB, fotokroužek a ČSČK uspořádal 2 kurzy šití a práce s fotografií.
- rozhlas se využíval k relacím k významným výročím a přáním občanům k narozeninám - zajišťovala ZDŠ se svými pionýry v počtu 21 relací.
- MNV s OB, ZDŠ a MŠ uspořádal 15 slavnostních shromáždění k politickým
oslavám.
- V letních měsících se konaly 3 zahradní slavnosti s programem dětí ZDŠ, MŠ.
- K různým výročím byly vhodně vyzdobeny agitační a propagační skříňky.
- Při oslavách osvobození vlasti uspořádaly děti MŠ a ZDŠ lampiónové průvody po
vesnici a po Vyšehorkách.

Změna v doručování pošty :

Pokračování ze str. 6
Všiml jsem si také plápolajících krbových kamen v koutě…
Využili jsme komínu, který zde byl a nainstalovali jsme krbová kamna, která budeme využívat hlavně v přechodném období - na podzim a na jaře. Kromě veliké
úspory paliva, teplo z nich určitě působí příjemně. Stěnu za nimi jsme obložili obkladem imitující cihlovou zeď.
Změny interiéru asi ještě nejsou konečné?
Máme ještě hodně plánů, které chceme zrealizovat. Nad pultem má vyrůst stylová
stříška, stěny plánujeme vyzdobit starými fotografiemi obce. Vše se musí doladit a
zútulnit. Jde nám o to, aby se tu host cítil příjemně.
Co dalšího chystáte pro návštěvníky?
Už brzy začne mistrovství světa v hokeji a my můžeme fanouškům nabídnout sledování zápasů na velkoplošné televizní obrazovce. S příchodem teplého počasí
otevřeme i zahrádku, kde připravíme příjemné posezení pod slunečníky u nových
stolů a lavic. Vyzkoušíme grilování a něco z udírny.
Je možno u vás pořádat také nějaké akce?
Určitě, ať už se jedná o oslavy narozenin a další podobné akce, je možno se i domluvit třeba na zčásti vlastním občerstvení. Případní zájemci nás mohou kontaktovat osobně nebo na tel. 776304943, určitě se dohodneme. Nabízíme také pomoc
obci při organizování některých akcí.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám jménem snad všech občanů mnoho spokojených návštěvníků a těšíme se na další novinky, které si pro nás připravíte.

KŘÍŽOVKA
V tajence se dovíte, na co obyvatelé našich obcí již netrpělivě čekají.

15. června 1975 přestal docházet s poštou na Vyšehorky poštovní
zřízenec Vlastimil Müller. Za roznášku pošty z Líšnice do Vyšehorek si denně počítal 4 hodiny. Poštovní úřad v Pavlově tyto
hodiny proplácel, později ale odmítl, že nesmí proplácet více jak
8 hodin denně. Podle dohody s poštovním úřadem pošta zásilky
doručí vedoucí obchodu Jednota Ludmile Vyjídáčkové, která je potom adresátovi
předá. Občané mají tu výhodu, že mohou v místě doručovat i zásilkové balíky,
které pošta převezme a nemusí s nimi docházet do Mohelnice nebo Pavlova. Od 1.
srpna jsou Vyšehorky přiděleny k poště Mohelnice.
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Zvýšení důchodů:

D

Všem důchodcům byly zvýšeny důchody od 50 do 300 Kč měsíčně a byly zrušeny
daně z vyšších důchodů nad 1000 Kčs. Toto rozhodnutí bylo přijato kladně.
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Vyřešení minulé tajenky:
PLES SDH

K

B

K

S

C

F

Vodorovně:
A - Nádoba u studny
B - Průzor ve zdi
C - Pokušení
D -Výplň okna
E - Vzezření
F - Přístavní hráz
G - Začátek
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POVÍDKA NA POKRAČOVÁNÍ
Chtěli si trochu odpočinout
a pak Jiříka posadit na kamennou lavičku u dveří.
„Sýsku, to, to není Jiřík,
někdo nám ho vyměnil,“ vypískla Ula a hned si dala ruce na ústa. Dionýs se
k němu sehnul, chytil ho za vlasy a zkoumal ve slabém světle tvář. „Cože?“ zeptal
se zbytečně, protože i on si stačil všimnout záměny. Roztřesenou rukou se škrábal
na hlavě, až si vytvořil zčechrané hnízdo ze zbytku vlasů. Opilec se zavrtěl a hlasitě říhnul. Evidentně se mu ulevilo a pokračoval v spánku. „Mno, neměl bych klít,
ale kruci, sebrali jsme úplně jiného pijana,“ zrozpačitěl. „Pojď, mám toho dost,
snad se na vinici už nic nepřihodí,“ znaveně řekl mnich, vzal Ulu kolem ramen
a vykročili do dvora.
Bohužel. Nebylo jim ještě přáno dobré noci, protože se najednou rozrazily dveře od vchodu a z něj jim vstoupil do cesty
sám Heralt. Neudržel rovnováhu a zavěsil se na dveřní křídlo,
které jeho rozkolísaným pohybem vrzalo a rušilo noční ticho.
Ula se Dionýsovi vysmekla a schovala se za odstavený povoz.
Mnich zůstal ochromeně stát. Cítil, jak mu nohy strachem prorůstají do země. Takovou situaci skutečně nečekal. Snažil se
vždy vyhnout přímému kontaktu právě s ním, doslova se mu
vyhýbal obloukem.
„Jdeš jako na zavolanou, Kutno, he,he,“ zašklebil se vlastnímu
vtipu Heralt. „Mám žízeň a ta vaše šmudla kuchyňská tvrdí, že
už nic nemáte. Já dobře vím, že máš vinici! Dej mi napít mnichu svého vína, hned,
rozumíš!!“ panovačný rozkaz v jeho opilém hlase vykreslil v mnichově tváři mučednický výraz. „Ale pane, tobě by určitě nechutnalo, ve sklípku je vynikající medovina a ta je určitě víc hodna vaši milosti,“ snažil se vykroutit, protože jeho víno
bylo bohužel jen octem. „Tááák, mě budeš dávat medoviny a sám si laskáš hrdlo
mokem z pravých bobulí? Dřív než mne popadne vztek, dávám ti ještě jednu šanci
Kutno! Buď mi hned přineseš víno nebo už neuslyšíš ranní kokrhání kohouta, rozumíš?“ zahřměl Heralt, zavrávoral a svou váhou těla vyvrátil definitivně dveře
z pantů. V okamžiku pádu se stačil zachytit za mnichův šat a strhl i jej k zemi.
Žuchlo to jako dva pytle zrní, které spustili z mlatu.
Dionýs se posadil a otřeseně zatřepal hlavou. Oči mu rázem vyslaly mžitky. „Tak
ty ctíš svého pána a chlebodárce, ničemo, okamžitě z něj slez,“ slyšel ten hlas jakoby z dálky. Velmi pomalu zvedal hlavu a zdálo se mu, že se nad ním tyčí jejich
koza Trkna v nadživotní velikosti. Ty křivé nohy, zadek a obří dojné vemeno. Že
by mluvila? Než se stačil vzpamatovat, udeřila ho kopytem do tváře, až opět upadl
na zem. Konečně se tím vzpamatoval.
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DIONÝSOVO VÍNEČKO
Jana Zámečníková

INFORMUJEME

Z VEŘEJNÉHO

ZASEDÁNÍ…

Dne 6. 2. 2014 se konalo veřejné zasedání č. 1/15Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: Z. Koupil
Na tomto zasedání bylo projednáno:
ad 7 Starosta obce seznámil občany s výší a tvorbou Návrhu rozpočtu obce Líšnice na rok 2015. Konstatoval, že na tvorbě rozpočtu se podíleli zastupitelé obce a
jsou tedy seznámení s jeho složením. Návrh rozpočetu byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce. Následně byl návrh rozpočet schválen.
ad 8 Starosta obce požádal zastupitele o schválení úvěru ve výši 4,5 milionů korun na stavbu vodovodu Líšnice. Výše uvedená částka bude použita na pokrytí
podílu obce při budování vodovodu Líšnice. Úvěr bude brán z KB kde má obec
dlouhodobě vedený účet. Zastupitelstvo obce schválilo pořízení úvěru a pověřilo
starostu obce jednáním v KB Šumperk.
ad 9 Starosta seznámil zastupitele a občany s pracemi na obecním domu. Byla
podána informace, že byly provedeny práce na výměně oken a dveří v objektu,
zateplení svislých a vodorovných ploch budovy - mimo zateplení stropu OÚ. Dále
pak informoval o reklamaci na výplň oken na chodbě a dalším harmonogramu prací.
Jako další byla zmíněna akce Výstavba vodovodu v obci Líšnice. Přítomným bylo
sděleno, že jsou již hotovy dvě trasy vodovodního vedení a to cesta okolo Navrátilových a úsek od Kubů po novou hasičskou zbrojnici. Dále pak informace směřovala k úseku od nového vodojemu po vrt u studánky, včetně zprávy o pracích
v lese a dohodě s LČR. Občané se také dozvěděli o chystané akci OÚ ve věci přípojek k jednotlivým nemovitostem – vesnici obejde projektantka a po dohodě
s majiteli jednotlivých nemovitosti zpracuje hromadný plán přípojek pro občany
celé obce.
V dalším pak starosta obce uvedl, že jsou již v plném proudu přípravy na výstavbu
hřiště v Líšnici – prodejní stánek, zábaviště a hřiště pro nohejbal, volejbal …. .
ad 10 Starosta obce předložil zastupitelům tři žádosti o dotace z KÚOK:
a/ příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH Líšnice
b/ dotaci z titulu Program obnovy venkova POV 2015 na opravu střechy
obj.budovy č.66
c/ dotaci z Vodohospodářského fondu KÚOK
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Čl. 4
Kontrola a sankce

Všechny tři žádosti byly následně schváleny a budou tedy podány na KÚOK.
ad 11 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s novým Jednacím řádem zastupitelstva obce Líšnice, který nahrazuje řád z roku 2002. Jednací řád vychází ze
zákona č.128/2000 Sb. o obcích. Nový jednací řad byl následně schválen.
ad 12 Starosta obce předložil ke schválení zastupitelům nový programový dokument obce – Program obnovy venkova na roky 2015 – 2020. Seznámil přítomné
s jeho zněním a dokument byl schválen zastupitelstvem obce.
ad 13 Starosta obce seznámil občany se situací v oblasti likvidace odpadů. Konstatoval, že pro letošní rok zůstávají ceny za svoz a likvidaci odpadů pro občany obce
ve výši 400 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Dále pak informoval o nové povinnosti obce, likvidovat také bio-odpad. Zastupitelstvu obce již tuto problematiku
řeší. Dále pak ještě jednou připomněl občanům možnost bezplatného získání kompostéru pro občany obce smlouvou o zápůjčce s OÚ.
ad 14 Starosta obce seznámil zastupitele a občany s nově vydaným Nařízením obce
Líšnice č.1/2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje na katastrálním území obce Líšnice. Autor tohoto nařízení pan Aleš Plhák pak objasnil přítomným
důvody, které vedly k vydání tohoto nařízení. Bylo také uvedeno, že Nařízení prošlo kontrolou na KÚOK. Nařízení bylo následně schváleno.
ad 15 Různé:
Starosta obce předložil ke schválení Návrh na vyřazení poškozeného a nefunkčního
materiálu
ve výši 240 070,50 Kč. Vyřazeny byly položky materiálu s vysokou hodnotou jako
je rozhlasové vedení, veřejné osvětlení (staré), rozhlasová ústředna aj.. Zastupitelstvo vyřazení schválilo.
Starosta obce informoval přítomné o termínu kolaudace nové požární zbrojnice,
která se uskuteční dne 19.2.2015.
Starosta obce přednesl žádost Farní rady o příspěvek na zakoupení nových varhan
pro kostel na Vyšehorkách. Byla navržena částka 5000 Kč a ta také schválena.
Jako další pak byla předložena každoroční žádost o příspěvek na knihovnickou
činnost na rok 2015 ve výši 2000 Kč i ten byl schválen.
Na konec jednání starosta obce seznámil občany obce s termínem Dne mikroregionu Mohelnicko. Den mikroregionu se koná u nás v Líšnici a to 19.9.2015.
Zápis z veřejného zasedání na www.obec-lisnice.cz
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Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci zařazení do Obecního úřadu Líšnice. Na porušení zákazu podomního nebo pochůzkového prodeje stanoveného tímto nařízením se vztahují zvláštní předpisy,
zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů1 a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů2.

Čl. 5
Druhy zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních akcích v době a místě jejich konání.

Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
1/ Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při
výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být
podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) uložena pokuta až do výše
200.000,- Kč.
2/ Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být
podle zvláštního právního předpisu (§ 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.“

UPOZORNĚNÍ OÚ
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany, kteří ještě nemají uhrazeny níže uvedené
poplatky, aby tak učinili v úředních hodinách na OÚ do konce března. Platí se
poplatky za pravidelný svoz TDO, který je 400 Kč za 1 osobu trvalého pobytu
nebo 400 Kč za stavbu určenou k individuální rekreaci. Osoby, které jsou většinu
roku mimo místo trvalého pobytu za účelem studia, zaplatí částku 200 Kč po prokázání studia potvrzením o studiu. Poplatek za psy činí 50,- Kč za prvního a 100,Kč za dalšího. Vodné se platí dle faktury za odběr vody. Za služby spojené s údržbou hřbitova se vybírá částka 100 Kč.
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Nařízení obce Líšnice č.1 / 2015
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
katastrálním území obce Líšnice
Zastupitelstvo obce Líšnice se na svém zasedání dne 6. února 2015 usneslo vydat
na základě ustanovení § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 zákona o obcích a § 18 odst. 1 a 3
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů toto nařízení:

Obecní ples v opraveném kulturním domě
Mnoho lidí pochybovalo o
tom že se bude letos konat
Obecní ples v tradičním
termínu. K pochybám je
opravňovaly stále probíhající stavební práce na
budově kulturního domu.

Hudební skupina Tóny Konice

A to ani neviděli, jak situace vypadá uvnitř. Ještě týden před plesem
nebyla vyměněna všechna okna. Sál
se naštěstí v předstihu vymaloval
a finišovalo se i s úklidem. Vše se
podařilo a tak mohl v sobotu 9. ledna 2015 starosta obce p. J. Kvíčala
přivítat návštěvníky Obecního plesu.
K tanci hrála skupina Tóny Konice,
kterou v Líšnici spojujeme spíše
s Hasičským plesem. Je asi pravdou,
že výběr hudby se na Obecním
plese stále zkouší….ovšem známá
pravda říká, že nikdy se nezavděčíš
všem, takže Tóny odehrály svoje
maximum a našli si své příznivce
i kritiky. Se svým kulturním vystoupením se představily ve dvou vstupech malé tanečnice ze souboru
V tombole se sešlo přes devadesát
cen pro přímé výhry a přes třicet cen
se losovalo o půlnoci. Vyhrát bylo
možno kromě selete také vysavač,
dárkové koše, drobnou elektroniku,
nápoje a další zajímavé ceny, za
které tímto pořadatelé srdečně děkují sponzorům. Z jídel se podával
guláš a řízky se salátem a u baru
měla opět největší úspěch medovina.
Ples plynul v přátelské atmosféře až
do svého konce někdy nad ránem.

Čl. 1
Účel nařízení
Předmětem tohoto nařízení je zákaz podomního prodeje nebo pochůzkového prodeje na území obce Líšnice s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce
a vytvořit příznivé podmínky pro život obyvatel a návštěvníků obce.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Malé tanečnice souboru

Podomním prodejem
se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů nebo
objektů sloužících k rekreaci.
Pochůzkovým prodejem
se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování služeb, případně i pouhá
nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány fyzickými osobami či zástupci
právnických osob při postávání na veřejném prostranství či jeho obchůzkou a současně nedochází k umístění prodejního zařízení.

Netradiční pohled z nové galerie

Prodejním zařízením
se rozumí jakékoliv zařízení sloužící k prodeji, jehož umístěním dochází k záboru
prostranství, zejména pult, stánek, stojan, vozík.
Automobil, přívěs nebo jiné vozidlo sloužící k prodeji.

Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
Podomní prodej, pochůzkový prodej je na celém území obce Líšnice zakázán.
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Výherce jedné z hlavních cen - vysavače
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ROZHOVOR

K TÉMATU

Jaké novinky na vás čekají v hospodě?

Podomní a pochůzkový prodej je zakázán

Když OÚ v Líšnici neobnovil koncem prosince p. Sládkovi nájemní smlouvu na
pronájem hostince, stálí návštěvníci hospody se názorově rozdělili na dva tábory.
Jedni změnu přivítali a těšili se na lepší časy, druzí se dívali do budoucna s nedůvěrou. Zastupitelé obce vybrali z přihlášených uchazečů nového nájemce, se kterým
podepsal starosta smlouvu na 1 rok. Novým pronajímatelem se stala slečna Veronika Maňurová, za kterou jsem se vypravil poprosit o odpovědi na několik otázek.
Přivítala nás vymalovaná hospoda, stěny mají odsín do žluta, plápolající oheň v
kamnech a hlavně prostory, kde není zakouřeno. Za novým barovým pultem stála
usměvavá mladá slečna.
Mohla byste se ve stručnosti představit?
Pocházím ze severní části našeho kraje
z Mikulovic. Jsem vyučena v oboru
číšník s maturitou. Do Líšnice jsem
přišla z Mohelnice, kde jsem pracovala
jako servírka v restauraci Na náměstí.
Co se v líšnické hospodě od vašeho
příchodu změnilo?
Společně se svým přítelem jsme se
pustili hned začátkem ledna do pilné
práce. Celou hospodu, kuchyňku,
sklad, chodby i záchody jsme chtěli
vymalovat, jenže to jsme netušili, že to nebude „jen“ malování. Vše jsme museli
úplně oškrabat
a v chodbě nechat natáhnout jemnou omítku. Potom teprve
jsme malovali. Ovšem i to přineslo problémy. Kouř se stěn a stropu stále prostupoval, ale zvládli jsme to. V hospodě přibyl vyzděný pult, nové rozvody na pivo, nechali jsme vyrobit nábytek - regály a police na sklo a zboží. Vyměnili jsme osvětlení - stylové lucerny u stropu i na stěnách, zrušili jsme ventilátor ve stěně.
Takže prý se v hospodě nekouří?
Ano, rozhodli jsme se, že vyzkoušíme nekuřácké prostředí. Byla to naše volba
a uvidíme, zda-li správná. Zatím chodí kuřáci kouřit ven a až na výjimky nic nenamítají. Někteří ještě s humorem podotknou, že ušetří, protože vykouří méně. Možná jsme nějakého zákazníka odlákali, ale věřím, že více jsme jich získali. Trend
nekuřáckých hospod je dnes již zcela běžný. Navíc stávající ventilátor byl nedostačující a nová kvalitní vzduchotechnika by byla veliká investice.
Pokračování na str. 11

Určitě jste to všichni zažili na vlastní kůži. Nikoho nečekáte, nic jste si neobjednali
a přesto slušně oblečený cizí člověk zazvonil u vašich dveří. Zdvořile pozdravil,
představil se jako zástupce něčeho, zamával jednoduchým průkazem třeba vytištěným na počítači a začal vám něco nabízet. Choval se při tom suverénně, někdy až
arogantně. Většinou jste mu asi okamžitě poděkovali a návštěvníka rychle vyprovodili od dveří.
Pokud jste ale s odmítnutím jen na chvíli zaváhali, už se nezvaný návštěvník tlačí
do bytu, přesvědčuje vás, že smlouvy, které máte doposud jsou špatné a právě on
je ten váš spasitel. Na důkaz svého tvrzení chce vidět například smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu a v tom okamžiku jste téměř ztraceni. Obchodník si rychle
opisuje vaše údaje a podstrkuje vám k podepsání papír,
který si bohužel pořádně přečtete až po jeho odchodu.
Jedná se o podomní prodej, který u nás vždy existoval.
Bohužel tomu dnešnímu podomnímu prodeji kazí jméno nebezpeční prosťáčci, kteří chtějí rychle zbohatnout
drzostí a agresivitou. Vnucují smlouvy na dodávku
elektřiny a zemního plynu, nebo jiné transakce. Další
nebezpečí hrozí u starších lidí, kteří si prodejce důvěřivě pustí do svého bytu a ti využijí chvilkové nepozornosti a občany okradou.
Ve vašem zájmu doporučujeme nepouštět cizího člověka do bytu, neukazovat mu žádné doklady ani faktury a
nejednat osamoceně. Setkání si naplánujte na dobu,
kdy budete mít vedle sebe příbuzné nebo přátele, a určitě nic nepodepisujte na úvodní schůzce.
Naše obec přikročila ke krajnímu řešení tohoto problému a zastupitelé přijali nařízení o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje. Podrobnosti specifikuje nařízení obce č.1/2015, jejž plné znění je uvedeno pod tímto článkem, dále pak na obecní
vývěsce a internetových stránkách obce. Upozornění na zákaz podomního a pochůzkového prodeje bude umístěn také při vjezdu do obce. Pokud vás přesto nezvaný obchodník navštíví a nerespektuje vaše odmítnutí, zavolejte starostovi obce
na telefonní číslo 737254799. Obchodníkovi potom hrozí pokuta až 200 tisíc Kč,
což stanovuje zákon o obcích.
Věříme, že toto nařízení napomůže k vyřešení problému, který nás všechny obtěžoval a způsobil mnoho nepříjemností.
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