ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2013

ČÍSLO 4

ROČNÍK VI.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
V dnešním zpravodaji bych Vás chtěla informovat o blížících se předčasných volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 25. a 26. října 2013.
Volby se uskuteční:
v pátek 25.10. 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 26.10. 2013 od 08,00 hodin do 14,00 hodin
Volební místností bude opět obřadní místnost Obecního úřadu Líšťany.
Občané, kteří by se rádi zúčastnili voleb, ale v termínu voleb nebudou v naší obci, mají možnost požádat
o voličský průkaz. Na ten je pak možné volit v kterékoliv volební místnosti. O voličský průkaz lze požádat
v listinné podobě (vzor žádosti na www.listany.cz) opatřené úředně ověřeným podpisem voliče do
18.10. 2013. Osobně lze požádat do 23.10. 2013. Voličské průkazy budou zasílány na určenou adresu nebo
vydávány voliči, popř. zmocněnci, který se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem, od 10.10. 2013 do
23.10. 2013. Podle §8 odst. 2 písm. f) zák. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění je ověření
podpisu pro účely využití volebního práva bez poplatku.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Telefonní
číslo, na kterém můžete požádat o hlasování do přenosné volební schránky, je 377 915 101.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději do 24.10. 2013 nebo budou k dispozici ve
volební místnosti.
Přeji Vám ve volbách šťastnou ruku.
Vaše starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Divadelní představení komedie Bláznivý den aneb Figarova svatba
Obec Líšťany má posledních několik vstupenek na večerní činoherní divadelní představení Bláznivý den
aneb Figarova svatba, které se uskuteční 7.10. 2013 ve Stavovském divadle.
V hlavních rolích této klasické francouzské komedie podle Pierre-Augustina Caron de Beaumarchais se
představí Miroslav Donutil, Richard Krajčo, Kateřina Winterová a další…
Cena vstupenky vč. dopravy je 550,- Kč, takže pokud máte zájem, volejte na tel. č. 377 915 101.

Doprava do ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech
Doprava k praktické lékařce bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
úterý 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. 10.12. a 17.12. 2013
Odjezd je v 9,00 hod. z Líšťan a v 9,15 hod. z Hunčic, vždy z autobusové zastávky.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU






znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky

 televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
 vyřazené léky
 oleje, olejové filtry
 lednice, mrazáky

Odvoz odpadu proběhne v:

sobotu 12.10. 2013
Sběrné místo:
HUNČICE - před hřištěm od 10.55 do 11.05 hod.
LÍŠŤANY - u samoobsluhy od 11.10 do 11.25 hod.
NÁKLOV – na návsi u kapličky 11.30 do 11.40 hod
LUHOV - mezi sýpkou a vinárnou od 11.45 do 11.55 hod.
TŘEBOBUZ - na návsi u rybníka od 12.00 do 12.10 hod.
LIPNO - před farmou od 12.15 do 12.25 hod.
PÍSEK - u obecní studny od 12.30 do 12.40 hod.
KOŠETICE - na návsi od 12.45 do 12.55 hod.
Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu.
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI

ODPADY

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

Od 13.9. 2013 vyváženy každý pátek

SPLATNOST POPLATKU 30. 6. 2013

500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2013
2.pololetí do 30. 9. 2013
580,- Kč za nemovitost (splatnost do 30. 9. 2013)

Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na účet obce č. 57 23 371/0100, při platbě uvádějte
variabilní symbol nemovitosti.
Variabilní symbol se skládá z kódu části obce a čísla popisného nebo evidenčního, osoby trvale bydlící
napíší nejdříve číslici 2 (např. 210577 – pro nemovitost Líšťany 77)
Kódy částí obce:
101 Hunčice
102 Těchoděly
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz
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KULTURA V OBCI

Obecní knihovna v Líšťanech
Otevírací doba: každou sudou středu, od 16,00 do 19,00 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Těšíme se na Vás.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 10. 2013 – 31.12. 2013
60 let
Kamínková Libuše, Líšťany 125
Hakrová Anna, Hunčice 9
Koša Václav, Líšťany 97
Lomberská Jaroslava, Třebobuz 26
Sazamová Marie, Líšťany 17
Rajdlová Jaroslava, Košetice 33

65 let
Huml Jiří, Líšťany 87
Sviták Miroslav, Líšťany 116
Trhlíková Marcela, Třebobuz 152
Dlugošová Anna, Hunčice 32
Houšková Věra, Písek 10

70 let
Demjan Jan, Třebobuz 3

75 let
Dezortová Věra, Košetice 4

85 let
Hanzlíková Blažena, Líšťany 67
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Ochrana dřevin rostoucích mimo les – když se kácí, je třeba i sázet
Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením bez ohledu na jejich druh a původ.
Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo
bezprostředně či následně vede k jejich odumření.
Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.
Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou
rozhodnutí. Zákon také stanovuje výjimky, kdy povolení není třeba (§ 8 odst. 2, 3 a 4 zákona.
Ministerstvo životního prostředí v souladu se zmocněním § 8 odst. 3 stanovilo vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, pro jejichž kácení není povolení
třeba. Jedná se např. o kácení dřevin na zahradách. Zahradou je pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocení a nepřístupný veřejnosti.
Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.
Povolení ke kácení může být podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody vydáno jen ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody musí ve správním řízení objektivně posoudit
a náležitě odůvodnit, zda zájem vlastníka na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejich zachování. Úřad
přitom váží funkční a estetický význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, aby
mohl rozhodnout, zda pokácení dřevin povolí.
Posouzení významu dřevin zároveň slouží ke stanovení náhradní výsadby za kácení. Náhradní výsadba má
kompenzovat ekologickou újmu způsobenou kácením a tu nelze prakticky odvodit jinak, než z posouzení významu dřevin.
Funkční a estetický význam nelze zaměňovat se sadovnickými kritérii. I poškozený či dožívající strom může být esteticky
hodnotný a být cenným biotopem. Porost zahradnicky bezcenných náletových dřevin může výrazně zlepšovat mikroklima.
Podstatný je i kontext dřeviny. Význam dřevin je nutné posuzovat jednotlivě. Ukládání kompenzačních opatření
k odstranění ekologické újmy způsobené povoleným kácením upravuje § 9 zákona o ochraně přírody a to formou
stanovení náhradní výsadby. Náhradní výsadba by neměla být veřejností vnímána jako trest za kácení, náhradní
výsadba je činitelem, který legálně kompenzuje vzniklou ekologickou újmu. Náhradní výsadba se ukládá zároveň
s rozhodnutím o povolení kácení, a aby měla smysl, měla by být doplněna i uložením povinnosti péče o dřeviny. Zákona
o ochraně přírody nechává v ustanovení § 9 na úvaze úřadu, jestli vůbec kompenzace stanoví. Protože ale úřad
v daném případě střeží především veřejný zájem na ochraně životního prostředí, je nutné stanovit náhradní výsadbu
téměř vždy. Úřad také stanoví počet, druh, kvalitu sazenic a stanoví péči o vysazené dřeviny.

Co umí stromy
Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí a dnes, v době velkého znečištění životního prostředí,
jsou stále důležitější.
Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst a obcí vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují
prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí odtrženém od přírody
umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání ročních dob, jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou
českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně přímo ohrožuje lidské zdraví.
Stromy umí filtrovat vzduch – kdy vegetace působí jako přirozený filtr škodlivých látek v ovzduší.
Stromy umí zlepšovat kvalitu vzduchu – kdy zvlhčují vzduch a zlepšují tím jeho kvalitu z hlediska lidského zdraví. Zároveň
některé z dřevin dovedou do svého okolí uvolňovat silice, které hubí nebezpečné choroboplodné zárodky.
Stromy umí vyrovnávat teplotní extrémy – kdy v zimě brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným
ztrátám, protože zmírňují proudění studeného vzduchu. V létě naopak vegetace ochraňuje své okolí lépe a efektivněji než veškerá
klimatizační zařízení. Vzrostlý, vodou dobře zásobený strom může během jednoho dne odpařit až 400 litrů vody, a z ovzduší tak
odčerpá téměř 280 kWh tepelné energie. Pod stromy lze proto ve dne naměřit až o 3°C nižší teplotu než v okolí, v noci naopak
teplotu o tři stupně vyšší.
Stromy vytvářejí kyslík – kdy vzrostlý strom vyrobí takové množství kyslíku, že by teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání
nejméně deseti lidí.
Stromy tlumí hluk – kdy zeleň funguje jako protihluková bariéra. Díky členitému povrchu může na frekventovaných ulicích
snižovat hluk na přijatelnější míru, přitom platí, že čím hustší a širší porost, tím je jeho efekt na tlumení hluku výraznější. Proto
taková snaha umisťovat co nejvíce zeleně do uličních prostor, předzahrádek a zahrad.
Stromy utvářejí krajinu –kdy význam stromů si už uvědomovali naši předkové přinejmenším od renesance, kdy datujeme
začátek přechodu od krajiny obývané a využívané, ke krajině utvářené, komponované, krajině kulturní. Vysazovaná stromořadí, ale
i vysazování jednotlivých stromů zajišťovaly stavebním objektům dominantní místo v krajině. Byly působivým doplňkem krajiny
i sídel.
Stromy jsou posledním zbytkem přírody v sídle – kdy zeleň v sídle takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené
rytmy, zejména střídání ročních období. Zelené plochy jsou místem ke sportování, odpočinku, relaxaci, stromy jsou zdrojem
inspirace a estetických požitků.
Strom je biotopem – kdy tento vytváří prostředí pro život dalších, na něj vázaných druhů rostlin a živočichů. Stromy slouží jako
útočiště pro ptáky a pro hmyz jako nezbytné složky a nezbytnou součást přírody pro život člověka.
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