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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

ČÍSLO 1

ROČNÍK VII.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Vážení spoluobčané.
Přeji Vám všem, kteří právě čtete náš
Zpravodaj, co nejklidněji prožité vánoční
svátky, pevné zdraví a mnoho štěstí a pohody
v novém roce 2014.
Mé přání pro nadcházející rok je stejné jako
loni a to, aby se zlepšily mezilidské vztahy.
To se nám bohužel stále nedaří.
Vaše starostka

!!!

OBECNÍ ÚŘAD LÍŠŤANY BUDE
VE DNECH 23.12. 2013 – 31.12. 2013
UZAVŘEN

!!!

DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH

Doprava k praktické lékařce bude organizována jednou za čtrnáct dní vždy v úterý
a to v těchto termínech:
7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. a 1.4. 2014.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
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POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
ODPADY

PSI

500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby

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

SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2014
2.pololetí do 30. 9. 2014

SPLATNOST:
do 30. 6. 2014

580,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2014
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

TKO 2014 - Svozový kalendář

Vodné a stočné pro rok 2014
Kapacita
vodoměru
(m3/hod)
Do 2,5
Do 6

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Součet
Vodné
Stočné
79,71

37,15
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42,56

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Součet
Vodné
Stočné
86,25
190,9
277,15
151,8
457,7
609,5

Pevná složka stočného
z jiných zdrojů:
2,09 Kč/m3
Ceny jsou včetně DPH
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Základní škola Líšťany
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015
Jako každý rok je čas, kdy mnoho z Vás
přemýšlí, kam zapsat své dítě do školy. Naše
Základní škola v Líšťanech Vám a Vašim dětem
nabízí:
 příjemnou atmosféru bez stresu, agresivity,
šikany
 rodinné prostředí
 individuální přístup pedagogů k Vašim
dětem dle jejich možností, schopností
a rychlosti učení
 větší možnost osvojení si učiva v praxi
 nadstandardní úroveň vyučovacích pomůcek
 větší připravenost Vašich dětí pro řešení
různých situací, které mohou často v dnešní
době nastat
 školní družinu plnou zájmových kroužků a to bez poplatků (provoz do 15.00 hodin, délka provozu se
může upravit dle Vašich potřeb)
 zřizovatel Obec Líšťany vyplácí každému prvňáčkovi PASTELKOVNÉ ve výši 2500,- Kč
Tímto Vás zvu k ZÁPISU do 1. ročníku, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. 2014 od 13.00 hod. do
16.00 hod. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2007 až 31. 8. 2008 a dětí s odloženou školní docházkou. S
sebou vezměte OP a rodný list dítěte.
Při výběru školy Vám přeji správnou volbu!
Pokud zvolíte naší školu, Vaše dítě se určitě nudit nebude.
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Petra Opavová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 1. 2014 - 31. 3. 2014
65 let
Miroslav Ponča, Košetice
Václav Nohejl, Luhov

80 let
Miroslav Venc, Líšťany
Václav Ovsík, Hunčice

70 let
Vojtěch Žigmund, Líšťany
Václav Bušek, Líšťany

85 let
Jiřina Pavlíčková, Hunčice

75 let
Blanka Kunešová, Písek
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
Potřebujete pomoci? Jsme zde pro vás a najdeme společné řešení!
Jste senior nebo člověk se zdravotním omezením, který potřebuje pomoci? Staráte se o rodiče či jiného
rodinného příslušníka, jste pracovně vytíženi a pomohlo by Vám, kdybyste část péče přenechali
profesionálním pečovatelkám? Právě v takové situaci Vám může pomoci naše pečovatelská služba, která se
o Vaši maminku a tatínka postará.
Jsme Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov a naším posláním je
podporovat lidi v nepříznivé sociální situaci a pomoci jim žít důstojně ve svém domově takový život, na
který byli vždy zvyklí.
Naše pečovatelky Vám mohou zajistit teplý oběd a donést Vám ho až domů, mohou Vám nakoupit,
pomoci uklidit v domácnosti, vyzvednout léky v lékárně. Doprovodí Vás také k lékaři či na úřady. Naše
služba dokáže zajistit i péči o lidi, kteří vyžadují intenzivní pomoc druhé osoby, např. při koupání, umývání
na lůžku, přesunu z postele na vozík, při podávání stravy.
Naše organizace spolupracuje s obcí Líšťany, která zprostředkovává pečovatelskou službu pro své
občany. I díky této spolupráci Vám můžeme nabídnout celou škálu námi nabízených služeb.
Více informací na www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 702.

Jak bylo s CPOS v roce 2013?
Blíží se Vánoce a s nimi i konec roku 2013. Stejně jako mnoho ostatních i my bychom se rádi ohlédli za
tím, co se nám v tomto roce povedlo.
Již v březnu jsme se mohli společně setkat na plesu, který pořádalo Centrum pečovatelských
a ošetřovatelských služeb Město Touškov v Kozolupech. A nebyl jediný! Také v roce 2014 bychom Vás
tímto rádi pozvali na náš ples, který se bude konat 15. března. Více informací Vám sdělíme později
prostřednictvím letáků, které budou vyvěšeny na úředních deskách ve všech obcích, kde jsou naše služby
poskytovány.
Rovněž jsme se zapojili do celostátního projektu Týden sociálních služeb a 8. října 2013 jsme otevřeli
dveře Vám všem, kdo by rád užíval naše služby. Nebylo Vás málo, o tom svědčí i rostoucí počet zájemců
o naše služby.
V tomto roce byla také udělována Cena kvality v sociální péči 2013 a naše kolegyně Libuše Tieslová
získala Cenu sympatie. Tímto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru a doufáme, že nadále budete se
službami, které Vám můžeme nabídnout, spokojeni.
Celý tým Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov přeje všem uživatelům
stávajícím i budoucím veselé Vánoce, pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů do roku 2014.
Erika Juklová, koordinátorka středisko Touškovsko
V roce 2013 probíhala v organizaci řada změn, celý tým se snaží o stále vyšší kvalitu poskytované
služby. Výsledkem je zájem o nabízené služby, ale i sponzorské dary, které od Vás dostáváme. Díky paní
Hamplové a městu Město Touškov mohl proběhnout víkendový pobyt všech zaměstnanců a Vánoční
večírek. Velice si vážíme podpory zřizovatele a zejména nás velice těší zájem paní starostky Vilmy
Kunešové, která se zajímá o problematiku sociální práce. Organizace byla zapojena do řady projektů
a podílela se na vydaných publikacích. Pro Plzeňský kraj jsme se stali významní poskytovatelé terénní
pečovatelské služby a byly dotačně podpořeny. Je to pro nás závazek na další rok 2014.
Děkuji všem zaměstnancům CPOS, zřizovateli, Vám klientům pečovatelské služby, všem kteří nás
podporují. Přeji Vám krásné Vánoce, šťastný rok 2014 a hlavně hodně zdraví a splněná přání. Skutečným
dárkem pro nás je Vaše spokojenost.
Lenka Šeflová, ředitelka CPOS MT
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