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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK VII.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Ráda bych Vás informovala o jedné novince. Obec Líšťany byla upozorněna odborem územního
plánování MěÚ Nýřany a Ing. Arch. Kaskovou, že navržený rozsah zastavitelných ploch bydlení v územním
plánu Líšťany je vysoce nadhodnocen. Proto bylo doporučeno zcela zamítat jakékoliv další požadavky na
rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení nebo smíšené bydlení na celém území obce Líšťany.
Nové zastavitelné plochy bydlení nebo smíšeného bydlení lze schválit jedině v případě, kdy by se jednalo
o výměnu za zrušení nějaké části dříve schválené zastavitelné plochy pro bydlení.

Vaše starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

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 26.4. 2014
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.
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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

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:
1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 8.7. 2014.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.

Obec Líšťany pořádá ve čtvrtek 17.4. 2014 zájezd na večerní divadelní představení
v Divadle Na Fidlovačce v Praze.
Cena 500,- Kč (vstupenka + doprava)
Informace na tel. čísle 377 915 101. V případě zájmu se hlaste na OÚ Líšťany do 31.3. 2014.
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BODYFORMING, cvičení pro každého
Každé pondělí a středa od 19:00 do 20:00 hod.,
v tělocvičně ZŠ Líšťany
Kontakt: petrasulova@email.cz, tel. 606 59 86 36

Rybářský kroužek pro děti od 15 let
(pořádá Sdružení Všerubský Hrouzek)
Každá neděle od 14:00 do 16:00 hod.
Kontakt: Petr Molcar, Všeruby 97, tel. 605 017 002 odpoledne

„Klub dětského čtenáře“ pro děti od 1. třídy
- čtení na pokračování
- kreslení a výroba z Kera hmoty
- ceny pro šikovné čtenáře
Každá sudá středa od 17:00 hod v Knihovně v Líšťanech
Kontakt: edita1971@seznam.cz, tel.: 608 25 49 58

Obecní knihovna v Líšťanech
Každá sudá středa od 16:00 do 19:00 hod.,
na adrese Líšťany 60.
K dispozici je cca 3 200 knih pro děti i dospělé čtenáře.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 4. 2014 - 30. 6. 2014
60 let
Štěpánka Hanzlíková, Líšťany
Vilém Čermák, Třebobuz
Miroslav Příplata, Luhov
Anna Langová, Líšťany
Miloslav Hakr, Hunčice
65 let
Jiří Bouzek, Luhov
Jaroslav Jeřábek, Luhov
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Petr Hanzlík, Líšťany
Ladislav Zdychynec, Líšťany
70 let
Anna Maršálková, Písek
85 let
Jaromír Boháček, Náklov
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NABÍDKA PRO ZEMĚDĚLCE
Dovolte nám, abychom se představili. DOMOZA projekt s.r.o.
je společnost působící v Plzeňském kraji v oblasti dotačního
managementu a veřejných zakázek.
Náš tým s bohatými zkušenostmi Vám nabízí pomocnou ruku
v těchto oblastech:
ANALÝZA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU – zdarma s Vámi zkonzultujeme
Váš záměr a Vaše přání a navrhneme vhodná řešení pro možnost získání
dotace.
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI – důkladně a kvalitně připravíme
a předložíme Vaši žádost včetně povinných příloh – studií proveditelnosti,
finančních analýz, podnikatelských záměrů,…
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTU V DOBĚ REALIZACE –
zajistíme Vám kompletní administraci úspěšného projektu – předkládání
monitorovacích zpráv, změn, žádostí o platbu,…
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTU V DOBĚ UDRŽITELNOSTI –
postaráme se o Váš projekt i po proplacení dotace.
REALIZACE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ – komplexně připravíme
a zorganizujeme výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění či dle pravidel poskytovatele dotace a to včetně
zadávací a kvalifikační dokumentace. Jsme schopni realizovat zadávací řízení
na stavební práce, dodávky i služby jakéhokoli rozsahu.

VYUŽIJTE AKTUÁLNÍ MOŽNOST DOTACÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
Dotaci lze získat na pořízení:
manipulátory, čelní nakladače, škrabáky, automatizované lopaty na vyhrnování mrvy ze stájí,
pluhy, rozmetadla na zapravení hnoje do půdy,
cisterny s aplikátory - vlečené hadice, vlečené botky, injektory, plošný rozstřik (plošný rozstřik lze
i včetně pluhu či diskového podmítače) na zapravení kejdy do půdy.
Výše dotace a kdo o dotaci může žádat:
35- 55 % (podle velikosti podniku)
určeno pro zemědělské podnikatele - chovatele skotu či prasat ve stájovém prostředí
O DOTACI LZE ŽÁDAT POUZE DO 15. 4. 2014, PROTO NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT

KONTAKT
+ 420 725 005 891 • konvalinkova@domoza-projekt.eu • Pražská 84/15, 301 00 Plzeň
www.domoza-projekt.eu
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