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ROČNÍK VII.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce Líšťany na svém jednání dne 6. července 2014 schválilo příspěvkovou organizaci
„MATEŘSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO“.
Toto zařízení by mělo být v provozu od 1.8. 2014 a bude poskytovat hlídání dětí na pravidelné
a dlouhodobé bázi s cílem podpořit zaměstnanost rodičů předškolního věku. Mateřské centrum bude
poskytovat především výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních
a hygienických návyků přiměřených věku. Dětičky se budou lépe adaptovat v prostředí mimo domov
a přirozeně se budou připravovat na vstup do většího kolektivu.
Prostory pro mateřské centrum budou zajištěny v naší Základní škole. Tyto prostory vybaví Obec
Líšťany potřebným zařízením, na které obdržela i dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje (odbor
sociálních věcí) ve výši 80 000,- Kč. Na ostatní finanční zajištění uvolnila Rada obce Líšťany z rozpočtu na
rok 2014 částku 500 000,- Kč, což by mělo pokrýt náklady do konce tohoto roku. Nové Zastupitelstvo obce
bude muset do rozpočtu Obce Líšťany na rok 2015 zahrnout předpokládanou částku na provoz podle
skutečných nákladů, které vzniknou z poměrné části (8 – 12/2014) letošního roku.
Mateřské centrum „SLUNÍČKO“ bude vybaveno zařízením na 20 dětiček a potřebnými pomůckami na
volnočasové aktivity (např. hračky). Zároveň bych však chtěla požádat rodiče o spolupráci, která by Obci
velice pomohla. Prosím, mohli byste nám věnovat hračky, které již vaše děti nepotřebují a v Mateřském
centru by jistě ještě našly uplatnění.
Mateřské centrum mohou navštěvovat děti ve věku od 2 do 5 let. Toto zařízení nemohou navštěvovat
děti předškolního věku, jelikož musí mít poslední rok v zařízení MŠ. Dále mateřské centrum budou moci
navštěvovat i rodiče s menšími dětmi, které by se zapojili do volnočasových aktivit mateřského centra.
Nebude zde podmínka, že děti musí navštěvovat mateřské centrum pravidelně každý den nebo celodenně.
Dítko může navštěvovat mateřské centrum jen určité dny v týdnu nebo dopoledne, odpoledne podle toho jak
to bude vyhovovat rodičům. Rodiče budou mít též možnost využít i jednorázové hlídání za určený poplatek.
Poplatky v tomto centru by se podle odhadu měly pohybovat od 1 000,- Kč až 1 200,- Kč podle toho zda
budou rodiče vyžadovat stravování v centru nebo ne. Jinak by si dětičky nosily svačinku buď jednu, nebo
dvě podle toho, zda by v centru byly jen půl dne nebo celý. Provozní doba by se určila po domluvě s rodiči.
V mateřském centru budou pracovat dvě vychovatelky, jedna zároveň jako ředitelka.
Zároveň bych Vás chtěla tímto informovat, že v nejbližší době bude Obec Líšťany zveřejňovat několik
inzerátů na obsazení pracovních míst v Mateřském centru SLUNÍČKO i na OÚ Líšťany. Podrobné
informace budou zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce www.listany.cz. V případě
Vašeho zájmu pečlivě sledujte tyto zdroje.
Vaše starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V Líšťanech na návsi je umístěný kontejner na textil. Pokud se osvědčí, bude umístěn i do
dalších obcí.
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:
2.9., 16.9., 30.9., 14.10. a středa 29.10. 2014
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 6. 2014 - 30. 9. 2014
65 let
Knapová Jarmila, Líšťany
Raunerová Anna, Líšťany
Riant Karel, Líšťany
Schuldesová Božena, Líšťany

90 let
Hubková Božena, Líšťany
92 let
Anděl Václav, Hunčice

70 let
Opatrný Alois, Líšťany
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.

Pozvánka
na setkání seniorů nad 60 let,
které se koná
v sobotu 21.6. 2014
od 14:00 hod
v KD Hunčice
Program a občerstvení
na celé odpoledne zajištěno.

Srdečně zve Obec Líšťany
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OSLAVY VÝROČÍ TJ SOKOL HUNČICE
TJ Sokol Hunčice v letošním roce slaví 65. výročí od svého založení
Při této příležitosti pořádá v sobotu 28.6. 2014 oslavy
Program:

13:00 hod

Fotbalové zápasy členů TJ Sokol
Vstupné dobrovolné

20.00 hod

Taneční zábava v KD Hunčice
Živá hudba, bohatá tombola
Vstupné 50,- Kč

Jsou zváni všichni členové a ostatní příznivci Sokola
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