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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

ČÍSLO 1

ROČNÍK VIII.

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 2015.
Mé přání pro nový rok je, aby se
práce nového Zastupitelstva obce dařila
a podařilo se nám vykonat mnoho
prospěšné práce pro Vás naše občany.
Vaše starostka

!!!

OBECNÍ ÚŘAD LÍŠŤANY BUDE
VE DNECH 22.12. 2014 – 2.1. 2014 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:
6.1., 20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3. a 31.3. 2015.
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. 2015
2.pololetí do 30. 9. 2015

SPLATNOST:
do 30. 6. 2015

580,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2015
Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na účet obce č.
variabilní symbol nemovitosti.

57 23 371/0100, při platbě uvádějte

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 2015 - Svozový kalendář

Vodné a stočné pro rok 2015
Kapacita
vodoměru
(m3/hod)
Do 2,5
Do 6

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Součet
Vodné
Stočné
80,75

37,79
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42,96

Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
Součet
Vodné
Stočné
97,75
212,75
310,50
172,50 517,50
690

Ceny jsou včetně DPH
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Základní škola Líšťany
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2015/2016
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 2 500,- Kč
Tímto Vás zvu k ZÁPISU do 1. ročníku, který se uskuteční v úterý 20.1.2015 od 13.00 hod. do
17.00 hod. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2008 až 31. 8. 2009 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. 2015 - 31. 3. 2015
65 let
Vladislav Rybníček, Líšťany
Miloslav Vácha, Líšťany
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Irena Kabelková, Košetice
Marie Honzíková, Náklov
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
„Umíme pomáhat a nacházíme pro Vás řešení.“
Vážení čtenáři,
držíte v ruce poslední vydání obecního zpravodaje Vaší obce a také my bychom Vás v
souvislosti s nadcházejícím koncem roku rádi informovali o tom, jak uplynulý rok proběhl
v naší organizaci.
V březnu jsme se mohli společně setkat na druhém ročníku plesu CPOS. Velká účast
svědčí o tom, že ples je vítanou společenskou událostí, ze které se pomalu stává tradice. Ani
v nadcházejícím roce tomu nebude jinak. Třetí ročník plesu pořádaného Centrem
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov proběhne dne 7. března 2015 již
tradičně v kulturním domě v Kozolupech. Podrobnější informace o plese budou
v dostatečném předstihu k dispozici prostřednictvím obecních vývěsek obcí, ve kterých
služby poskytujeme a našich webových stránek.
V roce 2014 se naše organizace zapojila do několika projektů. Jedním z nich byl
Týden sociálních služeb. Jedná se o celorepublikovou akci, při které jsou široké veřejnosti
představovány jednotlivé sociální služby. V rámci Týdne sociálních služeb se dne 6. října
2014 otevřely dveře našich zařízení a zájemci o naše služby, i široká veřejnost, měli
možnost získat více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje.
Dalším projektem, kterého jsme se zúčastnili, byl projekt Plzeňského kraje
Informovaný senior. Pro uživatele našich služeb, i pro širokou veřejnost byla připravena
série přednášek. Účastníci byli na přednáškách seznámeni s pravidly bezpečného chování –
dozvěděli se užitečné informace z oblasti finanční a počítačové gramotnosti, sebeobrany a
první pomoci. Pro každého účastníka byl připraven drobný dárek.
Bezesporu největším úspěchem naší organizace v končícím roce bylo získání Ceny
kvality v sociálních službách. Tuto cenu již devět let uděluje ve spolupráci s Radou kvality
ČR redakce časopisu Ošetřovatelská péče. Naše organizace získala toto prestižní ocenění
v kategorii terénních sociálních služeb pro seniory. Zároveň také byla oceněna jedna
z našich pracovnic. Paní Jiřina Stiborová, která pracuje ve středisku Všeruby, získala
ocenění Cena sympatie. Získání uvedeného ocenění je pro naši organizaci velkým úspěchem
a zároveň obrovským závazkem do budoucna.
Tímto bychom rádi poděkovali našim klientům, zaměstnancům, zřizovateli a všem,
kteří nás podporují.
Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné
zdraví a mnoho spokojenosti nejen v osobním životě.
Mgr. Ivana Vanišová
koordinátorka střediska Touškovsko
Více informací o naší organizaci a službách, které poskytuje, najdete na našich webových
stránkách www.pecovatelskasluzba.cz nebo na telefonu 774 483 702.
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