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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

ČÍSLO 3

ROČNÍK VIII.

OKÉNKO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané
V dnešním zpravodaji bych chtěl několik řádek napsat já místostarosta obce Líšťany. Ještě nikdy jsem do
zpravodaje úvodní slovo nepsal, a tak jsem požádal paní starostku, zda mě v tomto výtisku přenechá svoje
okénko.
Co mě jako místostarostu v současné době nejvíce trápí je, že jsme napadáni na veřejných zastupitelstvech
obce, že občané na tato veřejná zastupitelstva nechodí kvůli nám zastupitelům. Já ovšem slyším jiné názory,
ale samozřejmě každý občan má svůj názor. Dále posloucháme, že máme jako jediná obec tak malou účast,
ale to mohu nyní vyvrátit, jelikož jsme s paní starostkou navštívili několik zastupitelstev v okolních obcích a
byli jsme zděšeni, protože se nám stalo, že jsme na některých byli sami jako hosté.
Další věc, kterou mám na srdci, je přístup některých zastupitelů k veřejným zasedáním. Byli zvoleni vámi
občany a je jim za těžko jednou za tři měsíce přijít alespoň na veřejné zastupitelstvo (u některých nepřipadá
v úvahu ani omluva) a vyjádřit se k probíraným bodům. Navrhoval jsem již, aby těmto zastupitelům byla
odebrána odměna, ale zákon toto neumožňuje. Proto touto cestou vyzývám ty, kterých se to týká, aby se nad
danou věcí zamysleli. Myslím si, že každý kdo kandidoval tak předpokládal, že uspěje a byl na kandidátní
listině z důvodu, že chce pracovat pro obec.
Závěrem bych vás chtěl co nejsrdečněji za celé zastupitelstvo pozvat na připravené slavnosti, které doufám
se vám všem budou líbit a oceníte snahu zastupitelstva s jejich přípravou.
Váš místostarosta

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. 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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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. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10. 2015
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
V měsících červenec a srpen nebude doprava organizována!!!!!
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 7. - 30. 9. 2015
60 let
Dostál Jaroslav, Třebobuz
Boháček Jaromír, Líšťany
Tomanová Antonie, Líšťany
65 let
Zahradníková Anna, Písek
Riant Josef, Košetice

75 let

Krupa Jaromír, Košetice
91 let
Hubková Božena, Líšťany
93 let
Anděl Václav, Hunčice

70 let
Knap Zbyněk, Líšťany
Hanzlíčková Marie, Luhov

MAPKA SLAVNOSTI

ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

Stránka 2

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.

Dětský den v Hunčicích 13. 6. 2015
Program SLAVNOSTÍ 900 let založení Líšťan a Košetic
Hlavní scéna - podium náves
Sobota:
9:30 hod. slavnostní průvod obcí (průvod bude vycházet od ZŠ)
10:00 hod. slavnostní zahájení s představiteli obce + historický šerm, dobové tance a muzika, fakír
10:30 hod. vystoupení ZŠ Líšťany a MC Sluníčko + pasování prvňáčků
11:00 – 12:00 hod. DJ Pražák
11:00 hod. archeologická vycházka po Líšťanech
12:30 – 14:30 hod. vystoupení hudební skupiny „Víla Análka“
12:30 hod. archeologická vycházka po Líšťanech
14:30 hod. archeologická vycházka po Líšťanech
17:30 hod. grilování starostky a vystoupení tanečního kroužku
17:40 hod. archeologická vycházka po Líšťanech
18:00 – 20:00 hod. DJ Pražák
23:00 hod. ohňostroj

Scéna tenisové kurty
15:00 – 17:00 hod. skupina TURBO

Neděle:
9:30 hod. slavnostní průvod obcí (průvod bude vycházet od ZŠ)
10:00 hod. zahájení + historický šerm, dobové tance a muzika, fakír
10:30 – 13:30 hod. DJ Pražák
10:30 hod. archeologická vycházka po Líšťanech
14:00 – 16:00 hod. vystoupení rockové skupiny FIRESTRIKES
14:30 hod. archeologická vycházka po Líšťanech

Scéna tenisové kurty
10:00 – 13:00 hod. vystoupení umělecké agentury ORFEUS s názvem ,,Švejkův c.k. Kabaret“

Scéna u kostela
Sobota:
11:00 hod. GLORIA - dobové tance
11:20 hod. fakír RYTÍŘ KRUŠNÍK
11:30 hod. ČESKÝ LEV- "Přepadení" - šerm
12:00 hod. ELTNIN - gotická hudba
15:00 hod. GLORIA - dobové tance
15:20 hod. fakír RYTÍŘ KRUŠNÍK
15:30 hod. ČESKÝ LEV- "Právo první noci" - šerm
16:00 hod. ELTNIN - gotická hudba
18:10 hod. GLORIA - dobové tance
18:30 hod. fakír RYTÍŘ KRUŠNÍK
18:40 hod. ČESKÝ LEV- "Rytířský turnaj" - šerm
19:10 hod. ELTNIN - gotická hudba

Scéna kulturní dům - sál
20:00 hod. taneční zábava k tanci a poslechu hrají „Toužimáci“

Neděle:
11:00 hod. GLORIA - dobové tance
11:20 hod. fakír RYTÍŘ KRUŠNÍK
11:30 hod. ČESKÝ LEV- "Přepadení" - šerm
12:00 hod. ELTNIN - gotická hudba
11:30 – 12:30 hod. mše – kostel sv. Petra a Pavla
14:30 hod. GLORIA - dobové tance
14:50 hod. fakír RYTÍŘ KRUŠNÍK
15:00 hod. ČESKÝ LEV- "Právo první noci" - šerm
15:30 hod. ELTNIN - gotická hudba

Scéna kulturní dům - sál
14:00 – 16:00 hod. vystoupení hudební skupiny SCHOVANKY

Možno zakoupit pamětní mince s motivem třech oříšků a z druhé strany kostel za 50,- Kč Dále bude možno si na obci
vyzvednout povolení k vjezdu při slavnostech, vše od 15. 6. 2015.
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