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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK VIII.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
jsme na začátku roku 2015, který je pro naši Obec tak trochu vyjímečný. Mnozí z Vás jistě ví, že
v historických dokumentech se obec Líšťany objevila poprvé v zakládající listině kladrubského kláštera
v roce 1115 což znamená, že naše obec by měla v tomto roce oslavit 900 let.
Obec Líšťany k tomuto výročí bude pořádat oslavy, které Rada obce Líšťany určila na 27. a 28. června
2015. Připravuje se bohatý program, který doufám uspokojí každou věkovou kategorii. Pro naše občany
budou připraveny letáčky s celkovým programem a pozvánkou. Doufám, že se Obci oslavy vydaří již z toho
důvodu, že to není zrovna malý úkol a každý kdo se jich zúčastní bude spokojený.
V sobotu jsme přivítali první jarní den a tak mi dovolte abych Vám popřála hodně slunečních dní a krásné
prožití Velikonočních svátků.
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 25.4. 2015
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.

ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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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. 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:
14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7. 2015.
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.
V první polovině měsíce června se bude již tradičně konat dětský den v Hunčicích na hřišti. Vše
bude ještě upřesněno.
MC Sluníčko a ZŠ Líšťany pořádá
besídku pro maminky ke Dni matek
Úterý 5.5.2015 od 16,00
sál KD Líšťany
Dále Vám připomínáme vystoupení Veselé trojky 28.3.2015 v KD Hunčice!!!!
Malé ohlédnutí za rokem 2014
V loňském roce se v obci Líšťany a přilehlých obcích narodilo 12 dětí zemřeli 4 občané. Do
svazku manželského vstoupily 3 páry.
Celkem má Obec Líšťany 725 trvale přihlášených obyvatel, z toho je 167 dětí do 18 let a 135
obyvatel důchodového věku.
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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Základní škola a Mateřské centrum Sluníčko
v úterý 31.3.2015 pořádá v prostorách základní
školy Líšťany 9

Velikonoční posezení s rodiči
a velikonoční dílničku
Rybářský kroužek pro děti do 15 let
(pořádá Sdružení Všerubský Hrouzek)
Od 1.4.2015 každou neděli ve Všerubech na lagunách
od 14:00 do 16:00 hod.
Předem domluvit!!!
Kontakt: Petr Molcar, Všeruby 97, tel. 605 017 002 odpoledne

Obecní knihovna v Líšťanech
Každou neděli od 16:00 do 17:30 hod.,
na adrese Líšťany 60.
K dispozici je přes 3 000 knih pro velké i malé čtenáře.
mailová adresa: knihovna.listany@gmail.com

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 4. 2015 - 30. 6. 2015
60 let
Stanislav Remeš, Líšťany
Václav Lang, Lipno
Václav Smejkal, Líšťany
Miroslav Rozsypal, Líšťany
65 let
Zdeňka Pavlíčková, Hunčice
Miloslav Nechutný, Hunčice

75 let
Jaroslava Rumplíková, Luhov
80 let
Jan Hájek, Líšťany
85 let
Božena Kliková, Hunčice
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Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
30. dubna – 6. května 2015
70. výročí osvobození města americkou armádou
oslaví Plzeň letos již po dvacáté páté od roku 1989
svobodně. V prvním květnovém týdnu se město
ponoří do atmosféry května roku 1945. Tu budou
vytvářet vojenské historické tábory, swingová
hudba i lidové veselice, výstavy, scénky
připomínající osvobozovací akce, i tradiční pietní akty. V neděli 3. května se můžete
těšit na Convoy of Liberty, kolonu vojenských historických vozidel, která letos
představí více než 300 vozidel. V koloně se již tradičně svezou i samotní veteráni,
kteří jsou hlavními hosty Slavností svobody Plzeň.
Pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona
Setkání s americkými a belgickými veterány a jejich rodinami
Prezentace české a americké armády (Armádní střelecký stadion Lobzy):
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje
Military kempy s ukázkami zbraní, vojenské techniky a života v táboře:
výcvik vojáků a údržba zbraní, polní kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní věci, dobové kostýmy
Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd pátek 1. května, plochá dráha Borská pole:
Nejlepší kapela amerického jižanského rocku vystoupí poprvé v České republice
Convoy of Liberty neděle 3. Května:
Přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR
Patton Memorial Pilsen:
Unikátní expozice v ČR věnovaná americké armádě
Kulturní program navozující atmosféru května 1945:
Lidové veselice a tančírny
Dobová i současná hudba (swing, jazz, současná folková a rocková scéna)
Program Českého rozhlasu
Originální slavnostní večer připomínající oslavy osvobození v květnu 1945
Fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky
Historické scénky
Dobové trhy
Slavnosti svobody, 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
Z Normandie až do Plzně ….
kontakty:
Magistrát města Plzně
Odbor prezentace a marketingu
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
www.slavnostisvobody.cz
www.facebook.com/Slavnostisvobody
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Turistické informační centrum města Plzně
náměstí Republiky 41, 301 00 Plzeň
Email: info@visitplzen.eu
Telefon: +420 378 035 330
www.visitplzen.eu
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