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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK IX.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
není to tak dávno, co jsme přivítali nový rok a již tu
máme jaro. Nevím jak vám, ale mě to utíká nějak moc
rychle.
V dnešním zpravodaji bych se chtěla nejprve poohlédnout
za tím starým rokem, ve kterém nedůležitější akcí byly
oslavy 900 let Líšťan a Košetic, které se podle mého
mínění vydařily a celková částka z rozpočtu se ani
nevyčerpala. Celkové náklady byly vyčísleny na
603 596,- Kč, ale myslím si, že to stálo za to. Ještě jednou bych touto cestou chtěla
poděkovat všem složkám, které se na této akci podílely.
Nebyla to však jediná akce, kterou se podařilo v loňském roce zrealizovat. Dále to
bylo vybudování nového sociálního zařízení v Základní škole, kde škola vyhrála šek
v hodnotě 200 000,- Kč a zbývající částku dofinancovala obec a byla vybudována
obě WC. Bylo provedeno zateplení půdních prostor obecních bytů čp. 55, 115 a 116
v Líšťanech, byla provedena výměna oken a vchodových dveří v KD Líšťany,
vyhotoven lesní hospodářský plán, vypracovány energetické průkazy u všech
obecních budov, položen nový povrch na návsi v Líšťanech, opraveno několik
komunikací.
V letošním roce je v rozpočtu zahrnuto jak já říkám převážně papírování což
znamená zpracování projektů např. na jednotnou kanalizaci do okolních obcí mimo
Líšťan a Luhova, rozšíření čističky odpadních vod v Líšťanech pro vyvážení fekálií
z okolních obcí a pro novou výstavbu, posílení vodárny a připojení dalšího vrtu,
rekonstrukce a vyčištění všech obecních rybníků, dětské hřiště Luhov a Písek, studie
na rozparcelování pozemku p.č. 615/19 v k.ú. Líšťany a jiné. Tyto projekty je nutné
mít připravené pro případné vypsání dotačních titulů. Ovšem i tato papírová činnost
obec značně finančně zatíží. Pevně však doufám, že se nám vše v tomto roce podaří
zvládnout a využít již letos některé dotace.
Závěrem dovolte, abych vám popřála krásné prožití velikonočních svátků, hodně
sluníčka v těchto jarních dnech a mnoho pohodových dnů strávených v kruhu
nejbližších.
Vaše starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 23. 4. 2016






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

Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách a na úředních deskách.
Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu.
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
ODPADY

PSI

550,- 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. 2016
2. pololetí do 30. 9. 2016

SPLATNOST:
do 30. 6. 2016

630,- Kč za nemovitost bez trvalého
pobytu
splatnost do 30. 9. 2016
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:
29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 4. 7. 2016.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
Ještě je k dispozici několik lístků na muzikál Mýdlový princ, který se koná 8. 4. 2016
MC Sluníčko a Kulturní komise pořádá SOBOTNÍ TVOŘENÍ dne 23. 4. 2016
od 15:00 do 17:00 hod.

Dne 28. 5. 2016 se již tradičně uskuteční v Lipně Rybářský den.
Besídka ke dni matek bude 10. 5. 2016
28. 5. 2016 se koná Desetiboj ke dni otců od 15:00 hod, zahrada ZŠ
DĚTSKÝ OVOCNÝ DEN se uskuteční dne 4. 6. 2016 na hřišti v Hunčicích.
Malé ohlédnutí za rokem 2015
V loňském roce se v obci Líšťany a přilehlých obcích narodily 2 děti, zemřeli 4 občané.

Něco málo z veřejného zastupitelstva konaného dne 2. 3. 2016:
- Schválil se dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na mobiliář umístěný v Písku, kde se měnil název
smlouvy.
- Dále se neschválilo přistoupení do Sdružení místních samospráv.
- Schválen prodej části pozemku p.č. 2/5 o výměře 161 m2 v k.ú. Luhov u Líšťan za cenu 70,- Kč/m2
+poplatky spojené s prodejem paní Renatě Maesové.
- Schválen prodej části pozemku p.č. 95/4 v k.ú. Košetice u Hunčic o víměře 60 m2 za cenu 300,- Kc
za m2 + poplatky spojené s prodejem panu Václavu Benešovi.
- Schválen prodej pozemků p.č. 280/5,6,9 v k.ú. Třebobuz za 50,- Kč/m2 + poplatky spojené
s prodejem panu Pavlu Černému.
- Schvaluje prodej části pozemku p.č. 442 v k.ú. Třebobuz za cenu 50,- Kč za m2 a pověřili
starostku vyvěšením záměru.
- Nakonec se neschválil prodej několika pozemků v k.ú. Košetice u Hunčic a v Luhově u Líšťan.

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
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 4. 2016 - 30. 6. 2016
60 let
Arnoštka Humlová, Líšťany
Štěpánka Nechutná, Hunčice
Stanislava Čermáková, Třebobuz
Hana Kleslová, Líšťany
Helena Hašová, Hunčice
65 let
Jan Kabeláč, Líšťany

70 let
Gizela Lehotská, Hunčice
Milena Hoyerová, Líšťany
Václav Brabník, Náklov
75 let
Rudolf Polášek, Líšťany
Pavel Zeman, Písek

Slavnosti svobody Plzeň
5. – 8. května 2016
I tento rok město Plzeň zve na oslavy osvobození
americkou armádou, které jsou již tradicí. Po loňských
velkolepých oslavách 70. výročí konce II. světové války
je letošní ročník vhodnou příležitostí pro změnu celé
koncepce oslav, která však návštěvníky nepřipraví o nic
zajímavého. Tradičně se budou konat pietní akty, beseda s
veterány a nebudou chybět ani oblíbené military kempy
klubů vojenské historie. Svoji účast opět potvrdila
Armáda ČR s ukázkami činnosti aktivních záloh
v DEPO2015, kde zároveň proběhne festival pouličního jídla Street Food Market zaměřený na
typickou americkou kuchyni. Stylovou atmosféru navodí dobová polní kuchyně či rytmus swingu.
Lákavou novinkou bude Ride of Freedom (Cesta svobody), která nahradí tradiční Convoy of
Liberty. Ten byl v posledních letech nedílnou součástí Slavností svobody Plzeň, a v budoucnu bude
do programu zařazen při velkých výročních oslavách. Ride of Freedom projede Plzní v sobotu 7.
května a bude představovat konvoj zhruba 20 – 30 vozidel vojenské historické techniky s čestnými
hosty – válečnými veterány II. světové války. Vyvrcholí tradičním setkáním veteránů s veřejností
na náměstí Republiky.
Divácky atraktivní bude rovněž historická bitva nebo celodenní soutěž „Z Normandie do Plzně“,
určená zvláště rodinám s dětmi.
Součástí letošních oslav bude také spolupráce s Institutem Terezínské iniciativy na projektu Jom hašoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu, který se letos uskuteční kromě jiných měst i v Plzni.
Kulturní program bude jako obvykle probíhat na náměstí Republiky.
Podrobný program bude uveřejněn na www.slavnostisvobody.cz
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