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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

ČÍSLO 3

ROČNÍK IX.

PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI
Během školního roku se žáci ZŠ Líšťany neučili jen ve školních lavicích, pravidelně
navštěvovali divadelní představení v MC Sluníčko. Díky finanční podpoře OÚ Líšťany se podařilo
zajistit plavecký výcvik v bazénu Slovany. Ve spolupráci s MŠ Pernarec jsme podnikli i další akce
např. návštěva divadla Alfa v Plzni, exkurze na letiště Líně nebo výlet do ZOO v Plzni. Žáci si také
vyzkoušeli, jak se hraje loutkové divadlo, nacvičili si pohádku „Řípa velká jako Říp“, kterou pak
zahráli všem dětem v MŠ Pernarec.
Spolupráce se všemi byla velice pestrá a chceme v ní i nadále pokračovat.
Novinkou, kterou chystáme pro školní rok 2016 - 2017 je rozšířená výuka Anglického
jazyka již od 1. ročníku.
Na konci školního roku se rozloučíme se 3 třeťáky, kteří odcházejí do ZŠ Všeruby, přejeme
jim hodně štěstí a úspěchů.
Od září nastoupí do naší ZŠ 5 prvňáčků, těšíme se na ně a máme radost, že počet našich
žáků každý rok trochu stoupá.
Všem přejeme krásné prožití prázdninových dní.
Zaměstnanci ZŠ 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
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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:
30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10. 2016
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. 2016
60 let
Vácha Miroslav, Líšťany
Langová Vlasta, Lipno
Sloupová Jiřina, Líšťany
Traxmandl Jiří, Luhov

75 let

65 let
Pavelka Jaroslav, Luhov
Kučera Lubomír, Lipno

92 let
Hubková Božena, Líšťany

Heráková Anna, Luhov
80 let

Krauz Václav, Hunčice

94 let
Anděl Václav, Hunčice

70 let
Bohuslavová Marie, Luhov

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.

Program pouť Líšťany
Sobota:
10:00 hod. Průvod obcí za účasti Švejka (průvod bude vycházet
od ZŠ)
10:30 hod. Vystoupení umělecké agentury ORFEUS s názvem ,,Švejkův c.k. Kabaret“
15:00 hod. Vystoupení hudební skupiny TURBO revival – plzeň
20:00 hod. Pouťová zábava v KD Líšťany hraje skupina Triangl music 2004 - vstupné 50,- Kč
Neděle:
11:30 hod Mše v kostele sv. Petra a Pavla
Po oba dny budou provozovány pouťové atrakce, stánky, občerstvení a jiné.
Bude otevřen kostel sv. Petra a Pavla od 10:00 – 14: 00 hod.
Srdečně Vás zvou pořadatelé!
Změna programu vyhrazena, časy jsou orientační a mohou se měnit!
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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
Knihovna bude v termínech 23. 6., 3. 7. a 10. 7.
z důvodů dovolené uzavřena.
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Město Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA
V době konání 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna bude západočeská metropole
jedním ze čtyř míst v Česku, kde vznikne olympijský park. Hlavní park na Lipně doplní parky v Ostravě,
Pardubicích a v Plzni. Olympijský park Plzeň bude rozmístěn v areálu za OC Plzeň Plaza. V prostoru kolem
amfiteátru vznikne olympijská fan zóna s velkoplošnou obrazovkou, na které budou moci návštěvníci
sledovat přímé přenosy z brazilského Ria, společně fandit českým sportovcům, a sdílet tak atmosféru
největší letošní světové sportovní události. Připraven je bohatý doprovodný program. Prostor parku za řekou
Mží nabídne možnost vyzkoušet si různé sporty pod vedením odborných lektorů v 11 sektorech rozdělených
podle sportovních odvětví. Návštěvníci se tak seznámí s konkrétními plzeňskými sportovními kluby.
Pro děti a mládež jsou ve všedních dnech v období od 8. do 19. srpna připraveny příměstské tábory a
sportovní kempy.
Pořadatelem Olympijského parku Plzeň je statutární město Plzeň, zastoupené Odborem prezentace a
marketingu a Odborem sportu Magistrátu města Plzně.
Bližší informace o přípravách parku, příměstských táborech, sportovních kempech a konkrétním programu
najdete na a www.sport.plzen.eu. Další české olympijské parky představují webové stránky
www.olympijskeparky.cz.
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