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

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC 2016

ČÍSLO 4

ROČNÍK IX.

Vážení spoluobčané.
Dovolte, abych vám dnes nastínila, na čem obec Líšťany v současné době pracuje a co již stihla vybudovat.
Jak jsem již na začátku roku konstatovala letošní rok je spíše papírování než činnosti. V současné době se
zpracovávají projekty na vyčištění a opravy rybníků v Náklově, Líšťanech a Hunčicích. Stačili jsme
zpracovat projekt na Košetický rybník, kde jsme požádali o dotaci na Ministerstvu zemědělství, kde máme
již potvrzený příslib. V současné době se vede zadávací řízení.
Dále jsme požádali na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého
v Hunčicích, kde jsme byli bohužel neúspěšní, ale podařilo se nám získat dotaci na opravu sochy Sv. Jana
Nepomuckého v Luhově od Ministerstva zemědělství. Z vlastního rozpočtu jsme začali opravovat sochu Sv.
Anny Samotřetí v Lipně.
Dále jsme podali žádost na Ministerstvo zemědělství o dotaci na novou technologii pro vodárnu v Líšťanech.
Začne se zpracovávat projektová dokumentace na připojení třetího záložního vodního vrtu v Líšťanech. Je
zpracována studie na rozšíření ČOV v Líšťanech, kam by se mohly vyvážet i jímky z ostatních obcí, zde se
začne pracovat na projektové dokumentaci.
Obec podala žádost o dotaci na vybudování dětského hřiště v obci Luhov od skupiny ČEZ, kde jsme bohužel
také nebyli úspěšní. Zároveň jsme z vlastního rozpočtu vybudovali dětské hřiště v obci Písek.
Byla provedena nová výsadba u vodní plochy v Líšťanech, kde obec získala dotaci od skupiny ČEZ a ještě
nyní na podzim bude provedena nová výsadba v obci Luhov místo odstraněných kaštanů. Je vydáno územní
rozhodnutí na náves v Luhově a tak obec začne pracovat na stavebním povolení
Obec Líšťany se přihlásila do soutěže „ Vesnice roku 2016“, kde získala diplom za zachování školy z čehož
mam velkou radost již z toho důvodu, že máme v tomto roce 6 prvňáčků což je v posledních letech rekord.
Ještě bych chtěla podotknout, že kapacita Mateřského centra „ Sluníčko je také naplněna a tak si myslím, že
budova ZŠ Líšťany je plně využita.
Závěrem dovolte, abych vám popřála krásně strávený podzim plný barev a ještě hodně toho sluníčka.
Vaše starostka
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 10. 2016 – 31. 12. 2016
60 let
Opatrný Josef, Hunčice
Hanzlíčková Věra, Třebobuz
65 let
Dobrý Václav, Hunčice
70 let
Přibáň Pavel, Líšťany
Bušková Božena, Líšťany
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75 let
Svoboda Jiří, Hunčice
85 let
Baumová Zuzana, Hunčice
90 let
Vyskočilová Marie, Líšťany
92 let
Hora František, Luhov
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Doprava do ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech
Doprava k praktické lékařce bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
úterý 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. a 20. 12. 2016
Odjezd je v 9,00 hod. z Líšťan a v 9,15 hod. z Hunčic, vždy z autobusové zastávky.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU






znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
Odvoz odpadu proběhne v:

 televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
 vyřazené léky
 oleje, olejové filtry
 lednice, mrazáky

sobotu 12.11. 2016

Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu, časový harmonogram bude
vyvěšen začátkem měsíce října. Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI

ODPADY

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

Od 23. 9. 2016 vyváženy každý pátek

SPLATNOST POPLATKU 30. 6. 2016

550,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1. pololetí do 30. 6. 2016
2. pololetí do 30. 9. 2016
630,- Kč za nemovitost (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

KULTURA V OBCI
Obecní knihovna v Líšťanech
Otevírací doba: každé úterý, od 17,00 do 19,0 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
mailová adresa: knihovna.listany@gmail.com
Těšíme se na Vás.
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Revize kotlů na tuhá paliva
Zák 201/2012 §17 odst. 1 pís. h
provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně
způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o
provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.
Cena revize není jednotná, pohybuje se zhruba od sedmi set do dvou tisíc korun. Ovlivnit ji může třeba to,
jak daleko za Vámi musí technik dojet, nebo kolik lidí v dané lokalitě během dne obslouží.
Seznam techniků i s kontakty na ně naleznete http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, nebo na stránkách obce
či na obci.
"Technik kontroluje, jestli je zařízení provozováno správně v souladu s dokumentací, jestli je správně
nainstalováno. A v neposlední řadě řeší, zda je správně připojeno ke spalinovým cestám a podobně,"
vypočítává výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky Mojmír Krátký.
Zdroj: http://moneymag.cz/ekonomika/6930-vsechny-kotle-na-tuha-paliva-musi-jeste-letos-projit-revizi
LÍŠŤANSKO - čtvrtletník obyvatel z katastru obce Líšťany. Vydává OÚ Líšťany, 330 35 Líšťany 77, ZDARMA NEPRODEJNÉ, Redakční rada: Věnceslava Šulová, Jitka Krbcová, Milada Hanzlíková, Eva Chaloupková, Edita
Čuchorová; Kontakt: 377 915 101, ou@listany.cz , kancelar@listany.cz

Oslavy vzniku republiky
28. říjen 2016, Plzeň
K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad, ale i vybraných sportovišť za
symbolických 28 korun nebo zdarma zve město Plzeň v připraveném programu jednodenní akce Plzeňské
oslavy vzniku republiky. Jejím smyslem je každoročně připomenout výročí 28. října 1918, kdy byla na
Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se
začaly psát nové dějiny.
Na programu plzeňských oslav se podílí na tři desítky místních subjektů, které nabízí rozličné vyžití pro
rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka a následně
Průvod světel, který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky.
Změna programu vyhrazena.
www.plzen.eu
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