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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK X.

Krásné, klidné, velikonoční
svátky a dětem bohatou
nadílku
přejí zaměstnanci
Obce Líšťany
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 22. 4. 2017






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.

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:
11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7. 2017.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
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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. 2017
2. pololetí do 30. 9. 2017

SPLATNOST:
do 30. 6. 2017

630,- Kč za nemovitost bez trvalého
pobytu
splatnost do 30. 9. 2017
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

Zápis do 1. Třídy ZŠ Líšťany
Zápis do 1. třídy proběhne v pondělí 3. 4. 2017 od 13:00 – 17:00 hod. Týká se to dětí narozených
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Co vzít sebou: rodný list dítěte, váš občanský průkaz (obé nezbytně
nutné).
KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
ZŠ Líšťany a MC Sluníčko pořádají dne 10. 4. 2017 od 16:00 do 18:00
VELIKONOČNÍ JARMARK A DÍLNIČKU v prostorách ZŠ Líšťany
DĚTSKÝ HUDEBNÍ DEN se uskuteční na hřišti v Hunčicích koncem června
nebo začátkem července a datum bude upřesněno na plakátkách.
Již tradičně se 1. 7. 2017 v Hunčicích bude konat FORMANSKÝ DEN
Malé ohlédnutí za rokem 2016
V loňském roce se v obci Líšťany a přilehlých obcích narodily 5 děti, zemřeli 2 občané.

Něco málo z veřejného zastupitelstva konaného dne 15. 3. 2017:
- Zastupitel pan Radek Kamínek podal rezignaci a místo něj nastoupila 1. náhradnice Lada Bouzková
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- Byla odvolána starostka, hned byl zvolen nový starosta pan Václav Huml, místo starosta pan Pavel
Randa, radní Ladislav Tříska a členka finančního výboru Lada Bouzková.
- Byl schválen výsledek výběrového řízení na rekonstrukci úpravny vody v Líšťanech.
- Byla přijata dotace od Ministerstva zemědělství na rekonstrukci rybníka v Košeticích.
- Schváleny smlouvy na školské obvody MŠ s obcí Pernarec a městem Všeruby.
- Schválen prodej zahradního traktůrku Mc Culloch M125-97TC obálkovou metodou a vyvolávací
cena činí 10 000,-Kč.
- Přijalo závazky spojené s pozemky, které převádí na obec Státní pozemkový úřad.
2

- Schválil se odkup části pozemku p.č. 118/2 v k.ú. Líšťany za cenu 600 m .
2

2

- Pak byl schválen prodej pozemků p.č. 583/14 1000 m v k.ú. Lipno u Hunčic, p.č. 4/3 19m , 312/11
2

2

2

10m , 4/4 9 m a 4/6 252 m v k.ú. Třebobuz, části p.č. 95/4 v k.ú. Košetice u Hunčic a p.č. 583/2
v k.ú. Lipno u Hunčic.

Obecní knihovna v Líšťanech
Každé úterý od 17:00 do 19:00 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. 2017 - 30. 6. 2017

60 let
Pavelková Gertruda, Luhov
Bezděk Pavel, Líšťany
Březková Helena, Líšťany
Malatová Jana, Náklov
65 let
Lomberský Václav, Třebobuz
Hora Jindřich, Luhov
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70 let
Rada František, Líšťany
Jílek Pavel, Košetice
75 let
Dlugoš Jan, Hunčice
80 let
Husníková Terezie, Líšťany
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Slavnosti svobody Plzeň
- osvobození americkou armádou
5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8. května připomenou
Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května
roku 1945. Osobitý fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou
vojenských kempů, poznat dobovou techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky
výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i obyvatel. Program rovněž
nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky bojů, americkými a belgickými válečnými
veterány, a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16.
obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské
ubikace. Proluka v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády,
jejíž historie sahá až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také
oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního
života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním
domem Peklo navodí atmosféru současné americké armády především expozicí pěchoty a
výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými
ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za Plazou. I letos
v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu bude
pondělí 8. května ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a
rodinné soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem
Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma Vojenská
operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u
pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou,
který je naplánován na nedělní dopoledne.
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Kontakt: 377 915 101, ou@listany.cz , kancelar@listany.cz
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