Na OÚ mohou občané přinést víčka od pet
lahví. Výnos ze sběru víček jde na financování
humanitárních projektů.
JÍDZNÍ ŘÁDY
Nový jízdní řád platný od 15. 12. zůstává v nezměněné podobě.

ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVCŮ

PROSINEC

TJ Sokol Líšťany oddíl kopané
Fotbalisté se umístili na 12. místě v tabulce 3. A třídy.
TJ Sokol Líšťany oddíl stolního tenisu
RSST Louny - OP II. třídy A, muži
2013/2014, po 9. kole je mužstvo na
4. místě

KDE SI PROTÁHNOUT TĚLO

HC Líšťany
Po 6. kole je mužstvo Líšťan na 1. místě
v soutěži Lounské amatérské hokejové
ligy

Cvičení zumby na sále hostince
Pod kaštany.

Pravidelné aktivity v KD: florbal,
fotbal, ping-pong, nohejbal.
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Na sběrný dvůr u OÚ je možné v době
úředních dnů (pondělí a středa 8,00 –
16,00 hodin) odložit veškerou vyřazenou
elektroniku (lednice, televize, vysavače,
drobná elektrozařízení atd.).
Sběr velkoobjemového odpadu se koná
2x do roka, vždy na jaře a na podzim.

Sběr víček od pet lahví

VÁ

SBĚRNÝ DVŮR

LÍŠŤANY

ĚŽKÉ VSTÁVÁNÍ

Jarmila Minaříková

Děti vstávat už je ráno, nasnídat a do školy,
plnit dané úkoly.
Ještě chvilku mamko zlatá v posteli je krásně
a když zavřem očička uvidíme ježíška.
Ježíšek na nás hledí, na bílém mráčku sedí,
hodně práce zrovna má, dopisy si pročítá.
Do nebe Tě zdravíme a o dárky prosíme.

Pro odlehčení
Vánoce v Líšťanech
Auta si to pěkně sviští,
náhle brzdí v panice,
že je radar fotkou jistí,
jsou to jenom Vánoce!
Žádný radar, nýbrž stromek,
dává jasně najevo,
že je tu čas krásných chvilek,
že má býti veselo.

Pod kaštany tam to žije,
než dosmaží se doma řízky,
předkrm se tu hojně pije,
ze stromečku budou třísky.

Po ulici se ještě někdo plouží,
rozvážnými kývavými pohyby.
Snad již tři krále službu slouží?
Žehnají a přicházejí s přísliby?

Již dočutali fotbalisté,
poslední góly do brány padly,
12.----- místo mají jisté,
jak vidno, svaly jim neochably.

Jeden se málem namlel,
překážkou se staly schody,
to jen Jarda, Pepa, Karel
lezou teprv z hospody…

již není slyšet ani ping a pong,
v KD už se nikde nesvítí,
každý doma ladí vánoční song,
než usmaží se kaprovití.

Jakákoliv shoda jmen a událostí je čistě
náhodná. Všechny události jsou smyšlené
a nezakládají se na pravdě...

2013

Pak z postele vyskočily a honem se ustrojily.
Do školy si vykračují a cestou si prozpěvují.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
24. 12. 2013 21:30
KAPLE PANNY MARIE
Srdečně Vás zveme na štědrovečerní setkání do kaple Panny
Marie, kde si společně budete
moci zazpívat koledy a na chviličku se zastavit v tomto svátečním čase.
Kaple Panny Marie bude k prohlídkám zpřístupněna rovněž
v čase od 15:30 do 17:30.

KULTURA A SPORT V ROCE 2013
LEDEN
Hasičský ples (19. 1.)
Aguarius a host Emanuel Gott
Taneční odpoledne s dechovkou (19. 1.)
dechový orchestr Oharka pod vedením Jaromíra Laxy.
ÚNOR
Maškarní karneval pro děti (16. 2.)
Kulturní program zajistil Šimon Pečenka. Kromě
místních dětí sál kulturního domu zaplnily i děti
z okolí.
Maškarní ples (16. 2.)
Vždy plný sál svědčí o oblíbenosti tohoto plesu. Přibližně 80 masek se přišlo letos pobavit
do KD. Mohli jsme vidět rej rozličných masek,

například: sestřičky, tanečnice, bábu s dědkem, slunečníka, smrtku, Pata a Mata a masky, které se umístily na prvních třech místech:
Mánička a Hurvínek, 3 bezdomovci a Jack
Sparrow s pirátkou. V programu jsme dále
měli možnost shlédnout vystoupení mažoretek
z umělecké školy v Lounech.
BŘEZEN
Disco ples (15. 3.)
přibližně 125 návštěvníků
Romská zábava (22. 3.)
přibližně 65 návštěvníků
Vítání občánků (30. 3.)
Starosta přivítal 2 děti, a to Nikolku Musilovou
a Jakuba Alberta.

KVĚTEN
Traktoriáda 2013. (8. 5.)
II. ročník se uskutečnil opět v areálu zemědělské výroby v Líšťanech. Na trať se přihlásilo celkem 18 závodníků.
Pouťové slavnosti (24. 5.–25. 5.)
V pátek byla pouť zahájena v KD diskotékou pro všechny generace. V sobotu si děti
zasoutěžily při dětském dni a hlavní program
byl zahájen vysvěcením kaple Panny Marie,
která byla opravena v rámci akce „Revitalizace kaple Panny Marie“ za přispění dotace
SZIF z Programu rozvoje venkova. Kapli vysvětil
děkan Werner Horák z Římskokatolické církve.
Poté pokračoval program vystoupením Lounské
13, svá kouzla předvedl kouzelník Jan Vaidiš
a představil se také kejklíř Thomas Lupino. Viděli jsme létající dravce a tanečnici Anjelinu
se svým hadem. Dále skupina Vagabundus
Colective předvedla pirátské představení a SHŠ
Fénix a Jirka z D. A. BezeVšeho zahráli pohádku Šípková Růženka. Nakonec předvedly své
umění mažoretky. Od 20,00 hodin zahrála skupina Reflex a představila se opět tanečnice
Anjelina a kejklíř Thomas Lupino se svojí ohňovou show. Následoval sváteční ohňostroj. Po
oba dny bylo deštivo a chladno, a tak musela
být část programu přesunuta do KD. Občerstvení zajišťovalo pohostinství Na Vodárně a hostinec Pod kaštany, dále prodejce s bramborovými spirálami. Děti si mohly nechat namalovat
obličej a ozdobit perníčky.
ČERVEN
Stezka odvahy (7. 6.)
Stezka se uskutečnila v lese u Kocandy za
účasti přibližně 60 osob. Děti i rodiče se prošli
po ztemnělém lese a někteří se opravdu báli.
Děti si opekly buřty a ve 24:00 byli všichni opět
doma v Líšťanech. Na organizaci se podílelo
SDH a obec.
Hry Mikroregionu Lounské Podlesí (15. 6.)
Druhý ročník her Mikroregionu Lounské podlesí se uskutečnil na sokolském cvičišti ve Zbrašíně. V netradičních soutěžích jako „rýžování
zlata, chytání býka do lasa, rybí štafeta, skok
na špek, pití piva spojené na prkně, plivání
proti větru, střelba z luku do terče, zatloukání
hřebíku na čas do špalku, štafeta neboli běh
s dřevěnou nohou, čůrokap“, se naše družstvo

ve složení Martina Protivová, Jana Kuzmová, Jan Fousek, Vlastimil Průcha, David Hauf,
Lucie Zelenková a Marek Mikéska umístilo na
čtvrtém místě.
Pořadí zúčastněných družstev:
1. Obec Domoušice
2. Obec Hřivice
3. Obec Zbrašín
4. Obec Líšťany
5.–6. Obec Brodec
5.–6. Obec Opočno
7.–8. ObecPnětluky
7.–8. Městys Ročov
9. Obec Jimlín
Městys Cítoliby se her nezúčastnil
SRPEN
Turnaj složek IZS (17. 8.)
ZÁŘÍ
Mše k svátku narození Panny Marie (8. 9.)
V rekonstruované kapli Panny Marie v Líšťanech
sloužil mši W. Horák, děkan Římskokatolické
církve.
LISTOPAD
Hon MS Cítoliby v Líšťanech (2. 11.)
Hon MS Březno (9. 11.)
Rozsvícení vánočního stromu (30. 11.)
PROSINEC
Mikulášská pro děti v KD (2. 12.)
Předvánoční posezení se seniory na sále hostince Pod kaštany (7. 12.)
Turnaj ve stolním tenise pro děti a dospělé
v KD (22. 12.)
Otevření kaple (24. 12.)
V sobotu 24.12. bude zpřístupněna kaple
Panny Marie v čp.1 od 15.30 – 17,30 hodin.
Zpívání v kapli Panny Marie (24. 12.)
zpívání koled ve 21:30
Křížová sedma (26. 12.)
na sále hostince Pod Kaštany

KULTURA V ROCE 2014
18. 1. Hasičský ples
1. 2. Myslivecký ples
15. 2. Maškarní ples a karneval pro děti
8. 5. III.ročník traktoriády
7. 6. Oslavy hasičů k 135. výročí založení

INVESTIČNÍ AKCE
REVITALIZACE KAPLE PANNY MARIE
V LÍŠŤANECH

ZAKLÁDÁNÍ LOKÁLNÍHO BIOCENTRA V LOKALITĚ
DRAHA

Kaple Panny Marie revitalizovaná Obcí
Líšťany v roce 2013 za spolufinancování Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci
opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje
venkova ČR.

Byla podepsána smlouva s dodavatelskou firmou
Šilhánek a syn za cenu 3.621.936,12,- Kč. Dotace
v rámci Operačního programu Životní prostředí
financovaného Evropskou Unií prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí je ve výši 95 %.

Výše dotace: 1.054.380,-Kč
Celkové náklady: 1.452.677,-Kč
Přispění částky ve výši 50.000,-Kč místní
občankou paní Miluší Šedivou
Kaple vysvěcena Wernerem Horákem,
děkanem Římskokatolické církve v Lounech v rámci pouťových slavností 25. 5.
2013.
Opravu provedla firma Houda-Jirák s.r.o.

Byla provedena instalace krbových kamen s výměníkem, položena keramická dlažba v odpočinkové místnosti a zateplení stropů garáží v celkových nákladech 159.280,-Kč.
Projekt byl spolufinancován z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje ve výši 107.227,50 Kč.
Za zmínku stojí i to, že JSDH Líšťany obdržela v letošním roce dotaci od KÚ ÚK na zajištění akceschopnosti ve výši 301.800,-Kč a 15.428,-Kč na pohonné hmoty.

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OÚ LÍŠŤANY
Do 31. 8. 2013 byl realizován projekt „Zateplení a výměna oken OÚ Líšťany“ který
byl spolufinancován v rámci Operačního
programu Životní prostředí Evropskou unií
prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ve výši 1.062.689,40,-Kč
Celkové náklady: 2.122.199,-Kč
Dodavatel: PP-Stavby s.r.o. Jimlín

VYHLÁŠKY
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu zůstává nezměněn, za trvale hlášeného obyvatele a za objekt k rekreaci
činí poplatek 250,-Kč za rok. Poplatek je
splatný ve dvou splátkách a to k 31. 3.
a k 30. 9.
Na základě výsledku ankety zastupitelstvo rozhodlo provádět svoz komunálního odpadu po celý rok 1x za 14 dní.
Poplatek za psy zůstává nezměněn, a to
75,-Kč/psa.
Rozpočet na rok 2014 byl schválen
jako vyrovnaný ve výši 4.447.000,-Kč.

VNITŘNÍ ÚPRAVY V HASIČSKÉ ZBROJNICI

KULTURNÍ DŮM
V současné době se připravuje projekt „Kulturní dům – č. p. 258“ jedná se o zateplení objektu
včetně výměny oken a dveří. S realizací se počítá
v roce 2014 v případě získání finančních prostředků v rámci operačního programu životního prostředí financovaného evropskou unií.

Změna vývozu popelnic v době vánočních svátků
Svozová firma bude vyvážet popelnice v sobotu
28. 12. 2013 místo pondělí 30.12. 2013. Další svozy jsou beze změny.
LIDÉ V LÍŠŤANECH
Počet obyvatel
V letošním roce se přihlásilo do obce 26 osob,
z toho 11 mužů a 15 žen. Odhlásilo se 23 osob,
z toho 12 mužů a 11 žen.
Narodili se: Josef Vurbs
Zemřeli: Vlasta Vurbsová, Věra Schmidtová, Václav Huttr, Marián Dinko, Jaroslav Šimánek, František Mašek
Celkem je přihlášeno v obci 459 obyvatel, z toho
58 dětí do 15 let.

