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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2013

ČÍSLO 3

ROČNÍK VI.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
V dnešním zpravodaji bych se chtěla pozastavit nad počasím, které my, jako normální smrtelníci sice
neovlivníme, ale když už nás nějaká ta katastrofa postihne, jak se k ní umíme postavit.
V předešlých měsících nás postihly dvě takové větší katastrofy v podobě přívalových dešťů. Jeden se
přehnal obcí Hunčice. Zde mě velice zklamal SDH Hunčice, jelikož jeho členové (až na jednoho) neví, co je
v takovém případě jejich povinností. Naopak musím poděkovat zaměstnancům obce a jednomu z hasičů za
pohotové čištění ucpaných kanálů. (Což by nemusela být jen aktivita zaměstnanců obce, ale naopak
i občanů.)
Někdy se zamýšlím nad tím, zda si každoroční příspěvky od obce všichni zaslouží.
Velice mě potěšilo, že naopak členové SDH Luhov ví, co v takových případech dělat, a to na základě
děkovného dopisu od Ing. J. Boháčka. Zároveň bych jim chtěla za Obec poděkovat za jejich práci na
propustku v Písku a Luhově.
Teď už nám nezbývá než si přát, aby se počasí umoudřilo a začalo konečně léto, které bychom si mohli
všichni náležitě užít.
Vaše starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Domovní čistírny odpadních vod v Luhově
Zastupitelstvo obce Líšťany schválilo finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč na nemovitost, jejíž
domovní čistírna odpadních vod (DČOV) je připojena na Jednotnou kanalizaci v Luhově ve vlastnictví obce
Líšťany.
Občané mohou o tento finanční příspěvek požádat prostřednictvím žádosti, která je k dispozici na
OÚ Líšťany nebo na stránkách www.listany.cz. K žádosti je nutné doložit Kolaudační souhlas DČOV.
Finanční příspěvek bude vyplácen do 31.12. 2014.

Letecké snímky Líšťan
Obec Líšťany má možnost objednat letecké snímky Líšťan o velikosti A3 za 242,- Kč. Pokud máte
o snímky zájem, přijímáme objednávky do 31.8. 2013.

Doprava do ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech
O PRÁZDNINÁCH NEBUDE ORGANIZOVÁNA DOPRAVA K PRAKTICKÉ LÉKAŘCE!!
Doprava k praktické lékařce po prázdninách bude opět organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to
v těchto termínech:

úterý 3.9., 17.9., 1.10. a 15.10. 2013
Odjezd je v 9,00 hod. z Líšťan a v 9,15 hod. z Hunčic, vždy z autobusové zastávky.
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Zastupitelstvo obce Líšťany schválilo dne 19.6. 2013 „Strategický rozvojový dokument obce Líšťany“ na
období 2013 - 2018, který zde uveřejňujeme:

Strategický rozvojový dokument obce Líšťany
Líšťany
- Rozšíření ČOV na větší kapacitu
- Oprava a pokládka nových povrchů na komunikacích mimo průtah obcí
- Celková oprava dětského hřiště
- Vybudování stavebních parcel vč. infrastruktury dle územního plánu
- Revitalizace vodní plochy a jejího okolí
- Oprava špejcharu včetně určení jeho využití (administrativní budova pro domov pro seniory)
- Přestavba hospodářské budovy na p.č. st. 40/2 na domov pro seniory + úprava okolí
- Obnova zeleně + dětské hřiště p.č. 122/1
- Obnova zeleně p.č. 79/8
- Zateplení a fasáda základní škola, vybudování mateřského centra nebo školky
- Zateplení a fasáda čp. 60 knihovna
- Rekonstrukce KD, výměna oken, zateplení celé budovy, výměna střešní krytiny na sále
- Oprava kapliček
- Zdravotnická infrastruktura (ordinace)
Hunčice
- Vybudování zbývající jednotné kanalizace popř. vybudování kořenové ČOV
- Zateplení, střecha a fasáda KD, výměna tepelného zdroje
- Nové povrchy na komunikacích mimo průtah obcí
- Revitalizace vodní plochy
- Oprava kapličky a sochy
Košetice
- Vybudování jednotné kanalizace v celém intravilánu obce
- Položení nových povrchů všech komunikací vč. návsi
- Vybudování dětského hřiště
- Revitalizace vodní plochy včetně potoka od Líšťan
Písek
- Vybudování jednotné kanalizace v celém intravilánu obce
- Plynofikace obce
- Nové povrchy na komunikacích mimo průtah obcí
Lipno
- Vybudování jednotné kanalizace v celém intravilánu obce
- Plynofikace
- Vydláždění prostoru před požární zbrojnicí až na autobusovou zastávku
- Revitalizace vodní plochy
- Nové povrchy na komunikacích mimo průtah obcí
- Vybudování dětského koutku
Třebobuz
- Vybudování jednotné kanalizace v celém intravilánu obce
- Průtah obcí včetně všech navazujících komunikací, chodníková tělesa na komunikaci od obce Líšťany
včetně odvodnění této komunikace
- Vybudování dětského hřiště
Luhov
- Obnova dětského hřiště
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Položení nových povrchů celé návsi včetně chodníkových těles kolem průtahu obcí
Pročištění a upravení svodu dešťové vody z polí od obce Líšťany
Revitalizace vodní plochy
Příprava na rozparcelování pozemku p.č. 1019/3
Obnova soch naproti zámecké zahradě
Revitalizace lipové aleje

Náklov
- Vybudování jednotné kanalizace v celém intravilánu obce
- Prodloužení vodovodního řadu čp. 11, 12
- Nové povrchy na návsi a komunikacích
- Oprava kapličky
- Revitalizace vodní plochy
Těchoděly
- Položení nového povrchu na příjezdovou komunikaci
Do všech obcí výsadba nové zeleně a alejí.
Zdroje financování: vlastní, dotace Plzeňský kraj, ROP, MMR
Spolupráce:

Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Hracholusky
Místní akční skupina Český Západ
Belulino Líšťany o.s.

KULTURA V OBCI
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Obecní knihovna v Líšťanech
Otevírací doba: každou sudou středu, od 16,00 do 19,00 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Těšíme se na Vás.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 7. 2013 - 30. 9. 2013
65 let
Houška Václav, Písek 10
Průchová Emilia, Luhov 31
Janoušek Ladislav, Třebobuz 15
Kolář Václav, Líšťany 28

70 let
Hudáková Anna, Líšťany, 36
Duchanová Eva, Líšťany 76
Říha Pavel, Líšťany 34
91 let
Anděl Václav, Hunčice 13
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