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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

ČÍSLO 3

ROČNÍK X.

Vážení občané,
dovolte mi abych jako bývalá starostka Obce napsala několik řádek do dnešního
Zpravodaje. Doufám, že mě budete věnovat několik pár minut pro přečtení těchto
řádek a zda to bude někoho unavovat, tak to prostě číst nemusí.
Chtěla bych se vám dnes všem omluvit za to, že jsem jako starostka obce nevydržela
a poděkovat za důvěru, kterou jsem od vás dostávala ve formě hlasů při komunálních
volbách za což vám velice děkuji a moc mě mrzí, že jsem takto zklamala.
Samozřejmě jsou i tací, kteří mě nemohou přijít na jméno, ale i s tím se musí člověk
při vykonávání takové funkce smířit.
Čekala jsem na veřejném Zastupitelstvu, že padne dotaz na mé odvolání, ale nestalo
se tak. Někteří jste se mě na to již přímo zeptali a nevykládala jsem nikomu žádné
báchorky (těch jsem se navykládala již dost), ale pravdu a tak mě dnes dovolte, aby
jsem tu pravdu vysvětlila nyní i když ji někteří již ví a nebo tuší.V posledních dvou
letech jsem svoji práci nezvládala tak jak bych měla a to díky tomu, že jsem propadla
alkoholu. Před rokem jsem byla na léčení a měla jsem diagnózu škodlivé pití po
posledním exesu mám diagnózu alkoholička. V současné době jsem pod odborným
dohledem psychiatra a psycholožky a léčím se. Sama sobě v současné době přeji, aby
se mě to tentokráte povedlo a zvítězila jsem nad touto nemocí.
Vůbec nemám mé straně za zlé mé odvolání, protože na to měla plné právo, ale jedna
věc mně však mrzí a to, že strana které jsem dělala lídra, (kterého jak všichni ví jsem
již dělat nechtěla) se scházela za mími zády a to jí nikdy neodpustím, ale tak to již v
životě chodí.
Zastupitelům jsem se již omluvila na veřejném Zastupitelstvu obce, ale přesto bych
jim dnes chtěla ještě jednou poděkovat touto cestou za jejich vykonanou práci. Také
jsem na Zastupitelstvu obce podotkla, že je zastupitel a zastupitel, protože za dobu
deseti let jsem se o tom přesvědčila. Proto bych dnes chtěla poděkovat mému
nástupci panu Václavu Humlovi, který se mnou tu káru táhl po celá ta léta a pohohl
mě i v těžkých životních situacích, dále panu Josefovi Hanzlíkovi , který po celou
dobu mého působení vykonával funkci předsedy Finančního výboru a vykonával ji
svědomitě. Což se za celou dobu nepodařilo Kontrolnímu výboru. Dále paní Jiřině
Riantové za to, že vedla perfektně Kulturní komisi a díky této komisi se podařilo
Obci zvládnout nesčetněkrát mnoho akcí za což děkuji ne jen jí, ale i všem členům
této komise. Jak mnozí víte vždy jsem se snažila sestavovat kandidátní listinu, aby na
ní byl vždy zástupce z každé přilehlé obce . Ne pokaždé se to podařilo, ale když se to
podařilo, tak jsem si velice vážila zastupitelů, kteří za tu svoji vesničku lobovali ať už
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

Stránka 1

je to pan Václav Lang za Lipno, paní Edita Čuchorová, které ještě děkuji za pečlivé
vedení knihovny a pořádání kulturních akcí a pan Pavel Randa, kterému bych
zároveň chtěla poděkovat i za fyzickou práci pro Obec oba za Náklov. Dále pak paní
Mgr. Editě Šajtošové za Luhov, i když to někdy na Zastupitelstvu obce vypadalo, že
spolu bojujeme, ale já jsem to tak nebrala a vždy jsem byla za její jakoukoliv
připomínku ráda. V neposlední řadě nesmí chybět poděkování panu Ladislavu
Třískovi, který je v Zastupitelstvu obce nový, ale má oči otevřené nejen pro Košetice,
ale i pro okolí. Myslím si, že je to člověk na pravém místě.
Zároveň bych ještě chtěla poděkovat ředitelce Základní školy a Mateřského centra a
jejich zaměstnankyním za vykonanou práci. Hlavně jim přeji, aby současné
Zastupitelstvo obce, tak i nové Zastupitelstvo bylo vždy pro tyto příspěvkové
organizace nakloněno a drželo nad nimi ochranou ruku.
Zda dovolíte, tak bych ještě dnes chtěla poděkovat za vykonanou práci
zaměstnancům, kteří pod mím vedením pracovali. Velký dík patří panu Václavu
Dobrému, paní Václavě Andělové a paní Jaroslavě Lomberské tato trojice se mnou
začala válčit při mém nástupu do funkce a velice mě pomohli. Byla to trojka k
nezaplacení. Dále mnokrát děkuji slečně Monice Poláškové, která hodně pomohla k
tomu, abychom jako nové Zastupitelstvo mohli vůbec fungovat. Já osobně jsem ji
moc vděčná, že mě zasvětila do chodu obce a se vším pomohla a jak jsem již
několikrát prohlásila je to člověk, který dělal svoji práci naplno a svědomitě. V
prvopočátcích za pomoci paní Milady Hanzlíkové, která v té době pracovala na
Obecním úřadu na poloviční úvazek za což jí také patří poděkování. Poděkování
samozřejmě patří i dalším zaměstnancům Obce paní Haně Kortusové, paní Evě
Chaloupkové, která se na své pozici velice rychle a dobře zapracovala, paní Květě
Eretové, Markovi Kroftovi, Jendovi Hanzlíčkovi, Josefu Eretovi a Markétě Staňkové.
Děkuji i oběma kronikářkám paní Vlastě Novákové a Miladě Hanzlíkové za
překrásné vedení obecní kroniky. Také bych chtěla poděkovat panu Pavlovi
Zemanovi za odvedenou práci v Zastupitelstvu a též za práci lesního hospodáře. Dík
patří i nynějšímu lesnímu hospodáři panu Václavovi Lomberskému.
Závěrem mě dovolte, abych mému nástupci popřála pevné zdraví, hodně úspěchů a
nervy ze železa. Často slýchám, že po mně zbylo hodně nedodělané práce, ale já bych
to nazvala trochu jinak „ROZDĚLANÉ“ práce, která zůstává po každém končícím
starostovi a kterou musí někdo dotáhnout do konce a přitom začít i novou. Tak Vás
prosím, aby jste Vy občané tak i Vy zastupitelé novému starostovi neházeli klacky
pod nohy, protože dobře vím, že tato funkce je velice náročná a zároveň nevděčná.
Děkuji, že jste mě věnovali několik minut při čtení těchto řádků a ještě jednou Vám
všem děkuji za vstřícnost a důvěru, kterou jste mě věnovali celých deset let a věřte
mi, že mě moc mrzí, že jsem Vás takhle zklamala.
Vendula Šulová
Článek nebyl upravován – redakční rada
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Dovolte nám reagovat na článek paní Věnceslavy Šulové, hlavně na část, která se týká odvolání
paní Věnceslavy Šulové. Strana „ ZA VŠECHNY OBCE KRÁSNĚJŠÍ“, kterou zastupovala, která jí
dala důvěru, jakožto lídrovi strany, se sešla v posledním roce několikrát. Vždy, když paní
Věnceslava Šulová byla opakovaně fyzicky i psychicky indisponována. Tyto indispozice již nebylo
možné tolerovat, neboť trvaly i řadu po sobě jdoucích dní a odehrávaly se i v úředních hodinách. Po
posledním excesu, který měl za následek zrušení veřejného zasedání obce (na poslední chvíli), byla
svolána schůzka strany „ ZA VŠECHNY OBCE KRÁSNĚJŠÍ“. Zde jí byla nabídnuta možnost
odstoupení z funkce starostky. Tuto nabídku razantně odmítla, jelikož byla opět indisponována.
Proto byla následně odvolána z funkce starostky. Doufáme, že toto vysvětlení je dostačující! Vedení
obce je připraveno reagovat na případné dotazy všech občanů k dané situaci.

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
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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:
4. 7., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10. 2017
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. 2017
60 let
Hanzlíčková Květa, Košetice
Příplatová Jana, Luhov
65 let
Špaček Václav, Líšťany
Radová Jarmila, Líšťany
Remešová Eva, Líšťany

70 let

Dobrá Vlasta, Hunčice
Rybníček Bohuslav, Hunčice
Junová Božena, Líšťany
75 let

Hoyer Norbert, Líšťany
93 let
Hubková Božena, Líšťany
95 let
Anděl Václav, Hunčice

KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
1. 7. 2017 se konají hned dvě akce v obci Hunčice a to Formanský den od 10:00 hod a pak Hudební
den pro děti od 16:00. V obci Luhov se koná od 14:00 hod dne 1. 7. 2017 Indiánské léto.

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
Knihovna bude v termínech 4. 7. a 11. 7.
z důvodů dovolené uzavřena.
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