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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
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ROČNÍK XI.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2017 a to je čas na malé
bilancování práce starosty. Předem bych se
chtěl omluvit za nedokončené práce, které
měly být provedeny v tomto roce, např.
revitalizace hunčického rybníka, cesty od
pošty ke škole. Tyto dvě akce se uskuteční
na přelomu zimy a jara 2017/2018.
V těchto dnech proběhla výběrová řízení,
tudíž vybrané firmy mohou započít své
práce.
V letošním roce se nám však podařilo
dokončilo i nemalé množství zakázek
menšího či většího rozsahu, např.
revitalizace košetického rybníka, oprava
autobusové zastávky v Písku, zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hunčicích,
modernizace a rozšíření úpravny vody v Líšťanech, opravy kapliček a božích muk v obcích,
vybudování nového vrtu v Luhově, výsprava cesty z Lipna do Těchoděl, oprava bytu
v čp. 35, Líšťany, oprava střechy č.p. 60 Líšťany, výměna oken v KD Hunčice, zavedení
školní autobusové linky Plzeň – Líšťany - Pernarec, občané Třebobuz si svépomocí
postavili pergolu ke společenským schůzkám a místím akcím (obec dodala stavební
materiál).
Kromě silnice v Líšťanech a rybníka v Hunčicích plánujeme v roce 2018 i další akce.
Největší investicí bude oprava návsi v Luhově, a to pokud bude zahrnuta i do investic
Plzeňského kraje, který by měl realizovat průtah obcí.
Závěrem mého příspěvku mi dovolte popřát vám všem do nového roku 2018 hodně zdraví,
štěstí, rodinné spokojenosti a dobré sousedské vztahy.
Václav Huml, starosta

Pracovní doba OÚ Líšťany během svátků:
21. 12. 2017 (čtvrtek)
22. 12. 2017 (pátek)
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018
od 3. 1. 2018
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

otevřeno do 12:00 hod
otevřeno do 12:00 hod
zavřeno
běžný provoz
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DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k praktické lékařce bude organizována jednou za čtrnáct dní vždy v liché úterý a to
v těchto termínech:
3. 1.(středa), 16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3. a 10. 4. 2018.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.

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:

SPLATNOST:
do 30. 6. 2018

1. pololetí do 30. 6. 2018
2. pololetí do 30. 9. 2018
630,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2018

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

NOVINKY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
Od 10. 12. 2017 se mění jízdní řády autobusů. Dojde k několika změnám a k rozšíření stávajících
spojů. Dále budou od 1. 1. 2018 zavedeny nové slevy jízdného pro vybrané skupiny cestujících.
Bližší informace najdete na vývěskách obce a na www.listany.cz.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZŠ Líšťany a DS MC Sluníčko
pořádají
VÁNOČNÍ BESÍDKU
S DÍLNIČKOU
Ve středu 20. 12. 2017
od 17:00 hod
v tělocvičně ZŠ Líšťany
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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Kam za kulturou
V sobotu 17.2. 2018 od 15:00 hod se v Kulturním domě v Hunčicích koná Maškarní rej pro děti.
K tanci a poslechu hraje DJ Pražák. Vstupné pro děti zdarma, dospělí 40,- Kč.

Jubilanti od 1. 1. 2018 - 31. 3. 2018
60 let
Ježek Zdeněk, Luhov
Vichnar Radoslav, Líšťany
Husníková Marie, Líšťany
Traxmandl Milan, Líšťany

75 let
Kovář Jaroslav, Líšťany

65 let
Kleiner Josef, Hunčice
Hanzlíková Anna, Líšťany

90 let
Hanzlíčková Zdeňka, Líšťany

70 let
Mašková Zdeňka, Lipno
Hellmichová Bohumila, Líšťany

80 let
Duchan Oldřich, Líšťany

92 let
Riantová Anna, Hunčice

Pomozte dětem v sousedství
Společnost Člověk v tísni na severním Plzeňsku již řadu let nabízí bezplatnou pomoc při řešení problémů
s dluhy, exekucemi, zaměstnáním, bydlením, ale i při jednání s úřady apod. Vedle pomoci dospělým lidem,
kteří se dostali do složité životní situace, nabízí organizace v našem regionu pomoc i rodinám s dětmi.
Pracovníci organizace se soustředí na podporu při řešení výchovných potíží, špatných školních výsledků
a dalších problémů spojených se školní docházkou, ale třeba i při rozvodu, svěření dítěte do péče a vymáhání
výživného. Pracovníci služby se snaží o to, aby dítě v podporované rodině dosáhlo co nejvyššího vzdělání.
Část odbornější práce vykonávají sociální pracovníci společnosti. Pomoci dětem z Vašeho sousedství ale
můžete i Vy. „Právě v rámci služeb zaměřených na podporu dětí se neobejdeme bez pomoci dobrovolníků.
Ti nám pomáhají hlavně s doučováním. Společně připravujeme i volnočasové aktivity,“ popisuje Veronika
Píšová, regionální pracovnice společnosti Člověk v tísni. Dobrovolníkem se může stát kdokoli starší patnácti
let. Organizaci pomáhají často studenti, mezi dobrovolníky jsou ale i lidé, kteří doučují děti ve svém volném
čase po práci. Dobrovolnictví může být dobrou zkušeností i pro lidi na rodičovské dovolené anebo seniory,
kteří jsou již v důchodu. „Doučování probíhá zpravidla jednou týdně. Základní podmínkou tak je, aby měl
zájemce dvě hodiny týdně čas na pravidelnou a dlouhodobější spolupráci. A také musí mít samozřejmě chuť
pomáhat dětem,“ vysvětluje Veronika Píšová. Ta ještě upozorňuje, že dobrovolníci mohou počítat se
zaškolením i další podporou. „Víme, že se dobrovolník může setkat s problémy a nejistotou, jak některé
situace při práci s dítětem v rodině řešit. Určitě jej v tom nikdy nenecháme samotného!,“ uzavírá Veronika
Píšová.
Dobrovolníkům organizace nabízí potvrzení o absolvování praxe, které se může hodit zejména budoucím
zájemcům o zaměstnání v sociální oblasti nebo ve vzdělávání.
Člověk v tísni, o.p.s. – severní Plzeňsko
služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnická pomoc
Veronika Píšová, tel.: 777 367 654
soc. služby pro dospělé
Andrea Vernerová, tel.: 731 129 207
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