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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

ČÍSLO 1

ROČNÍK XIII.

Vážení sousedé, přátelé a spoluobčané.
Je tu opět konec dalšího roku, roku 2019. Dovolte
mi malé ohlédnutí za uplynulým rokem.
Největší akcí obce Líšťany byla oprava a obnova
návsi v Luhově. Myslím si, že se občané v Luhově
mají čím chlubit. Ohlasy na stávající vzhled návsi,
jsou z různých zdrojů vesměs kladně hodnoceny.
Další pozitivum je vznik Mateřské školky, při ZŠ
Líšťany, která působí od 1.9. 2019. Obec se též
věnovala menším akcím, jako, opravy střechy v
č.p. 115/116, částečné rekonstrukci bytu č.p. 35,
podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého v Lipně,
podstavce sousoší římských vojáků v Luhově a
v neposlední řadě opravu kříže na hřbitově v
Líšťanech. Do nového roku 2020 nás čeká mnoho projektů. Především projekt na
modernizaci a rozšíření ČOV Líšťany. Projekt na stavební parcely Z6 – RD u kapličky
v Líšťanech. Realizace připojení vrtu HV-01 Líšťany. Vybudování kamerového systému do
všech obcí (dotace 1 350 000 Kč) za podpory Plzeňského kraje. a radního pro město Plzeň,
pana Ing. Goly. Projekty pro dvě obce na vybudování kanalizace. Odbahnění rybníka
v Náklově a další drobné akce. Tímto bych chtěl ukončit malé bilancování loňského roku a
drobný výčet na rok 2020.
Závěrem mi dovolte popřát všem do Nového kulatého roku 2020 mnoho osobní pohody,
štěstí a lásku rodinného kruhu, spoustu věrných přátel, ale hlavně pevné zdraví.
Václav Huml, starosta

Pracovní doba OÚ Líšťany během svátků:
20. 12. 2019 (pátek)
23. 12. 2019 – 3. 1. 2019
od 6. 1. 2019

otevřeno do 12:00 hod
zavřeno
běžný provoz

V úterý je obecní úřad uzavřen pro veřejnost, schůzky jen po předchozí
domluvě.
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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:
14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 10. 3., 24. 3. a 7. 4. 2020.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.10 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
ODPADY

PSI
Od 1.1.2020 je poplatek

550,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby

100,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

SPLATNOST:
1. pololetí do 30. 6. 2020
2. pololetí do 30. 9. 2020
630,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2019

SPLATNOST:
do 30. 6. 2020
Prosím o dostavení se všech majitelů psů,
k identifikaci svého psa na OÚ Líšťany
nejpozději do 30.3.2020

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020
60 let
Ludvíková Ivana, Písek
Čolláková Marie, Líšťany
65 let
Riantová Lenka, Košetice
Haš Pavel, Lipno
Třeštík Pavel, Písek
Chmelíková Libuše, Hunčice
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70 let
Rybníček Vladislav, Líšťany
Honzíková Marie, Náklov

94 let
Riantová Anna, Hunčice
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Kam za kulturou
ZŠ a MŠ Líšťany
Pořádájí

VÁNOČNÍ BESÍDKU
V úterý 17. 12. 2019 od 16:30 hod.
v KD Líšťany

Starosta obce a kulturní komise zvou
všechny občany líšťanského regionu na
2. předsilvestrovské setkání dne
29. 12. 2019. Akce se bude konat na
návsi obce Líšťany od 18:30 hod. V 19:00
hodin bude ohňostroj pro děti. Přijďte si
popovídat se sousedy. Menší
občerstvení a přípitek k NOVÉMU ROKU
2019 zajištěn. Všichni jste srdečné
zváni.
Předběžný termín Maškarní v KD Líšťany dne 15. 2. od 15:00 hod. pro děti a od
20:00 hod. pro dospělé.
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NÁVES V LUHOVĚ MÁ NOVOU TVÁŘ
V letošním roce prošla obec Luhov výraznou změnou. Dospěla jsem k závěru, že by
bylo vhodné, napsat o této proměně několik řádek - a to nejen jako zastupitel obce
Líšťany, ale také jako občan Luhova.
Celá léta jsme měli na návsi v Luhově prašný, neudržovaný povrch, ozdobený
několika místy, kde rostly různé druhy dřišťálů, jalovců a dalších konifer. Když bylo sucho,
tak se zlobily hospodyně z domů na návsi, že se jim všude práší, když bylo deštivo, tekly
po návsi potoky vody a bylo všude bláto a kamení.
Rekonstrukce návsi patří bezpochyby k těm větším projektům, které obec Líšťany
v posledních letech zrealizovala. Realizace stavební úpravy návsi byla spojena ještě
s dalším projektem a sice s úpravou silnice III/2051, kterou připravila Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, p. o. V rámci této akce došlo k úpravě silnice, posunutí
autobusové zastávky a přibyly bezpečnostní ostrůvky pro chodce. Období realizace bylo
pro všechny náročné. Každý vlastník nemovitosti na návsi se setkal s tím, že ne pokaždé
mohl ke svému domu zajet autem tak, jak je zvyklý. Parkovalo se na každém volném
místečku, které neobsadila stavební společnost. Nezřídka jsme museli nákupy donášet
téměř přes celou vesnici. Řidiči museli projíždět staveništěm velmi opatrně. Ale jak čas
plynul, pomalu se začínala rýsovat nová tvář návsi.
Jistě se najdou i tací, kteří mají na současnou úpravu negativní názor. Mají za to, že
projekt mohl být ještě lepší, řadu prvků by vyřešili jinak a některá řešení jim připadají
nepraktická. To tak bývá u každého projektu. Ale i tak, když se dnes podívám na náves
v Luhově, mám za to, že nyní je náves upravená, působí čistým, důstojným dojmem,
zelené plošky trávníků se už zazelenaly. Na jaře budou dosazeny stromy, které poskytnou
stín v horkých letních dnech. Škoda jen, že od původního záměru rekonstrukce návsi, až
do její realizace uběhla velmi dlouhá doba, která se počítala na léta. Tyto průtahy, ať už
byly z jakéhokoli důvodu, nepřinesly žádná pozitiva. Naopak – náves působila
zanedbaným dojmem a obec za rekonstrukci návsi musela zaplatit vyšší cenu, neboť ceny
stavebních prací bohužel v posledních letech vzrostly i o desítky procent.
Myslím, že za většinu občanů Luhova můžu napsat, že jsme rádi, že rekonstrukce
návsi je dokončena, a že je nyní vzhledným a bezpečnějším místem, které
představuje přirozené centrum obce.
Možná, že těchto pár řádek by se mohlo stát inspirací i pro ostatní zastupitele. Jistě
každý zastupitel zná tu svoji obci nejlépe. Bylo by hezké, kdyby do každého čísla přispěl
jeden ze zastupitelů se svými postřehy nebo názory na aktuální dění v obci. Je nás
patnáct zastupitelů, takže by to krásně vycházelo – jeden příspěvek od každého
zastupitele za jedno funkční období. Zdvihne někdo z mých kolegů - zastupitelů „hozenou
rukavici“?
Z Luhova zdraví,
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Edita Šajtošová
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