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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

ČÍSLO 1

ROČNÍK IV

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané.
Čekají nás vánoční svátky v trochu jiné
podobě. Celá léta jsme se těšili na klidné a
pohodové Vánoce. Ty letošní budou
s nádechem obav o své blízké a osob, nám
nejbližší z důvodů probíhající pandemie
COVIDU – 19. Buďte k sobě a ke všem
ostatním občanům ohleduplní, abychom se
v novém roce 2021 sešli zdraví, plní síly a
s nadějí na lepší rok než ten letošní.
V příštím roce proběhnou výběrová řízení na
projekty „Modernizace ČOV Líšťany“ a
výstavba stavebních parcel „U Kapličky“
v Líšťanech. Dále pak výběrová řízení na
další kanalizace v Třebobuzi a Lipně.
Závěrem přeji Vám všem, kteří právě čtete
náš Zpravodaj, co nejklidněji prožité vánoční
svátky, pevné zdraví a mnoho štěstí a pohody
v novém roce 2021.
Václav Huml
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OBECNÍ ÚŘAD LÍŠŤANY BUDE
VE DNECH 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
UZAVŘEN
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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:
5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 3.3., 16.3. a 30.3. 2021.
Odjezd je v 9.05 hod. z Líšťan a v 9.10 hod. z Hunčic vždy od autobusové
zastávky.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 1. 2021 - 31. 3. 2021
65 let
Jarmila Horová, Luhov
Štefan Halanič, Třebobuz

75 let
Wolfgang Schuldes, Líšťany
Jarmila Vraná, Lipno
95 let
Anna Riantová, Hunčice

Kultura a Zábava
Plánovaná akce „Předsilvestrovské setkání občanů“ dne 26. 12. 2020 od 18.00 hodin
na návsi v Líšťanech, bude bohužel zrušena z důvodu zdravotního rizika (COVID –
19) všech zúčastněných občanů.
Obecní knihovna v Líšťanech

Každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 na adrese Líšťany 60. Vstup bude povolen pouze po
jednotlivcích až do odvolání. Mailová adresa: knihovna.listany@gmail.com
K dispozici je až 3.000 knih.
POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:

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)
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Kódy částí obce:
101 Hunčice
102 Těchoděly
105 Líšťany
106 Luhov

103 Košetice
107 Náklov

104 Lipno 2104 Písek
108 Třebobuz

ODPADY

PSI

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. 2021
2.pololetí do 30. 9. 2021

SPLATNOST:
do 30. 6. 2021

630,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 2021

NEVHAZUJTE DO KONTEJNERU VELKOOBJEMOVÝ ODPAD!!!!!!!

(sedací soupravy, pohovky, matrace, lednice, sporáky, pneu, větve atd.)
Dne 17. 10. 2020 proběhl svoz „Nebezpečného odpadu“ ve všech obcích.
Samozřejmě občané využili tohoto svozu, aby se zbavili všeho, co jim v domácnosti
překáželo. Největší nepořádek po svozu zůstal v obcích Lipno, Líšťany a Třebobuz.
Poděkování za čistotu místa po svozu odpadu patří obcím Náklov, Luhov, Hunčice a
Košetice. V těchto obcích občané opravdu odnesli do odpadu jen to, co bylo psáno a
požadováno svozovou firmou AVE CZ. Pro představu máte pod textem pár fotografií
z míst, kde zůstal neodvezený odpad.
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Vážení spoluobčané a milí rodiče,
tento rok byl velice zvláštní pro všechny. Už při
prvním uzavření škol jsme přišli o možnost
uspořádat pro vás Velikonoční dílny a děti přišly o
tradiční přespání ve škole. Těšili jsme se na další
školní rok, ale radost nám nevydržela dlouho a
museli jsme opět školu zavřít.
Už jsme byli připraveni se situaci přizpůsobit.
Rozběhla se distanční výuka, která prověřila nejen
žáky, učitele, ale i rodiče. Myslíme, že se můžeme
všichni pochválit. Jako jedna z mála škol jsme
společným úsilím docílili toho, že se našeho
vzdělávání zúčastnilo 100% žáků, za což chceme
poděkovat zejména rodičům.

Obr. 1: online výuka

Obr. 2: Mikulášská nadílka online

Naše nejnavštěvovanější akce Lampionový průvod a Vánoční besídka musely být
zrušeny. Dvě akce pro děti přesto zůstaly – Žaludový král, ve kterém se sesbírala více
než 1tuna žaludů, a online Mikulášská nadílka.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na naši školku, která se s touto situací
vypořádala za normálního provozu na výbornou. Po krátké pauze v jarním období se
do práce vrhli s plným nasazením. Mateřská škola je obsazená do posledního místa,
což svědčí o kvalitě vzdělávání a o vstřícném přístupu zaměstnanců MŠ.
Závěrem Vám chceme popřát klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do
nového roku. Budeme se těšit na další společná setkání.
zaměstnanci ZŠ a MŠ Líšťany
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