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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK XI.

Vážení občané,
dovolte mi předem mého malého příspěvku se
omluvit za menší nepořádek v obci Líšťany,
z důvodu rekonstrukce místní komunikace.
Oprava bude vedena od pošty kolem obecního
úřadu k ZŠ Líšťany. Předpokládané ukončení této
stavby by mělo být mezi 3. – 6. dubnem 2018.
V prvním a druhém čtvrtletí máme naplánované
opravy a výspravy dalších obecních cest, prostorů, a výspravy k rekreačním a
chatovým objektům. Byly podány, nebo budou, žádosti o dotace na školní zahradu,
zámecký park v Líšťanech a opravu luhovské návsi. Luhovská náves nám neprošla
výběrem krajských oprav, byli jsme zařazeni mezi náhradníky. Tady máme velkou
šanci být zařazeni do oprav, neboť splňujeme veškeré požadavky, které k této stavbě
musí být doloženy. Projekt bude realizován v součinnosti obce a SÚS Plzeňského
kraje. Dále připomenu kulturní akci v Luhově, kde místní občané uspořádají dne
19. 5. 2018 „Sraz rodáků obce LUHOVA“. Setkání bude zahájeno v 18.00 a bude
trvat do 2. hodiny ranní. Dále bych chtěl ještě upozornit a zároveň poprosit o to, aby
občané a vlastníci rekreačních objektů nevhazovaly do velkoobjemových kontejnerů
žhavý popel, zapálené cigarety a podobné věci, od kterých by mohly kontejnery
vzplanout. Pro množící se případy požárů kontejnerů hrozí, že nám svozová
společnost nebude poskytovat kontejnery. Tímto malým příspěvkem se rozloučím
a popřeji Vám bohatou pomlázku a hodně veselé Velikonoce.
S přáním a pozdravem
Václav Huml
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 21. 4. 2018
•
•
•
•

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
• pneumatiky
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• televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
• vyřazené léky
• oleje, olejové filtry
• lednice, mrazáky
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Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách a na úředních deskách.
Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu.
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu!

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:
10. 4., 24. 4., 9. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7. 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:
1. pololetí do 30. 6. 2018
2. pololetí do 30. 9. 2018

SPLATNOST:
do 30. 6. 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
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
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
Luhovské VÍTÁNÍ JARA s hravým odpolednem pro děti bude 31. 3. 2018 od 14:00
hod v Luhově.
Ve dnech 4. 5. – 6. 5. 2018 pořádá klub 4. obrněné divize Plzeň v rámci květnových
oslav osvobození Československa a
v sobotu 5. 5. 2018 zavítá do našich obcí Líšťany od 14:30 hod do 15:30hod ukázka
bitvy o zámek ři příjezdu – dobový muž upozorní US ARMY,
prohlídka techniky a Lipno příjezd 16:00 hod stání a nocleh.
Dětský den v Hunčicích se bude konat dne 9. 6. 2018
Dne 30. 6. 2018 se bude konat již tradiční POUŤ
Program: 10:00 – 19:00 hod pouťové atrakce pro děti
14:00 – 16:00 hod Plzeňský MLS – malý lidový soubor
16:30 – 18:30 hod SADOVANKA – dechová hudba z Uherského Hradiště
20:00 – 01:00 hod BATALION – rocková muzika

Zápis do 1. Třídy ZŠ Líšťany
Zápis do 1. třídy proběhne ve středu 18. 4. 2018 od 14:00 – 17:00 hod. Týká se dětí
narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Co vzít sebou: rodný list dítěte, váš
občanský průkaz (obé nezbytně nutné).
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti od 1. 4. 2018 - 30. 6. 2018

60 let
Anděl Václav, Hunčice
Nohejlová Ladislava, Luhov
Lebová Libuše, Hunčice
Novák Josef, Náklov

65 let
Malata Petr, Náklov
Eret Josef, Náklov
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70 let
Hanzlík Josef, Líšťany
Hanzlíková Milada, Líšťany
Průchová Marie, Hunčice
Kohutová Marie, Lipno
Ovsíková Eva, Hunčice
75 let
Zahradník Václav, Písek
85 let
Suko Willibald, Líšťany
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Slavnosti svobody Plzeň
3. – 6. května 2018

Události odehrávající se na začátku května
roku 1945 si jako každý rok Plzeň připomene
Slavnostmi svobody, tradiční akcí s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem. Oslavy
osvobození americkou armádou se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí
vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou letech vrací jeho
původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet 1. května v lochotínském amfiteátru koncert
slavné kapely The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou hudbou legendární kapely Pink Floyd
v doprovodu nejmodernějších světelných efektů a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel s 200 kusy techniky, projede
zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků letos
mimořádně v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné vojenské letouny,
ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva za druhé světové války
Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943 sloužící k výcviku nových pilotů USAAF v Texasu. Čelo
konvoje včetně džípů s válečnými veterány bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí
Republiky, kde budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat
se s americkým a belgickými veterány.
K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za obchodním centrem Plzeň
Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize a Československé samostatné obrněné brigády.
K vidění tady bude i polní letiště s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF,
britského královského letectva, jehož 100. výročí založení si letos připomínáme a v němž za druhé
světové války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků. Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké
sbory (WAAF) připomene také kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde
je pravidelně při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší divize a
taky civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude mít své stanoviště před kulturním
domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea Patton Memorial Pilsen se svými
více než tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími se k americké armádě a událostem 2. světové
války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese zpět do radosti z konce
války a osvobození. Hlavní program na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května nejlepší big
band všech dob s více než 80letou historií, legendární americký The Count Basie Orchestra, o jehož
kvalitách vypovídá celkem 18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude hostit Nezmary a Big
Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude
patřit Hrádeckému Big Bandu, kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech
oživí vojenské ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy a na pódiu amfiteátru za
obchodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a country muzikanti.
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, speciální akce, mezi
nimi 3. května Plzeňské rozhovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podtitulem Co nás
spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem Muži generála
Pierce připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 vstoupila do Plzně jako
první jednotka americké armády.
Více informací o programu najdete na www.slavnostisvobody.cz
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