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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ

ČÍSLO 3

ROČNÍK XIII.

Vážení spoluobčané,
Zdravím Vás všechny po těžkých měsících boje proti záludnému viru COVID – 19 a
omezeních, které z tohoto viru vzešly. Doufám, že se Vám podařilo uniknout z jeho
nebezpečných nástrah, nemuseli jste projít karanténním opatřením a že si opět užíváte
volnějšího života.
I v době omezených pracovních možností probíhali práce, na které byly připraveny
projekty a které měly svůj termín realizace. Nejvýraznějším projektem, bylo vyčištění
a odbahnění Náklovského rybníka. Při odbahnění dna bylo nalezeno staré dřevěné
potrubí, jehož stáří se odhadovalo na 120. – 150. let. Zřejmě se tímto potrubím
přiváděla voda do Líšťanského pivovaru a lihovaru. V dodatečném termínu byla
provedena kolaudace Luhovské návsi. S menšími připomínkami byla úprava návsi
zkolaudována, s tím že musí být závady odstraněny do jednoho měsíce od provedení
kolaudačního řízení. Dále jsou připraveny projekty na rozšíření ČOV v Líšťanech. Již
také probíhá výběrové řízení na připojení nového vodovodního zdroje Vrt HV – 01 za
obcí Náklov.
Závěrem mi dovolte Vám popřát příjemnou dovolenou a hezké prázdniny s vašimi
blízkými a snad se již v září sejdeme bez větších omezení.
Václav Huml

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:
1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 2020
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.10 hod. z Hunčic vždy od autobusové
zastávky.
V měsících červenec a srpen nebude doprava organizována!!!!!
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POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
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:

SPLATNOST:

1. pololetí do 30. 6. 2020
2. pololetí do 30. 9. 2020

do 30. 6. 2020

630,- Kč za nemovitost bez trvalého pobytu
splatnost do 30. 9. 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
105 Líšťany
106 Luhov

103 Košetice
107 Náklov

104 Lipno 2104 Písek
108 Třebobuz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 7. - 30. 9. 2020
65 let
Dostál Jaroslav, Hunčice
Boháček Jaromír, Líšťany

75 let
Hanzlíčková Marie, Luhov

70 let
Zahradníková Anna, Písek
Riant Josef, Košetice
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KAM ZA KULTUROU, ZÁBAVOU a pod.
Kulturní komise Líšťany pořádá pro děti a jejich rodiče naučnou stezku
obcí Líšťany v červenci od 13. – 26. 7. 2020. Stezka bude přístupná každý
den, podrobnosti najdete na zadní straně tohoto vydání.
TJ Sokol Hunčice pořádá tradiční fotbalový turnaj 11. 7. 2020 od 14. 00
hod. s bohatou tombolou a pofotbalovým posezením s přáteli.
19. 9. 2020 se uskuteční od 20. 30 hod. vystoupení hudební skupiny
„AGNES“ rock v KD Líšťany.
Srdečně Vás zvou pořadatelé!
Změna programu vyhrazena, časy jsou orientační a mohou se měnit!

Obecní knihovna v Líšťanech
Každý čtvrtek 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 23. 7. a 30. 7. 2020
z důvodů dovolené uzavřena.

Chceme Vás touto cestou upozornit, že od 14. června nastoupil v Plzeňském kraji
nový autobusový dopravce. Také se od tohoto data zvýšila četnost autobusových
spojů. Toto bude zkušebně fungovat cca 6 měsíců, poté se vyhodnotí, které spoje jsou
využívány a které nikoliv a nevyužívané spoje budou nejspíše zrušeny. Bylo by tedy
dobré zamyslet se nad tím, zda by nebylo lepší zkusit využít ke spojení do práce
autobus. Jízdní řad je k dispozici ve vývěskách a také na stránkách www.idpk.cz
nebo Vám spoj pomůžeme vyhledat na obecním úřadě.
LÍŠŤANSKO - čtvrtletník obyvatel z katastru obce Líšťany. Vydává OÚ Líšťany, 330 35 Líšťany 77, ZDARMA – NEPRODEJNÉ,
Redakční rada: Václav Huml, Edita Čuchorová, Milada Hanzlíková, Jitka Krbcová
Kontakt: 377 915 101, ou@listany.cz , kancelar@listany.cz

ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

Stránka 3

ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

Stránka 4

