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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK XIV

Vážení a milý spoluobčané.
Blíží se Velikonoční svátky a stím spojené návštěvy blízkých a známých. V tento čas,
kdy nám epidemie COVIDU nedovoluje se navštěvovat a cestovat, zvažte návštěvu
svých blízkých. Nařízení vlády o uzavření hranic okresů, se pravděpodobně
prodlouží i na Velikonoční svátky. Chtěl bych Vás poprosit o dodržování pravidel.
Buďte ohleduplní jeden k druhému, je to potřebné v zájmu zachování zdraví nás
všech. Měli jsme v regionu Líšťansko nakažených COVIDEM - 19 přibližně 37
spoluobčanů, já jsem byl jeden z nich. Prodělal jsem nemoc se vším všudy i s lehkým
zápalem plic. Proto se na Vás obracím s prosbou abychom vše dodržovali a tím
chránili sebe i ostatní, je to opravdu nezbytné!
Nyní přejdu k jiným informacím, které stojí za zmínku. Máme schválené územní
rozhodnutí a stavební povolení na modernizaci ČOV v Líšťanech. Ještě je potřeba
podat žádosti o dotaci, buď na MŽP, nebo MMR, jestli budou ministerstvy vypsány.
Výstavba by se mohla uskutečnit na podzim tohoto roku. Možná jste si všimli
vyznačení objížďky přes Líšťany a Hunčice. Je to z důvodu opravy křižovatky u
kostela a silnice v Pernarci. Tato zmiňovaná oprava dostala přednost před
rekonstrukcí křižovatky u Hunčic. Na opravu křižovatky u Hunčic je vydáno stavební
povolení, ale nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy mezi majiteli dotčených
pozemků. Proto se oprava křižovatky přesouvá na neurčito. A to je asi vše.
Přeji vám hezké prožití Velikonočních svátků Václav Huml
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
•
•
•
•
•

bude v měsíci květnu
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.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany ZDARMA, náklady hradí Obecní úřad.

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:
13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6. a 22.6.
Odjezd je v 9.05 hod. z Líšťan a v 9.10 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

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
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
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103 Košetice
107 Náklov

104 Lipno
108 Třebobuz

2104 Písek
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU.

Pokud to situace dovolí chtěli bychom opět uspořádat již tradiční pouť, přesný termín
bude upřesněn.
Zrovna tak i konání dětského dne.

Obecní knihovna v Líšťanech
Z důvodu koronavirové epidemie je uzavřena
do odvolání. Po skončení
epidemie bude otevřeno podle zaběhnutého
systému.
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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti od 1. 4. 2021 - 30. 6. 2021

60 let
Dolejš Ladislav, Líšťany
Štverák Roman, Líšťany
65 let
Humlová Arnoštka, Líšťany
Nechutná Štěpánka, Hunčice
Čermáková Stanislava, Třebobuz
Kleslová Hana, Líšťany
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70 let
Kabeláč Jan, Líšťany
75 let
Remeš Karel, Líštany
Brabník Václav, Náklov
80 let
Polášek Rudolf, Líšťany
Zeman Pavel, Písek
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Zápisy do ZŠ a MŠ Líšťany
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bude trvat celý měsíc duben bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Týká se dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015
Zápis do MŠ je od 3. 5. do 14. 5. 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců
Více informací na letáčcích na informačních deskách v jednotlivých obcích nebo
na internetových stránkách školy www.skola-listany.cz

Další informace
Dále bychom chtěli informovat spoluobčany o aplikaci pro chytré telefony
V Obrazech. Po stažení zadáte obec, která Vás zajímá a pak se veškeré změny
na webových stránkách promítnou i v této aplikaci, a ještě Vás na to upozorní.
Další možností, jak se dovídat některé důležité informace či akce, je přihlásit se
přes webové stránky obce k Informace e-mailem. Toto přihlášení se nachází na
záložce pod informacemi úřední desky.
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