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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

ČÍSLO 2

ROČNÍK XIII

Vážení občané.
Dovolte mi pár slov k nastalé situaci v naší zemi
způsobené koronavirem COVID – 19. Všichni víte,
že na území České republiky byl vyhlášen nouzový
stav od dne 12. 3. 2020 na dobu 30. dní. Tímto
opatřením vláda zakázala s účinností od 16. 3.
2020 od 0.00 hod. do 24. 3. 2020 do 6.00 hod.
volný pohyb osob na území České republiky,
s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických
zařízení a dalších nezbytných cest (do obchodů, na
úřady atd.). Toto nařízení bylo prodlouženo do 1.
4. 2020 do 6.00. hod. Z výše uvedeného usnesení
vlády vyplývá, že byl omezen počet úředních
hodin na OÚ Líšťany. V úředních dnech pondělí a
středa je otevřeno pro veřejnost od 13. – 16. hodin.
Po telefonické domluvě je možné si domluvit i jiný
čas a termín návštěvy. Se špatnými zprávami již nebudu pokračovat, myslím si, že je jich dost a
dost. Chci vám poděkovat, že tuhle neočekávanou situaci zvládáte a jste k sobě ohleduplní. Čekají
nás Velikonoční svátky, proto vám všem chci popřát opravdu krásné a pohodové Velikonoce,
užijte si je se svými rodinami, příbuznými a známými. Zapomeňte trochu na to špatné, co nás
všechny potkalo. Uchopte pomlázky a vyražte vesele koledovat ať se pomlázka má.
Dobrou náladu všem přeje Václav Huml.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 18. 4. 2020
•
•
•
•
•

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky

• televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
• vyřazené léky
• oleje, olejové filtry
• lednice, mrazáky

Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách a na úředních deskách.
Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1. hod před termínem odvozu.
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO

Stránka 1

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 je dočasně zrušena po dobu trvání koronavirové epidemie. Nové
termíny budou včas zveřejněny obecním rozhlasem a na úředních deskách.

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. 2020
2. pololetí do 30. 9. 2020

SPLATNOST:
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
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU.

Veškeré kulturní a veřejné akce jsou z nařízení vlády zrušeny.
Po skončení již několikrát zmiňovaného nouzového stavu, bude
záležet na spolcích a organizacích působících na území Líšťan,
zda uskuteční plánované akce se zpožděním nebo v jiném termínu.
Je ohroženo konání poutě 27.6. a s tím spojené hudební
odpoledne.
Všechny akce budou plakátovány a vyhlášeny obecním
rozhlasem.
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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. 2020 - 30. 6. 2020

65 let
Remeš Stanislav, Líšťany
Lang Václav, Lipno
Smejkal Václav, Líšťany
Rozsypal Miloslav, Líšťany

70 let
Pavlíčková Zdeňka, Hunčice
Nechutný Miloslav, Hunčice
80 let
Rumplíková Jaroslava, Luhov
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