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Milý spoluobčané,
Máme před sebou poslední čtvrtletí letošního roku a předposlední vydání Líšťanska
v tomto roce 2019. Skončil čas dovolených a prázdnin. Děti opět zasedly do školních
lavic, s tím že jsou o školní rok starší. Naše škola prošla během letních prázdnin
menší rekonstrukcí. Žáci mohou navštěvovat naši školu od prvního až do pátého
ročníku. Výuku ve třech třídách vedou kvalifikované učitelky Mgr. P. Opavová
(ředitelka), Mgr. J. Pelánová a Mgr. H. Procházková. Škola změnila i název na
Základní a mateřská škola Líšťany, neboť máme v budově školy zřízenu i mateřskou
školu. Školu navštěvuje od 1. září 22. dětí, mateřskou školu 20. dětí. Mateřskou školu
vede paní K. Randová, L. Kubíková a J. Eretová. V letních měsících jste si též mohli
povšimnout, pokračujících prací na opravě návsi v Luhově. Doufám, že se podaří
dodržet termín dokončení 11. 11. 2019. Chtěl bych se tímto omluvit luhovským
občanům, za špatný přístup do jejich nemovitostí. Řešili jsme tuto otázku se
stavebním dozorem, ten potvrdil špatný postup stavební firmy, s tím že bude sjednána
náprava. Dále bych chtěl upozornit na změnu pracovní doby pošty v Líšťanech.
Pondělí, středa 8.00 – 9.30, odpoledne, 14.30 – 16.00, úterý, čtvrtek, pátek, 8.00 –
9.00, odpoledne 13.00 – 15.00. Také se musím zmínit o čipování psů. Podle
dostupných zdrojů musí být všichni psi očipovaní, od 1. 1. 2020, kromě psů
tetovaných do 3. 7. 2019 s čitelným tetováním. Obec ve spolupráci s MVDr.
Rudolfem Kristlem, umožní obyvatelům čipování psů v roce 2020. Přibližný termín
(duben – květen) bude ještě upřesněn obecním rozhlasem a na informačních tabulích
obce.
Děkuji Václav Huml.
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Doprava do ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech
Doprava k praktické lékařce bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto
termínech:
úterý 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. 2019
Odjezd je v 9,00 hod. z Líšťan a v 9,10 hod. z Hunčic, vždy z autobusové zastávky.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019
60 let
Kolářová Marie, Líšťany
Šveinarová Jaroslava, Líšťany
65 let
Polášková Helga, Líšťany
Vrbík František, Luhov
Pavelka Ivan, Lipno

70 let
Černý Milan, Košetice
Voithová Zdeňka, Náklov
Valenta Josef, Písek
Šturc Miroslav, Písek

75 let
Hanzlíčková Jaroslava, Líšťany
Hellmich Jiří, Líšťany
Uhlířová Hana, Lipno
91 let
Hanzlíková Blažena, Líšťany
93 let
Vyskočilová Marie, Líšťany
95 let
Hora František, Luhov

KULTURA V OBCI
DOBRODRUŽNÁ STEZKA BOBŘÍKA ODVAHY
která se bude konat v sobotu 28.09.2019 od 18,00 hodin se srazem odvážlivců u
knihovny v Líšťanech. Těšit se můžete na dobrodružnou cestu plnou překvapení a
zábavy. Doporučena je vhodná obuv a oblečení do přírody. Přístupné i s kočárkem.
Pro všechny odvážné bude připravena odměna.
Vstupné 30,- Kč/dospělá osoba děti zdarma
Při nepřízni počasí bude vyhlášen náhradní termín.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
se uskuteční dne 7. 12. 2019 v KD Líšťany. Ostatní bude upřesněno!
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Obecní knihovna v Líšťanech
Otevírací doba: každý čtvrtek, od 17,00 do 19,0 hod., na adrese
Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro
dospělé čtenáře, ale také pro děti.
mailová adresa: knihovna.listany@gmail.com
Těšíme se na Vás.
POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI

ODPADY

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

Od 17. 9. 2019 vyváženy každý pátek
Obce Písek a Košetice každé pondělí

SPLATNOST POPLATKU 30. 6.

550,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1. pololetí do 30. 6. 2019
2. pololetí do 30. 9. 2019
630,- Kč za nemovitost (splatnost do 30.
9. 2019)

2019

Žádáme občany, aby nevhazovali
elektroodpad a velkoobjemový odpad do
velkých kontejnerů,
tento odpad patří do sběrných dvorů
(Touškov, za Globusem).

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
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Plzeňské oslavy vzniku republiky (28. října 2019)
Jako každý rok připravilo město Plzeň na 28. říjen, kdy si připomínáme vznik
samostatného československého státu, celodenní program, který pozve k návštěvě
celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek, zahrad a některých
sportovišť za symbolických 28 korun, nebo zdarma. V podvečer se uskuteční tradiční
vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka, odkud se vydá průvod světel na
náměstí Republiky, kde program zakončí ohňostroj na působivou hudbu.
Více informací najdete na www.plzen.eu.
Pilsen Busking Fest (2. – 5. října 2019)
Pilsen Busking Fest je neziskový mezinárodní festival pouličního umění, tzv.
buskingu. Během festivalu se prezentuje různorodé umění ve veřejném prostoru
přímo obyvatelům nebo návštěvníkům města Plzně. Busking je jedním z rozvíjejících
se kulturních trendů současné doby a jeho popularita se stále zvyšuje. Pilsen Busking
Fest je festival hudebníků, akrobatů, tanečníků, kouzelníků, sochařů, malířů a dalších,
zejména profesionálních umělců z celého světa a České republiky.
Pilsner Fest (5. října 2019)
Velkolepé oslavy uvaření první várky světoznámého ležáku Pilsner Urquell nabízí
bohatou hudební přehlídku přímo v areálu pivovaru.
Anděl (13. prosince 2019)
Slavnostní večer, kterým město Plzeň vyjadřuje své uznání a poděkování všem
„andělům“, kteří pomoc bližnímu vnímají jako běžnou a nedílnou součást vlastních
životů. Z rukou nejvyšších představitelů města se každoročně dostane ocenění
nominovaným dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Vánoční trhy (konec listopadu – prosinec 2019)
Plzeňské vánoční trhy nabízejí romantickou předvánoční atmosféru provoněnou vůní
svařeného vína, punče a pečeného cukroví s bohatým kulturním programem a živým
betlémem. V období adventu se v centru Plzně konají také komentované adventní
prohlídky.
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