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ROČNÍK XIII.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
opět jsme se po letních prázdninách a dovolených vrátili k běžnému pracovnímu životu. I
když to zní trochu sarkasticky vzhledem k hygienickým opatřením, které nám znepříjemnili letní
měsíce. Pravděpodobně nás čekají ještě větší omezení v podzimních měsících, vzhledem k nárůstu
pozitivně testovaných občanů na COVID – 19.
Děti musí do škol a školek, lidé do svých
zaměstnání. Do naší „Líšťanské“ školy letos nastoupilo 25. dětí do základní školy a 20. dětí do
mateřské školky, což je po předchozích slabších letech velice potěšující zpráva o nárůstu školáků
v naší škole. Musím tímto poděkovat paní ředitelce Mgr. Opavové a všem učitelkám, jak v základní
škole, tak v mateřské školce za to, jak se o naši školu a děti starají.
V době omezených pracovních možností nás čekají různé práce pro obce. Jednou z nich je
připojení vodovodního vrtu HV – 01 u Náklova. Chtěl bych tímto požádat občany Líšťan, bydlící
v ulici od pošty ke hřbitovu, o trpělivost s projíždějící technikou. Samotné práce by měly začít
kolem 5.10. 2020. Dále nás čeká zprovoznění „Kamerového systému Líšťany“, kamery jsou
nainstalovány ve všech obcích. Tyto kamery budou sloužit k rozpoznání RZ, měření rychlosti a
ochraně veřejných prostor. Kamerový systém je jeden z nejmodernějších v Čechách. Připravujeme
projekty na kanalizace v obcích Náklov a Hunčice.
Na závěr mi dovolte popřát vám hodně zdraví, a hlavně sílu zvládnout nastalou
epidemiologickou situaci.
Václav Huml
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k lékaři je organizována vždy jednou za čtrnáct dní, a to v těchto termínech:
29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 22.12. 2020 (vždy úterý).
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky
a v 9.10 hod. z Hunčic také z autobusové zastávky.

POPLATKY ZA LIKVIDACI TKO
Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatků za likvidaci TKO:
SPLATNOST:
2. POLOLETÍ
DO 30. 09. 2020
Výše poplatku činí v roce 2020: 550,- Kč za osobu/rok;
chatová oblast 630,- Kč/nemovitost, nájem nádoby činí 200,- Kč/rok.
Poplatky lze hradit na obecním úřadu, nebo na účet obce č. ú. 572 3371/0100, při platbě
uvádějte variabilní symbol nemovitosti.
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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 části obce:
101 Hunčice
2104 Písek
108 Třebobuz

102 Těchoděly
105 Líšťany

103 Košetice
106 Luhov

104 Lipno
107 Náklov

Apelujeme na občany, aby do kontejnerů na plast a papír vhazovali vždy sešlapané a zmačkané
lahve. Papírové krabice rozřezané nebo rozložené, tím se zvýší kapacita daného kontejneru.
Prosíme občany a chataře, aby nevhazovali do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistaveny
v obcích Luhov, Písek, Košetice a Těchoděli odpad typu: sedací soupravy, pohovky, obývací stěny,
skříně, matrace, apod., elektro: lednice, mrazáky, televize, sekačky. Větší odpad z plastů (sudy
kanystry, větší hračky) a kovový odpad (pletivo, trubky, šrouby, plechy atd.)

Kontejnery slouží pouze pro likvidaci TKO!!!!!!
Obec je schopna po telefonické domluvě (tel: 377 915 101) zmiňovaný odpad
zlikvidovat.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 17. ŘÍJNA 2020
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Obecní úřad. Právnické
osoby platí dle ceníku. Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1. hodinu před termínem odvozu.
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště pro termínu svozu.
Nebezpečným odpadem jsou např.: znečištěné obaly od barev, olejů apod., zářivky,
výbojky, AKU – baterie, suché galvanické články – monočlánky, pneumatiky, televizory, rádia
a ostatní elektrotechnický odpad, vyřazené filtry, oleje, olejové filtry, lednice, mrazáky, apod…
Důrazně žádáme občany, aby nezneužívali svozu nebezpečného odpadu k likvidaci vlastního
komunálního odpadu!!!
POPLATKY ZA PSI
100,- Kč za jednoho psa,

150,- Kč za každého dalšího psa

KULTURA V OBCI
Kulturní akce všeho druhu ve vnitřních i venkovních prostorách jsou zatím pozastavené
z důvodu koronavirové epidemie až do odvolání.
Kulturní komise připravila akci s názvem „Bobřík odvahy“ dne 12. 9. 2020 od 18.00 hodin v
Líšťanech. Tato akce překvapila svou velkou účastí místních obyvatel, ale i účastí občanů z jiných
obcí mimo region Líšťanska. Akce byla velice kladně hodnocena lidmi, kteří se jí zúčastnili, ale
hlavně dětmi samotnými. Tím bych chtěl, Kulturní komisi a lidem kteří jí pomáhali, moc poděkovat
za dobře zorganizovanou akci.
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Kulturní komise připravuje Mikulášskou besídku na sobotu 5. 12. 2020 od 15.00 hodin v KD
Líšťany. Bližší informace bude plakátována.
Opět se připravuje „Předsilvestrovské setkání občanů“ dne 26. 12. 2020 od 18.00 hodin na návsi
v Líšťanech. Bude zde připraveno drobné občerstvení, pivo, limo, svařák, čaj a možnost popovídat
si s ostatními spoluobčany. Obě akce budou před uskutečněním vyhlášeny obecním rozhlasem.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 10. 2020 - 31. 12. 2020

65 let
Fischerová Jaromíra, Líšťany

75 let
Lehotský Pavel, Hunčice
Taškovová Ivana, Košetice
80 let
Šturcová Jana Písek

92 let
Hanzlíková Blažena, Líšťany
94 let
Vyskočilová Marie, Líšťany
96 let
Hora František, Luhov

Obecní knihovna v Líšťanech
Každý čtvrtek od 17.00 hodin do 19.00 hodin.
Na adrese Líšťany 60. K dispozici je přes
3 000 tisíce knih pro malé i velké čtenáře.
Mailová adresa: knihovna.listany@gmail.com
Informujeme občany, že se změnili jízdní řády autobusů společnosti Ariva. Nové jízdní řády platí
od 13.6. 2020. Jestli dojde ke zpoždění autobusového spoje, nebo nepojede daný spoj vůbec,
informujte se na stránkách www.idpk.cz, popřípadě volejte na Obecní úřad Líšťany. Při větším
počtu stížností budeme stížnosti řešit přímo s dopravcem. Nové jízdní řády jsou vyvěšeny na
autobusových zastávkách společnosti Ariva, nebo na stránkách uvedených výše.
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