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ROČNÍK IV.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji bych chtěla zrekapitulovat pomalu uplynulý rok 2010.
Letošní rok byl pro obec významný zejména tím, že byl rokem volebním. Obec se musela kromě běžného
provozu vypořádat také s velkou administrativní zátěží, která provází veškerou činnost obce.
Jen namátkou vzpomenu např. zpracování projektu na II. etapu povrchové kanalizace pro obec Luhov,
kterou bychom chtěli realizovat v následujícím roce, dále zpracování protipovodňového plánu pro všechny obce, který
byl tento měsíc schválen Zastupitelstvem obce. Byl také zpracován projekt na průzkumný hydrogeologický vrt pro
obec Líšťany. Opětovně (již po třetí) byla podána žádost o finanční podporu na Státní fond životního prostředí na
projekt vyčištění píseckého rybníka včetně jeho odvodnění. Obec má také nové webové stránky, kde si každý občan
může najít aktuální činnosti v obci a ještě může např. nahlédnout do bohaté fotogalerie.
Ale i mimo to „papírování“ se nám podařilo mnoho věcí zrealizovat. Těší mne například prořezání
a nová výsadba lip v Luhově. Do budoucna bychom tam chtěli umístit také lavičky (a zároveň bych měla prosbu,
zda někdo neví, co má být nebo k čemu byla určena vystavěná zídka naproti zámeckému parku. Prosím,
jakoukoliv informaci sdělte na OÚ). Dále se pak uskutečnila oprava propustku v Náklově včetně protažení části
nové vozovky a umístění nových svodidel, která splňují platné normy.
Jako zastupitelé naší obce občas slyšíme, že nic neděláme. Vždy mne to mrzí a osobně si myslím, že
v rámci našich možností děláme vše, co je v našich silách, a hlavně na co nám stačí naše finanční prostředky.
Na závěr dovolte, abych Vám touto cestou nejen za sebe, ale také za všechny zastupitele obce, popřála
krásně prožité vánoční svátky - v klidu a pokoji - a mnoho pevného zdraví v novém roce 2011, protože zdraví je
pro každého člověka to nejdůležitější.
Vaše starostka
INFORMACE
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Rada obce schválila návrh starostky dopravovat občany z Líšťan a Hunčic služebním
vozem za účelem návštěvy ordinace MUDr. Yvetty Máchové ve Všerubech od ledna roku
2011.
Doprava k lékaři bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v termínech
4.1. 2011, 18.1. 2011, 1.2. 2011, 15.2. 2011, 1.3. 2011, 15.3. 2011, 29.3. 2011, 12.4. 2011
(je to vždy úterý).
Odjezd je stanoven na 900 hod. z Líšťan od autobusové zastávky a v 915 hod.
z Hunčic také z autobusové zastávky.
Pokud některý občan z okolních obcí také navštěvuje ordinaci MUDr. Ivety Máchové
a měl by o tuto službu zájem, nechť se pro bližší info obrátí na OÚ.
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POPLATKY V ROCE 2011:
POPLATEK ZA SVOZ ODPADU (TKO) V ROCE 2011
Cena činí 500,- Kč za osobu/rok.
Pokud máte nádobu pronajatou od odpadové společnosti,
roční nájem činí 200,- Kč.
Splatnost:

1. pololetí
2. pololetí

do 30. 6. 2011
do 30. 9. 2011

POPLATKY ZA PSY:
50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2011.
Kniha Práce jako na kostele vychází ve 2.rozšířeném vydání
ZAJÍMAVOST Z NAŠEHO OKOLÍ
Kniha o záchraně kostelů na Tachovsku, která získala v letošním roce zlatou medaili
za nejlepší knižní layout na evropské soutěži designu v Rotterdamu právě vychází v druhém
rozšířeném vydání.
Kniha Práce jako na kostele vyšla v září minulého roku a pro velký zájem byla do
konce roku rozebrána. Z tohoto důvodu připravila MAS Český Západ - Místní partnerství za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje její druhé vydání.
Kniha obsahuje mimo jiné dvanáct příběhů dvanácti kostelů, které měly to štěstí, že
našly, často na poslední chvíli, svého zachránce a často i majitele. Najdete zde příběhy kostelů
a jejich zachránců v Otíně, Křivcích, Okrouhlém Hradišti, Domaslavi či Šipíně. A také
příběhy památek opravených z tzv. Norských fondů jako věž kostela Všech svatých ve
Stříbře, kapli v Ostrově u Stříbra či kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti.
Druhé vydání knihy je rozšířeno o několik fotografií, které dokumentují, jak se za
jeden rok mohou kostely změnit k lepšímu jako se stalo v Lestkově, Otíně, Vysokém Sedlišti
anebo v Ostrově u Stříbra. Nový text rekapituluje události uplynulého roku nejen v životě
knihy, ale především v životě kostelů. Nakonec jsou do knihy přidány občanská sdružení,
která se angažují v záchraně kulturního dědictví a která buď v prvním vydání chyběla anebo
nově vznikla.
Součástí knihy je vystřihovánka kaple sv. Máří Magdalény na vrchu Krasíkov, každý
si tak může postavit (zachránit) svůj kostel.
Knihu je možné si zakoupit za 250.-Kč v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních
anebo je možné ji zaslat na dobírku. Případné objednávky na kvasnickova@leaderceskyzapad.cz.
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KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

Základní škola Líšťany
ve spolupráci s Obcí Líšťany
srdečně zve malé i velké na

Vánoční odpoledne

21. prosince 2010
od 15.30 do 17.00 hodin
v budově školy.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 1. 2011 - 31. 3. 2011

65 let
Schuldes Wolfgang, Líšťany 32
Vraná Jarmila, Lipno 41

85 let
Váchová Anežka, Lipno 34
Praisová Anastázie, Líšťany 45
Riantová Anna, Hunčice 30
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KRONIKA/HISTORIE
… v dnešním zpravodaji Vám přinášíme 1. díl povídání o LÍŠŤANSKÉ ŠKOLE.
LÍŠŤANSKÁ ŠKOLA
Ve fondech Státního oblastního archivu jsou uchovány dvě školní kroniky naší školy. Ta první začíná
v roce 1890 a je do roku 1915. Druhá je z roku 1916 až 1945. Obě jsou psané německy. Byly psané s pověstnou
německou pečlivostí. Takže hned v roce 1890 je zápis, že všechny děti byly očkovány. Dnes jsou již tyto údaje
dávnou minulostí.
A jak se postupně někdejší německá škola vyrovnávala s nově vzniklou Československou republikou?
Odpověď známe od spisovatelky, rodilé Němky z obce Písku, která byla odsunuta do Německa v roce 1946. Paní
Frieda Formatschek, roz. Heller vzpomíná na své dětství v rodné obci Písek. Docházela s dalšími dětmi do školy
do Líšťan. Vzpomíná na 1. září 1926, kdy v ryze německé škole nastaly novoty. Dvakrát v týdnu byly dvě
hodiny češtiny. Takže v tento den byla zřízena česká menšinová škola pro české děti. Zatím jedna třída v prvním
patře. Těch českých dětí bylo šest. A Češi museli za tu třídu platit jeden tisíc korun ročně. A dále paní Frieda
píše, že pan učitel to vůbec neměl lehké. Musel totiž vměstnat 70 německých dětí do jediné třídy.
Po zabrání Sudet v roce 1938 česká třída zanikla. Až po válce 18. zaří 1945 devatenáctiletý učitel
Václav Fiala rozesílá obcím Lipno, Písek, Košetice, Popovice, Náklov, Hunčice, Klenovice a Chrančovice
oznámení o zápisu do zdejší české školy. 20. září se konal zápis, k němuž se přihlásilo šest dětí. Počet dětí však
den ode dne vzrůstal, tak jak přicházeli do obce další osídlenci a v pondělí 24. září 1945 bylo zahájeno
pravidelné vyučování. Počet žáků za několik měsíců se tak zvětšil, že od ledna 1946 byla škola organizována
jako škola dvoutřídní. Žáků bylo 58! V roce 1951 bylo při škole založeno SRPŠ. Toto sdružení v těchto létech se
významnou měrou zasloužilo o hmotné zabezpečení potřeb školáků. Byly nakoupeny diaprojektory a dokonce
promítačka. Byla zřízena jednoduchá kuchyně a jídelna. ONV přispíval pravidelně měsíčně poukazy na
potraviny.
V roce 1954 se z naší dvoutřídky stala trojtřídka, žáků totiž bylo 76! A o dva roky později 1. 9. 1956 ve
zdejší škole bylo rovných 100 dětí!
Rokem 1970 nastává boj o opravu školy a později i boj o zachování školy v Líšťanech. V únoru 1970
okresní hygienik navštívil naší školu a doporučil, aby na škole byla urychleně provedena generální oprava. To
slovo „urychleně“ zdůraznil. Nebylo již 4 roky malováno, je porušena střecha, takže do místností zatékalo.
Místní národní výbor měl se školou jiné úmysly. Mínil přemístit všechny žáky a učitele do Města
Touškova. Proti tomu se rozhodně postavili všichni rodiče. Za obětavé pomoci všech rodičů byla škola v termínu
vyklizena. Škola zůstala v Líšťanech a to 1. třída v knihovně a 2. třída ve zrušené mateřské škole. Ve zkráceném
termínu byla škola opravena. O rok později se MNV úplně překonával. Byly zakoupeny nové tabule, nový školní
nábytek, obrazy a dokonce i květiny. A mladičká ředitelka školy Věra Krejčíková teď už spokojeně spala bez
děsivých snů. A spokojen byl i bývalý ředitel František Bíca, který řediteloval na škole před Krejčíkovou téměř
dvacet let.
V roce 1975/76 byl celkový počet žáků 31. Ředitelka školy Věra Krejčíková a učitelka Marie Kreslová.
V dalším roce 1977/78 a ještě v roce 1978/79 bylo ve dvou třídách pět ročníků. Po 22 letech působení
odchází na vlastní žádost ředitelka Věra Krejčíková.
Rok 1979/80 – přichází nová ředitelka Božena Bílková. Učitelka Marie Kreslová zůstává a ročníky už
jsou jenom čtyři.
V roce 1982/83 bylo 34 dětí rozděleno do dvou tříd. Za zmínku stojí, že děti pro Myslivecké sdružení
Líšťany sebraly 206 kg žaludů a 759 kg kaštanů, což bylo žákům proplaceno. O rok později bylo zapsaných dětí
33 a další rok pak 38 dětí. A v tomto roce opouštějí naši školu učitelka Marie Kreslová a ředitelka Božena
Bílková, které odcházejí do důchodu.
… v příštím čísle se budeme věnovat historii školy od roku 1989 až do současnosti.
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