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

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ČÍSLO 3

ROČNÍK III.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Obec se v současné době soustředí na údržbu zeleně
V obci Luhov probíhá celková revitalizace hodnotné lipové aleje. Alej lemuje příjezdovou komunikaci
k místnímu zámečku. Na 37 lípách bude proveden zdravotní řez, na dvou stromech bude instalována
bezpečnostní vazba, jeden strom se musel pokácet, neboť kmen byl nevratně staticky porušen.
Stromy byly v minulosti (cca před 60ti lety) seřezány tzn. na hlavu. Z tohoto důvodu jsou jejich koruny
velmi špatně vyvinuty. V tomto případě již bohužel není náprava možná. Stromy se pouze zbaví suchých
a defektně rostlých větví. Zajistí se dutiny proti srážkové stékající vodě instalací ochranných stříšek. V tomto
případě se jedná o mimořádný počet dutin, což je důsledek právě onoho řezu. Menší dutiny (asi 52 ks) budou
zastřešeny stříškami z pryskyřice. Velké otevřené dutiny budou opatřeny dřevěnou doškovou stříškou.
V řadě dále od zámku byly již některé stromy v minulosti poraženy, pařezy po nich velmi výrazně
zmlazovaly, a proto byly tyto pařezy chemicky ošetřeny. Na vykácené straně byly vysazeny nové, druhově
stejné, sazenice lípy. Pro výsadbu byly vybrány sazenice s obvodem kmínku 12 cm a výšky cca 4 m, aby se
mohly zapojit co nejdříve do lipové aleje.
Doufáme, že tuto historickou alej se nám podaří do budoucna zachránit.
Dále se pak bude provádět prořezávka dubového stromořadí v obci Košetice. V obci Líšťany se provedlo
vyčištění stráně pod budovou č.p. 60, kde se počítá také s novou výsadbou. I v dalších obcích se budou
provádět prořezávky křovin a náletů.
Na závěr mého okénka bych Vám chtěla, vážení spoluobčané, popřát krásně prožité léto plné sluníčka,
dovolené plné zážitků a dětem pěkné prázdniny.

Vaše starostka

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Hledáme správce hřiště !!!
Pracovní náplní bude především:
 dohled nad provozem hřiště
 drobné opravy
 odemykání a zamykání hřiště
 průběžný úklid drobného odpadu
Bližší info na tel. 377 915 101
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OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH

Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod.,
na adrese LíšŅany 60.
Knihovna je Vám k dispozici i v době letních prázdnin.
Přijï
ijïte se podívat, jste srdeč
srdečně zváni!
EKOLOGIE V NAŠÍ OBCI

Ohlédnutí za svozem nebezpečného odpadu ze dne 24 .4 .2010
Obec organizuje svoz nebezpečného odpadu minimálně 2x ročně pro svoje občany. Tento svoz je
zdarma. Bohužel, někteří naši spoluobčané nerespektují pokyny pro svoz nebezpečného odpadu a na sběrná
místa odkládají i objemný směsný nebo jiný odpad (tentokrát se jednalo o svozová místa v obcích Luhov
a Lipno).
Likvidaci tohoto odpadu musí potom následně obec zajistit sama a samozřejmě musí také za tuto službu
zaplatit. Celkové náklady za odstranění směsného komunálního odpadu ze dne 24. 4. 2010 činily 12.
154,- Kč. To jsou náklady, které musela obec vynaložit z veřejného rozpočtu kvůli nekázni některých našich
spoluobčanů. Byli bychom rádi, kdyby se podobná situace v budoucnu již neopakovala, a dále uvítáme
i postřehy občanů, pokud by byli svědky toho, že někdo zneužívá svoz nebezpečného odpadu ve svůj
prospěch a nerespektuje předem daná pravidla.
Děkujeme.

Zelená úsporám – Pokud chcete začít, máte nejvyšší čas
Plánujete výměnu starého kotle (na uhlí, dřevo, kapalná paliva, na elektřinu) za nový nebo za tepelné
čerpadlo? Přemýšlíte o zdroji vytápění do novostavby? Chtěli byste snížit náklady na vytápění Vašeho domu
zateplením fasády, střechy nebo výměnou oken? Uvažujete o přípravě teplé vody pomocí solárních
kolektorů? Pokud ano, můžete využít dotací z programu Zelená úsporám.
Občanské sdružení ENVIC o.s. za finanční podpory Státního fondu životního prostředí, nabízí bezplatné
poradenství pro program Zelená úsporám, např.: pomoc s vyplněním žádosti o dotaci, s kontrolou
povinných příloh, s volbou optimálního technického řešení atd.
Program Zelená úsporám iniciovalo Ministerstvo životního prostředí s cílem ušetřit občanům výdaje
za teplo, ozdravit ovzduší a snížit emise CO2 v České republice. Trvání programu Zelená úsporám je od
1.dubna 2009 do 31. prosince 2012. Žádosti o dotaci je možné předkládat nejpozději do 30. 6. 2012.
V programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, jejichž realizace byla dokončena
až po 1. 4. 2009. O podporu na využití obnovitelných zdrojů energie a její úspory projevilo zájem ke konci
května už víc než 22 tisíc lidí. To odpovídá úhrnné výši dotací 6,4 miliardy korun.
Z celkové částky zhruba 18 miliard korun určené na podporu v programu Zelená úsporám to
představuje víc než třetinu. Počet žádostí o dotace se navíc každým měsícem zvyšuje. Největší počet
evidovaných žádostí v programu se týká rodinných domů.
Vaše projektové záměry můžete zkonzultovat osobně, telefonicky nebo e-mailem na adrese:

ENVIC - Informační centrum Plzeň
Prešovská 8, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 220 323
e-mail: ic.plzen@envic.cz
www.envic-sdruzeni.cz
Podrobné informace o programu jsou na adrese: www.zelenausporam.cz.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY, KULTURA A DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ V NAŠÍ OBCI

Aktivity ZŠ Líšťany
Ve druhém pololetí školního roku 2009/2010 zpestřilo výuku na malotřídní ZŠ v Líšťanech
několik zajímavých aktivit. Žáci se zapojili do celostátního programu ekologické výchovy “Les ve
škole – škola v lese”, organizovaného občanským sdružením Tereza. Kromě ekologické výchovy,
zařazené do několika vyučovacích předmětů a činnosti školní družiny, proběhl v režii tohoto
programu také Den Země. Při něm děti sázely stromky a plnily v přírodě zadané úkoly.
V květnu nás navštívila lektorka sdružení ekologické výchovy Ametyst s celodenním
programem “Zdraví tě zdraví”. Žáci se zábavnou formou naučili pečovat o svoje tělesné i duševní
zdraví.
S velkým zájmem líšťanských školáků se setkala oslava dne dětí v indiánském duchu a také
školní výlet do plzeňské zoologické zahrady, kde děti kromě zvířat obdivovaly hlavně ukázku
sokolnictví.
Konec školního roku obohatila návštěva odbornice na výcvik psů. Děti i líšťanská veřejnost se
na školní zahradě seznámily s mnoha důležitými pravidly práce se psy, s jejich výcvikem
a chováním.
Abychom mohli v rozvoji aktivit školy pokračovat i v dalším školním roce, podáváme dvě
žádosti o finanční podporu. V první řadě byla odeslána žádost o čerpání peněz z EU prostřednictvím
“šablon” připravených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční podpora bude
využita na pomůcky pro výuku a zlepšení vzdělávacích podmínek žáků.
Zároveň připravujeme podání žádosti o podporu projektu “Veřejné hřiště” v rámci grantového
systému Škola pro udržitelný život. Příprava a plánování takového projektu vyžaduje nejen mnoho
hodin školení a plánování pedagogů, ale také zapojení těch, kterým bude hřiště sloužit. Plánování se
zúčastnili jak žáci, kteří sami navrhovali možné podoby hřiště, tak veřejnost obce. Děkujeme všem
občanům Líšťan, kteří se zapojili do naší projektové ankety a přispěli svými nápady k návrhu
budoucího hřiště. Teď už nezbývá, než držet palce, aby byl náš projekt vybrán k finanční podpoře.
Mgr. Jiřina Koppová, ředitelka ZŠ Líšťany

Pozvánka na II. CHOVATELSKÝ DEN CHLADNOKREVNÝCH KONÍ - Hunčice 2010
Místo konání: Hunčice, Plzeň-sever
Pořadatel: JK Kontur Hunčice o.s. (kontakt: manželé Jílkovi 603 579 859, jkhuncice@volny.cz)

Dne 3.7. 2010 od 11 hod – HUNČICE
Program:

Předvedení koní
Soutěže
1. Formanská jízda pro jednospřežní i dvojspřeží
2. Ovladatelnost v kládě pro jednospřežní i dvojspřeží
3. Těžký tah pro jednospřežní i dvojspřeží

Doprovodný program:
• Ukázky strojů tažených chladnokrevnými koňmi
• Corro Flamenco
• Vození dětí na koních
• Výstava historických zemědělských strojů a nářadí
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 7. 2010 - 30. 09. 2010

60 let
Zahradníková Anna, Písek 1
Randa František, Náklov 3
Riant Josef, Košetice 15
65 let
Knap Zbyněk, Líšťany 95
Hanzlíčková Marie, Luhov 35

70 let
Krupa Jaromír, Košetice E344
95 let
Bláhová Anežka, Lipno 10

KRONIKA/HISTORIE
Pro dnešní výlet do historie jsme zvolili společnou výpravu na hrad Frumštejn. Nevíte, kde to je? Tak
pojďte s námi …
Nejvýznamnější památkou zachovanou na katastru obce
Hunčice jsou pozůstatky hradu Frumštejna, jehož hradiště se
nachází asi 700 metrů jihovýchodně od vsi. Hrad byl
vystavěn na terénní hraně vystupující nad údolí
bezejmenného potoka.
U rohu hradiště, který je obrácen k severovýchodu, byl val
rozšířen a tu býval srub. Sem se cesta náhle zatočila a pak šla
po náspu po severní straně hradiště až proti jeho prostředku,
kde bývala brána. Nynější, byl vlastně východní vchod, kde
byl zasypán příkop, aby se mohlo do hradiště jezdit. Že bylo
hradiště zavřeno hradbami na všech čtyřech stranách, se
rozumí samo sebou.
Uprostřed jsou dvě okrouhlé prohlubně, jedna od studně, druhá od věže. Lid říkal hradišti Rabenštejn, ale
pravé jméno po založení bývalo Fromenstein, z čehož Češi udělali Frumštejn.
Páni z Frumštejna, tak jako blízcí Nekmířští a Vrtbovští, byli z rodu Hroznatovců, užívajíce na štítě tři
jelení parohy, založili tento hrad na počátku 14. století. Alespoň se to tak předpokládá, neboť v žádné starší
památce se hrad nepřipomíná.
Nejstarší nám známý předek z tohoto rodu byl Ješek z Frumštejna, který je připomínán v rozličných
pamětech v letech 1358 – 1362. Synem Ješkovým byl Břeněk z Frumštejna, roku 1379 držitel vsi Hunčice,
jenž je uváděn roku 1402 v nadání kláštera Plzeňského. Na majetek Frumštejnských zapsal 5 kop ročního
věnného platu své sestře Markétě. Markéta z Frumštejna byla provdána za Zdeňka Kolvína z Roušperka
a obdržela roku 1434 se svým manželem zápis na Touškov.
Jedna dcera Kateřina zůstala neprovdána, a aby došla zaopatření, bylo jí připsáno 100 kop na Hunčicích, aby
po její smrti dědili její bratři Břeněk a Jetřich. Ze tří bratří připomínají se poprvé roku 1432 Jan a Jetřich,
bratři z Frumštejna coby svědkové v jistém listu. Poněvadž oba bratři drželi majetky Týnecké u Plané,
rozdělili se potom tak, že Jan zůstal na Týnci a Jetřich s bratrem Břeňkem zůstali na Frumštejně. Jan se
dočkal ještě roku 1469, kdy věrně stál při straně katolické a předal majetky synu Jetřichovi, od něhož se
dostal pánům ze Žiberka. Větev tohoto rodu Frumštejnského úplně vyhynula. Ale i na Frumštejně původní
rod záhy zanikl.
- pokračování v příštím čísle
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