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ROČNÍK IV.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dnešním Zpravodaji bych se chtěla v krátkosti zmínit o finančně náročnějších akcích,
které plánuje obec uskutečnit v letošním roce 2011.
V první řadě bych chtěla podotknout, že obec obdržela z Operačního programu
životního prostředí dotaci na vyčištění Píseckého rybníku. Výše zmíněné dotace by měla být
473 337,- Kč (celková předpokládaná cena akce cca 1 400 000,- Kč). Nyní obec připravuje
výběrové řízení, které musí být provedeno před začátkem samotné realizace. Plánujeme, že
s touto akcí bude započato na podzim tohoto roku.
Dále obec požádala o dotaci v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje na opravu tenisových kurtů v Líšťanech a Územní plán obce. Na Územní
plán jsme získali dotaci ve výši 150 000,- Kč a na opravu kurtů jsme první náhradníci.
Další akce, kterou v letošním roce obec plánuje je kanalizace v Luhově. Jak jsem se již
několikrát zmiňovala, v současné době je vypracována projektová dokumentace, která je
rozetapizována a v letošním roce by chtěla obec alespoň jednu etapu také zrealizovat
(přibližná cena celého díla je vyčíslena na 1 800 000,- Kč). Nyní může někdo namítat, že
v rozpočtu obce je vyčleněno na odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000,- Kč. Bohužel
nastala situace, kterou musí obec tento rok bezodkladně řešit. Jedná se havarijní stav
kanalizace v obci Třebobuz, kde se zbortila část povrchové kanalizace. Ta vede po
soukromých pozemcích, nicméně na tuto stavbu nejsou uzavřena žádná věcná břemena mezi
obcí a vlastníky pozemků, ani jiné případné dohody a voda natéká do jednoho ze sklepů
rodinného domku. Vlastníci pozemků, přes které vede povrchová kanalizace, neumožní
přístup, aby se mohla provést oprava. Jediná možnost, jak tento problém vyřešit, je vést
povrchovou kanalizaci po obecních pozemcích. Obec již pracuje na zpracování projektové
dokumentace, aby se tento problém co nejdříve vyřešil.
U povrchové kanalizace bych se ještě na chvilku pozastavila. Je to problém všech
našich obcí. Bohužel dotace na realizaci povrchových kanalizací žádný program nepodporuje
a tak veškeré finance vynaložené na tuto činnost jsou stoprocentně financovány z rozpočtu
obce. Obec má zpracovanou i studii na odkanalizování zbývajících místních částí. To je
připraveno do budoucnosti.
Další prioritou v tomto roce je nákup traktoru, jelikož z mechanizace máme pouze
multikáru, která je již 20 let stará. Traktor chce obec využívat nejen v letním období (úklid
zeleně, práce v lese, navážení potřebného materiálu na cesty, atd…), ale také v zimě pomůže
tato technika udržovat obecní komunikace.
Výše uvedené akce patří k těm významnějším, které na letošní rok plánujeme.
Samozřejmě, že se i nadále bude obec snažit provádět drobnější akce, např. opravy cest a jiné
potřebné věci, které nám finance dovolí.
Vaše starostka
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INFORMACE
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. IVETY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Rada obce schválila návrh starostky dopravovat občany z Líšťan a Hunčic služebním
vozem za účelem návštěvy ordinace MUDr. Ivety Máchové ve Všerubech od ledna roku
2011.
Doprava k lékaři bude organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v termínech
12. 4. 2011, 26. 4. 2011, 10. 5. 2011, 24. 5. 2011, 7. 6. 2011, 21. 6. 2011, 7. 7. 2011 (je to
vždy úterý).
Odjezd je stanoven na 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky a v 9.15 hod.
z Hunčic také z autobusové zastávky.
Pokud některý občan z okolních obcí také navštěvuje ordinaci MUDr. Yvetty
Máchové a měl by o tuto službu zájem, nechť se pro bližší info obrátí na OÚ.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 7. KVĚTNA 2011
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.
Sběrné místo:
HUNČICE
LÍŠŤANY
NÁKLOV
LUHOV
TŘEBOBUZ
LIPNO
PÍSEK
KOŠETICE

před hřištěm od 10.55 do 11.05 hod.
u samoobsluhy od 11.10 do 11.25 hod.
na návsi u kapličky 11.30 do 11.40 hod.
mezi sýpkou a vinárnou od 11.45 do 11.55 hod.
na návsi u rybníka od 12.00 do 12.10 hod.
před farmou od 12.15 do 12.25 hod.
u obecní studny od 12.30 do 12.40 hod.
na návsi od 12.45 do 12.55 hod.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Líšťany informuje občany, že zvyšuje cenu palivového dřeva formou
samovýroby na 100,- Kč/m3 + 10% DPH (celkem 110,- Kč/m3).
Obec k tomuto kroku dospěla po kontrole České inspekce životního prostředí, která
upozornila, že dosavadní cena 50,- Kč/m3 + 10% DPH není adekvátní.
Palivové dřevo formou samovýroby si v případě zájmu můžete domlouvat u pana
Pavla Zemana, bytem Písek 25, č. tel 721 612 550.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ MAS ČESKÝ ZÁPAD – MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ
MAS Český Západ – Místní partnerství, o.s., srdečně zve zájemce na diskusní seminář na
téma Aktualizace Strategického plánu LEADER, který proběhne dne 7. 4. 2011 v sále
Kulturního domu v Líšťanech od 15 hodin. Před seminářem bude možné domluvit si také
individuální konzultaci o případném projektovém záměru. Na semináře se, prosíme, dopředu
přihlašte a sice buďto na e-mail frouzova@leader-ceskyzapad.cz nebo na tel. č. 774 499 392,
nejpozději však 2 dny předem.
Podkladové materiály pro seminář budou zveřejněny na www.leader-ceskyzapad.cz dne
24. 3. 2011.
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
Stránka 2

KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ, ZPRÁVY ZE ŠKOLY
PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Hned na začátku tohoto příspěvku musím oznámit, že tentokrát nemám pouze
pozitivní zprávy o naší škole. Naše škola získala v letošním školním roce státní dotaci
z projektu EU peníze školám na podporu rozvoje výuky a vzdělávání v českém jazyce,
matematice a prvouce. Vzhledem k vysoké absenci žáků ve škole nám hrozí, že budeme
muset tuto dotaci vrátit.
Ve 2. pololetí letošního školního roku se totiž velmi zhoršila docházka dětí do školy,
přičemž tento problém byl řešen i s pracovnicemi sociálního odboru pro Plzeň - sever.
Vzhledem k absenci dětí ve škole jsme museli zrušit návštěvu divadla Miroslava Horníčka
v Plzni, kde jsme měli objednané představení na úterý 15. března. Měli jsme shlédnout
pokračování oblíbené pohádky, přičemž první díl této pohádky jsme viděli v divadle v lednu,
kdy nám tuto cestu včetně představení hradil obecní úřad jako dodatečný vánoční dárek.
Protože se nám toto představení velmi líbilo, objednali jsme pokračování, ale na poslední
chvíli jsme ho museli stornovat (naštěstí bezplatně), neboť někteří žáci byli nemocní, někteří
se do školy vůbec nedostavili a zbytek dětí neměl na zaplacení. Rodiče si asi neuvědomují, že
i ve školních osnovách musíme vykazovat návštěvu kulturních akcí.
Je to velká škoda, když vidím přístup rodičů našich žáčků ke škole a ke vzdělání vůbec
a je mi líto obecního úřadu, který naší škole vychází všemožně vstříc.
Ale abych neměla pouze špatné zprávy, tak nás velmi potěšilo, že se k zápisu do
1. ročníku dostavili tři noví žáčci, na které už se velmi těšíme ☺. Věříme, že se podaří zlepšit
spolupráci školy a rodičů, bez nichž se naše práce neobejde.
Mgr. Jiřina Koppová
OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Přij
ijďte
ij te se podívat, jste srdečn
srde ně zváni!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 4. 2011 - 30. 6. 2011

60 let
Kabeláč Jan, Líšťany 106

65 let
Remeš Karel, Třebobuz 16
Lehotská Gizela, Hunčice 33
Hoyerová Milena, Líšťany 74
Brábník Václav, Náklov 8
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KRONIKA/HISTORIE
… v dnešním Zpravodaji Vám přinášíme 2. díl povídání o LÍŠŤANSKÉ ŠKOLE.
LÍŠŤANSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 1989/1990 nastupuje do naší školy nová ředitelka Marie Antonová a ještě zůstává
jako učitelka Božena Bílková.
Školní rok 1990/1991 zahajuje ředitelka Marie Antonová a vítá novu učitelku Oldřišku Klánovou.
Zapsáno bylo 26 žáků. Ve sběru léčivých rostlin se škola opět umístila na prvém místě.
A další rok 1991/1992. Zapsáno 23 žáků. Školský odbor přidělil naší škole barevný televizor
a video.
V roce 1993/1994 došlo v naší škole k zásadní změně. Protože se snížil počet žáků, škola byla
organizována jako jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky. Vyučující zůstává Marie Antonová.
V příštím roce se zvýšil počet žáků na 17, ale na dvojtřídku je to ještě málo žáků.
Rok 1995/1996 začal příznivě. Po dvouleté přestávce byla opět otevřena druhá třída. Na školu
nastoupila nová učitelka Mgr. Gabriela Radová. Po sedmiletém působení na naší škole odchází do důchodu
učitelka Marie Antonová.
Rok 1996/1997 je škola organizována jako jednotřídní se třemi postupnými ročníky. Bylo zapsáno
15 žáků.
Rok 1997/1998 je škola dále organizována jako jednotřídní se třemi postupnými ročníky. Ve škole
je pouze 12 žáků a rok následující je ve škole opět jen 12 žáků. Škole byla udělena výjimka MŠMT z počtu
žáků.
Rok 1999/2000 – během první poloviny roku 1999 získal Obecní úřad dotaci na stavební úpravy ve
škole. O prázdninách byla začata rozsáhlá rekonstrukce, která byla ukončena v říjnu. Došlo k plynofikaci
budovy školy a vybudování místnosti pro stravování a výdej jídla. Nově byla zřízena školní družina
a výdejna jídel. Škola opět jednotřídní se třemi ročníky. Ve škole pracovalo šest kroužků. Vychovatelka
Marcela Humlová.
Rok 2000/2001. Škola jako jednotřídní se třemi ročníky. Zapsáno 16 žáků. Po šestiletém působení
na naší škole odchází na vlastní žádost Mgr. Gabriela Radová.
2001/2002 – na školu byla jako ředitelka přijata Mgr. Jarmila Pokrutová. Na škole pracují nyní dvě
pedagogické pracovnice Jarmila Pokrutová a Marcela Humlová. Škola je opět jednotřídní se třemi ročníky.
2002/2003 – na škole zůstávají nadále dvě pedagogické pracovnice Jarmila Pokrutová a Marcela
Humlová jako učitelka výchovy ve školní družině. Škola je jednotřídní se třemi ročníky, žáků je pouze 11.
2003/2004 – beze změny, žáků je 12.
2004/2005 - Škola je jednotřídní se třemi ročníky. Ředitelka školy Mgr. Jarmila Pokrutová odchází
z naší školy na mateřskou dovolenou.
2005/2006 - Škola je jednotřídní se třemi ročníky. Do školy nastoupilo 14 dětí. Ředitelka školy
v tomto školním roce byla Mgr. Hana Jarošová.
2006/2007 - Škola je jednotřídní se třemi ročníky. Dětí je jenom 9. Po dvou letech působení na naší
škole odchází na vlastní žádost ředitelka školy Mgr. Hana Jarošová.
2007/2008 – V tomto školním roce funguje opět jako jednotřídní se třemi ročníky. V tomto
školním roce zde pracovaly dvě pedagogické pracovnice – ředitelka školy Mgr. Miroslava Siváková
a vychovatelka Marcela Humlová. Za pozornost stojí, že vychovatelka Marcela Humlová nacvičila se
zdejšími dětmi a i s dětmi z vyšších ročníků ze Všerub hru „Princové jsou na draka“. Nacvičování trvalo
půl roku a kulisy si děti vyrobily samy. Vychovatelka na konci roku odchází na vlastní žádost.
2008/2009 – Za paní vychovanku M. Humlovou nastoupila Mgr. Petra Matějčková. Ředitelkou je
Mgr. Miroslava Siváková. Žáků je 11.
2009/2010 - Škola je jednotřídní se třemi ročníky. Od března 2010 nastupuje nová ředitelka školy
Mgr. Jiřina Koppová. Na místo vychovatelky nastoupila v září 2009 paní Silva Pražmová.
2010/2011 - Škola je jednotřídní se třemi ročníky, jako ředitelka školy zůstává i nadále Mgr. Jiřina
Koppová a na místo vychovatelky nastoupila paní Štěpánka Hanzlíková.
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