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

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
v dnešním Zpravodaji bych se chtěla opět pozastavit nad jednotnou kanalizací, která nás čeká
postupem času provést ve všech obcích.
Nejdříve asi vysvětlím, co znamená jednotná kanalizace, protože jsem dospěla k názoru, že mnoho
občanů to neví. Do jednotné kanalizace se může vypouštět srážková voda a odpadní voda, která je před
vypouštěním do jednotné kanalizace vyčištěna domovní čistírnou. Jiná voda se do jednotné kanalizace nesmí
vypustit, jinak je to porušení zákona o vodovodech a kanalizacích.
Jak mnozí z Vás ví, tak jsme začali budovat kanalizaci v obci Luhov, kde je z toho docela poprask.
Udivuje mě, že Obec o druhé etapě jednotné kanalizace v Luhově jedná přes tři roky, a když má konečně
projekt, územní rozhodnutí a potřebné prostředky, tak se každý diví. Na druhé straně jsem se opět
přesvědčila o tom, jaký je nezájem o chod obce ze strany občanů a dokonce některých zastupitelů. Největší
problém zde vidím v tom, že při realizaci stavby kanalizace se narazilo na přepady z žump, kterými občané
porušují zákon a vůbec si to nepřipouští. Již tam proběhly dvě místní šetření a třetí je v plánu ještě do konce
měsíce dubna. Za další problém zde vidím to, že kanalizace v Luhově je staletá a jak možná mnozí z Vás ví,
kopnete do něčeho starého a nastanou další komplikace. Proto se třeba v Luhově muselo vybudovat několik
věcí zcela nových, které nebyly v rozpočtu, a proto se schvaloval i dodatek ke „Smlouvě o dílo“. Můj názor
je, že Obec vynaloží nyní nemalé prostředky (zatím ze svého rozpočtu) do obce Luhov a snaží se občanům
v Luhově co nevíce vyhovět, ale bohužel, stejně někteří nechápou, že porušují zákon a tím ohrožují i Obec.
V dnešní době se totiž pokuty od životního prostředí nepohybují zrovna v malých částkách. Další obec, kde
by se měla budovat jednotná kanalizace je obec Třebobuz. Zde je již připraven projekt.
Kromě dokončení jednotné kanalizace v Luhově v tomto roce Obec počítá dokončit vyčištění
rybníka v Písku. Dále pak opravu tenisových kurtů v Líšťanech, na kterou získala dotaci. Rekonstrukci bytu
č.3 v čp. 35 v Líšťanech včetně ústředního topení pro celý tento bytový dům. Výměnu oken na budově
Obecního úřadu, na kterou jsme též získali dotaci. Provedení veřejného světlení na hunčickou křižovatku. Je
to jen výčet největších akcí v tomto roce mimo jiné běžné údržby, což si myslím, není zrovna málo.
Závěrem dovolte, abych Vám popřála krásné prožití velikonočních svátků a v těchto jarních
měsících hodně slunečních dnů.
Vaše starostka
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava je organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
10. 4., 24. 4., 9. 5. (středa), 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7. 2012
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
Publikace „Paměť krajiny“
Publikaci „Paměť krajiny – Soupis drobných památek Touškovska a Úněšovska“ je možné zakoupit
na OÚ Líšťany za cenu 250,- Kč.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v sobotu 28.4. 2012
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.
Přesný časový rozpis není v současné době ještě znám a proto sledujte obecní vývěsku ve
Vaší obci.
Sběrné boxy určené pro rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče
(např. žehličky, kávovary, telefony, počítačové komponenty, rádia, přehrávače, elektrické nástroje
apod.) a také baterie najdete na Obecním úřadě v Líšťanech. Také ve škole je sběrný box pro
tužkové a knoflíkové baterie. Na obou místech probíhá sběr kontinuálně.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI
50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa
SPLATNOST POPLATKU ZA PSA JE 30. 6. 2012.

ODPADY
od května vyváženy vždy v lichý pátek
500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2012
2.pololetí do 30. 9. 2012
500,- Kč za nemovitost (splatnost do 30. 9. 2012)
V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE MOŽNÉ DOKOUPIT MIMOŘÁDNĚ SVOZY
Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo 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
104 Lipno
106 Luhov
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102 Těchoděly
2104 Písek
107 Náklov

103 Košetice
105 Líšťany
108 Třebobuz
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KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ, ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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 cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Jistě každý z Vás zaznamenal, že se naše škola během 1. pololetí snažila dát o sobě vědět.
Proběhly různé akce, jako např. Drakiáda, návštěva místní knihovny, školu navštívil
Mikuláš s čertem, konalo se Vánoční odpoledne, kde si každý mohl vyrobit pěknou vánoční
dekoraci, dále jsme měli s dětmi maškarní rej, připravujeme Velikonoční odpoledne a další aktivity.
Kromě těchto akcí pokračujeme v projektech, které již 2. rok probíhají. Je to tzv.
Recyklohraní, Ovoce do škol, Les ve škole-škola v lese. A další projekt Malotřídka, dotovaný
Evropskou unií, zaměřený na podporu vzdělání v předmětech matematika, český jazyk a prvouka.
Kromě zvýšeného počtu vyučovacích hodin na tyto předměty bude kvalita výuky všeobecně
zlepšena zakoupením dalších pomůcek z těchto peněz, které již byly na účet školy zaslány po
splnění další části tohoto projektu.
Za účelem větší propagace naší školy jsem měla možnost přispět různými články, kde jsem
uváděla, jaké výhody takto malá škola může přinášet (Mladá fronta, Plzeňský deník,
www.parlamentnilisty.cz) a dokonce do naší školy zavítala Česká televize, která natočený snímek
uvedla v regionálních zprávách.
Také ministerstvo školství a Krajský úřad Plzeňského kraje mají záměr nerušit venkovské
školy a zachovat stávající počet škol v regionu Plzeň-sever.
Přes toto všechno ale osud školy závisí na Vás - rodičích, zda se rozhodnete dát Vaše
prvňáčky do naší, sice malé školy, ale s velkými možnostmi, nebo do jiné.
Zápis do 1. ročníku proběhl v únoru a zapsali jsme pouze jednoho prvňáčka …
Na závěr ještě jedna informace. Příští školní rok pokračuje, počítá se se zavedením
4. ročníku.
Mgr. Olga Pulchartová
ředitelka školy
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 4. 2012 - 30. 06. 2012

60 let
Lomberský Václav, Třebobuz 26
Ježková Jarmila, Líšťany 115
Hora Jindřich, Luhov 13

70 let
Dlugoš Ján, Hunčice 32

65 let
Rada František, Líšťany 102
Jílek Pavel, Košetice 469E

75 let
Husníková Terezie, Líšťany 29
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KRONIKA/HISTORIE
V dnešním okénku do historie Vám přinášíme druhou část nahlédnutí do inventární zprávy
o panství dle katastrálního sumáře pro statky Líšťany, Pňovany, Lipno, Luhov, Třebobuz, Dolany
a Hracholusky z 19. století:
Obce panství jsou tyto (zkrácená forma):
Luhov – domů 31, obyvatel 203. Hrabětem Dohalským skoro nově postavený zámek s kaplí „Trpící
Matky Boží“ se zahradou a ovocným sadem, správní budovou, dvorem, ovčínem, pivovarem (kde se již
nevaří), palírnou, hájovnou a hospodou. K obci patří „Nový mlýn“, dále k obci patří „Vitriolová továrna“.
V továrně se také vyrábí umělá sádra.
Třebobuz – čítá 21 domů, obyvatel 140. Je zde dvůr, ovčín a hospoda. Bývalý zámek se změnil ve
zbořeniště.
Náklov – čítá 16 domů a 91 obyvatel. Půl hodiny západně od obce je mlýn. Čtvrt hodiny od obce je
samota Kaše. Zde jsou 2 domy a hospoda.
Klenovice – čítají 20 domů a mají 130 obyvatel. Z nich 6 domů patří ke statku Krukanice. Za obcí je
mlýn a pila.
Košetice – mají 26 domů a 202 obyvatel. 5 domů patří ke statku Krukanice. Je zde hospoda, hájovna
na Fribuse a cihelna s bytem lesního.
Líšťany – obec má 42 domů a 272 obyvatel. Je zde kostel sv. Petra a Pavla, fara a škola. Dále zámek
s byty úředníků, dvůr, ovčín a hospoda. V kostele jsou zaměstnáni 2 kněží. Přifařeny jsou obce Náklov,
Luhov, Třebobuz, Lipno, Písek, Košetice, Klenovice a jako cizí obce Chrančovice a Chrástov.
Lipno – čítá 26 domů a 178 obyvatel. Je zde malý zámek s kaplí sv. Anny, dvůr, ovčín, pivovar (kde
se již nevaří) a hospoda. Asi čtvrt hodiny od obce je místo, kde je nyní pole, ale podle dochovaných pověstí
na tomto místě stával hrad a bylo to tržní místo, nazývané Staré Lipno. Po hradu a dalších stavbách již není
možno najít žádných stop.
Písek – je zde 11 domů a 62 obyvatel. V obci je hospoda.
Těchoděly – víska má 9 domů a 77 obyvatel. Je zde mlýn, dvůr a hospoda.
Dolany – obec má 23 domů a 146 obyvatel. V obci je dvůr, ovčín a hospoda.
Pňovany – obec čítá 64 domů a má 469 obyvatel. Z počtu 64 domů jich 5 patří statku Úlice. Je zde
kaple sv. Anny, zámek, byt purkrabího, dvůr, ovčín, pivovar (nevaří se zde), palírna, 2 hospody a cihelna.
Mimo obec leží dvůr Beránek – čítá 6 čísel, je zde dvůr s ovčínem, byt myslivce a 5 dominikálních
domů. Nový dvůr – je zde ovčín a dominikální dům. Vlčí domek – jedná se o myslivnu v lese. Český mlýn je
půl hodiny od obce.
Hracholusky – čítá 18 domů a 124 obyvatel. Jeden dům patří ke statku Čemíny. Je zde kaple
sv. Dionýse, dále dvůr, ovčín a hospoda.
Rájov – víska mající 11 domů a 58 obyvatel. Ke statku v Úlicích patří 4 domy a 2 domy statku
Čemíny.
Popovice – mají 29 domů a 191 obyvatel. Jeden dům patří statku Chrančovice. Je zde dvůr, ovčín
a hospoda.
Radimovice – čítají 31 domů a mají 174 obyvatel. Obec patří do panství Kunějovice. V obci je dvůr,
ovčín a mlýn. Čtvrt hodiny cesty nad obcí leží dvůr Dohalice. Na jeho místě dříve stávala hospoda
„U Procházků“. Hrabě Maria Wenzel Dohalský z Dohalice koupil dvůr roku 1806. U Hunčic nechal postavit
novou hospodu a dal jí nostalgické jméno „Procházka“, které se ale neujalo a je nazýváno „Punčocha“.
Rozhodl také, že dvůr u Radimovic ponese jeho jméno – Dohalice.
Hunčice – mají 25 domů a 156 obyvatel. V obci je dvůr, ovčín, hospoda a bažantnice s myslivnou. Asi
čtvrtě hodiny od obce o samotě leží hrabětem Dohalským postavená hospoda „Procházka“. Tato je však
obyvateli z okolí nazývána jako „Červená Punčocha“, nebo zkráceně „Punčocha“.
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