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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
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ROČNÍK VI.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Přeji všem občanům, kteří mají co do činění s naším
Obecním úřadem a i všem co náš Zpravodaj čtou,
klidně prožité vánoční svátky, pevné zdraví a mnoho
štěstí v Novém roce 2013. Já mám pro rok 2013 pouze
jedno velké přání a to, aby se zlepšily mezilidské
vztahy.

!!!

OBECNÍ ÚŘAD LÍŠŤANY BUDE
VE DNECH 27.12. 2012 – 2.1. 2013 UZAVŘEN

!!!

Knihovník
K 31.12. 2012 jsme obdrželi výpověď od našeho knihovníka a proto hledáme nového. Případný
zájemce ať se přihlásí na OÚ Líšťany do 31.1. 2013.
VOLBA PREZIDENTA ČR
11. a 12. LEDNA 2013
Volba prezidenta ČR se uskuteční
dne 11.1. 2013 (pátek) od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 12.2. 2013 (sobota) od 08,00 hodin do 14,00 hodin
Místo konání voleb:

obřadní místnost obecního úřadu Líšťany

DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH

Doprava k praktické lékařce bude organizována jednou za čtrnáct dní vždy v úterý
a to v těchto termínech:
8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3. a 2.4. 2013.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
TKO 2013 - Svozový kalendář

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY
TKO 2013
500,-- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,-- Kč ročně za pronájem nádoby
580,- Kč za nemovitost
SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2013 2.pololetí do 30. 9. 2013
Nemovitost - splatnost do 30. 9. 2013

PSI
50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa
SPLATNOST:
do 30. 6. 2013.

Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo účet obce č. 5723371/0100, při platbě uvádějte
variabilní symbol nemovitosti.
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Základní škola Líšťany
Jako každý rok je čas, kdy mnoho z Vás přemýšlí, kam zapsat své dítě do školy. Naše
Základní škola v Líšťanech Vám a Vašim dětem nabízí:
příjemnou atmosféru bez stresu, agresivity, šikany
rodinné prostředí
individuální přístup pedagogů k Vašim dětem dle jejich možností, schopností a rychlosti
učení
větší možnost osvojení si učiva v praxi
nadstandardní úroveň vyučovacích pomůcek
větší připravenost dětí pro řešení různých situací, které mohou často v dnešní době nastat
školní družinu plnou zájmových kroužků a to bez poplatků (provoz do 15.00 hodin, délka
provozu se může upravit dle Vašich potřeb)
zřizovatel Obec Líšťany vyplácí každému prvňáčkovi PASTELKOVNÉ - 2500,- Kč
Tímto Vás zvu k ZÁPISU do 1. ročníku, který se uskuteční v pondělí 21. 1. 2013 od 13.30 hod.
do 16.00 hod. Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2006 až 31. 8. 2007 a dětí s odloženou školní
docházkou. S sebou vezměte OP a rodný list dítěte.
Při výběru školy Vám přeji správnou volbu!
Pokud zvolíte naší školu, Vaše dítě se určitě nudit nebude.
Každý rok pořádáme mnoho akcí, které jsou jak pro žáky, tak pro širokou veřejnost.
Poslední akcí bylo PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ, kde žáci vystoupili se svým pásmem básniček,
písniček a koled. Nechyběla již tradiční dílnička, kde si všichni přítomní vyrobili mnoho
zajímavých vánočních dekorací, kterými si vyzdobili své příbytky. Jen jednu výtku k našemu
setkání si neodpustím: " Bylo nás málo."
Doufám, že si na jaře (na VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ), až roztají ledy, udělá čas více občanů
a přijdou nás podpořit v naší snaze ukázat, že i malá škola dokáže pěkné věci.
Za kolektiv zaměstnanců
Mgr. Petra Opavová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 1. 2013 - 31. 3. 2013

60 let
Hanzlíková Anna, Líšťany 59
Nosek Ivan, Košetice 450
65 let
Kulová Zdeňka, Luhov 27
Hellmichová Bohumila, Líšťany 20
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75 let
Duchan Oldřich, Líšťany 76
85 let
Hanzlíčková Zdeňka, Líšťany 115
Novák Ladislav, Líšťany 25
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KRONIKA/HISTORIE
Také v dnešním okénku se vracíme ke vzpomínkám zdejší rodačky paní Friedy Formatschek, roz. Heller,
která do odsunu bydlela v Písku, č. p. 16. Čerpáme z knihy s názvem Očima dítěte. Kniha vyšla
v Německu.
Vzkříšení
Za našich dětských časů byla potřeba pravidelně se zúčastňovat májových pobožností. Protože
cesta do Líšťan byla daleká, shromáždili se zdejší obyvatelé okolo šesté u kříže, kde přes den byl náš
dětský koutek. Starší lidé si přinesli židličky. Ti mladší klečeli na obrubě. Při silnějším dešti pobožnost
odpadá. Náš soused předříkává „Růžový věnec“. Všichni osadníci jsou zbožní.
Na závěr je zazpíván „Anděl Páně“ K tomu zaznívá zvuk obecního zvonu.
Na slavnost „Vzkříšení“ na Bílou sobotu putují k večeru mnozí obyvatelé z přilehlých obcí do
Líšťan – střediska naší farnosti. Kostel ale nemůže všechny lidi pojmout.
My zpíváme „Zři, z mrtvých vstal Pán, jeho hrob je otevřen – haleluja!“
Vrchní učitel (řídící) doprovází zpěv na varhany. Po hlavní mši následuje procesí skrz vesnici.
Jednotlivé spolky jsou oblečeny do svých uniforem a doprovázejí nás planoucí pochodně.
Pan farář Bäuml nesl pod baldachýnem „Nejsvětější svátost“ Kapela hraje a zvony zvoní. Všechna
okna jsou osvícena svícemi. To je ten čas mezi dnem a nocí, kdy všichni nacházíme vzájemná
porozumění.
Průvod se šine k zámku, kde je postaven oltář. A potom se jde k Felbingerovic kapličce. Na závěr
táhne procesí ještě jednou ke kostelu, kde vše končí.
Na trh do Plzně
Při hlavních prázdninách jsem musela častěji jezdit se svým otcem na týdenní trh do Plzně.
V předvečer jsem šla dříve spát, protože druhý den jsem musela dříve z postele. Vůz byl již naložen. Já
jsem byla připravena na cestu a usadila jsem se s otcem na sedačce pro kočujícího. Ještě za tmy jsme
projížděli touškovským lesem. Přiblížili jsme se k Městu Touškovu, projížděli tmavými ulicemi, kde jen
na rohu ulice svítila slabým světlem elektrická lampa.
Při projíždění obcí Malesice vládl již trochu život. Psi štěkali, tu a tam se již rozsvěcovala okna.
Když jiř byl den, viděli jsme úrodné roviny. To byly malesické a radčické pozemky. Zde rostly: bílé
zelí, červené zelí, kapusta, jahody a ovoce. Pak jsme projeli vesnicí Radčice, kde se již mísili čeští
obyvatelé s německými.
Po velmi krátké cestě jsme se dostali na most u Kalikovského mlýna a následně do města.
Otec zastavoval před jednotlivými obchody a dodával mléko, máslo, sýry. Potom jsme projížděli
městem až ke kasárnám, kde u brány stáli na stráži dva vojáci. Po chodnících procházeli lidé sem a tam,
pouliční dráha zvonila cestou i na zastávkách. V tomto pravém ruchu jsme dospěli konečně na tržiště,
kde již mnozí trhovci nabízeli své zboží. Otec vypřáhl koně a odvedl ho do blízkosti hostince, kde bylo
naše stanoviště.
Musela jsem na vůz zboží vystavit. Jako stánek položil otec prkno přes vůz a rozprostřel přes něj
čistý ubrus. Decimálka stála hned vedle.
Naše máslo již mělo určitý věhlas. Podávala jsem otci i vejce. Vejce ležela ve slámě, dokud jsme je
nepotřebovali.
Na plzeňském trhu jsme mohli vždycky vydělat. Když jsme byli hotovi, nakoupil otec také zboží
pro naši domácnost a užitečné věci i pro sousedy.
Pak jsme šli k našemu stanovišti do hostince „Stará pošta“, kde byl ustájen náš kůň v jednom boxu.
Oves a seno měl sežráno. My s otcem jsme si dali polévku, zapřáhli a jeli domů.
Na podzim koupil otec při cestě domů ještě zelí od sedláků v Malesicích. Tyto obchody byly
výhodné pro obě strany. Zelí přivezl domů na voze a po vesnicích je opět prodal.
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