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ROČNÍK VI.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané.
Není to tak dlouho, co tu byl konec roku a již tu máme jaro. Počasí nám však to jaro moc nepřipomíná a také
je to vidět i na náladě nás všech. Myslím si, že už bychom všichni chtěli více toho sluníčka, které by nám
zvedlo i tu náladu a chuť do života.
Dovolte, abych se v krátkosti vrátila k uplynulému roku. V loňském roce měla obec rozdělané dvě největší
akce. Jedna byl písecký rybník, který byl úspěšně zkolaudován v červenci loňského roku. Velice mě potěšilo,
že mnoho občanů nás za tuto dokončenou akci pochválilo a s nadšením líčili, jak se jim dokončený rybník
líbí. Našli se však i tací, kteří tuto akci zkritizovali a dokonce si zašli postěžovat až na „Českou inspekci
životního prostředí“, která samozřejmě když dostane k něčemu podnět, tak šťourá tak dlouho, dokud si něco
nenajde. A tak obec dostala pokutu 21 000,- Kč. Tímto rozhodnutím byli velice rozčarováni i na „Odboru
životního prostředí“. Chtěla bych jen podotknout, že občané, kteří si myslí, že mě tímto jednáním jako
představitelce obce ublíží, jsou na omylu. Nejvíce ublíží své obci, protože za tuto finanční částku, kterou
musela obec vydat, mohla vyspravit několik děr na našich komunikacích.
Druhá akce byla jednotná kanalizace v obci Luhov, která se nám po různých problémech se stavební firmou
protáhla a tak kolaudace byla až v březnu letošního roku, ale již je zkolaudováno a tak občanům Luhova nic
nebrání v tom, aby se mohli napojit se svými domovními čistírnami odpadních vod. Ti, kteří tak neučiní,
bude po nich Obec vyžadovat 2x ročně doklad o vývozu domovních žump.
Někteří občané Luhova hudrují na nynější rozvrtané povrchy po zabudované jednotné kanalizaci, ale nic
nejde hned (občané Líšťan si velice dobře pamatují, jak dlouho jsme se prodírali blátem my, když se dělala
kanalizace zde). Obec pracuje na zpracování cenových nabídek na nový povrch celé návsi, který by se měl
provést na podzim letošního roku. Tím bych chtěla apelovat na všechny občany nemovitostí, kteří budou
potřebovat kanalizační přípojku, aby si ji zhotovili před dokončením celkového povrchu návsi! Po dokončení
povrchu bude Obec požadovat po majitelích nemovitostí po zabudování přípojky uvedení povrchu do
původního stavu (jinak jim nevydá souhlasné stanovisko) což se jim může prodražit.
Obec Líšťany v současné době bude zpracovávat „Strategický dokument obce“ což znamená předpokládaný
vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Obec, pokud nemá strategický dokument zpracován,
nemůže žádat z některých dotačních titulů. Zastupitelé obce obdrželi okruhy, které se budou do strategického
dokumentu obce zahrnovat, aby předložili své podněty. Jedná se o občanskou vybavenost a kvalitu života,
dopravu a technickou infrastrukturu, územní rozvoj, životní prostředí a zdroje financování. Jelikož si
myslím, že o vývoji obce do budoucna by neměli rozhodovat jen současní zastupitelé, žádám Vás proto touto
cestou, abyste se se svými podněty obrátili na zastupitele ve své obci nebo přímo na obec. Závěrem mě
dovolte, abych Vám předem poděkovala za podněty, které předložíte.

DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k praktické lékařce - bude organizována vždy v úterý jednou za čtrnáct dní a to
v těchto termínech:
16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6. 2013.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky
a v 9.15 hod. z Hunčic také z autobusové zastávky.
ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz nebezpečného odpadu
znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
Odvoz odpadu proběhne v:

televizory, rádia a ostatní
elektrotechnický odpad
vyřazené léky
oleje, olejové filtry
lednice, mrazáky

sobotu 27.4.2013

Sběrné místo:
HUNČICE - před hřištěm od 10.55 do 11.05 hod.
LÍŠŤANY - u samoobsluhy od 11.10 do 11.25 hod.
NÁKLOV – na návsi u kapličky 11.30 do 11.40
LUHOV - mezi sýpkou a vinárnou od 11.45 do 11.55 hod.
TŘEBOBUZ - na návsi u rybníka od 12.00 do 12.10 hod.
LIPNO - před farmou od 12.15 do 12.25 hod.
PÍSEK - u obecní studny od 12.30 do 12.40 hod.
KOŠETICE - na návsi od 12.45 do 12.55 hod.
Odpad lze ukládat na sběrné místo již 1 hod před termínem odvozu.
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště po termínu svozu.

POPLATKY VYBÍRANÉ OBCÍ LÍŠŤANY:
PSI

ODPADY

50,- Kč za jednoho psa
150,- Kč za každého dalšího psa

od května vyváženy vždy v lichý pátek

SPLATNOST POPLATKU 30. 6. 2013

500,- Kč za trvale žijící osobu na rok
200,- Kč ročně za pronájem nádoby
SPLATNOST:
1.pololetí do 30. 6. 2013
2.pololetí do 30. 9. 2013
580,- Kč za nemovitost (splatnost do 30. 9. 2013)

Poplatky lze hradit na obecním úřadu nebo na 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
102 Těchoděly
103 Košetice
104 Lipno
2104 Písek
105 Líšťany
106 Luhov
107 Náklov
108 Třebobuz
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KULTURA V OBCI

OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba: každou sudou středu, od 16,00 do 19,00 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.
Těšíme se na Vás.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013
60 let
Malata Petr, Náklov 9
Eret Josef, Náklov 1
65 let
Hanzlík Josef, Líšťany 91
Hanzlíková Milada, Líšťany 91
Průchová Marie, Hunčice 32
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70 let
Zahradník Václav, Písek 1
80 let
Suko Willibald, Líšťany 13
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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.
Podnikání mého otce
Můj otec byl obětavý a podnikavý a bral každou příležitost pro živnost. Každý den odebíral, mimo své drobné
obchůdky mléko pro rozprodej a zpracování, které sedláci nabízeli. Bylo vystaveno máslo a sýry, v kuchyni stála
odstředivka mléka.
Když obchod s mlékem začínal jít špatně, koupil otec dva těžké koně do tahu a vozil dlouhé dříví z lesa na pilu.
Pro silniční dopravu vozil štěrk z lomu u Těchoděl. Byla to velmi těžká práce, třebaže měl k sobě ještě jednoho muže.
Otec obchod s potravinami přestal provozovat, ale nakoupil dostatečné pozemky, takže provozuje zemědělskou
výrobu.
Protože jeho podnikatelská činnost byla veliká, otevřel na jednom našem poli pískovnu. Když se v pískové jámě
bohatě shromáždí voda, mají moji rodiče nové ideje. Zřídí na okolních polích zahradnický provoz a budou používat tuto
vodu na zalévání. Bude tam ustanoven zahradník.
Jednou měl otec pronajatou třešňovou alej u Těchoděl. Dědeček tam hlídal v budce a my děti jsme mu tam nosily
oběd.
Slunovrat
Každý rok při oslavě slunovratu zažehují naši občané „Slunovratový oheň“. Po škole jdou děti dům od domu a
prosí o jakékoli dříví nebo klestí na slunovratový oheň. To odnášení ke kříži dětského hřiště. Čím toho bude více, tím
větší požitek pak bude z pohledu na planoucí vatru.
Večer přicházejí mladí jinoši a nakládají všechno na žebřiňák jednoho velkosedláka. Čeledín s tím jede k vysoko
položenému stanovišti. My děti tam běžíme zkratkou a sbíráme další dřevo. Pak se vatra zapálí slaměným věchtem.
Plameny planou vysoko a šíří příjemné teplo. Chlapci a dívky zpívají písně. Z dálky je vidět další a další ohně
z přilehlých vesnic.
Mlynáři se činili
Bylo po žních a do vesnice přijížděli mlýnští tovaryši. A to byla celá vesnice na nohou. Na sýpkách se pilně
přesýpalo obilí a přehazovalo. Tovaryši chodili dům od domu a ptali se, co bude potřeba. Každý mohl své obilí vyměnit
a obdržel mouku, tak jako otruby a šrot pro dobytek. Mlynáři pracovali také na objednávku. Přijížděly vozy tažené
statnými koňmi až od Stříbra, ze mlýna Těchoděly, Dolany a z Německého mlýna od Čerňovic.
Život v povolání
Mně bylo patnáct let a chtěla jsem si také vydělat nějaké peníze. Přestože jsem byla slaboučká, nastoupila jsem
2. ledna 1929 službu u sedláka v Lipně. Můj otec mi vyjednal u mého pána 1 000 korun ročně, volné jídlo a bydlení.
Rovněž tak látku na sváteční oblečení. Moji zaměstnavatelé byli klidní a usedlí lidé. Práce, ale těžká. Nosila jsem vodu
pro krávy, krmila je a dojila.
Ke snídani bylo kafe a suchý chléb. Ostatní práce se řídily podle rytmu roční doby. Rovněž jsem musela do lesa na
vyřezávku.
Měnila jsem v příštích letech několikrát postavení a byla jsem stále zaměstnaná až do narození mé druhé dcery.
Moje služební místa byly 1931 Košetice, od 1933 Luhov, potom Líšťany a také Třebobuz. V Košeticích jsem byla
u velkosedláka Dobrého. Otec vyjednal můj plat: něco přes 1.000 korun ročně, deset husí k oškubání (peří), ke
všednímu dni a svátku oblečení, čtyři košile, čtyři zástěry, dvacet metrů tkaniny, dva ubrusy nebo jeden plyšový šál.
Jídlo, spaní a praní prádla v domě. K tomu si můj otec odnesl ještě dvě podsvinčata.
UPOZORNĚNÍ
V dubnu 2008 vyšlo pro všechny občany našich vesnic 1. číslo čtvrtletníku „LÍŠŤANSKO“.
Zadní strana „LÍŠŤANSKA“ byla vždy vyhrazena pro uvádění historických, poučných a naučných kapitol.
Postupně docházelo na každou naši vesničku. Naši občané se tak dovídali o stavu osídlení a o historických
stavbách v celém našem katastru.
Dnešním výtiskem končí jakékoliv pokračování v této oblíbené oblasti.
Důvod není v tom, že bychom byli na konci s naším archivem. Ten není dodneška zdaleka vyčerpán.
Ale je již v rozběhu rozsáhlá příprava knihy o Líšťanech, která má být hotova do roku 2015, kdy Líšťany oslaví
900 let svého trvání.
Mohlo by se totiž stát to, že naprosto stejný údaj by se mohl objevit jak v příští knize, tak i v našem čtvrtletníku.
Což by nebylo vhodné a dokonce vůbec ne žádoucí.
Od příštího výtisku tedy již nový program, který Vás jistě potěší.
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