ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ
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ČÍSLO 4

ROČNÍK II.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
V dnešním zpravodaji bych Vám chtěla představit investice, které naše obec
v letošním roce již zrealizovala nebo se chystá zrealizovat ještě do konce tohoto kalendářního
roku.
Investice můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří ty investice, kde se
nám podařilo získat finanční podporu z nějakého dotačního programu. V roce 2009 jsme
uspěli v těchto dotačních programech:
1) Poskytovatel dotace: Plzeňský kraj - program "Rekonstrukce a opravy nemovitého
majetku základních škol a mateřských škol zřizovanými obcemi Plzeňského kraje"
– finanční podpora činila 400 000,- Kč. Za tyto finanční prostředky byla provedena
výměna střešní krytiny na celé budově ZŠ Líšťany.
2) Poskytovatel dotace: Plzeňský kraj - program "Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje" – finanční podpora činila 200 000,- Kč. Tyto finanční
prostředky byly použity na dokončení druhé etapy výměny krytiny na špýcharu
v Líšťanech.
Druhou skupinu pak tvoří investice, které obec financovala zcela z vlastního rozpočtu. Jedná
se o tyto významnější projekty:
1) Oprava stávající komunikace v k.ú. Košetice u Hunčic (stavební povolení vydáno
9.1 2006),
2) Výměna oken na ZŠ Líšťany,
3) Výměna oken na domě s č.p. 35 v Líšťanech.
Obec Líšťany i v současné době vyhledává vhodné dotační programy a do konce roku se
chystá ještě připravit např. žádost o dotaci na I. etapu vyčištění Píseckého rybníka.

ZASTAVENÍČKO K MALÉMU ZAMYŠLENÍ

Kvìt ibišku tìší naše oèi pouze jeden den.
ivotnost informací a plakátù na vyhrazené ploše pro tyto úèely
uatobusové zastávky vLíš%anech je mnohdy shodná.
JE TO DÙVOD OPRAVDU KZAMYŠLENÍ!
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.
Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!

PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU – PROBĚHNE
V SOBOTU DNE 17. ŘÍJNA 2009
Svoz nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí obec z vlastního
rozpočtu. 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.
Dále upozorňujeme na tzv. Sběrné boxy určené pro rozměrově vhodné (malé
a střední) elektrospotřebiče (př. žehličky, kávovary, telefony, počítačové komponenty, rádia,
přehrávače, elektrické nástroje apod.) a také baterie.
Sběrné boxy najdete na Obecním úřadě v Líšťanech a také ve škole v Líšťanech je
sběrný box pro tužkové a knoflíkové baterie. Na obou místech probíhá sběr kontinuálně.

POPLATKY
Termín splatnosti některých poplatků se nezadržitelně blíží.

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
Cena činí 475,- Kč za osobu/rok.
Pokud máte nádobu pronajatou od odpadové společnosti, roční
nájem činí 200,- Kč.
Splatnost:

1. pololetí
2. pololetí

do 31. 3. 2009
do 30. 9. 2009

Pokud jste tak ještě neučinili, pak Vás, prosíme, o včasnou úhradu výše uvedeného poplatku
na obecním úřadu.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY, KULTURA A DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ V NAŠÍ OBCI
ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010
V úterý 1. září 2009 zahájila ZŠ Líšťany nový školní rok 2009/2010 s počtem žáků 8,
2 žáci naší školy pobývají od května 2009 pravděpodobně v zahraničí. Nově nastoupilo do
prvního ročníku pět prvňáčků (4 dívky a 1 chlapec), do 2. ročníku postoupila 1 žákyně a do
3. ročníku 1 žákyně a 1 žák (2 pobývají v zahraničí).
Naše škola má díky OÚ a KÚPK nová okna, střechu a nový výškově stavitelný žákovský
nábytek.
Tradičně jsme mezi námi přivítali paní starostku Šulovou, která všechny děti potěšila
dárečky a prvňáčky navíc pěknými knížkami s věnováním. Přišla také paní kronikářka
Nováková a pan Novák, aby první školní den fotograficky zdokumentoval.
Moc nás potěšila přítomnost rodičů dětí, kteří přišli své ratolesti v první školní den
podpořit. Dětem i hostům byla představena nová paní učitelka a vychovatelka ŠD paní Silvie
Pražmová.
V letošním školním roce jsme začátek první vyučovací hodiny z psychohygienických
důvodů posunuli na 8.00 hodin, školní družina bude fungovat denně od 6.30 do 15.15 hodin.
Rodičům a jejich dětem jsme nabídli širokou škálu zájmových kroužků v rámci ŠD, na které
mohou své děti přihlásit k pravidelné činnosti (Sportovní hry, Šikulkové, Počítačový kroužek,
Angličtina hrou).
Škola bude nadále pokračovat v loňských aktivitách a projektech: Sběr lesních plodů
pro zvířátka, Projekt Recyklohraní (ekologická likvidace baterií a drobného elektrozařízení),
nově jsme se přihlásili do ekologického programu sdružení Tereza „Les ve škole, škola
v lese“.
Mgr. M. Siváková, ředitelka školy
VÝZVA KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
tímto dopisem bychom Vás chtěli požádat o finanční pomoc na pořádání akcí pro naše
nejmenší občánky.
Pro děti v nejbližších dnech připravujeme např. bobříka odvahy na louce u Frumštejna,
pižamovou diskotétu, mikulášskou nadílku a za Vaše finanční dary bychom děti chtěli co
nejlépe odměnit sladkostmi a malými dárky.
S finančními dary se obracejte, prosím, na Obecní úřad Líšťany.
Za Vaše finanční dary předem moc děkujeme.
Kulturní komise

POZVÁNKA PRO DĚTI NA „BOBŘÍKA ODVAHY“:

Kde? Start na hřišti TJ Sokol Hunčice
Kdy? 27. září 2009 - od 16.00 hod. do 18.00 hod – děti do 7 let
- od 18.30 – děti od 8 let
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 11. 2009 - 31. 1. 2010
60 let
Voithová Zdeňka, Náklov 6
Valenta Josef, Písek 14
Šturc Miroslav, Písek 13
Rybníček Vladislav, Líšťany 92

65 let
Hellmich Jiří, Líšťany 20
80 let
Příplata Josef, Luhov 9
90 let
Bláha Josef, Písek 16

___________________________________________________________________________
KRONIKA/HISTORIE
V dnešním okénku do historie Vám představíme obec KOŠETICE.
První zmínka o Košeticích je z doby vlády Vladislava I. z roku 1115, kde jsou
Košetice vedeny v zakládací listině kláštera Kladrubského. Podle této listiny byla obec
přidělena svobodnému sedláku Zinozorovi z Líšťan.
Další historická zmínka související s Košeticemi je o panské rodině Gumpolda
z Bubna z roku 1170. O Košeticích se dále zmiňují historické prameny také v souvislosti se
dvěma košetickými kováři, kteří v roce 1186 patřili ke Kladrubskému klášteru.
V první polovině 16. století patřili Košetice pod Dolnobělské panství, ale roku 1788
jsou Košetice příslušné k Líšťanům. V první polovině 19. století patřila polovina Košetic ke
krukanickému dvoru.
V roce 1838 měly Košetice 202 obyvatel, v roce 1921 157 obyvatel, v roce 1939 135
obyvatel, ale v roce 1991 jen 7 trvale žijících obyvatel.
Závěrem bychom ještě chtěli připomenout práci pana Karla Berana z Košetic, který
zpracoval dostupné materiály o obci Košetice, a tak vznikla cca dvacetistránková publikace
o poválečné historii této obce s názvem „Košetické paměti“. Publikace obsahuje údaje od
skončení druhé světové války do dnešních dnů. Podrobně popisuje každý dům a jeho
obyvatele, dále jsou zde prezentovány různé kulturní aktivity, společenské a politické změny,
prostě život v této obci se všemi radostmi a strastmi. Celá práce je doplněna množstvím
dobových fotografií.
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