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

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2009

ČÍSLO 2

ROČNÍK II.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
V dnešním starostenském okénku se zaměříme na přehled významných investic obce.
Jedná se jednak o investice již zrealizované v loňském roce a dále pak o plánované investice,
které jsou pro naši obec velmi důležité, ovšem jsou zároveň i velmi finančně náročné.
Hlavním cílem Obce Líšťany v tomto roce je zrealizovat Územní plán pro všechna
katastrální území. Územní plán, jehož povinnost je dána zákonem, je důležitý jak pro rozvoj
Obce, tak pro podnikatele, kteří svoje podnikatelské aktivity vyvíjejí na našem území a je
v neposlední řadě potřebný i pro další bytovou výstavbu v okolních vesnicích. Tato realizace
bude velkou finanční částkou pro rozpočet Obce, proto se v současné době snažíme o získání
finančních prostředků z některého fondu z Evropské unie.
Doufáme, že se nám to podaří minimálně tak úspěšně, jako při získání dotací na
realizace akcí - revitalizace a pročištění Košetického potoka, kde jsme získali částku
200 000,- Kč nebo na akci výměna střešní krytiny na domě č.p. 35 v Líšťanech, kde se nám
podařilo získat částku 300 000,- Kč.
V tomto roce jsme podali již dvě žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje o finanční
podporu. Jedná se o dotaci z dotačního programu „Zachování a obnova Kulturních památek
Plzeňského kraje“ na dodělání II. etapy střešní krytiny na špejcharu Líšťanech a na propustek
u rybníka v obci Náklov z programu „Stabilizace a obnova venkova Plzeňského kraje“.
O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.

v sobotu 11.4. 2009
od 14:00 hodin pro děti
od 20:00 hodin pro dospělé
v kulturním domě v Hunčicích
Vstupné:
děti 20,- Kč, doprovod 40,- Kč
dospělí večer 70,- Kč
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SERIÁL - MAS
CO JE TO MASka?
V dnešním vydání se budeme věnovat výzvě číslo 3, která běží právě v současné době.
MAS Český Západ-Místní partnerství vyhlašuje 3.výzvu
Chcete založit mateřské centrum? Potřebujete upravit či opravit klubovnu vaší organizace?
Máte chuť postavit ve Vaší obci hřiště? Uvažujete o výrobě zemědělských potravinářských
výrobků? Potřebujete nakoupit vybavení do Vašeho rozjíždějícího se podniku? Nemůžete se
již dívat na chátrající památku ve Vašem okolí a máte nápad jak jí využít? Máte mnoho jiných
nápadů a (ne)víte co s tím?
MAS Český Západ je tu od toho, aby Vám s nápady a jejich realizací pomohla. Právě
vyhlašuje 3.výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu LEADER 2007-13. V této
výzvě MAS rozdělí téměř 6 miliónu korun.
Potřebujete-li svůj nápad nejprve zkonzultovat, rádi Vám poradíme na semináři, který se bude
konat v pátek 3.dubna od 15,00 hod v historické budově radnice v zasedací místnosti ve
Stříbře, Individuální konzultace je možné domluvit na tel. 77 44 9 396 v kancelářích MAS
v Olbramově a v Kladrubech.
Žádosti o dotace se na budou přijímat na formulářích MAS ve dnech 27. - 28. dubna 2009
v kanceláři MAS v Olbramově. Další potřebné informace naleznete na internetové adrese
www.leader-ceskyzapad.cz.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 25. DUBNA 2009
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 (př.
žehličky, kávovary, telefony, počítačové komponenty, rádia, přehrávače, elektrické nástroje
apod.) a také baterie najdete v Základní škole a na Obecním úřadě v Líšťanech. Na obou
místech probíhá sběr kontinuálně.
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CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE ZAJÍMAVÉHO?

POZVÁNKA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 5. 2009 - 31. 7. 2009
60 let
Jeřábek Jaroslav, Luhov 17
Remešová Vlasta, Třebobuz 16
Hanzlík Petr, Líšťany 67
Zdychynec Ladislav, Líšťany 85
Riant Karel, Líšťany 98
Raunerová Anna, Líšťany 84
65 let
Maršálková Anna, Písek 23

70 let
Hudák Vojtěch, Líšťany 36
80 let
Boháček Jaromír, Náklov 11
Vavřinovský Karel, Líšťany 42
85 let
Hubková Božena, Líšťany 62

KRONIKA/HISTORIE
Dnešní výprava do historie našeho okolí nás zavede do obcí NÁKLOV A PÍSEK.
NÁKLOV
Tato malá obec je prvně uváděna roku 1379. V těsném sousedství je několik domů,
které k Náklovu patří a tento shluk domů má jméno Kaše.
V roce 1838 měl Náklov 16 domů a o sto let později domů 15 a v roce 1991 domů 9.
V roce 1838 žilo v Náklově 91 obyvatel, v roce 1921 obyvatel 99, v roce 1939 již jen
72 obyvatel a v roce 1991 již jen 44 obyvatel.
Po obvodu malé návsi je dochováno několik původních zemědělských usedlostí
z období pozdního klasicismu a z počátku 20. století. V centru obce stojí zděná kaple sv.
Rodiny z roku 1886. Kaple je s půlkruhovým závěrem a s plochostropým interiérem. Ve
vrcholu střechy je vztyčen sanktusník.
Při cestě do Líšťan je umístěn pamětní kříž z roku 1861.
Dějiny obce jsou úzce spjaty s historií panství Luhov – Líšťany.
PÍSEK
Malá vesnička Písek je poprvé připomínána roku 1379. Ale roku 1487 je uváděna jako
pustá, zřejmě následek poděbradských válek. Krátce před polovinou 16. století nebyla ještě
obnovena. Až teprve roku 1788 tu stálo 9 domů. V roce 1838 tu bylo 11 domů a v roce 1930
počet domů vzrostl na 18.
Písek měl v roce 1838 obyvatel 62, v roce 1921 již 100 obyvatel a v roce 1991 měl
Písek pouhých 42 obyvatel.
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