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

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 2009

ČÍSLO 1

ROČNÍK II.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
V novém roce dochází k jedné velké změně a to v počtu svozů komunálního odpadu.
Stejně jako v loňském roce budou odpady vyváženy v pátek, mění se ale četnost svozů.
V zimním období (od 1.1. 2009 do 10.4.2009 a od 25.9. 2009 do 31.12. 2009) budou
odpady vyváženy každý týden, v letním období (od 11.4. 2009 do 24.9. 2009) každý sudý
týden.
Cena zůstává stejná, tj. 475,- Kč za osobu/rok. Pokud máte nádobu pronajatou od
odpadové společnosti, roční nájem činí 200,- Kč.
Splatnost:
1. pololetí
do 31. 3. 2009
2. pololetí
do 30. 9. 2009
Poplatky za psy:
50,-- Kč za jednoho psa
150,-- Kč za každého dalšího psa
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2009.

VÝZVA
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při mapování historie hasičských spolků
z katastru naší obce. Pokud máte někdo cokoli zajímavého k výše uvedenému tématu – ať už
se jedná o dobové dokumenty, fotografie, popř. předměty patřící do výbavy hasičského spolku
– ozvěte se nám.
Kontakt: tel. 377 915 101, ou@listany.cz
Obec Líšťany
Děkujeme.

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme dne 28.2. 2009 od 14.00 hod. na

Dětský maškarní karneval,
který se bude konat v KD Hunčice.
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SERIÁL – MAS

CO JE TO MASka?
V dnešním čísle našeho čtvrtletníku bychom Vám rádi představili tzv. Místní akční
skupinu a možnosti, jak Vám může tato organizace pomoci. Vzhledem k tomu, že se jedná o
poměrně rozsáhlou problematiku, vznikl seriál, ve kterém Vás budeme postupně informovat o
Místní akční skupině Český západ (jehož je obec Líšťany členem), poradíme zájemcům, jak
získat peníze na své nápady a na rozvoj našeho regionu.
I. díl: Co se skrývá pod zvláštním názvem Místní akční skupina? A jak Vám může tato
organizace pomoci?
Místní akční skupina (zkratka MAS) je organizací, která se zakládá a funguje na
principech doporučených Evropskou unií. Místní akční skupiny vznikají na celém území
České republiky, ale i v jiných evropských zemích a jejich hlavním cílem je zajistit rozvoj
venkovských oblastí.
Rozvoji svého území mohou pomoci získáním finančních prostředků z Evropské unie
a ty pak dále rozdělovat. Speciální program vytvořený Evropskou unií k podpoře venkova se
jmenuje LEADER. Aby MASka peníze z LEADERu získala, musí vypracovat program
(Strategický plán Leader), ve kterém musí Evropskou unii přesvědčit, že dokáže svěřené
finance účelně a smysluplně využít pro svůj venkovský region.
Značnou výhodou MASky je, že nevzniká nařízením „shora“ tzn. ze strany krajských
úřadů anebo vlády, ale z iniciativy místních občanů. Takže MASku zakládají lidé, kteří
v oblasti žijí, kterou dobře znají a vědí, jaké má jejich oblast problémy a zároveň mají nápady
jak tyto problémy řešit. Aby ale nedošlo k jednostrannému upřednostňování některých členů
MASky anebo podpoře jen jedné oblasti, musí být v MASce rovnoměrně zastoupeny jak
obce, tak neziskové organizace, podnikatelé a zemědělci.
Na našem území působí MAS Český Západ – Místní partnerství s kancelářemi v obci
Olbramov a městě Kladruby. MAS Český Západ se podařilo získat peníze z Evropské unie již
několikrát a podpořila řadu užitečných projektů. V roce 2007 se jí podařilo uspět v programu
LEADER 2007-2013. A tak v následujících 5 letech bude několikrát do roka připravovat tzv.
Výzvu, v rámci které bude finančně podporovat vybrané projekty.
Máte-li proto nápady, jak pomoci naší obci, památce, podnikání, atd., ale chybějí
finanční prostředky, MASka je tu od toho, aby poradila a případně pomohla peníze získat.
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz
anebo na obecním úřadě.
V příštím díle: Co udělat pro získání dotace?
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CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE ZAJÍMAVÉHO?

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Vážení rodiče, milí předškoláci,
srdečně Vás zvu na Zápis do 1. ročníku Základní školy Líšťany, který se
koná ve čtvrtek 5. února 2009 od 13.00 do 17.00 hodin.
Zápis se týká dětí s datem narození od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003 a dětí
s odkladem povinné školní docházky.
Školu si můžete prohlédnout v den zápisu nebo kdykoliv po telefonické
domluvě s ředitelkou školy (tel. 377 915 231).
S sebou vezměte občanské průkazy rodičů a rodný list dítěte.
Pokud by Vám termín zápisu nevyhovoval, lze sjednat telefonicky
náhradní termín s ředitelkou školy Mgr. M. Sivákovou (tel. 377 915 231,
731 589 704).
CO NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ S MALÝM POČTEM ŽÁKŮ
PŘI VÝUCE ROZVÍJÍME TVOŘIVOST A VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI
KE KAŽDÉMU DÍTĚTI PŘISTUPUJEME INDIVIDUÁLNĚ
VYUŽÍVÁME POČÍTAČ JIŽ OD 1. ROČNÍKU
PODPORUJEME ZÁJMOVOU ČINNOST DĚTÍ – SPORTOVNÍ KROUŽEK,
ŠIKULKY, KROUŽEK POČÍTAČŮ, KAŽDODENNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
A AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 6:30 – 15:45 HODIN, PRO ŽÁKY Z NAŠÍ
ŠKOLY JE POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZCELA ZDARMA
POŘÁDÁME MIMOŠKOLNÍ AKCE – VÝLETY, KINO, DIVADLO, …
SPOLUPRACUJEME S ODBORNÍKY Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ
PORADNY
RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ PORADÍME, JAK PŘIPRAVIT DÍTĚ NA VSTUP
DO 1. TŘÍDY, ABY SI SNÁZE ZVYKLO NA ŠKOLU
ZAJIŠŤUJEME PITNÝ REŽIM ŽÁKŮ A OBCÍ DOTOVANÉ OBĚDY
VÍTÁME SPOLUPRÁCI S RODIČI A TĚŠÍME SE NA VÁS A NA VAŠE DÍTĚ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1. 2. 2009 - 30. 4. 2009
60 let
25. 04. Bouzek Jiří, Luhov 11

80 let
18.02. Pavlíčková Jiřina, Hunčice 29

65 let
03.03. Žigmund Vojtěch, Líšťany 115
13.03. Bušek Václav, Líšťany 7

85 let
23.02. Kotyza Josef, Košetice 10

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

KRONIKA/HISTORIE
Dnešní výprava do historie našeho okolí nás zavede do obce LIPNO.
První zmínka o Lipnu je z roku 1316, kdy tu je uváděn Bohosud z Lipna.
Již ve středověku zde byla vystavena tvrz, jejíž torzo je zřejmě součástí dnešního nevelkého
barokního zámečku, patrové budovy opatřené výraznými opěráky, v minulosti i kaplí sv.
Anny, vysvěcené roku 1715.
Z původního vrchnostenského hospodářského dvora je zachováno jen několik starších
hospodářských objektů.
Statek Lipno zažil mnoho majitelů. Ale stačí, když se vrátíme jen o dvě století zpět. Hrabě
Maria Václa Bořek Dohalský z Dohalic pán ze Staňkova se svou manželkou Marií Annou,
rozené Steinbach von Kranichstein vlastnili statky v Luhově, Třebobuzi, Hracholuskách,
Dolanech a Pňovanech. Tak tento manželský pár roku 1804 koupil statek v Lipně. Hrabě
Dohalský zemřel roku 1824 a o rok později i jeho manželka. Dědictví panství se ujal Wenzel,
svobodný pán z Perglasu.
Po smrti Wenzela, svobodného pána z Perglasu v roce 1853 získává panství dědictvím
Michael, svobodný pán Dobřenský z Dobřenic. Pak z pozůstalosti Michaela Dobřenského
panství se zámkem vydražil roku 1862 kníže Karel von Löwenstein – Wertheim – Rosenberg
a připojil je ke svým četným statkům.
Takže jen asi šedesát let, tedy od roku 1804 do roku 1862 trvalo sjednocení statku Lipno
s panstvím Luhov – Líšťany. Vlastníci pak byli různí.
V roce 1838 mělo Lipno 178 obyvatel a po celých dalších sto let se počet obyvatel téměř
nezměnil, pouze počet domů vzrostl z 26 na 38. V roce 1991 Lipno mělo 30 domů a 28
obyvatel.
Obec Lipno je v dnešní době jednou ze vstupních bran do rekreačního prostoru přehrady
Hracholusky.
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