ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ
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ČÍSLO 3

ROČNÍK III.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Obec nezapomíná na své kulturní dědictví
Obec Líšťany se zapojila ve spolupráci s MAS Český Západ na projektu „Podejme si ruce
s kulturním dědictvím“, který schválil Státní zemědělský intervenční fond k financování v rámci
Programu rozvoje venkova.
Obsahem tohoto projektu je mj. zpracování studií obnovy (např. restaurátorský průzkum,
restaurátorský záměr, stavebně - historický průzkum, archeologický průzkum, statický posudek,
projekt záchrany nebo jiný podobný dokument) pro vybrané objekty.
Obec zahrnula do tohoto projektu Sochu sv. Anny v Lipně, sochu sv. Jana Nepomuckého
v Luhově, ruinu kaple nad Obecním úřadem v Líšťanech, sochu sv. Mikuláše v Třebobuzi a sochu
sv. Jana Nepomuckého v Hunčicích.
Oslovili jsme 5 projektantů, kteří zaslali své nabídky a dne 24. 8. 2010 zasedala hodnotící
komise.
Celkové náklady obce budou 20%, zbývající částka bude uhrazena již ze zmiňovaného
programu. Je na místě uvědomit si, že naše kulturní dědictví opravdu potřebuje nějakou finanční
výpomoc, a proto jsme ve spolupráci s MAS Český Západ vstoupili do tohoto programu, který nám
finančně vypomůže.

INFORMACE O VOLBÁCH

V termínu 15. – 16. října 2010 se uskuteční volby do Zastupitelstva obce Líšťany.
Volby budou probíhat v prostorách obřadní síně Obecního úřadu
v Líšťanech, č. p. 77 a to:
15. 10. 2010
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
16. 10. 2010
od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Jednotlivé kandidátní listiny naleznete na adrese:
http://www.listany.cz/udalosti-v-obci/aktuality/?ftshow=2#msg2
Pokud máte zájem hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky nahlaste prosím tuto
skutečnost nejpozději do pátku 15.10. 2010 do 10:00 hod na tel. čísle 377 915 101.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE V SOBOTU 2. ŘÍJNA 2010
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 po termínu svozu!!!
Nebezpečným odpadem jsou např.:
- znečištěné obaly od barev, olejů apod.
- zářivky, výbojky, AKU – baterie
- suché galvanické články – monočlánky
- pneumatiky
- televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
- vyřazené filtry, oleje, olejové filtry
- lednice, mrazáky…
Sběrné místo:
HUNČICE
LÍŠŤANY
NÁKLOV
LUHOV
TŘEBOBUZ
LIPNO
PÍSEK
KOŠETICE

před hřištěm od 10.55 do 11.05 hod.
u samoobsluhy od 11.10 do 11.25 hod.
na návsi u kapličky 11.30 do 11.40 hod.
mezi sýpkou a vinárnou od 11.45 do 11.55 hod.
na návsi u rybníka od 12.00 do 12.10 hod.
před farmou od 12.15 do 12.25 hod.
u obecní studny od 12.30 do 12.40 hod.
na návsi od 12.45 do 12.55 hod.

VAŠE PREZENTACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.LISTANY.CZ
Bydlíte v obci Líšťany a máte svou firmu nebo živnost?
Máte svoji firmu nebo živnost na území obce Líšťany?
Chcete své produkty nebo služby nabídnout občanům?
Nyní máte možnost prostřednictvím nových internetových stránek na adrese www.listany.cz
Zveřejníme zde Vaše jméno a příjmení, název firmy, adresu nebo sídlo firmy, bližší kontakt nebo
odkaz na internetové stránky.
Pokud máte o tuto prezentaci zájem, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese
kancelar@listany.cz nebo na OÚ Líšťany.

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Cena činí 475,- Kč za osobu/rok.
Splatnost:

1. pololetí
2. pololetí

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

Pokud máte nádobu pronajatou od odpadové společnosti, roční nájem činí 200,- Kč.
Pokud jste dosud neuhradili výše uvedený poplatek, uhraďte jej, prosím, neprodleně na
obecním úřadu.
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Pátek 1.10.
1.10. 2010
2010
od 17
17:00 hod
Start na Hřišti TJ Sokol Hunčice

Opékání buřtů
Nezapomeňte na vhodnou obuv!
Pořádá Kulturní komise Obce Líšťany
a SDH Hunčice

Vstupné: dospělí 20,20,- Kč, děti zdarma

V případě špatného počasí se akce odkládá

OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba:
každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.

Přij
ijďte
ij te se podívat, jste srdečn
srde ně zváni!
zváni!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 10. 2010 - 31. 12. 2010

60 let
Trhlík Bohuslav, Třebobuz E152
Holzknecht Jan, Hunčice 27

65 let
Lehotský Pavel, Hunčice 33
König Petr, Hunčice 26

70 let
Šturcová Jana, Písek 13
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KRONIKA/HISTORIE
… dnes budeme pokračovat ve výpravě na hrad Frumštejn.
Jetřich, který se v roce 1444 v Čechách zdržoval, vypravil se roku 1445 do Uher, kde bojoval pod Janem
Jiskrou z Brandýsa. Když roku 1456 bylo po smrti panny Kateřiny z Frumštejna prohlášeno dříve již
zmiňovaných 100 kop coby odúmrť královská, podali odpor proti tomu Dobrohost z Ronšperka a dříve již
uváděná Markéta, protože se to týkalo Hunčic příslušných k našemu hradu.
Kdo v dobách následujících na Frumštejně sídlil, není známo. Snad to byl svrchupsaný Dobrohost, jenž
patřil ke straně katolické. Nicméně, když byl na celé Čechy položen interdikt, neboli církevní trest v podobě
zákazu církevních úkonů v určitém místě, tedy od roku 1457, tak mnozí kněží katoličtí sami neuposlechli hlasu
duchovních představených, byl interdikt rušen také na Frumštejně, jako na jiných hradech a tvrzích v okolí.
Co přívrženec jednoty katolické byl držitel hradu stíhán válkou od strany královské a Frumštejn byl
dobyt. Strana katolická se sice hradu opět zmocnila, ale pravým držitelům jej nevrátila. Hrad byl při tomto
obléhání vypálen a pobořen tak, že již nikdy nepovstal.
Několik let potom se dostal hrad do držení pánů z Gutštejna, kteří jej připojili ke Všerubskému panství.
Asi roku 1520 prodal Jan z Gutštejna Všerubské panství a s ním „zámek Frusstein“ s dvojím poplužím a vsi – celé
Hunčice, Radimovice a Kuňovice - Petrovi Kokořovci z Kokořova.
Petr si podržel jen větší část Všerubska a prodal potom „hrad pustý Frumštejn, dvůr poplužný a ves
Hunčice s příslušenstvím“ Hynkovi ze Šontalu za 905 kop grošů českých. Hradiště, které se později přidělilo
k majetku Hunčickému, se tímto dostalo držitelům panství Líšťanského.
A co se píše o hradu Frumštejn v publikaci, která byla vydaná v roce 1997 k 800. výročí vzniku vesničky
Hunčice? Tak čtěte:
„Areál hradu se rozkládá na ploše 80 x 35 metrů. Jedná se o fotifikaci jednodílné dispozice, přičemž
plocha vlastního hradiště dosahuje rozměrů přibližně 44 x 34 metrů. Relikty hospodářského zázemí hradu nejsou
povrchovým průzkumem lokalizovatelné. Obdélné jádro hradu obklopuje val a hluboký příkop. Na severní
a východní straně je těleso valu rozšířeno v sypané bašty. Stavba severní bašty se patrně skládala z roubené či
hrázděné nástavby. Vlastní plocha hradiště je dnes téměř rovná a vykazuje pouze dvě výraznější prohlubně. Větší
z nich, při západní straně, bývá již od dob českého historika hradů Augusta Sedláčka považována za relikt věže.
Terénní průzkum však tuto hypotézu nepotvrdil. Druhá prohlubeň při východním okraji je vydávána za pozůstatek
cisterny s vodou. Téměř nepovšimnuta zůstává prohlubeň s vně vystupujícími okraji, znatelná v jihovýchodním
nároží hradiště, která je zřejmě zbytkem jedné z hradních věží.
Zajímavá je otázka starého vstupu do hradu. U mnoha hradů nemůžeme tuto otázku zodpovědět.
U Frumštejna se nám však nabízejí hned dvě možnosti. První, starší vstup do hradu, vedl dnem jižního příkopu
a západním svahem hradiště stoupal k předpokládané bráně. Mladší přístup, který patrně vznikl při přestavbě
hradu v období po husitských válkách, vedl po rozšířeném vrcholu severního náspu až do míst, kde byl přes
hluboký příkop položen padací most.
V údolí pod hradem jsou patrné zbytky rybniční hráze. Jedná se patrně o rybník založený pod hradem
v roce 1690. Další stopy rybníka jsou patrné asi 100 metrů proti proudu potůčku. Jeho zbytky zanikly při
obdělávání luk.
K historii hradu se vztahuje velice málo zpráv. Zakladatelé a majitelé Frumštejna náleželi k rodu
Hroznatovců, který na Plzeňsku vlastnil řadu statků. Jeho příslušníci nosili na štítě jelení parohy a náleželi mezi
ně např. páni z Bělé, Gutštejna či Vrtba. Vznik hradu je hypoteticky kladen do počátku 14. století. Rod pánů
z Frumštejna se vyskytuje až do roku 1475, kdy jejich jméno z dějin zcela mizí.
Zánik hradu je spojován s poděbradskými válkami, při nichž byl hrad údajně nejméně dvakrát dobyt
a pobořen. Patrně na počátku tohoto válečného konfliktu bylo zdokonaleno zevní opevnění hradu rozšířené o dvě
sypané hradby doplněné patrně ještě dřevěnými či hrázděnými nástavbami. V této souvislosti byl přebudován také
vstup do hradu. Kvapně vybudované opevnění však hrad před oblehateli neuchránilo. Pobořený a opuštěný
Frumštejn se stal zdrojem levného stavebního materiálu a za několik staletí se pomalu vytratilo i jeho jméno.“
Historické povědomí obnovil teprve v 80. letech minulého století český historik M. Kolář. V průběhu let
1986 – 1988 vyčistili areál zapomenutého hradu od náletové zeleně a křoví členové Klubu Augusta Sedláčka.
Následně bylo hradiště pečlivě prozkoumáno a odborně zaměřeno.
Dnes do míst, kde Frumštejn stával, zabloudí opět jen skutečný zájemce o historii nebo náhodný
návštěvník. Hrad opět zarůstá tiše zeleným příkrovem křovin.
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