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ROČNÍK IV.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dnešní okénko bych ráda věnovala naší škole. Ti z Vás, kteří sledujete dění v obci jistě víte,
že jsme vypisovali „konkurzní řízení “ na ředitelku Základní školy. Bývalá ředitelka Základní školy
paní Mgr. Jiřina Koppová podala výpověď z důvodu neslnění kvalifikačních předpokladů.
Do konkurzního řízení se nám přihlásili dva uchazeči a oba splňovali zadané podmínky.
Jeden uchazeč odstoupil při osobním pohovoru z důvodu nevyhovujících platových podmínek.
Konkurzní komise doporučila Radě obce paní Mgr. Olgu Pulchartovou.
Dne 1. září 2011 jsme tedy úspěšně zahájili další školní rok. Do první třídy nám nastoupili
tři prvňáčci. Celkem máme ve škole osm žáčků. Možná se nyní někdo pozastaví nad tak malým
počtem dětí, ale v současné době se s tímto problémem potýká více škol.
Myslím si, že naše škola je vybavením na takové úrovni, že by mohly některé jiné školy
závidět. Proto mě také velice mrzí, že někteří rodiče naší školu rovnou zavrhnou aniž by se do ní
zašli podívat. Navíc i Obec se snaží, aby se počet dětí u nás ve škole zvýšil. Ať je to již několik let
odsouhlasené pastelkovné pro nové prvňáčky, nebo modernizací budovy.
Můj názor je takový, že pokud by se škola zavřela, tak se již nikdy neotevře a myslím si, že
by to byla velká škoda, protože obec bez školy je jako ryba bez vody.
Vaše starostka
INFORMACE
NEPŘEHLÉDNĚTE:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍŠŤANY SE USKUTEČNÍ
DNE 22. 9. 2011 OD 18.00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V LÍŠŤANECH.
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Doprava k lékaři je organizována vždy jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
26.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2011 (je to vždy úterý).
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky
a v 9.15 hod. z Hunčic také z autobusové zastávky.

POPLATKY ZA LIKVIDACI TKO
Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatků za likvidaci TKO:
SPLATNOST:
2. POLOLETÍ
DO 30. 09. 2010
Výše poplatku činí v roce 2011: 500,- Kč za osobu/rok;
chatová oblast 500,- Kč/nemovitost, nájem nádoby činí 200,- Kč/rok.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 29. ŘÍJNA 2011
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.
Přesné termíny svozu nejsou v současné době k dispozici, aktuální časový harmonogram
bude vyvěšen na úřední desce v každé obci v průběhu měsíce října 2011.
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, apod…
Důrazně žádáme občany, aby nezneužívali svozu nebezpečného odpadu k likvidaci vlastního
komunálního odpadu!!!
YC PASÁT LÍŠŤANY NÁMOŘNÍ JACHTING, občanské sdružení se představuje:
Pod původním názvem TJ Pasát Líšťany námořní jachting vzniklo v roce 1986. Sdružilo zájemce o námořní
jachting ze západočeského a částečně i jihočeského regionu, kteří nenalezli pochopení pro svoji činnost ve svých
dosavadních mateřských jachetních oddílech.
V té době byla několik sportů u orgánů ČSTV považována za „nehodné“ socialistického člověka, a proto
nebyly nijak podporovány. Také vyžití zájemců o námořní jachting bylo limitováno malou možností vyjet se svými
vlastnoručně postavenými loděmi na moře. Bez nároku na výjezdní doložku, která se přidělovala na základě tzv.
devizového příslibu, byla naše činnost omezena na příbřežní vody tehdejší NDR a Polska.
Díky pochopení vedení tehdejšího OV ČSTV Plzeň – sever, a hlavně MNV v Líšťanech, a jeho předsedy
p. Hory, jsme mohli založit jednooborovou TJ, která se stala útočištěm mnoha amatérským námořníkům. V r. 1991
jsme se stali registrací u Ministerstva vnitra „Občanským sdružením“, přejmenovali jsme se na Yacht club Líšťany, ale
zůstali jsme i nadále členy ČSTV, Českého jachetního svazu i České asociace námořního jachtingu. Během 25ti let od
svého vzniku jsme se viditelně zapsali do dění v námořním jachtingu v Čechách. Pořádáním školení a zkoušek na
průkaz „Vůdce malého plavidla“, který opravňuje držitele k řízení plavidel v evidenci Státní plavební zprávy, jsme
připravovali zájemce na další stupně odbornosti, kterými už byly námořní osvědčení. I na tato osvědčení bylo možno se
v našich kurzech připravit,
a obstát u náročných zkoušek. S nimi mohli vést svoje, nebo později vypůjčená plavidla na mořích.
Jsme zapsáni i v historii závodění na moři. V roce 1998 jsme založili na Jadranu v Chorvatsku regatu „O pohár
NIKÉ“, která se dosud koná. Naši členové se zúčastňují mnoha dalších závodů, pořádaných na mořích a oceánech,
a přivážejí cenné úspěchy.
Ani na vnitrozemských vodách jsme nezaháleli. Zúčastňujeme se pohárových a prestižních závodů na našich
přehradách a řekách. V roce 2006 se stal náš člen Václav Kačín vítězem celostátního „Poháru kajutových lodí“.
Pořádáme, ne však již každoročně jako v začátcích činnosti, významná setkání námořních jachtařů a příznivců tohoto
sportu z celé republiky. Také k 25. výročí vzniku připravujeme setkání, předběžně je naplánováno na na konec února
2012 v Kulturním domě v Líšťanech.
Za našimi členy je mnoho uplutých námořních mil, krásných i drsných zážitků na mořích . Při svých plavbách
už navštívili mnoho moří a přístavů na několika kontinentech. K vrcholům činnosti řadíme plavby našich členů při
transatlantickém závodě - ARC Rallye , a plavby v Karibiku.
Ani na našich vodách nejsme k přehlédnutí. Pochopením Obce Líšťany jsme nájemci obecní louky, která
přiléhá k přehradě Hracholusky. S povolením Povodí Vltavy, závod Berounka jsme mohli vybudovat kotviště pro
10 kajutových lodí, vybavené plovoucím molem a sjezdem do vody. Toto vše slouží našim členům již více než 10 let
s tím, že je přístupné všem zájemcům o rekreaci u vody.
Musí však dbát na dodržování ustanovení „Řádu plavební bezpečnosti“, které zapovídá vstup na plovoucí molo.
Mimo toto kotviště provozujeme obdobné na přehradě ORLÍK, které spravují naši členové z Blovicka
a Jihočeska.
To je jen malý pohled na činnost YC Pasát Líšťany, která by nebyla tak úspěšná bez dobré spolupráce s Obcí
Líšťany, jejího zastupitelstva a všech dosavadních starostů obce, se kterými jsme vždy domluvili ku prospěchu klubu
i obce.
Za to patří Obci Líšťany náš dík!
Miroslav Vápeník, předseda a spoluzakladatel YC Pasát Líšťany
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KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ, ZPRÁVY ZE ŠKOLY
SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Již jako několikátá jsem byla jmenována do funkce ředitelky zdejší základní školy. Vzala
jsem na sebe tento nelehký úkol v přesvědčení, že tato škola má smysl a jsem rozhodnuta všemi
dostupnými prostředky docílit toho, aby škola dále prosperovala. Mám připraveno několik variant,
jak tuto moderně a všestranně vybavenou školu dále rozvíjet.
Že se děti v málotřídní škole naučí méně, než ve velkých školách ve městech?
Veřejnost sice nahlíží na tyto typy škol poněkud spatra, ale vzdělávání a výchova v těchto
školách má řadu nepopiratelných výhod. Do málotřídní školy docházejí žáci v menším počtu, což
umožňuje učiteli se každému ze žáků věnovat individuálně podle jeho schopností, nadání a potřeb,
v malé škole převládá příjemná atmosféra, dalším kladem jsou bezproblémové vztahy. Kolektiv,
který je složený ze žáků různých věkových skupin, má nezanedbatelný výchovný vliv, kdy staršírozumnější žáci mohou korigovat chování mladších. V menší třídě má učitel větší přehled, proto se
téměř nevyskytují vztahy jako šikanování, nebo jiné zneužívání mladších staršími. Práce v menším
kolektivu je mnohem variabilnější, žáci si více mohou osvojit učivo prakticky, mají více možností
k seberealizaci a sebehodnocení. Mají více možností si učivo procvičit a osvojit.
Na každého žáka má učitel více času, než ve větším kolektivu.
Mgr. Olga Pulchartová,
ředitelka Vaší základní školy

Pátek 23.9. 2011
od 18:00 hod
start na hřišti
TJ Sokol Hunčice
Opékání buřtů
Nezapomeňte na vhodnou obuv!
Vstupné: dospělí 30,30,- Kč, děti zdarma
V případě špatného počasí se akce odkládá

Čaj u pana senátora
dne 10.12. 2011 pořádáme
zájezd do Stavovského divadla
v Praze na divadelní představení
Čaj u pana senátora
Cena 300,- Kč
(vstupenka + doprava)
V případě zájmu se hlaste na OÚ
Líšťany do 15.10. 2011.
Informace na tel. čísle
377 915 101.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 10. 2011 - 31. 12. 2011

60 let
Žigmundová Magdaléna, Líšťany 115
Dobrý Václav, Hunčice 11
65 let
Přibáň Pavel, Líšťany 63
Průcha Václav, Hunčice 32
Bušková Božena, Líšťany 7

70 let
Svoboda Jiří, Hunčice 3
80 let
Baumová Zuzana, Hunčice 1
85 let
Vyskočilová Marie, Líšťany 83

KRONIKA/HISTORIE
… dnes Vám přinášíme další osudy líšťanského zámku:
Otázka se naskýtá, proč v té době Líšťany ustoupily ze slávy? Je to naprosto logické. Majitel Líšťan hrabě
Dohalský měl za manželku Marii Annu Steinbach von Kranichstein, která vlastnila statky v Luhově, Třebobuzu,
Hracholuskách a Dolanech. Tento manželský pár pak spolu koupil Pňovany a posléze Lipno. Tudíž záleželo na Marii
Anně Steinbach, kde bude sídlit. V Luhově byla odmalička doma, takže jaképak další domluvy s manželem –
hrabětem. Určitě a jistě ne nepodstatnou roli hrála i skutečnost, že když hrabě koupil Líšťany, byl již 20 let ženat, takže
ani jemu se nechtělo stěhovat.
Na základě pozůstalostního řízení zdědil roku 1825 Líšťany Maria Václav svobodný pán Pergler von Perglas
a po něm 1853 Michael svobodný pán Dobřenský z Dobřenic.
Na žádost České spořitelny byl 1. 10. 1860 statek Líšťany se zámkem pro exekuční dražební řízení soudně
odhadnut. A opět se zachoval velmi podrobný protokol. Z pozůstalosti Michaela Dobřenského, panství se zámkem
vydražil roku 1862 kníže Karel Löwenstein-Wertheim-Rosenberg a připojil je ke svým četným západočeským
a německým statkům. Soubor stavebních výkazů z let 1877 až 1905 dokládá v této době pravidelnou údržbu.
Zámek patřil Löwensteinům až do 1. pozemkové reformy. Roku 1934 zámek převzal Státní pozemkový úřad.
Ten dal roku 1936 se souhlasem památkového úřadu vytvořit zbytkový statek, který koupil Dr. František Roh a užíval
jej do října 1938, kdy musel spolu s jinými Čechy uprchnout z okleštěné republiky.
V neděli 9. října 1938 obsadilo říšské vojsko Líšťany s okolím. Němci přijeli v síle 300 mužů a odpoledne obsadili
zámek v Líšťanech. Po nějaké době vojsko odtáhlo.
6. května 1945 přijelo do zdejší obce americké vojsko, aby obec obsadilo.
A hned poté se vracejí první Češi a s nimi i majitel statku Dr. František Roh. Dr. František Roh užíval zámek
až do roku 1954, kdy byl statek se zámkem předán Československým státním statkům.
Z nové doby nebyla nalezena žádná stavební dokumentace.
V archivu Obecního úřadu v Líšťanech je uložen „Architektonický rozbor“, spis mající 20 stran strojopisu.
Dále je v archivu obecního úřadu uložen spis mající 8 stran strojopisu „Uměleckohistorické hodnocení“.
Na závěr vyznívá konstatování, že ještě před třemi desetiletími byl tento objekt ve stavebně průměrném stavu,
obydlen a poměrně intenzivně využíván. K dnešní havarijní situaci došlo čistě z viny uživatele, zanedbáním povinné
údržby a následně nato vědomím vandalským ničením a rozebíráním stavebních konstrukcí. Rozebírání podlah ještě
dávno před zřícením části objektu i vyřezání částí krovových a podlahových konstrukcí pilou, má všechny náležitosti,
jak vědomého poškozování památky, tak dokonce trestného činu rozkrádání národního a státního majetku.
Snaha o likvidaci památky, ke které podaná žádost o upuštění od památkové ochrany směřuje, cílí tedy
k odstranění svědectví o zanedbání povinností uživatele a další protizákonné činnosti dosud nezjištěných osob, jíž
stávající havárie a tedy značná hmotná škoda vznikla. Případným zánikem stavby pak kulturní barbarství jenom
dosáhne svého dovršení.
Další info o zámku naleznete v publikaci „Zámek Líšťany“, která bude v nejbližší době k dispozici na OÚ Líšťany.
LÍŠŤANSKO - čtvrtletník obyvatel z katastru obce Líšťany. Vydává OÚ Líšťany, 330 35 Líšťany 77, ZDARMA –
NEPRODEJNÉ, Redakční rada: Věnceslava Šulová, Monika Polášková, Edita Šajtošová, Vlasta Nováková, Ladislav
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