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ROČNÍK V.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po třech letech se konečně podařilo vyhovět všem požadavkům našich občanů, Městskému
úřadu Nýřany - odboru územního plánování a Krajskému úřadu Plzeňského kraje a tak byl úspěšně
dokončen a schválen Územní plán obce Líšťany.
Územní plán Líšťany, jeho grafická i textová část, byl vypracován v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.
Obec Líšťany získala od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci ve výši 150 000,- Kč.
Z celkové částky 564 135,- Kč to není mnoho, ale jak se říká - nemusí pršet stačí, jen když kape a každá korunka pro Obec dobrá.
Jelikož vydáváme poslední číslo Zpravodaje Líšťansko v roce 2011, tak mi dovolte, abych
Vám popřála do nového roku 2012 hodně úspěchů, zdraví a štěstí. Užijte si vánoční svátky v klidu
a pohodě.
Mě by ze všeho nejvíce v novém roce potěšilo, kdybychom byli všichni na sebe vlídní a milí.
Asi bych si přála mnoho, kdyby se z našich vesniček vymýtila závist a zášť. Uvědomme si, že nikdy
nikdo nevíme, kdy budeme toho druhého potřebovat, a proto by bylo dobré se někdy nad některými
konflikty povznést. Myslím si, že ten život není zase tak dlouhý, abychom si ho museli
znepříjemňovat občas i malichernostmi. Užívejme si života naplno bez zbytečných vrásek.
Vaše starostka
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH
Také v roce 2012 bude doprava k praktické lékařce organizována vždy jednou za čtrnáct dní
a to v těchto termínech: 3.1. 2012, 17.1. 2012, 31.1. 2012, 14.2. 2012, 28.2. 2012, 13.3. 2012,
27.3. 2012, 10.4. 2012 (je to vždy úterý).
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan a v 9.15 hod. z Hunčic vždy od autobusové zastávky.
Publikace „Zámek Líšťany“
Publikaci „Zámek Líšťany“ je možné zakoupit na OÚ Líšťany za cenu 50,- Kč.
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ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. 1. 2012 v souvislosti s novelizací zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném
znění, budou příslušné k podání žádosti o občanský průkaz obecní úřady obcí s rozšířenou
působností nezávisle na místě trvalého pobytu občana.
Obecní úřad s rozšířenou působností sídlí pro všechny obce patřící pod obecní úřad Líšťany
na adrese:
MĚÚ NÝŘANY, PRAC. PLZEŇ, KLATOVSKÁ 200A
(BÝVALÁ KASÁRNA NA BORECH)
V působnosti matričních úřadů bude i nadále:
-

vydávání potvrzení o občanském průkazu (např. při ztrátě, odcizení, …);
vydávání potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu (např. změna
jména, příjmení, stavu, apod…);
dosud nepředané/nepřevzaté občanské průkazy budou v průběhu ledna 2012 předány na
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu občana.

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, KTERÁ PŮSOBÍ V NAŠÍ OBCI, SE VÁM PŘEDSTAVUJÍ:
V dnešním Zpravodaji Vám představíme občanské sdružení BELULINO, o. s., které bylo založeno
v roce 2011 a jehož je Obec Líšťany také členem.

Občanské sdružení BELULINO představuje své cíle:















obnova a ochrana historického a kulturního dědictví v oblasti severního
Plzeňska. Činnost je směřována především k obnově stavebních památek (např.
kostely, kaple, boží muka, drobné hospodářské stavby, drobné sakrální stavby,
apod…);
pořádání společenských, kulturních a církevních akcí na podporu výše
uvedeného bodu v součinnosti s obcemi a dalšími organizacemi;
pátrání po historii oblasti, kde se objekty nalézají, následná prezentace informací
formou internetových stránek a dalšími cestami (viz následující bod) a tedy
rozvíjení kulturně vzdělávacích akcí ve spolupráci se školami, obcemi a dalšími
subjekty;
vytvoření možností, jak napojit obnovované památky na existující síť
turistického značení a vytvořit nové naučně poznávací stezky ve spolupráci se
společnostmi pro cestovní ruch;
navázat kontakt s organizacemi u nás a v zahraničí, dobrovolného zapojení
těchto organizací do programu obnovy kulturního dědictví formou vzájemného
setkávání a spolupráce;
navázání spojení s původními obyvateli tohoto kraje, jejich přizvání
ke spolupráci na výše vypsaných bodech;
přispět k oživení kulturního i duchovního dění v oblasti a obnovovat vazby
vedoucí k historickým kořenům evropské vzdělanosti a kultury;
iniciovat u příslušných orgánů údržbu historických objektů;
podporovat publikační činnost související s posláním sdružení.
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH SVOZŮ ODPADU V ROCE 2012 - LÍŠŤANY:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 1. 2012 - 31. 03. 2012

65 let
Demjanová Věrka, Třebobuz 3
Ježek Pavel, Líšťany 115
Kadlec Jaroslav, Třebobuz 9
Kula Josef, Luhov 27
Hanzlík Václav, Líšťany 59

70 let
Maršálek František, Písek 23
Vidršperk Josef, Líšťany 94
Suková Růžena, Líšťany 13

75 let
Rumplík Stanislav, Luhov 16

80 let
Studenerová Anna, Líšťany 5
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KRONIKA/HISTORIE
V dnešním okénku do historie Vám přinášíme první část nahlédnutí do inventární zprávy
o panství dle katastrálního sumáře pro statky Líšťany, Pňovany, Lipno, Luhov, Třebobuz, Dolany
a Hracholusky z 19. století:
Z archivu Obecního úřadu v Líšťanech je uchována zpráva kronikáře, pana A. Penkerta,
z roku 1838 o stavu panství podle katastrálního sumáře pro statky Líšťany, Pňovany, Lipno, Luhov,
Třebobuz, Dolany a Hracholusky.
Užitná plocha rybníků, luk, zahrad, polí, pastvin a lesů je celkem 9 564 jiter a 3/6
čtverečních sáhů. Přepočteno na dnešní míry je to asi 5 500 hektarů.
Krajina tohoto území je zčásti rovná, zčásti pokryta vyvýšeninami a kopci. Svažuje se
směrem od severu k jihu do údolí řeky Mže. Severozápadně od Luhova se vyvyšuje Kronowetrberg.
Jako nerosty se vyskytují převážně hlinité břidlice, ve kterých se nachází bohatá naleziště
štěrku. Také se zde nalézají bohaté zásoby břidly (Alaunschiefer).
Rybníky na panství: v Luhově je rybník na návsi, v Třebobuzi také a pod obcí Třebobuz
další rybník mimo obec. Nad obcí Lipno je rybník, zvaný Plochý, pak další rybník v lese směrem na
Újezd. Dále je rybník na návsi v Pňovanech a nedaleko obcí ležící rybníky Dolní a Horní cihlový.
U Nového Dvora je Kachní rybník, dále Nový rybník mezi Pňovany a dvorem Beránkem. Další je
rybník Waskava u dvora Beránek, pak obecní rybník v Líšťanech a Mlýnský rybník v Klenovicích.
Obyvatelstvo: roku 1838 čítá panství 2 669 duší. Mezi ně patří 30 izraelských rodin. Hovoří
pouze německy.
Hlavním zdrojem obživy je zemědělství. Půda v Líšťanech je převážně jílovitá a hodí se
výborně pro pěstování pšenice. Půda v Luhově, Třebobuzech, Dolanech a Hracholuskách je
převážně písčitá s obsahem drobného kamene. I tato půda dává dostatečnou úrodu. Pňovany mají
dostatečně zúrodněnou lesní půdu, která vyžaduje dobré obdělávání, pokud se má dosáhnout
vyšších než průměrných výnosů. Vysévají se všechny druhy obilovin, luštěniny, krmné plodiny
a brambory.
Ovocnářství je z výše uvedených důvodů velmi rozšířeno, především v Líšťanech, Dolanech
a Těchodělích. Aleje šlechtěných ovocných stromů vedou od Líšťan k Hunčicím, od dvora
Dohalice k Líšťanům, z Luhova na Dolany atd. Od roku 1820 byly mnoha tisíci šlechtěných
ovocných stromů osázeny rozsáhlé plochy a ve výsadbě se pokračuje.
Stavy hospodářských zvířat k 30. dubnu 1837: (uvedená čísla jsou údaje panského majetku.
Ostatní majetek není uváděn.)
Panstvo udává následující počty: 77 koní, 1 388 kusů dobytka, 6384 ovcí, 136 prasat a 21 koz. Také
se chová mnoho husí a v některých obcích je možno spatřit včelí úly.
Hospodaření: Panstvo obhospodařuje 13 dvorů ve vlastní režii a to Luhov, Třebobuz,
Líšťany, Lipno, Těchoděly, Pňovany, Hracholusky, Popovice, Radimovice, Hunčice, Nový dvůr
a dvůr Beránek, Dolany.
Ve všech dvorech mimo Těchoděl jsou ovčíny.
Živnostníci na panství: na panství je 14 hospodských, 1 vařič piva, 1 palič vína (kořalečník),
3 řezníci, 12 pocestných prodavačů, 6 tkalců, 8 mlynářů a 1 pekař. Dohromady 46 osob. Dále je na
panství 1 ranhojič v Lipně a 2 porodní báby (Líšťany, Pňovany).
S účinností od 1. ledna 1829 je zřízen v Líšťanech institut pro chudé (chudobinec). Je
podporováno 9 osob.
Jižní části panství prochází silnice a poštovní trasa z Plzně do Stříbra. Nejbližší pošta je v Plzni.
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