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ROČNÍK V.

OBČANSKÉ OKÉNKO
(redakce nemusí souhlasit s uveřejněnými názory autorů otištěných příspěvků)
Včera, dnes a zítra...?!!
Než zapomenu, poděkuji OÚ Líšťany a redakční radě za vydávání čtvrtletníku LÍŠŤANSKO. Vím, že mnozí občané
mají pro tento čtvrtletník hanlivější název, já ovšem s tímto názvem a názorem nesouhlasím. Vždyť i bez prosby se zde
občan dozví určité informace, které nejsou k zahození. I když pravidelné OKÉNKO PANÍ STAROSTKY je mnohdy, až
tendenčně zaměřené a pohybuje se na hranici pravdy. Je to ovšem názor a rozhodnutí paní starostky, tak jí ponechme
vše na jejím vlastním názoru. Snad ještě pro tisk raději větší sazbu písmen, abychom pro čtení nepotřebovali lupu. Díky
patří i nově vzniklé obchodní společnosti BELLULINO za její aktivitu při zajištění dvou akcí v líšťanském kostele
Sv. Petra a Pavla. Jaká to oáza v šedé poušti. Snad bude aktivita této společnosti dále pokračovat. Jen mě u těchto akcí
překvapuje dosti malý zájem spoluobčanů a hlavně Zastupitelů. Účast tří členů zastupitelstva je dosti chabou náplastí.
Všichni buďme hrdí na to, že se objevilo něco nového a smysluplného.
VČERA, DNES: Naopak zcela mimo noty se notoricky jeví koaliční vládní tým. Člověk musí nabývat dojmu, že
v novinách i TV sleduje jakýsi podivný, nekončící seriál „ Zpitomělá země“. Často to vypadá na sitcom, občas jako scifi a někdy je to docela napínavé, skoro téměř jako horor. Máme, resp. měli jsme nejlepšího ministra školství v historii,
máme nejlepšího financministra v EU a stále nejlepšího prezidenta na světě. Táži se, kde je to vidět??? No, možná
přívlastky budou zcela opačné... Pan ministr krysička a jeho úřad vymyslí geniální fintu na všechny příjemce sociálních
dávek bez rozdílu. Výsledek? Mnoho zklamaných, frustrovaných a namíchnutých. Trochu domysleme situaci lidí bez
práce, zdravotně diskvalifikovaných, těch, co doslova živoří, matek, co nemají na rohlík pro své děti atd., žel atd.
Docela by mě zajímalo, jaká by byla situace, kdyby např. pan ministr v termínu neobdržel na své konto více než
dvanáctinásobek své jistě zasloužené mzdy, tedy násobek částky, kterou mohou ti pokorně prosící získat. Jistě by to byl
mazec, ale tahle vláda neotřesně ví, kde a jak má šetřit, ať to stojí, co stojí, a to ve stínu megakorupce a dokonce
óbrprocesů , tak trochu připomínající špatnou anekdotu. Však i média se předhánějí a informují nás o tom, kde má kdo
pod podlahou uloženy miliony. Bohužel informace nepodložené pravdou, jen senzací a senzací. Je tu stále forma:
„Chléb a hry....“. V této souvislosti nemohu opomenout enormní zážitek, který mi připravila ostravská TV na vánoční
svátky uvedením pohádky „Tajemství kouzelné bambitky“. Ta možná ani nebyla pro děti, ale musím dodat, že tak
skvělou a hlavně chytrou pohádku jsme od doby Tří veteránů tady neměli. Ti, co ji nepropásli, mi asi dají za pravdu, že
příběh královského páru, který jen jezdil po světě na výlety a správu země tak převzal „Úřad vlády“ s ministrem financí
a vnitra (Lábus,Vladyka), mladého prince (nová písničkářská hvězda Tomáš Klus) s loupežníkem na penzi s jeho
půvabnou dcerkou byl takříkajíc prorocký. Povedená vláda napařila pracovitému, leč velmi chudému lidu, samé daně
(mimo jiné i daň z otevřeného i zavřeného okna, což nás teprve čeká)?! Truhly plné zlata chtějí ještě více přeplnit novou
daní, které říkají DPH, tedy daň přisypané hlíny do hrobu. Happyend téhle velmi povedené taškařice a srandy byl
pohádkový a povedená „vláda“ dostala trest doživotního výkonu veřejných prací, to mne docela skolilo. Mám ale
zároveň trochu obavy, že ač rád bych, reprízu dlouho neuvidím. Och, och, co když se někdo v tom zhlédne.
ZÍTRA: Ano, je to v mnoha případech též naše záležitost. Pro zítřek buďme ostražití. Jděme v co největším počtu k
podzimním volbám do Senátu a Krajských zastupitelstev. Využijme práva a možnosti se vyjádřit a dát STOP těm všem,
kteří nás různě degradují, ba co víc okrádají. Nedejme se obalamutit možností vzniku něčeho nového, využijme
možnosti kroužkování, škrtání, či dalších způsobů, abychom opět nedospěli k poznání degradace a okrádání. Hlavně
všichni a v hojném počtu pro ten „zítřek“ zapomeňme to naše „švejkovské“: „Jen ať nám hlavně chutná a ostatní je nám
raději putna“. Přeji příjemné prožití letních dní, sílu a odhodlání do podzimních voleb.
- Alois Opatrný -
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
DOPRAVA DO ORDINACE MUDR. YVETTY MÁCHOVÉ VE VŠERUBECH

O PRÁZDNINÁCH NEBUDE PROBÍHAT ORGANIZACE DOPRAVY
K PRAKTICKÉ LÉKAŘCE!!“
Doprava k praktické lékařce - po prázdninách – bude opět organizována vždy
jednou za čtrnáct dní a to v těchto termínech:
4.9., 18.9., 2.10. a 6.10. (středa) 2012.
Odjezd je v 9.00 hod. z Líšťan od autobusové zastávky
a v 9.15 hod. z Hunčic také z autobusové zastávky.
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Z důvodu výměny oken a malování celé budovy bude Obecní úřad Líšťany
od 9.7. 2012 do 20.7. 2012 uzavřen pro veřejnost.

OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH O PRÁZDNINÁCH
Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.
V naší knihovně je Vám k dispozici cca 3 200 knih nejen pro dospělé čtenáře, ale také pro děti.

KULTURA V OBCI, SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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POZVÁNKA:
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 7. 2012 - 30. 09. 2012

60 let
Radová Jarmila, Líšťany 102
Voithová Jiřina, Líšťany 55
Remešová Eva, Líšťany 42
65 let
Dobrá Vlasta, Hunčice 11
Rybníček Bohuslav, Hunčice 33
Junová Božena, Líšťany 55

70 let
Hoyer Norbert, Líšťany 74
80 let
Nováková Jiřina, Luhov 38
Boháčková Božena, Náklov 11
85 let
Laubová Vlasta, Písek 14
90 let
Anděl Václav, Hunčice 13

KRONIKA/HISTORIE
Počínaje dnešním okénkem Vám budeme přinášet historický pohled autorky a zdejší rodačky paní
Friedy Formatschek, roz. Heller, která do odsunu bydlela v Písku, č. p. 16. Čerpáme z knihy
s názvem Očima dítěte. Kniha vyšla v Německu.
Období mezi dvěma světovými válkami
Moje domovská obec nese název Písek. Vklíněna mezi šťavnaté louky a úrodná pole. Při
vjezdu do vesnice leží rybník chráněný křovinami a od luk ohraničený vrbami. Na silnici k obci
Lipno stojí nádherné topoly. Směrem k obci Líšťany se nachází selský dvorec. Ve čtyřrohové
zahrádce stál tesaný kamenný kříž. Za křížem se nacházela usedlost hostince.
V prostředku vesnice, na rohu jedné zahrady, na dřevěné konstrukci se čtyřmi fošnami
visel náš vesnický zvoneček. Kulatá střecha ho chránila před nepohodou. Na zvonci byl upevněn
pevný provaz, ale dosti vysoko, že žádné dítě v pokušení na něj nedosáhlo, aby za provaz tahalo.
Ještě si vzpomínám, že v roce 1920 zde byl farář z Líšťan, aby s celou obcí provedl
slavnost zasvěcení zvonu.
Naše vesnice čítala jen 22 popisných čísel. Neměli jsme žádného rychtáře, či starostu,
protože jsme patřili pod úřad Lipno. Mimo jednoho velkého sedláka byli u nás jen jednotliví
polosedláci a domkáři. Dva domkáři měli svůj dům pokrytý slaměnými došky. Jednotliví muži
byli řemeslníky, ševci, zedníky a povozníky.
Můj otec byl vyučený kamnář. Ale kvůli pracovnímu úrazu nemohl toto povolání provozovat.
Proto moji rodiče změnili činnost na obchodování. Objížděli vesnice v okolí a od sedláků
kupovali máslo, sýry, vejce a drůbež. Dvakrát v týdnu – ve středu a v sobotu – přivážel můj otec
zboží na týdenní trh do Plzně.
Ve dvě hodiny ráno vstal ke krmení koně. Vůz byl již od večera naložený. Jen věci, které
podléhaly zkáze, musely být uloženy ve sklepě a těsně před odjezdem se teprve nakládaly. Ve
čtyři hodiny moji rodiče odjížděli s vozem na trh. Cesta do Plzně trvala tři hodiny.
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