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ČÍSLO 1

ROČNÍK III.

OKÉNKO PANÍ STAROSTKY

Vážení spoluobčané,
rok 2009 se nám chýlí ke konci a tak bych Vám chtěla popřát
krásné vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2010.
Užijte si tuto vánoční dobu v dnešní, tak uspěchané době, bez
nějakého zbytečného stresu, v klidu a pohodě svých domovů, se
svými rodinami a přáteli.
Doufám, že také v příštím roce se nám bude dařit tak úspěšně
získávat dotace jako v tom letošním roce a že budeme moci díky
tomu realizovat i další plánované projekty.
Myslím si, že rok, který končí, byl docela úspěšný. Podařilo se
nám dokončit mnoho akcí, na některé jsme získali dotace, ale část
jsme jich zafinancovali také z vlastních zdrojů.
Ještě
Ješt jednou Vám Všem přeji
p eji v roce 2010 hlavně
hlavn pevné zdraví,
mladým dobrou práci a důchodc
d chodcům
chodc m pohodu a klid.
Vaše starostka
a
kolektiv pracovníků OÚ
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE OD 1. LEDNA 2010
V souvislosti s legislativními změnami, které vstoupí v platnost 1. ledna 2010, ruší
MUDr. Yvetta Máchová dosavadní ordinační hodiny praktického lékaře v Líšťanech.
V případě potřeby se na paní MUDr. Yvettu Máchovou můžete obracet do ordinace ve
Všerubech, kde Vám bude i nadále k dispozici.
FOTKY Z MIKULÁŠSKÉ TANCOVAČKY
Fotky z Mikulášské tancovačky, která se uskutečnila dne 4.12. 2009 jsou k dispozici
na Obecním úřadu v Líšťanech. Zde si můžete fotky prohlédnout a v případě zájmu si lze
vybrané fotografie i objednat.
Přijďte se podívat!

ČINNOST KULTURNÍ KOMISE V ROCE 2009
V roce 2009 zahájila svoji činnost Kulturní komise.
Za tak krátkou dobu svého konání uspořádala mnoho akcí pro děti. Například
velikonoční diskotéku, kde se konaly různé hry, nezapomenutelný pohádkový dětský den,
strašidelný bobřík odvahy, pyžamovou diskotéku nebo mikulášskou nadílku.
Jako starostka obce, bych ráda celé komisi a také jejím pomocnicím, které s komisí
úzce spolupracují vyslovila velký dík, jelikož se na každou tuto akci vždy důkladně
připravují. Nachystají si pokaždé stylové kostýmy, vyzdobí sál k danému tématu a mnoho
dalších věcí.
Kulturní komise se chystá pokračovat ve své započaté práci i v roce 2010 a pevně věří,
že její úsilí se setká s pochopením, že o plánované kulturní akce bude zájem mezi občany a že
účastníci si odnesou pokaždé pěkný zážitek.
V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali firmě HA&KY Michala Kyzúra,
která věnovala Kulturní komisi na tyto akce sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč.

POPLATKY V ROCE 2010
V roce 2010 zůstanou zachovány poplatky za svoz odpadu, tzn. že i v roce 2010 bude
poplatek činit 475,- Kč osobu/rok.
OBECNÍ KNIHOVNA V LÍŠŤANECH
Otevírací doba: každé ÚTERÝ, od 16.00 do 17.30 hod., na adrese Líšťany 60.
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Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!
EKOLOGIE V NAŠÍ OBCI
Nezapomínejte, prosím, na sběrné boxy určené pro rozměrově vhodné (malé
a střední) elektrospotřebiče (př. žehličky, kávovary, telefony, počítačové komponenty, rádia,
přehrávače, elektrické nástroje apod.) a také baterie.
Sběrné boxy jsou tu pro Vás a najdete je na Obecním úřadě v Líšťanech a také
v budově Základní školy v Líšťanech je sběrný box pro tužkové a knoflíkové baterie. Na
obou místech probíhá sběr kontinuálně.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY, KULTURA A DALŠÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ V NAŠÍ OBCI

DĚTSKÝ KARNEVAL
V průběhu února 2010 bude uskutečněn v Kulturním domě v Hunčicích dětský karneval.
Přesný termín bude ještě upřesněn, proto sledujte i vývěsku ve Vaší obci.
DIVADLO CARMEN
Dne 6. března 2010 je uskuteční zájezd na divadelní muzikálové představení Carmen
do Prahy. V současné době jsou lístky již bohužel beznadějně vyprodány.
VEPŘÍ BÁL
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:

Jubilanti od 1. 1. 2010 - 31. 03. 2010

60 let
Rybníček Vladislav, Líšťany 92
Vácha Miloslav, Líšťany 53
Kabelková Irena, Košetice E478
Honzíková Marie, Náklov 7
90 let
Bláha Josef, Písek 16

KRONIKA/HISTORIE
V dnešním okénku do historie Vám v tomto adventním čase představíme KOTEL SV.
PETRA A PAVLA V LÍŠŤANECH.
Kostel sv. Petra a Pavla je prvně připomínán v kronikách roku 1369. Jednalo se o
středověkou kostelní stavbu, která sloužila místním i okolním věřícím až do roku 1768, kdy
byla pro svou sešlost stržena. Ale již v tom samém roce 20. května 1768 byl položen základní
kámen k novému kostelu. Stavbu prováděl stavitel Eugen Candell z Plzně za finanční
spoluúčasti hraběte J. X. Hamiltona. A v roce 1769 (25. listopadu) byl kostel vysvěcen.
Udivuje nás velmi krátká doba od položení základního kamene, až do doby kdy byl kostel
vysvěcen, tedy maximálně jeden a půl roku!
Když byl kostel vysvěcen, probíhaly zde zákonitě církevní obřady, tedy mše, křty,
svatby a pohřby, ale vnitřní úpravy byly dokončeny až roku 1774 hrabětem Maximiliánem
Kinským. Znak Kinských je umístěn nad vchodem do kostela.
V roce 1791 byly do kostela v Líšťanech převezeny varhany z děkanského kostela ve
Stříbře. V kostele je křtitelnice z roku 1596. Hlavní oltář se pseudobarokní z roku 1905.
Dle kroniky byly prováděny opravy kostela roku 1896 a zakrátko poté roku 1901 až
1905. Další rozsáhlá oprava se uskutečnila až v roce 1984, kdy byla nově omítnuta věž
kostela a uvedena do podoby, jakou měla před několika staletími. Celý kostel dostal nový
venkovní nátěr.
Další opravy se uskutečnily v roce 2007. Uvnitř kostela byly opraveny vlhké stěny do
výše 1,5 metru, zabezpečeny podpěrné sloupy kůru, byl proveden i nový nátěr celé venkovní
fasády. Také byla realizována nákladná oprava varhan. Jaké bylo ale překvapení, když se
v jejich útrobách našla monstrance, která má na zadní straně věnování: „14. April 1832
PIETAS LEOPOLDI GROSMANN LICHTENSTEIN“.
A na závěr ještě krátké ohlédnutí:
Ještě v roce 1612 je uváděn v Líšťanech jeden farář, ale později přechází fara a její úřad až do
roku 1654 pod farní úřad Pernarec. Teprve od roku 1666 začíná opět nová posloupná řada
farářů v Líšťanech.
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