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ROČNÍK I.

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou již třetí číslo čtvrtletníku LÍŠŤANSKO.
V tomto vydání přinášíme mnoho zajímavých informací týkajících se nejen života naší
obce. Mezi nejzajímavější určitě patří možnost pro místní řemeslníky, výrobce a lidové
umělce zapsat se do právě vznikající databáze, kterou sestavuje Místní akční skupina (dále jen
„MAS“) Český západ – Místní partnerství, a která si klade za cíl např. informovat o místních
produktech z našeho regionu nebo pořádat řemeslné jarmarky.
Rádi bychom Vás také upozornili na program LEADER 2007-13 a činnost MAS
Český západ – Místní partnerství (jehož je obec Líšťany členem), a která administruje mino
jiné také dotace určené např. na rozvoj zemědělství, rozvoj drobného podnikání na venkově,
zahájení nebo rozšíření výroby pro podnikatele s max. 10 zaměstnanci – více informací lze
nalézt na webových stránkách http://www.leader-ceskyzapad.cz nebo na telefonních číslech
374692021, 373700742 (paní Válová).
Nezapomeňte také na svoz nebezpečného odpadu, který obec pořádá 2x ročně – více
informací o odpadech a jejich likvidaci přinášíme na straně č. 2.
Barevný podzim přeje
Vaše redakční rada
OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
Dnešní okénko paní starostka věnovala velmi aktuální tématice. Jedná se o blížící se volby do
zastupitelstva kraje.
Uplynuly čtyři roky a již jsou tu opět volby do zastupitelstev krajů. Letos se konají ve
dnech 17. a 18. října 2008.
V předchozích letech se konaly v Kulturním domě v Líšťanech. Pro letošní rok jsme se
rozhodli pro změnu volební místnosti a volby uspořádáme v Obřadní místnosti Obecního
úřadu Líšťany. Čas zůstává nezměněn, tj. v pátek 17. října od 1400 hod. do 2200 hod.
a v sobotu 18. října od 800 hod. do 1400 hod.
Pokud máte zájem o hlasování prostřednictvím přenosné volební urny, nahlaste se na
telefonním čísle 377 915 101.
Přeji Vám hodně štěstí při hlasování, dobrý úsudek a těším se na hojnou účast.
Vaše starostka
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní knihovna v Líšťanech
Chcete se stát novým čtenářem v obecní knihovně? Najdete nás na adrese Líšťany 60, každé
úterý od 16:00 - 17:30 hod.
Pronájem hostince v Hunčicích:
Obec Líšťany pronajímá hostinec se služebním bytem v Hunčicích. Bližší informace naleznete na úřední desce, internetových stránkách www.listany.cz a na OÚ Líšťany.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - PROBĚHNE V SOBOTU 11. 10. 2008
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 –
přesný časový rozpis spolu s definicí nebezpečného odpadu je na obecní vývěsce ve Vaší
obci.
Odpad, který není nebezpečný lze likvidovat odvozem do sběrného dvora, který je
např. v Plzni u Globusu. Cena za 1 kg tohoto odpadu je 2,-- Kč. Likvidaci tohoto odpadu si
zajišťuje každý občan sám.
Máte-li k likvidaci inertní odpad ze staveb (např. cihly, beton, tašky, zeminu
s kameny, apod.), pak můžete využít služeb pískovny Chotíkov, která Vám za ukládání
takového odpadu ještě zaplatí, neboť tyto materiály používá k rekultivaci a následné
revitalizaci vytěžených lokalit.
Cenová nabídka (ceny platné v roce 2008) – pískovna Chotíkov – výtah:
Inertní odpad
Cena bez DPH v Kč/t
cihly čisté
90,-beton neznečištěný – frakce nad 0,5 m
198,-zemina s kameny, hlušina
90,-Informace: Jaroslav Vítek, 724 253 877, e-mail: jaroslav.vitek@rsczechrepublic.cz
Sběrné boxy určené pro rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče (př.
žehličky, kávovary, telefony, počítačové komponenty, rádia, přehrávače, elektrické nástroje
apod.) a také baterie najdete na Obecním úřadě v Líšťanech. Také ve škole je sběrný box
pro tužkové a knoflíkové baterie. Na obou místech probíhá sběr kontinuálně.
CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE ZAJÍMAVÉHO?
V pondělí 1. září 2008 zahájila ZŠ Líšťany slavnostně a radostně nový školní rok s
počtem žáků 11, což svědčí o tom, že v letošním roce bychom se snad po delší době mohli
obejít bez výjimky z počtu žáků stanoveného vyhláškou MŠMT (minimum 10 žáků pro
jednotřídní ZŠ). Poprvé přišli do naší školy tři nově nastupující žáci 1. ročníku (2 dívky a 1
chlapec), do 2. ročníku postoupili čtyři žáci (1 dívka a 3 chlapci) a do 3. ročníku také čtyři
žáci (4 chlapci).
Tradičně jsme mezi námi přivítali paní starostku Šulovou, která děti potěšila knížkami,
paní kronikářku Novákovou a pana Nováka, který první školní den fotograficky
zdokumentoval.
Moc nás potěšila přítomnost rodičů dětí, kteří přišli své ratolesti v první školní den
podpořit. Dětem i hostům byla představena nová paní učitelka a vychovatelka ŠD Mgr. Petra
Matějčková.
V letošním školním roce rozšiřujeme provoz školní družiny do 16.00 hodin, abychom
vyšli vstříc zejména dojíždějícím žákům a oni nemuseli bezprizorně hodinu čekat na návsi na
autobus.
Také nabídka zájmových aktivit – kroužků byla rozšířena a obohacena. Žáci
mohou od 15. září navštěvovat v rámci ŠD tyto kroužky: Sportovní hry (úterý 14.00 – 15:00),
Šikulkové (středa 13.30 – 15.00), Počítače (pátek 14.00 – 15.00).
Škola se též zapojila do něktrých ekologických aktivit a projektů: Sběr lesních plodů
pro zvířátka, Projekt Recyklohraní (ekologická likvidace baterií a drobného elektrozařízení),
rádi bychom též získali prostředky z Nadačního fondu Zelený poklad na zpracování
projektové dokumentace k ekologické školní zahradě.
Mgr. M. Siváková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1.10. 2008 - 31. 1. 2009
60 let
04. 11. Dlugošová Anna, Hunčice 32
03. 12. Forejtová Milada, Luhov 41
27. 12. Houšková Věra, Písek 10
65 let
12. 12. Demjan Jan, Třebobuz 3

70 let
22. 11. Dezortová Věra, Košetice 4

75 let
07. 01.
31. 01.

Venc Miroslav, Líšťany 55
Ovsík Václav, Hunčice 19

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
KRONIKA/HISTORIE
Dnešní výprava do historie našeho okolí nás zavede do obce HUNČICE.
Ves je prvně připomínána již v roce 1197, kdy byla postoupena Hroznatou tepelskému
klášteru. V pozdějších letech patřila k nedalekému hradu Frumštejnu. Hrad Frumštejn byl
zničen za poděbradských válek a jméno roku pánů z Frumštejna z dějin zcela zmizelo.
Pobořený a opuštěný Frumštejn se stal zdrojem levného stavebního materiálu pro místní i
okolní obyvatele. A za několik století se pomalu vytratilo i jeho jméno. Dnes do míst, kde
Frumštejn stával, zabloudí jen skutečný zájemce o historii nebo náhodný návštěvník.
Po třicetileté válce roku 1660 získal ves Antonín Steinbach. V roce 1838 je uváděn
v obci velkostatek, ovčín, panský dvůr a myslivna.
V té době měly Hunčice 156 obyvatel, v roce 1921 pak 170 obyvatel, v roce 1939 jen
159 obyvatel a v roce 1991 již pouhých 96 obyvatel.
Po obvodu návsi a při silnici procházející obcí je vystavěno množství usedlostí
pocházejících vesměs ze druhé poloviny 19. století. V centru návsi stojí zděná kaplička
pozdního založení s trojbokým závěrem a sanktusníkem s cibulovou bání.
Pod správní budovou dvora stojí kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18.
století. Zde je také umístěn i středověký smírčí kříž, který ještě před několika lety stál u
silnice směrem od Hunčic k silnici Plzeň – Karlovy Vary, a byl přemístěn právě sem.
Zajímavé na přemísťování smírčího kříže bylo to, že někteří lidé se báli na kříž jen sáhnout,
natož jej stěhovat. Podle pověry to prý přináší osobní neštěstí. Nicméně přestěhovaný kříž u
sochy stojí!
U Hunčic za rybníčkem se renovuje zpustlý park, kde se vyskytuje řada vzácných
dřevin. Úpravy provádí současný vlastník dvora.
Výše uvedené bylo čerpáno z materiálů paní Jiřiny Jílkové z Hunčic, která je autorkou
díla o životě prvních obyvatel v poválečném osídlení našeho pohraničí.
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