ČTVRTLETNÍK PRO OBCE HUNČICE, KOŠETICE, LIPNO, LÍŠŤANY, LUHOV,
NÁKLOV, PÍSEK, TŘEBOBUZ

ČERVENEC 2008

ČÍSLO 2

ROČNÍK I.

Vážení čtenáři,
naše redakční rada pro Vás připravila druhé číslo čtvrtletníku LÍŠŤANSKO.
V minulém čísle jsme uvedli celou řadu oficiálních sdělení Obecního úřadu Líšťany
občanům, a proto jsme se rozhodli dnešní číslo trochu prázdninově odlehčit a ponechat pouze
zajímavé informace, které byste mohli využít i v průběhu léta.
Poohlédneme se spolu za vybranými akcemi, které se v minulém čtvrtletí uskutečnily
a samozřejmě se podíváme také do líšťanské školy.
Také bychom Vás rádi znovu oslovili ohledně možnosti spoluautorství na našem
„miničtvrtletníku“. Pokud byste měli zájem o nějaké další informace nebo rubriky, které Vám
ve čtvrtletníku chybí, máte nějaké připomínky, neváhejte a zašlete nám svoje nápady
a postřehy na kontaktní adresy uvedené na poslední straně.
Závěrem bychom Vám ještě chtěli popřát slunné, pohodové léto - přesně takové,
o jakém jste celý rok snili.
Vaše redakční rada
OKÉNKO PANÍ STAROSTKY
V této rubrice Vám bude paní starostka pravidelně představovat nějaké zajímavé, aktuální
téma, které řeší, a o jehož průběhu by Vás chtěla informovat. Máte-li i Vy nějaký dotaz nebo
podnět, který Vás zajímá, zašlete jej.
Dnes je to téma silniční.

OBÁVANÁ KŘIŽOVATKA
Dne 27.2. 2008 podávala Obec Líšťany žádost na Ředitelství silnic a dálnic Plzeň na
vybudování odbočovacího pruhu na silnici I/20 Plzeň - Karlovy Vary na křižovatce mezi
obcemi Všeruby a Hunčice.
Obec Líšťany obdržela odpověď, že musí proběhnout silniční audit. Obec si vyžádala
účast na tomto auditu.
Dne 21. 5. proběhl silniční audit přímo na místě problematické křižovatky Hunčice Všeruby na silnici I/20 se silnicí II/2005, kterého se zúčastnili tito zástupci:
ŘSD ČR Plzeň, SÚS Kralovice, KÚ ODSH Plzeň, PČR SZK KDI Plzeň, PČR OŘ PS - DI
Plzeň, Obec Líšťany, Obec Všeruby.
Všechny strany se shodly, že současný stav je nevyhovující a měl by se neodkladně
řešit. Bohužel řešení je „běh na dlouhou trať“.
Jakmile obdrží Obec Líšťany vyjádření k silničnímu auditu, bude pokračovat v dalších
krocích o kterých Vás budu průběžně informovat.
Vaše starostka
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Některé informace se můžou hodit i o prázdninách, v čase dovolené, a tak je ponecháváme
v našem zpravodaji i nyní, abyste je nemuseli složitě hledat.
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.
Další službou, která je občanům k dispozici je internetová knihovna na obecním úřadu. Tato
služba je zdarma a je k dispozici v těchto hodinách
Pondělí, středa
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Ostatní dny po domluvě dle pracovní doby OÚ Líšťany.
Samovýroba dřeva:
OÚ umožňuje zájemcům samovýrobu dřeva, bližší informace jsou na tel. č. 721 612 550, cena
je 50,- Kč za prm.
Dětské hřiště:
V Líšťanech je k dispozici dětské hřiště. Je otevřeno denně.
Tenisové kurty:
Pro zájemce o tenisový sport jsou k dispozici tenisové kurty, přičemž cena je 40,- Kč/hod.
Správcem je paní Jiřina Karasová, Líšťany 19, tel: 723 302 251, která zodpoví všechny Vaše
případné dotazy.
STALO SE - VYBRANÁ UDÁLOST Z NAŠÍ OBCE
Čtenáři sobě
Již málokdo spočítá kolik je to let, kdy naposledy se organizačně uskutečnilo setkání
důchodců obce Líšťany a dalších sedmi vesnic patřících pod Obecní úřad Líšťany.
Letošní setkání důchodců bylo uskutečněno v sobotu 21. června 2008, aby Obecní
úřad našim občanům, teď již na odpočinku, dopřál krásný pocit, že nejsou opomíjeni a že
jejich práce je i po letech stále uznávána a ceněna.
Kdo z důchodců projevil zájem a akce se zúčastnil, nelitoval.
Paní starostka Věnceslava Šulová přivítala všechny přítomné s krátkým, ale vřelým
projevem a popřála všem dobrou zábavu. A měla pravdu!
Líšťanské děti pod vedením učitelky Marcely Humlové, sehrály divadelní představení
i se zpěvy: „Princové jsou na draka“. Dopadlo to na výbornou! Nadšený potlesk všech
přítomných byl dětským hercům zaslouženou odměnou. Je vidět, že líšťanská škola, ač
s malým počtem žáků, dokáže prorazit, zaujmout a nadchnout, a že mnohdy předčí i školy
okolní a většinou větší.
Po divadelním představení obstaral hudební produkci se svou aparaturou pan Rott
z Lipna. Hudební skladby našeho mládí a našich středních let hladily naše duše. A že
důchodci nepatří do starého železa, to oni sami dokázali při tanci. Někteří jako by měli křídla
– jen se vznášeli.
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Bylo bohatě postaráno o občerstvení jak pro důchodce a i pro dětské herce - káva, čaj,
zákusky, obložené chlebíčky a pití. Obsluha vzorná! Zato patří velký dík panu Janu
Bečvářovi, který občerstvení připravil.
V přísálí byly vystaveny všechny čtyři kroniky obce Líšťany a dále publikace
o Líšťanech, Luhovu, Hunčicích, Košeticích a ve zvláštních šanonech obrazová dokumentace
za několik posledních let. Zájem byl o tyto dokumenty obrovský, nejen u dětí, ale hlavně
u důchodců. Místa k prohlížení bylo dost a času také.
Čas hezky plynul, každý měl možnost si promluvit s člověkem, kterého již léta
neviděl.
K dobré pohodě patřilo i krásné prostředí Kulturního domu v Hunčicích, kde sál byl
nově vymalován a kde byly dokonce i nové záclony.
A autobus, který všechny přítomné z okolních vesnic na akci přivezl, tak je pak
v pořádku zase rozvezl do jejich domovů.
A co říci na závěr? Vůbec nic – bylo nám tam dobře. Skutečně dobře, skutečně!
Ladislav Novák, Líšťany
CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE ZAJÍMAVÉHO?

V LÍŠŤANSKÉ ŠKOLE SE DĚTI NENUDÍ
Školní rok 2007/2008 utekl v ZŠ Líšťany jako voda, vysvědčení jsou rozdána
a všichni si užíváme zaslouženého prázdninového sluníčka. Před koncem školního roku se
ještě žáci společně s paními učitelkami zamýšleli nad výsledky své práce a se zájmem se
pustili do hodnocení nejen svého snažení za uplynulý školní rok, ale i jednotlivých
vyučovacích předmětů a školních i mimoškolních aktivit, které jsme společně prožili. Pro
někoho bylo docela těžké se rozhodnout, čemu dát z tak rozsáhlé nabídky své hlasy, vždyť
téměř všechno bylo tak zajímavé a zábavné.
Co tedy mělo očima našich dětí letos ve škole největší úspěch? Ve vyučovacích
předmětech vede v oblíbenosti matematika společně se čtením, tělocvikem a pracovními
činnostmi, stejné bodové hodnocení si vysloužily i přestávky, v těsném závěsu o bod méně
dostalo kreslení, psaní a zájmové aktivity ve školní družině.
Z ostatních uskutečněných akcí hodnotily děti nejlépe návštěvu filmového představení
Ratatouille, divadelní pohádku Kašpárek a Indiáni, návštěvu ZOO, květnové soutěžní
Putování za zvířátky s večerním táborákem a přespáním ve škole, sportovní pětiboj k MDD,
předvánoční a velikonoční odpoledne s vyráběním dárků, společné vaření, ale třeba i práci na
zahradě, kdy se malí zahradníci radovali ze své první sklizně ředkviček.
Vyvrcholením práce školní družiny pak bylo nastudování a úspěšné předvedení
pohádky Princové jsou na draka. Na závěr školního roku jsme ještě podnikli celodenní výlet
vláčkem na zámek Kozel, který jsme si náramně užili a pak už přišlo loučení se školním
rokem i s naším jediným třeťákem Honzíkem, kterému jsme popřáli hodně štěstí a úspěchů ve
„velké škole“. Děkujeme všem, hlavně rodičům žáků, Obecnímu úřadu Líšťany a panu ing.
Boháčkovi, bez jejichž podpory by tyto akce nemohly být realizovány.
M. Siváková
ředitelka ZŠ Líšťany

ZPRAVODAJ LÍŠŤANSKO
Stránka 3

Co napsaly děti o výletě na zámek Kozel:
Včera jsem byla na výletě. Viděla jsem tam sochy. Byly hezké. Nejvíce se mi líbily pokoje,
zámek a stromy kolem. Pavlínka, 1. ročník
Včera jsme byli na Kozlu. Viděli jsme kachny. Prohlédli jsme si zámek zvenku i zevnitř.
Nejvíc se mi líbil park. Kozel je lovecký zámek. Pavlík, 2. ročník
Včera jsme byli na výletě. Viděli jsme sochy a kachny a kočár pro děti. Prohlédli jsme si
zámek Kozel i jeho okolí. Nejvíce se mi líbila čínská želva. Robert, 2. ročník
Včera jsme byli na výletě na Kozlu. Viděli jsme kachny a zámek. Prohlédli jsme si okolí
celého zámku. Nejvíce se mi líbil tulipánský strom. (pozn. liliovník tulipánokvětý) Patrik,
2. ročník
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝROČÍ:
Jubilanti od 1.8. 2008 - 30. 9. 2008
60 let
18. 08.
06. 09.

Janoušek Ladislav, Třebobuz 15
Kolář Karel, Líšťany 28

85 let
28. 08.

Špillerová Josefa, Líšťany 79

93 let
02. 08.

Bláhová Anežka, Lipno 10

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!
KRONIKA/HISTORIE
Dnes přinášíme několik informací o zámku LUHOV.
Současné prameny jsou značně rozporuplné a stručné, proto uvádíme jen několik
základních údajů. Historie sídla v Luhově začíná již ve 12. stol. a tvrz je zde písemně
potvrzena až počátkem 14. stol., nejspíše zde však stála již dříve.
Jednoduchý pozdně barokní patrový zámek s kaplí Bolestné Panny Marie z 18. stol.
postavený hrabětem Mariem Bořkem Dohalským z Dohalic, manželem Marie Anny
Steinbachové. Původně v okolí zámku stávalo velké množství soch, z těch se však do
dnešních dnů často nedochovaly ani podstavce.
Dnes je zámek v soukromých rukou. Majitel zámku - pan Němec s rodinou – jej stále
citlivě zvelebuje, poprvé byl zámek zpřístupněn 8. července 2006. V letních měsících (červenzáří) je otevřený pro veřejnost. Můžete zde nahlédnout do zámeckých interiérů včetně černé
kuchyně, dále je zde umístěna sbírka historických bicyklů Františka Babického z Rokycan
a grafiky anglického umělce Williama Hogartha.
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