VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ

VI. ročník

číslo 11

prosinec 2012

ZDARMA

Pár slov úvodem
„Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…“
Těmito slovy začíná známá „odrhovačka“, která mnohým naskočí, když se řekne „Vánoce“.
Někomu tato písnička připadá vtipná a veselá, perfektně vystihující ono zcela zbytečné šílenství,
které je s vánočními svátky v poslední době spojeno, někdo ji naopak pokládá za vrcholně trapnou a
dehonestující krásnou a romantickou atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. Já osobně mám s touto
písní spojeny nejstarší vzpomínky na Vánoce – v době, kdy jsem vyrůstala, ji totiž rádio hrálo mnohem častěji než tradiční koledy, které byly považovány za příliš náboženské. Doba tomu chtěla a
původní význam Vánoc se pomalu vytratil. V posledních letech se sice mnozí snaží vrátit jim jejich
pravý smysl, ale uprostřed globalizovaného světa, jenž uznává zejména materiální hodnoty, je to
opravdu nesnadné.
Vánoce, dětmi milované, mnohými dospělými zatracované, se postupně staly oslavou konzumu a synonymem obžerství. Místo duchovních hodnot se zaměřujeme hlavně na to, kolik utratíme za dárky, a co všechno si dopřejeme k snědku. Vzájemně se předháníme, kdo bude mít krásnější
výzdobu, vyšší stromeček nebo napečeno víc druhů cukroví, necháváme se strhnout módními trendy a podléháme reklamě. V důsledku toho jsme pak unavení, podráždění a jen stěží dokážeme vnímat to, co je opravdu na Vánocích krásné a důležité. Docílíme tím ale jediného – že si mohutně
oddechneme, když to všechno skončí. Vždyť i v té výše zmíněné písničce se zpívá „mně se taky
klíží zraky, bylo toho trochu moc, máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc.“ Ale proč? Vážně
to takhle chceme?
V jiné, podstatně novější, písni zaznívají zase slova „jaký si to uděláš, takový to máš“. Připadá mi to hodně výstižné. Je totiž opravdu pouze a jedině na nás, jestli budou Vánoce jeden velký
shon, nebo čas klidu, míru a pohody. Nezáleží přece na tom, jestli budu mít doma perfektně vygruntováno, stoly se budou prohýbat a v obýváku bude stát obrovský stromeček vyzdobený podle nejnovějšího katalogu. I když se okna nebudou lesknout, místo zářícího stromku budu mít ve váze jednu větvičku, a místo kapra si dám třeba jenom chleba s máslem, můžu si Vánoce užít mnohem víc,
než ten, kdo chce mít vše zcela perfektní a bombastické. Všechno je pouze o nás a našich prioritách.
Nenechme se proto strhnout masmédii a udělejme si Vánoce po svém – bez nervů, bez shonu a bez
zbytečností. Zkrátka, užijme si je tak, jak sami chceme.
Krásný, pohodový advent, požehnané Vánoce a šťastný konec roku všem přeje
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 19. 11. 2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
212. informaci starostky o konání velkého kontrolního dne 11.12.2012 v 15.30 v požární zbrojnici ohledně akce
„Kanalizace obce Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany“
ZO schvaluje:
207. vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1.1. 2013
208. ceník služeb odvozu a odstranění komunálního odpadu na rok 2013 Zpč. komunálních služeb a.s. Plzeň
209. rozpočtové opatření č. 6/2012
210. podpis souhlasu s přípravou Integrované strategie území (ISÚ) MAS Radbuza, o.s.
211. návrh ceny vodného pro 2013 předložený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou složku vodného ve výši
26,21 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku vodného pro vodoměr s průtokem do 2,5 m3/H ve výši 490,Kč/vodoměr/rok bez DPH a pro vodoměr s průtokem do 6 m3/H ve výši 2190,- Kč/vodoměr/rok bez DPH
213. objednat provedení pasportizace veřejného osvětlení dle nabídky Ing. Kršňáka z ČEZ Energetické služby,
s.r.o. Plzeň
ZO zamítá:
100. prodej části pozemku p.č. 1890/1
201. prodej pozemku p.č. 1892/12
ZO ukládá:
181. zaslat stanovisko obce MÚ Dobřany ke stížnosti p. I. Komůrkové
200. seznámit p. M. Stuchla s podmínkami prodeje části pozemku p.č, 824/1

Informace pro občany: poplatek za svoz
komunálního odpadu v roce 2013
S koncem roku vždy pro obecní zastupitelstvo vyvstane řada nepříjemných povinností. Jednou z nich
je i stanovení ceny za svoz komunálního odpadu. Při výpočtu této částky jsme pochopitelně nuceni řídit se
platnými zákony a předpisy. Cena za odpad se platí za osobu (nikoli za nemovitost nebo bytovou jednotku) a
skládá se ze dvou složek – z paušálu a pak z částky, která se vypočítá zcela jednoduše – celkové náklady na
svoz odpadu děleno počtem obyvatel. V naší obci jsme se tak pro rok 2013 dopracovali k částce 700 Kč na
osobu (z toho 40 Kč činí paušál a 660 Kč jsou náklady za vývoz na jednu osobu). Jistě, je to částka nemalá,
která zatíží mnohý rodinný rozpočet, níž ale bohužel obec jít opravdu nemůže. A je důležité si uvědomit, že
pokud se nezačneme v oblasti hospodaření s odpady chovat zodpovědně, bude tato částka ještě narůstat. Jinými slovy řečeno, pokud nechceme, aby poplatky za popelnice nadále dramaticky rostly, musíme všichni
začít důsledně třídit odpad.
Setkala jsem se již i s názorem, že když je poplatek tak vysoký, nemají občané už vůbec motivaci
odpad třídit. Úvaha „platím obrovské peníze za odvoz odpadků, tak co bych se ještě namáhal“ je ale nesprávná a povede pouze k dalšímu zdražování ze strany firmy, která odvoz zajišťuje. Jedině důsledným tříděním a snížením objemu směsného odpadu můžeme docílit toho, aby se poplatek dále nezvyšoval, nebo se
dokonce zmenšil. Je to zcela prosté. Když bude každý z nás vyhazovat plasty, papír a sklo do speciálních
kontejnerů, ušetří spoustu místa ve své vlastní popelnici. Kontejnery na bio-odpad sice ve Vstiši nemáme, ale
hodně z nás má na zahradě kompost, kde zužitkuje i celou řadu odpadků z kuchyně, čímž se rovněž sníží
potřeba použít klasickou popelnici. Tříděním odpadu se tak dá docílit toho, že nebudeme potřebovat vyvézt
popelnici každý týden, ale bude stačit vývoz jednou za dva nebo dokonce čtyři týdny. A tím pochopitelně
výrazně klesnou i náklady na odvoz odpadu. Zatím je to totiž tak, že neplatíme za reálné množství odvezeného odpadu, ale za každý vývoz popelnice (a je jedno, zda je plná nebo poloprázdná). Jeden vývoz znamená
tedy jednu paušální platbu, kterou musí obec uhradit.

Před koncem roku na Vás všechny proto chceme apelovat, abyste v lednu a únoru, až budete platit
poplatek za popelnice, dobře zvážili, jak často skutečně potřebujete popelnici vyvážet. Opravdu je to nutné
každý týden? Zamyslete se nad tím a vezměte si prosím takovou známku, kterou opravdu využijete (pokud
jde o početné rodiny, naplnit popelnici každý týden není problém, pokud se ale jedná pouze o jedno či dvoučlenné domácnosti, není při běžném provozu snad ani možné popelnici za týden naplnit – tedy za předpokladu třídění odpadu). Pokud k tomu budeme přistupovat stylem „za ty peníze mi to pěkně vyvezte každý týden,
třeba poloprázdné“, budeme muset všichni v dalších letech sáhnout do peněženky ještě hlouběji. Třiďte proto
prosím odpad a do popelnic házejte opravdu jen to, co nelze zlikvidovat jinak a ekologicky. Šetříte tím nejen
svoje finanční prostředky, ale i životní prostředí, protože celá řada věcí se dá ještě znovu zužitkovat.
Jménem zastupitelstva děkuji všem zodpovědným občanům.
Eva Navrátilová

Štědrý večer nastal, koledu přichystal…
Štědrý den, který tradičně připadá na 24. prosince, je posledním dnem přípravy na vánoční svátky.
Ve středověku se jednalo o poslední den roku, teprve později se konec roku začal slavit až 31. prosince. Se
Štědrým dnem je spojeno množství předkřesťanských i křesťanských zvyků a pověr. Štědrý den začíná poslední adventní jitřní mší (roráty), při nichž bývaly v minulosti požehnány ozdoby z přírodních materiálů,
kterými se zdobila domácnost. Oběd má mít stále ještě postní charakter (krajově hubník, kuba či muzika),
v některých krajích je ale dodržován tradiční celodenní půst. Po večeři bylo zvykem zpívat koledy a případně
rozdávat dárky. Nadělování dárků bylo původně spjato s 6. prosincem (památkou sv. Mikuláše), avšak postupně se tento zvyk přesunul právě na Vánoce. Tradičně je ten, kdo „naděluje dárky“, nazýván Ježíšek, čímž
se zřejmě vyjadřuje víra, že vše dobré, co člověk dostává, má od Boha. K Štědrému večeru se pojí také řada
tradičních obyčejů, pomocí nichž se naši předkové snažili odhadnout průběh nového roku. Mezi tyto zvyklosti patří schování kapří šupiny pod talíř, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, házení pantoflem, klepání
střevícem na kurník, barborky, lití olova apod.
V katolické církvi večer Štědrého dne představuje již začátek oslavy Narození Páně, která připadá na
25. prosince (tzv. vigilie). Proto den tradičně končí půlnoční mše, kterou začíná samotná církevní oslava
narození Ježíše Krista. Hlas půlnočních zvonů má prý kouzelnou moc, jejich hlasem se o štědrovečerní noci
otevírají poklady a probouzejí mrtví.
Večeře v Čechách tradičně začíná rybí polévkou, jako hlavní jídlo se podává obvykle kapr nebo (pro
ty, co ryby nejedí) vinná klobása. I se štědrovečerní večeří se pojí krajově mnoho obyčejů, které do určité
míry přežívají, neboť i dnes je tato večeře nejvýznamnějším rodinným společným jídlem celého roku. V
posledních letech však česká společnost dává stále častěji namísto obalovaného kapra při štědrovečerním
stolu přednost vepřovým řízkům. Je ovšem nutno podotknou, že kapr coby hlavní večerní jídlo nemá v českých zemích dlouhou tradici. Štědrý den zůstával pro věřící postním dnem, a proto i charakter jídla byl postní – za maso se ovšem nepokládalo maso rybí. To však bylo v kdysi mnohem dražší než ostatní druhy masa,
a proto většina domácností musela dát přednost levnějším alternativám. Nejedl se pouze kapr, ale např. i lín,
sumec a jiné sladkovodní ryby – obvykle se jedly připravené na sladko.
Kapr se stává běžným štědrovečerním jídlem teprve ve 2. polovině 19. století, neboť se díky cenové
regulaci stal dostupnějším. Klasickým způsobem přípravy (nejstarší dochovaný recept je z roku 1810) je pak
kapr načerno, který se připravoval tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů,
sladkého piva a podával se se šiškami, později s knedlíkem. Tento recept
však postupně kvůli své složité přípravě zcela z jídelníčku zmizel. Do české
kuchyně však z rakouské kuchyně přichází kapr smažený, na něh ož nacházíme recept v Domácí kuchařce od Magdalény Dobromily Rettigové z roku
1895. Ke kapru se jako příloha podává bramborový salát, který ovšem taktéž
nemá v české kuchyni dlouhé tradice. Rodinné recepty na salát jsou velmi
rozmanité. Základ tvoří brambory, petržel, celer, mrkev, hrášek, cibule, kyselé okurky spojené majonézou, avšak mohou se do něj přidávat též např. vejce,
salám, šunka či sýr. V předválečných kuchařkách nenalezneme na bramborový salát recept, odborníci se
domnívají, že se v české kuchyni objevuje až někdy během druhé světové války, a že jeho původ leží zřejmě
v ruské kuchyni.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Kulturní okénko
Dětské hřiště je otevřené
Byla to spíše náhoda, že jsme dětské hřiště otevřeli v sobotu
17. listopadu, na svátek boje za svobodu a demokracii. Celá
výstavba a zejména účast na dobrovolné práci byl jeden velký
boj. Naštěstí bez ztrát životech, pouze na iluzích. Díky
nemnoha nadšencům se skoro vše podařilo a hřiště je. Příští
rok dotáhneme pískoviště, sadové úpravy a oplocení. Doporučuji rodičům a dětem čtoucím přečíst si „Provozní řád hřiště“
umístěný u vstupu. Závěrem děkuji všem pomocníkům, kteří
jste pomohli při výstavbě.
Zdeněk Zajíc

Básničku, která by oslavila zahájení výstavby splaškové kanalizace v naší obci jsem nenašel. A protože voda
než se stane splaškovou je krásná, čirá, ....tak už není daleko ke známé Motlitbě za vodu Jana Skácela. Možná ji znáte zhudebněnou Jiřím Pavlicou a Hradišťanem.

Modlitba za vodu
Jan Skácel
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

Vstišské báje a pověsti: Památeční kámen
Na podzim v roce 1930 byly na poli za Bajerkou, za pískovnou od cesty vlevo, vyorány dva velké
základové kameny. Oráč při hlubším zanoření pluhu narazil na kámen. Nečekaný náraz mu vyrazil držadla z
rukou. Pluh se zvrátil na zem a koně ho smýkali po poli. Když se oráč vzpamatoval, zastavil koně a šel se
podívat, co bylo příčinou nárazu. V brázdě viděl odštěpek z kamene a pod ním pohmatem ucítil, že patří
mnohem většímu kamenu pod zemí. Navedl koně na brázdu, narazil pluh kousek dál a situace se opakovala.
Protože věděl, že se na tomto poli kdysi vyorávaly základové kameny starého dvora, přerušil práci a odjel
pro pomocníky. Ve vsi vyprávěl kamarádům, co se mu přihodilo. Hned několik se jich rozhodlo, že mu s
vykopáním kamenů pomohou. Někteří z kamarádství, jiní ze zvědavosti. Naložili na vůz lopaty a krumpáče a
odjeli na pole. Ze země vykopali a vyvalili 2 "metrákové" kameny tvaru kvádru. Pokusy o nalezení dalšího
kamene byly neúspěšné. (Od té doby už žádné další kameny nikdo nevyoral. Ani později, kdy bylo pole oráno traktory, a hloubka orby se zdvojnásobila.)
Ve stejný den se konala schůze obecních radních. Zde můj děda poprvé slyšel o tom, že za Bajerkou
býval kdysi svobodnický dvůr Lysov. Po rozebrání staveb bylo místo přeoráno na pole. Čas od času narazili
sedláci při orbě na základové kameny. Toho dne šly obecní záležitosti stranou, hovořilo se o Lysově a historii obce. Schůzi odložili a šli diskutovat do hospody. I zde byly aktuálním tématem lysovské kameny. Záko-

nitě přešel hovor od vyoraných kamenů ke kamenu, který stojí na bývalé pastvině u pískovny. Sedláci se
předháněli ve vyprávění o události, po které byl do pastviny usazen pamětní kámen. Kámen stál na stejném
místě celá staletí, aniž se ho údajně někdo dotkl. Všem bylo známo vyprávění o tom, že se zde kdysi dostali do sporu dva čeledíni ze dvora
Lysova. Došlo prý mezi nimi k prudké hádce, která skončila vzájemnou
bitkou. Ve všech vyprávěních se hovořilo o tom, že se vzájemně připravili o život. Postupně vznikly dvě verze o příčině sporu. Také ve výše
uvedeném dni se návštěvníci hospody rozdělili do dvou táborů. Větší
skupina zastávala názor, že starší z čeledínů poslal mladšího s ostřím od
pluhu do kovárny, aby ho nechal naostřit. Protože mladý dlouho nepřicházel, staršího to natolik rozčílilo, že se na mladého vrhnul. V následné
bitce si měli ostřím vzájemně přivodit tak těžká poranění, že na ně oba
zemřeli. Druhá skupina tvrdila, že příčinou bitky stejně starých čeledínů
byla služebná zemanky, na kterou si dělali oba nárok. Pomlátit se měli
rozporkami od vozu, kterými si vzájemně rozbili hlavy a na následky
těžkých poranění zemřeli. První skupina tvrdila, že na kameni je vyrytý
pluh, druhá, že na kameni je vahadlo a rozporky. Zvláště dva mladší
sedláci obhajovali každý svojí verzi s tím, že jí slyšeli od svých dědků, a
ti to museli vědět! Kdyby je od sebe neodtáhli, tak snad bitku také předvedli. Uváděly se také dvě verze o
tom, kdo nechal pamětní kámen pořídit. Jedni se drželi názoru, že kámen nechal opatřit sám zeman. Druhá se
přikláněla k názoru, že kámen umístili rodiče zmiňované dívky.
O kameni se píše v obou vstišských pamětních knihách. Obě uvádí verzi o ostří a kámen nazývají
pamětním kamenem. Nejde tedy o smírčí kámen mezi rodinami, jak je známý z jiných míst. Kámen má připomínat nešťastnou událost, podobně jako některé jiné kamenné kříže na katastru obce. Kdy se tato událost
odehrála, se nedá zjistit. Muselo to být někdy před rokem 1600.

-reol-

Významní Češi narození v prosinci
Josef Lada (17. prosince 1887, Hrusice – 14. prosince 1957, Praha) byl český malíř,
ilustrátor a spisovatel. Narodil se v rodině ševce v Hrusicích. Z Hrusic a okolí také čerpal řadu námětů svých obrazů. Ve 14 letech odešel do Prahy, aby se učil malířem pokojů a divadelních dekorací. V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s
typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. Protože od dětství neviděl na pravé
oko, chybělo mu prostorové vidění. Tato skutečnost silně ovlivňovala jeho obrazy. Působil jako karikaturista, ilustrátor a také jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih
pro děti, které sám napsal (k nejznámějším patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce),
ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (pro Švejka nakreslil 1339 kreseb) a
další knihy od Jaroslava Haška, dále Tyrolské elegie, Krále Lávru a Epigramy od Karla Havlíčka Borovského, Erbenovy a Drdovy pohádky a další. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i
operám uváděným Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem z roku 1956, natočeného podle stejnojmenné pohádkové divadelní hry Jana Drdy.

Jaroslav Heyrovský (20. prosince 1890, Praha – 27. března 1967, Praha–Smíchov) byl
český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy ceny za chemii
z roku 1959. Studoval na Univerzitě Karlově, poté odešel na University College London, kde
se zabýval fyzikální chemií. Zde získal titul bakaláře přírodních věd a v rámci
postgraduálního studia se začal zajímat o elektrochemii. Během první světové války sloužil
jako zdravotník v Innsbrucku. Po válce působil na Univerzitě Karlově, kde se v roce 1926
stal profesorem. Roku 1922 objevil polarografii, což je metoda měření elektrického proudu,
který prochází rtuťovou kapkou a roztokem, do něhož rtuť odkapává. Tímto způsobem se
dají získat cenné informace o druhu a množství látek, které roztok obsahuje. Výsledků se využívá při
chemické analýze i při základním fyzikálně-chemickém výzkumu. Pro urychlení zaznamenávání hodnot

s japonským vědcem Šikatou zkonstruovali polarograf, který tyto křivky automaticky zaznamenával. Za
tento objev a rozpracování analytické polarografické metody v roce 1959, kdy byl na Nobelovu cenu
nominován již poosmnácté, získal Nobelovu cenu za chemii.

JUDr. Milada Horáková

(25. prosince 1901 – 27. června 1950) byla česká politička, oběť justiční
vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za vykonstruované spiknutí
a velezradu. Byla jedinou ženou popravenou v rámci těchto soudních řízení. Byla významnou českou feministkou a angažovala se ve prospěch zrovnoprávnění žen v legislativě. Jako socialistka byla také aktivní v
otázkách solidarity a to především na poli sociální spravedlnosti, sociální péče a zabezpečení. Byla členkou
Československého červeného kříže a řady dalších sociálních spolků. Za války neušla pozornosti gestapa
a v roce 1940 byla společně s manželem zatčena. Dva roky byla zadržena na Pankráci a na Karlově náměstí,
po atentátu na Heydricha byla převezena do Malé pevnosti v Terezíně, kde později obětavě vedla oddělení
tamější „marodky“. Soud s Horákovu se konal v Drážďanech v říjnu 1944, kde se sama hájila v němčině.
Prokurátor jí navrhl trest smrti, který soud nakonec změnil na 8 roků káznice. Ten si odpykávala do dubna
1945 v ženské věznici v Aichachu u Mnichova, v blízkosti Dachau. Po osvobození v květnu 1945 se vrátila
do Prahy, kde se setkala s manželem, který přežil pochod smrti. Po konzultacích s prezidentem Benešem
vstoupila znovu do politiky. V roce 1946 byla zvolena do Národního shromáždění, byla členkou zahraničního a ústavněprávního výboru. V této době byla kritická vůči činnosti poválečných lidových soudů, v oblasti
sociálních otázek, hospodářství a zahraniční politiky a brzy rozpoznala servilní poslušnost československých komunistů vůči Moskvě. Kvůli tomu byla monitorována StB,
která již od konce války byla ovládána právě komunisty. Po neúspěšném boji s finálním
nástupem komunismu se 10. března 1948 rozhodla demonstrativně vzdát svého poslaneckého mandátu. Přestože měla možnost, aby opustila Československo, svůj odchod
z vlasti oddalovala a byla stále politicky aktivní. Podporovala lidi usilující o emigraci
a nadále se zasazovala proti komunistům. Pomalu tak vznikal třetí protikomunistický
odboj, ač svou činností se nikdy nedostal na hranu nebo dokonce za hranu tehdejších
zákonů. Přesto se dostala do hledáčku StB. Proces s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy, probíhal
od 31. května do 8. června 1950 a byl zinscenován jako veřejný „politický proces“ po vzoru sovětských velkých čistek ve 30. letech na přímý příkaz prezidenta Gottwalda. Následně byly vyneseny rozsudky: čtyři
tresty smrti oběšením včetně Horákové, čtyři tresty doživotního vězení a pět trestů od dvaceti do dvaceti
osmi let. Milada Horáková odmítla žádat o milost. Přestože se mnohé významné osobnosti, například
Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová, snažili svými dopisy získat pro odsouzené
milost u prezidenta, Gottwald, rozsudky k trestu smrti podepsal.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Ještěže v naší obci žijí lidé, . . .
kteří jsou ochotni ve svém volném čase věnovat se naší mládeži. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu
Janu Krausovi za to, že v našich dětech zasazuje semínka velmi populárního sportu a tím je fotbal. A nejen
jemu, ale i všem, jejichž zásluhou se v naší obci nadále udržuje fotbalová tradice. Děkujeme :-)
rodiče minižáčků TJ Družstevník

Zdravotnické okénko:
Co dělat, když nám v krku uvízne rybí kost?
Jak již bylo zmíněno v článku výše, většina Čechů si na Štědrý den pochutnává na kaprovi. Je to
taková milá tradice. Jenže hodně nedočkavců po celodenním hladovění hltá, nebo nedává pozor a chce rychle
sníst svoji porci, aby už byli u stromečku. Stačí pak jedna malá kostička a máme na problémy zaděláno.

Vzpříčená kost ze štědrovečerního kapra nebývá častá komplikace, která nám může znepříjemnit
Vánoce. Jsou i jiné. Přesto se tu a tam objeví a doslova překazí tu krásnou atmosféru. Podle českých lékařů
se s příchodem Vánoc někdy zaplní čekárny ambulancí právě těmi lidmi, kterým se při jídle nechtěně zapíchla kost z ryby v krku a způsobuje jim tak dost nepříjemné bolesti.
Kosti ze štědrovečerního kapra často skončí uvízlé v ústech nebo na okraji krční dutiny. Podle zkušeností lékařů se rybí kost, až na výjimky, zapíchne v krku. Drobná cizí tělesa, například právě rybí kosti,
uvíznou nejčastěji v mandlích či v kořeni jazyka. Příznakem v takových případech bývá zpravidla bodavá
bolest, která se objevuje při polykání a kterou člověk pociťuje hlavně v oblasti jazylky a horního okraje hrtanu.
U lidí, kteří nemají pevný chrup a používají zubní protézu, se může stát, že kost snadno přehlédnou a
spolknou. Kost pak může uvíznout mnohem hlouběji v jícnu. Nejčastěji jsou postiženy převážně starší osoby
s totálními zubními náhradami, u kterých dochází ke snížené citlivosti v ústní dutině. Snadno se pak může
stát, že takový člověk pozře sousto, v němž je malá kůstka. Pokud se pak kost náhodou zapíchne v jícnu,
objeví při polykání bolesti za hrudní kostí, které mohou připomínat dokonce infarkt.
Co dělat, když se to stane?
Pokud se vám kost zapíchne v kořeni jazyka, můžete ji zkusit sami vyndat. Horší už to bývá, pokud
uvízne hlouběji v krku. Pak zkuste sníst kousek nějaké potravy. Ostatně, dříve to i radily naše babičky a prababičky. K tomu, aby se zapíchnutá kost odstranila, často pomůže i obyčejný kus chleba nebo brambory,
která by ji tak mohla uvolnit a odplavit do žaludku, kde se později bezpečně rozloží. Je ale také dost možné,
že se nám tenhle manévr nemusí podařit a kost tam, navzdory našemu snažení, zůstane uvízlá dál.
Pokud se vám nepodařilo kost „zajíst“, je nejlepší zajet na pohotovost, nebo do nemocnice. Každá
taková kost, která uvízne v krku, anebo v horším případě v jícnu, musí co nejrychleji ven. Pokud by se nevyndala, zcela jistě by se mohly objevit dokonce i závažné zdravotní problémy a další komplikace. Pokud je
kost uvízlá v krku nebo kořeni jazyka, jedinou možností je její vyndání pomocí speciálních kleští. Pokud
není cizí těleso dobře viditelné, lze využít pohmat pomocí vatové štětičky, která o něj zadrhne. Tato procedura trvá jen chvilku a můžete se po ní zpravidla hned vrátit domů. Horší je pokud se kost zapíchne až v jícnu.
I při pouhém podezření na cizí těleso v jícnu je proto nesmírně důležité provést okamžitě vyšetření pomocí
speciální kamery, které se dělá v celkové narkóze. Nežádoucí předmět se při té příležitosti samozřejmě okamžitě odstraní.
Popsané výkony nejsou ale zcela jistě nic, po čem bychom toužili. A protože je vždy lepší problémům předcházet, než je potom řešit, buďme při štědrovečerní večeři opatrní, nehltejme a jídlo si řádně vychutnávejme. Ušetříme si tím mnoho nepříjemností.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

K o c o u rů v m e m o riá l
V sobotu dne 17. 11. 2012 pořádal náš oddíl TJ Družstevník Vstiš I. ročník turnaje v malé kopané
s názvem „KOCOURŮV MEMORIÁL“ na památku Josefa Mathiowetze (trenér, kapitán, dlouholetý aktivní
hráč).
Hrálo se pod širým nebem na zdejším fotbalovém hřišti. Počasí nám přálo a tak turnaj za doprovodu
DJ Šelmy mohl začít. Sice jsme počítali s větší účastí, ale vše bylo ovlivněno dohrávkou kola soutěže. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva, dvě místní a dvě přespolní, všechna s fotbalovými kořeny:
FRAJERSKÉ OSTROVY (V. Voller a spol.)
BAYERN VSTIŠ
(A tým Vstiš)
NIC MOC DOBŘANY (J. Otýs a spol.)
FC BOLAVÁ KOLENA (P. Švec a spol.)
Hrálo se systémem každý s každým a po té podle bodů v tabulce: 1-4, 2-3. První utkání svedlo
k sobě týmy místní BAYERN VSTIŠ a FC BOLAVÁ KOLENA. Sice bolavá, ale běhavá kolena nás porazili
1:0. Ve druhém klání FRAJERSKÉ OSTROVY a NIC MOC DOBŘANY, potvrdil formu V. Voller a vychytal vítězství 6:2. Ani v dalším zápase se BAYER VSTIŠ neprosadili a prohráli s FRAJERSKÝMI OSTROVY 8:5. I když jsme dotahovali, ale dát branku bylo naše trápení. V zápase mezi FC BOLAVÁ KOLENA a
NIC MOC DOBŘANY byla znát únava KOLEN o to víc, když prohráli jen 4:3.

DJ Šelma a svařené víno nás pomalu, ale jistě
doprovázeli na poslední zápasy ve skupině. I hostinec
„Na Bayerce“ se stal pro některé členy teplou kabinou,
ale to k tomuto sportu přeci patří. Hrálo se v duchu
FAIR PLAY a panovala dobrá nálada, chyběla pouze
divácká kulisa, ale věříme, že při dalším ročníku se to
zlepší a fanoušek si cestu najde.
Vraťme se k turnaji. Poslední zápasy ve skupině zahájili neporažené FRAJERSKÉ OSTROVY a FC BOLAVÁ KOLENA. Zápas, již unavená, KOLENA nezvládli a prohráli 3:7. BAYERN VSTIŠ pokračovali
v hledání střelců a prohráli 3:5 s lepšícími se NIC
MOC DOBŘANY.
A tak nám tabulka dopadla takto:
1. FRAJERSKÉ OSTROVY
2. NIC MOC DOBŘANY
3. FC BOLAVÁ KOLENA
4. BAYERN VSTIŠ

9b
6b
3b
0b

V semifinálovém zápase FRAJERSKÉ OSTROVY přivítali BAYERN VSTIŠ a FC BOLAVÁ KOLENA se utkali s NIC MOC DOBŘANY. V prvním zápase sledovala hrstka fanoušků, jak FRAJERSKÉ
OSTROVY rozhodli vlastní brankou o postupu domácích do finále. Druhý duel byl velmi zajímavý. FC BOLAVÁ KOLENA běhali, co mohli, ale prohráli na penalty 3:2 a tak zůstali před branami finále.
Zápas o 3. místo skončil po těsném boji:
FRAJERSKÉ OSTROVY : FC BOLAVÁ KOLENA
7:5
Rozhodla lepší koncovka OSTROVŮ a slabší pohyb KOLEN.
Zápas o 1. místo skončil o fous pro:
BAYERN VSTIŠ : NIC MOC DOBŘANY
0:1
Vše rozhodl výborným výkonem M. Homr jak v bráně, tak na hřišti. Domácím
chyběla koncovka.
Celkové pořadí:
1. NIC MOC DOBŘANY
2. BAYERN VSTIŠ
3. FRAJERSKÉ OSTROVY
4. FC BOLAVÁ KOLENA
Jako nejlepší střelec byl vyhlášen Martin Šustr.
Celý turnaj byl pořádán za přispění místních TJ Družstevník Vstiš. Poděkování patří všem zúčastněným a
kamarádům, hostinci „Na Bayerce“ za občerstvení a DJ Šelmovi za hudební doprovod. Doufám, že se ve
zdraví sejdeme při dalších ročnících.
Vojtěch Kosmata

Pletení z pedigu
V poslední listopadovou sobotu se v Centru volného času sešlo několik žen,
aby udělaly radost sobě, blízkým nebo přátelům. Ano, opět jsme kouzlily šikovnýma
rukama díla nejen pro potěšení, ale také užitek. Ač venku svítilo sluníčko a počasí
nepřipomínalo předadventní čas, každá z nás při pletení myslela na blížící se svátky a
pod prsty vznikal zvoneček, podnos pro babičku, košík pro vnoučka, košíček pro maminku nebo pelíšek pro pejska. Jen málo výtvorů zůstane ve vlastnictví

kyň,většina z nich se objeví pod vánočním stromečkem.
Dnešek byl zajímavý i tím, že se
nepletlo pouze z pedigu, ale také z vlny.
Věřte nebo ne, plést se dá i na hrabišti.
O tom nás přesvědčila paní Marcela
Košanová, jejíž práci jsme bedlivě sledovaly. Myslím si, že některé posluchačky si seženou hrabiště, speciální
vlnu a budou plést teplé a barevné šály.
Tímto sobotním odpolednem jsme udělaly hezkou tečku za letošním pletením
z pedigu a všem, kterým tato práce přináší radost, přeji v novém roce hodně úspěchů nejen v pletení a doufám, že se v roce 2013 sejdeme opět s takovým elánem pro práci, jak tomu bylo dosud.
Za všechny účastnice děkuji paní Monice
Kydlíčkové, ze které se na chvíli stává naše mistrová
a při jakémkoliv problému podá pomocnou ruku. Bez
ní bychom jen stěží zvládaly třípárovou zavírku :-)).
Naše poděkování směřuje také obci, která nám poskytuje prostory bývalé školy, kde se rády scházíme.
Děkujeme.

Krásný adventní čas všem čtenářům přeje Michaela Samcová

Připravujeme na prosinec
Adventní koncert v kapli
Sobota 1. prosince od 17 hodin
Na tradiční zahájení vánočního času Vás srdečně zvou zastupitelé.
V programu vystoupí žáci ZUŠ z Dobřan. Koncert pak uzavře výtečné dívčí pěvecké kvarteto Bel Canto.
Když tradice, tak bude i svařené víno, čaj a perníčky. V kapli na vás navíc čeká i malá výstavka betlémů.
Průvodem a rozsvícením vánočního stromu před OÚ přivítáme začátek Adventu. (Kdysi dávno to bylo období nebádající ke zklidnění. Přijďte si načerpat energii, zazpívat a popovídat, než se spustí mnohdy vysilující úprk k vánocům.)

Upozornění pro malé i velké:

Lampióny s sebou tentokrát neberte. Čeká na vás překvapení.

Divadelní
Divadelní představení
Sobota 1. prosince od 19.30 hodin v KD Vstiš
Divadelní spolek Rozmarýn představí komedii francouzského dramatika George Feydeaua Dámský krejčí.
O co půjde? Komedie o psychicky i fyzicky náročném umění manželské lži. „Malá lež je mrzká, ale velká
lež to je umění“ prohlásil J.P. Belmondo o roli dr. Moulineaxe, kterého ztvárnil uvedené hře.
Konec představení okolo 21 hod. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka pro děti:

Pozvánka na vánoční bohoslužbu
Obecní zastupitelstvo zve srdečně všechny občany na štědrovečerní ekumenickou bohoslužbu slova, která se
uskuteční 24. prosince 2012 od 22 hodin v kapli. Bohoslužbu povede bývalá farářka
Československé církve husitské Alena Tintěrová.
Přijďte si připomenout původní smysl Vánoc a prožít neopakovatelnou atmosféru, která k nim patří.

Připravujeme na leden
Taneční kurz pro dospělé 2013
Zahajujeme v pátek 12. ledna 2012 ve 20 hod. v KD Vstiš .
Během 6 lekcí Vás taneční mistři NAUČÍ základům společenských tanců,
které využijete po celou plesovou sezónu.
Prima atmosféra a slušné zacházení zajištěny.
Přihlášky a dotazy směřujte na kultura@vstis.cz

Fotbalové zpravodajství
Naše Áčko zakončilo podzimní sezónu nezdarem, posledním zápasem v Soběkurech. Prohráli jsme 3:1 po
poločase 1:0. (Nastřelili dvě tyče a Ježek A. po samostatném úniku odmítl vyrovnání a minul.) Kladem utkání je, že za Vstiš nastoupili čtyři dorostenci!
Umístění po podzimu – 5. místo z 11 družstev (17 bodů, skóre 31:20)

Přípravka dohrávala tři zápasy:
starší:
Vstiš : Merklín
1 : 9 (1 : 5)
- umístění: 6. ze 6 družstev (3 body, skóre 5:188)
mladší:
-

Dobřany : Vstiš
Vstiš : Chotěšov
tabulka není

7 : 4 (6 : 1)
3 : 8 (1 : 6)

Zahájili jsme renovaci hrací plochy a chceme stihnout opravit střechu tribuny.
Přípravka pojede 15.12. na halový turnaj do Stoda. Děti se pilně připravují a docházka na tréninky je více
než dobrá.
Děkujeme za sponzoring naší mládeže paní Liškové a její firmě „Účetní poradce“.
J. Kraus

Pracovní doba opravny obuvi a výroby klíčů
v Dobřanech v prosinci 2012
po
st
po
pá
út

3.12.
5.12.
10.12.
14.12.
18.12.

9-12
9-12

14-17
14-17
14-17
-

Od 19.12.2012 do 8.1.2013 DOVOLENÁ
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle 773 478 883

Výstavba kanalizace

… z průběhu prací

Protože se přiblížila zima a silničáři potřebují mít na komunikaci volný přístup kvůli zimní údržbě,
bude od poloviny prosince až do jara přerušen průběh prací na výstavbě hlavního řadu kanalizace.
Ostatní práce budou pokračovat průběžně dál.

Z dění v obci obrazem

… s blahopřáním jsme navštívili paní Vlastu Beránkovu…

… na chůdách z Vodního Újezdu až do Vstiše
…

… v keramické dílně vznikají pod dětskýma
rukama krásné výrobky…

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15.12.2012 Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na Bayerce.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi
občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří
příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

