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P á r sl ov ú v od em
Měsíc říjen pomalu klepe na dveře a na jeho konci nás čekají volby. Občané naší země dostanou
příležitost vyjádřit svou vůli, koho si přejí ve vedení státu. Volební právo v Česku je všeobecné (právo volit
mají všechny osoby, které dosáhly potřebného věku), rovné (každý hlas má stejnou váhu), přímé (přímá volba bez zprostředkovatelů) a je vykonávané tajným hlasováním. Občané mají právo volit prezidenta republiky
a dále členy Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a také členy krajských a obecních
zastupitelstev. Mimo tyto vnitrostátní orgány také mají občané České republiky jakožto obyvatelé Evropské
unie volit členy Evropského parlamentu. Aktivní volební právo (tj. možnost volit) mají všichni občané od 18
let, pasivní (možnost být zvolen) se liší podle orgánu (do zastupitelstev obce a kraje je to 18 let, do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu 21 let, do Senátu nebo do funkce prezidenta 40 let). Všeobecné,
přímé a rovné volební právo tak, jak je známe dnes, nebylo ještě nedávno ani v českých zemích samozřejmostí.
Do roku 1848 byly české země vždy feudálním územím, parlament a samospráva tak v moderním
smyslu neexistovaly. V červnu 1848 se měly konat volby do českého zemského sněmu. Tyto přímé a relativně všeobecné volby si v březnu vymohl Svatováclavský výbor. Praha měla mít 12 zástupců, „venkovská“
města s více než 8000 obyvatel po dvou zástupcích, menší města (4000-8000 ob.) po jednom, venkovské
obyvatelstvo po jednom zástupci za každý vikariátní obvod, pražské vysoké školy zastupoval vždy jejich
rektor a každá fakulta měla též jednoho zástupce. Volit směli ti, kteří v dané obci platili přímé daně, ve městech navíc museli náležet k měšťanům. Hranice aktivního práva byla 25 let, pasivního 30. Právě zrozený
parlamentarismus však neměl dlouhého trvání: v prosinci 1848 abdikoval císař Ferdinand V. Dobrotivý a
nastoupil jeho synovec, František Josef I., který fakticky vládl jen se svými ministry, a to až do roku 1861.
Určité uvolnění nastalo v roce 1860, kdy císař vydal tzv. říjnový diplom, v němž deklaroval návrat
k parlamentarismu. Vzniklo Říšské zastupitelstvo, které se skládalo z poslanecké sněmovny a panské sněmovny. Panskou sněmovnu jmenoval císař, poslaneckou volily zemské sněmy, které byly samy přímo voleny. Voliči byli při volbách do zemských sněmů rozděleni na čtyři kurie - velkostatkářské, obchodních komor, měst a venkovských obcí. Uvnitř kurií byli voliči navíc omezeni majetkovými poměry. Kuriátní systém
(s určitými reformami) se v zemských sněmech udržel až do konce monarchie. Ženy mohly volit jen v kurii
velkostatkářské.
Po vyhlášení Československé republiky v roce 1918 vydal pražský Národní výbor tzv. recepční normou, podle níž zůstávaly v platnosti všechny právní normy starého Rakouska. Zároveň došlo roku 1919 k
reformě správy. U voleb do obcí bylo aktivní volební právo přiřčeno občanům starším 21 let s domovským
právem k obci a pasivní volební právo občanům starším 26 let. Ústavní listina Československé republiky
byla vydána roku 1920. Za dob meziválečného Československa byla nejnižší hranice volebního práva (práva
volit) 21 let, a to u voleb do Poslanecké sněmovny. Aktivní volební právo do tehdejšího Senátu bylo občanům přiznáno od 26 let. Pasivní volební právo do Poslanecké sněmovny měl občan starší 30 let, zatímco do
Senátu byla spodní hranice 45 let. V této době bylo volební právo již rovné jak pro muže, tak i pro ženy.
Muži měli plné volební právo již od roku 1907, ženám však toto právo do roku 1919, kdy bylo zakotveno v

Ústavě, dáno nebylo. Volby samotné za první republiky byly již všeobecné, rovné, tajné, přímé, a to na zásadách poměrného zastoupení, podobně jako je tomu dnes.
Hodně rozvahy při vybírání těch správných kandidátů přeje jménem zastupitelstva Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 16. 9. 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
281. informaci starostky z jednání Mikroregionu Radbuza
ZO schvaluje:
275. uzavření a podpis smlouvy s firmou Sladký a Partners, s.r.o., se sídlem Nad Šárkou 60, 160 00 Praha 6
na akci „Zpracování územního plánu Vstiš“
276. podpis Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací o napojení kanalizačního systému obce
Vstiš na kanalizační systém města Dobřany včetně převodu vybudovaného kanalizačního systému – kanalizačního výtlaku Vstiš – Dobřany v celkové délce 1272 m na parcelách v k.ú. Dobřany pč. PK 517, 576, 578,
711, 713, 831/3, 3721 a KN 3864/2 po uplynutí doby trvání podmínky dotace (na akci „Kanalizace obce
Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany“) týkající se nezcizování z dotace vybudovaného díla
277. bezúplatný převod pozemku p.č. 1994 v obci a k.ú. Vstiš od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce
278. rozpočtové opatření č. 5/2013
279. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2013
280. uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní identifikaci, adres a nemovitostí uzavřené s Městem Dobřany
284. zájemcům z objektů označený písmenem E (rekreační objekty) bude v první etapě výstavby kanalizace
umožněno napojení, pokud jsou umístěni kolmo na hlavní řad a je to technicky možné. Za vypracování projektu přípojky a umožnění připojení bude obec od majitelů těchto objektů požadovat paušální částku ve výši
5 000,- Kč, pokud je v objektu přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu. U chat, kde není
k trvalému pobytu přihlášen nikdo, bude paušální částka 10 000,- Kč
285. zakoupení starší hasičské Avie pro potřeby SDH a obce od Města Dobřany
ZO ukládá:
282. ukládá zjistit, zda prodej části pozemku p.č. 817 d.1 nebude v rozporu s územním
plánem
283. předání žádosti o vyjmutí pozemku p.č. 824/17 z biokoridoru ÚSES zpracovateli ÚP

Parlamentní volby 2013
Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. října
2013. V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin (v naší obci opět
v bývalé škole). Pokud víte, že nemůžete volit v místě trvalého bydliště, a přesto se chcete voleb zúčastnit, můžete si do středy 23. října do 16:00 osobně požádat na Obecním úřadě o vystavení voličského průkazu.

Zpráva o výstavbě kanalizace
V úvodu zprávy o postupu prací na akci „Kanalizace obce Vstiš - napojení na ČOV města Dobřany“
bych se vám chtěl představit. Jmenuji se Jaroslav Faiferlík a od července 2013 jsem převzal technický dozor

investora po panu Honégerovi. Všechny profesní informace můžete nalézt na internetových stránkách
www.vodoplan.cz. Koordinátora BOZP na staveništi provádí pan Stanislav Holman.
K postupu prací. Byla provedena kanalizace v hlavních komunikacích. Probíhají práce na trasách
dle projektové dokumentace v lokalitě chat. Připravuje se napojení nové výstavby, kde již byla vybudována
kanalizace v předstihu. Nicméně se zjistila lokální porucha, kterou přitéká balastní spodní voda. Toto je
řešeno reklamací u dodavatele. Zajišťuje se napojení čerpací stanice na el. rozvod, následně proběhnou
potřebné zkoušky technologie.
Oproti projektové dokumentaci se zkrátila stoka v komunikaci směrem na keramičku a sousední
komunikaci podél pole, kde se neuvažuje s výstavbou. Naproti tomu bylo rozhodnuto o doplnění kanalizace
v prostoru chat, kde budou navíc
připojeny všechny objekty, které lze
napojit gravitačně. Zbylá část bude
v budoucnu řešena gravitační stokou
ukončenou
čerpací
stanicí
s přečerpáváním do právě budované
kanalizace. Dále byla provedena změna
trasy na vjezdu do obce od Dobřan, kde
došlo ke kolizi se zásobním řadem
vodovodu a bylo nutné vyřešit napojení
farmy a prvního objektu, který není
možné napojit z příjezdové komunikace
(dle podmínek SÚS se již nejedná o
souvislou zástavbu). Tyto změny byly
vyřešeny projekčně a projednávají se
s dotčenými orgány státní správy.
Dále se finišuje na projektových
dokumentacích kanalizačních přípojek,
které se budou přednostně provádět
v hlavní komunikaci, aby se stihlo
dokončení povrchů v letošním roce.
Jaroslav Faiferlík

Hasiči informují
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš se snaží znovu vzkřísit práci s dětmi. Proto od října zkusíme obnovit
kroužek Mladých hasičů. Jejich velitelem bude pan Denis Mašek a dále mu budou pomáhat paní Martina
Knorová a pánové Jiří Duchek ml. a Martin Košan. První schůzka se bude konat v pátek 11. října 2013 od
17.00 hodin v hasičské zbrojnici.
Jiří Duchek

Oslavme svátek seniorů
Svátek dětí, maminek, tatínků – to jsou svátky, které všichni známe a s rodinou slavíme. Víte ale, že na první
den měsíce října připadá Mezinárodní den seniorů? Zastavte se na chvilku v tento den a vzpomeňte si na
všechny svoje blízké – rodiče, babičky, dědečky. Zajděte spolu třeba do divadla nebo na kávu. Udělejte si
hezký den, na který budete dlouho vzpomínat. Stáří čeká na každého z nás. Připomeňme si, že to není
pasivní část života. V České republice jsou více jak tři miliony osob nad 55 let věku. Pojďme si spolu udělat
pěkný den. Letos se uskuteční již třetí ročník oslav Svátku seniorů.

Méně známá výročí:
První várka Plzeňského Prazdroje (5. 10. 1842)
Prazdroj je tradiční české označení piva v současné době vyráběného pod obchodním názvem Pilsner
Urquell v pivovaru Plzeňský Prazdroj, a. s. Jde nejen o typový, ale i historický vzor piv plzeňského typu.
Původ receptury Prazdroje je svázán se vznikem plzeňského měšťanského pivovaru. Při první várce 5. října
1842 se sládkovi Josefu Grollovi povedlo vytvořit pivo vskutku unikátní barvy a chuti. Dlužno říci, že se mu
to podařilo omylem, neboť byl původně přizván na vaření piva klasického bavorského typu. Místní měkká
voda, kvalitní žatecký chmel a nová anglická metoda zpracování sladu však způsobily, že čerstvá várka po
svém naražení 11. listopadu překvapila nebývalou kvalitou.
Od roku 1843, jen o půl roku později mohli toto pivo ochutnat i Pražané,
neboť Jakub Pinkas, toho času ještě krejčí, si nechal přivézt na povozu z Plzně dvě
vědra s touto novinkou a dal je ochutnat svým známým. To se velmi dobře ujalo a tak
se z krejčího rychle stal hostinský. Ve svém domě na Jungmannově náměstí, kde měl
krejčovskou dílnu, zřídil výčep. Od té doby se U Pinkasů čepuje, bez přerušení až do
současnosti, už jen plzeňské pivo a v Praze tak vznikla první plzeňská pivnice. Tím
Jakub Pinkas zakládá tradici jedné z nejslavnějších staročeských hospod, U Pinkasů.
Nové pivo si rychle získalo věhlas a začalo se i vyvážet. S tím samozřejmě
přišly i různé plagiáty, proti kterým plzeňský pivovar bojoval registrací různých
ochranných známek, z nichž ta současná vznikla teprve na sklonku 19. století.
Registrována byla v roce 1898, a to dvojjazyčně, česky jako „Plzeňský Prazdroj“ a německy jako „Pilsner
Urquell“. Po privatizaci se začalo důsledně užívat delší německé varianty Pilsner Urquell. Národ však tento
název nepřijal, a tak se nejčastěji slyší označení Plzeň, i když v některých může evokovat asociaci na
příbuzný Gambrinus.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Co dělat při popáleninách
Popáleniny a opařeniny vznikají celkem snadno a často, proto je dobré vědět, jak se zachovat, pokud
se my sami, nebo někdo v naší blízkosti popálí. Popáleniny vznikají krátkodobým působením extrémně vysokých „suchých“ teplot na kůži, ale i dlouhodobým působením relativně nižších teplot. Opařenina je naproti
tomu úraz, jenž vzniká působením mokrého tepla na tělo člověka.
Popálení ohrožuje člověka rozvojem šoku, popálením dýchacích cest, celkovou otravou jedovatými
zplodinami a infekcí. Přímé ohrožení života u malých dětí je při popálení 5-10 procent těla, u dospělých při
popálení přes 15 procent těla (samozřejmě, že je také důležité, jak je popálení závažné – jako taková malá
pomůcka pro odhadnutí rozsahu popálenin může sloužit následující pomůcka – velikost dlaně představuje u
člověka s normální tělesnou konstitucí cca 1% povrchu těla). První stupeň popálenin se projevuje zčervenáním, zduřením a bolestivostí kůže. Druhý stupeň se pozná podle toho, že jsou na popálenině puchýře, kůže
bolí a je též zarudlá. Nejzávažnější třetí stupeň je typický nekrózou, přiškvařením, šedým, bílým nebo černým zbarvením kůže a tím, že pacient necítí bolest.
Základní první pomoc je jednoduchá: postižené místo ochladit. A teprve potom dělat cokoli dalšího.
Voda použitá na chlazení má být ta nejčistší, která je v dosahu. Ideálně voda pitná. Při popáleninách se někdy stává, že se na postižené místo přiškvaří nějaká věc. Pokud k tomu dojde, tak se tato věc má odstranit
pouze tehdy, pokud jde snadno dolů. Pokud nejde snadno sundat, je na místě pomoc lékaře. Odtržením
příškvaru se může rozsah poranění dosti zvětšit ještě o tržné rány.
Před tím než začnete postiženému poskytovat první pomoc, je nutné eliminovat zdroj popálení (oheň,
hořící oděv atd.). Pokud není oděv k tělu přiškvařen, sundáme jej. Stejně tak odstraníme případné prsteny,
náramky a podobně (pokud dojde k otoku tkáně, mohly by tyto předměty výrazně zkomplikovat situaci).
Okamžitě chladíme popálené plochy těla nejlépe pod proudem tekoucí vody, popáleninu poléváme, ponoříme do studené vody nebo na ní přiložíme studený obklad. Nechladíme ledovou vodou, ideální je 8 stupňů

Celsia. Po ochlazení ránu sterilně kryjeme - nejlépe originálním zdravotnickým materiálem (nekryjeme I.
stupeň, obličej a krk).
Pomoc u prvního stupně popálenin:
Nejdůležitější je postižené místo ochladit a chladit jej tak dlouho, dokud chlazení přináší úlevu. Zároveň je
nutné dávat pozor na podchlazení postiženého, pokud se jedná o větší rozsah popáleniny. Po ochlazení a
osušení postiženého místa je možné použít nějaký chladivý prostředek. Výborný je například Panthenol ve
spreji nebo něco podobného. Vhodné prostředky rádi doporučí a prodají v každé lékárně. Po ošetření je nejlepší nechat místo volné, na vzduchu, a dále s ním nic nedělat. Tato popálenina se zhojí rychle a bez následků. Pouze pokud má postižený nějaké potíže, rozsah popáleniny je značný, nebo se jedná o malé dítě, tak je
vhodná kontrola u lékaře. Nutné to však není.
Pomoc u druhého stupně popálenin:
Základní postup je stále stejný, tedy intenzivně chladit. Druhý stupeň popálenin bývá značně bolestivý. Někdy tak, že skoro nesnesitelně, záleží na tom, kde k popálenině došlo. Na popálené místo nepatří nic než čistá
voda. Žádné masti ani jiné přípravky. Zrovna tak se puchýře nemají propichovat či jinak poškozovat. Po
ochlazení místa se místo sterilně kryje a postižený se průběžně kontroluje. U rozsáhlejších popálenin je velmi vhodné navštívit lékaře, aby místo zkontroloval. To je hodně důležité zejména u malých dětí – i drobná
popálenina (vzhledem k celkovému povrchu těla) může být totiž u dítěte velmi závažným problémem.
Pomoc u třetího stupně popálenin:
Je stejná jako u druhého stupně, jen je vždy nutné navštívit lékaře. Říká se, že popáleniny třetího stupně již
nebolí. Je to pravda jen částečně. Skutečně, to místo, kde je popálenina třetího stupně, již nebolí, protože jsou
zde zničená nervová zakončení a vlastně skoro všechno. Problém je v tom, že kolem takovéhoto místa jsou
popáleniny druhého stupně a ty bolí velmi silně. A kolem nich je zpravidla ještě část s popáleninou prvního
stupně.
Pomoc při opařeninách:
Opařenina je horší v tom, že se jedná o mokré teplo a to proniká hlouběji a svaly vlastně uvaří. Úraz opařeninou bývá většinou závažnější než popálenina. Opařeniny, krom prvního stupně, by měl vždy vidět lékař.
Ostatní postupy jsou stejné, jako u popálenin.
Co při popáleninách určitě nedělat:
Občas se vyskytují „zaručené rady“ jak postupovat při úrazu teplem. Většina z nich hraničí se zdravým rozumem a některé i s trestním zákoníkem. Tak tedy na popáleninu nepatří:
• sádlo, máslo, různé oleje
• bylinky, bobule, lesní plody
• lidské či zvířecí exkrementy
• chladící sprej nebo podobná směs
• pijavice či jiný hmyz
• líh, alkohol…
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Tisková zpráva: Cyklotrasa CT3 míří na území
Mikroregionu Radbuza
Dobřany a další obce a města až po Holýšov už brzy spojí dálnice s Plzní, Prahou, Regensburgem a Paříží.
Půjde ovšem o dálnici cyklistickou – o mezinárodní cyklotrasu CT3. Třiceti kilometry své délky povede
územím Mikroregionu Radbuza.

Cyklostezka CT3 jako jedna z hlavních os mezinárodní cyklistické dopravy ve střední Evropě figuruje v
koncepcích ČR a SRN, ale i spolkové země Bavorsko či Plzeňského a Středočeského kraje. Všechny regiony, kudy již hotové úseky procházejí, ji ale realizovaly jen jako dopravní značení vedoucí po silnicích. Mikroregion Radbuza se s využitím podpory Plzeňského kraje se snaží vybudovat samostatnou cyklostezku s
vyloučením aut. Chybět by neměla ani odpočívadla, koše, informační systém a další vybavení. Stezka
bude kromě cyklistů k dispozici i bruslařům, maminkám s kočárky a dalším. Upravený terén vedle poslouží vyznavačům pohledu na svět z koňského hřbetu. Trasa cyklostezky je navržena tak, aby co nejvíc
kopírovala tok řeky Radbuzy. To ji činí fyzicky nenáročnou a zároveň uklidňující a velmi atraktivní.
Trasa cyklostezky vedoucí v těsné blízkosti řeky má svá specifika, jimž je třeba přizpůsobit její technické
řešení. Je navržen originální způsob její realizace: do terénu nivních luk při Radbuze bude osazen souvislý
řetězec betonových prefabrikátů tvaru U, které budou obsahovat štěrkové vrstvy a finální asfaltový povrch. Toto řešení je finančně úsporné a navíc zaručuje odolnost trasy v místech, kde se může při povodních
rozlévat voda z řeky Radbuzy.
Projekt je nyní ve fázi územního řízení a bude třeba zahájit jednání s vlastníky
pozemků, po nichž trasa vede. I proto se na náměstích čtyř největších měst
Mikroregionu, Dobřan, Stodu, Holýšova a Chotěšova, objevily informační lavičky
vytvoření z prefabrikovaných dílců budoucí cyklostezky. Jejich posláním je
informovat o cyklostezce širokou veřejnost.
Více informací o cyklostezce najdete na www.cyklostezka-ppr.cz. Zde také mohou
lidé projektu vyjádřit svoji podporu.
Markéta Čekanová
tiskový servis

Konec letního času
Připomínáme všem, že v noci ze soboty 26. na neděli 27. října končí ve tři hodiny ráno letní čas. Nezapomeňte si posunout ručičky o hodinu zpět. Máme tedy příležitost si zase jednou trochu přispat.

Blahopřejeme
Během října oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Oldřich Rejlek
Vlasta Havlíčková

V září jsme gratulovali panu Jánu
Rusnákovi.

Z dění v obci obrazem
O pouťové neděli byly předány sladké odměny autorům obrázků na výstavě v kapli. Ty, kdo si cenu nevyzvedli, čeká odměna na Obecním úřadě.

Jediným dospělým, kdo se odvážil jít „s kůží na trh“ a svými díly na výstavu přispěl, byla paní Michaela
Samcová. Sladkou odměnu sice nedostala, za její účast jí ale mnohokráte děkujeme. Doufáme, že se příště
najde odvážlivců mnohem víc.

… ukázky z dětské tvorby …

… nedaleko odtud stávala kdysi obecní kaple, dnes
si tu někdo nepořádný zapomněl svůj soukromý
svinčík…

… těžká práce při budování
kanalizace v místech bývalého
uhelného dolu…

P iš t e Z p ra v o d a j s p o lu s n á m i
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 27. října 2013. 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.
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