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Pár slov úvodem
Před několika dny jsem se byla podívat na fotbalovém zápase našich dětí a vyslechla jsem si nechtíc
nadávky jedné z maminek ze soupeřova týmu, které vadilo, že Vstiš je „hrozná díra, kde je silnice samá jáma, všude je bahno a nepořádek“. Jakožto patriota mě ta slova velmi zamrzela, zvlášť když byla použita
vcelku neprávem. Ani ta nejkrásnější modelka není jako ze žurnálu, když vstává ráno z postele a pokud si
třeba ošklivě zlomí nohu a musí podstoupit operaci, zůstanou jí šrámy. Ani ty jí však nemusí ubrat na kráse a
půvabu. I naše obec teď prodělává takovou velkou operaci, která jí nyní sice svým způsobem hyzdí a omezuje, do budoucna jí ale bude ku prospěchu. Budování kanalizace sebou přináší celou spoustu nepříjemností –
dopravní omezení, rozbité cesty, bahno, nevzhledné výkopy a všeobecný chaos. Nic ale netrvá věčně a
v horizontu několika měsíců se život ve Vstiši vrátí do svých zaběhaných kolejí. S tím rozdílem, že budeme
mít kanalizaci, která spoustě z nás usnadní život a navíc bude chránit životní prostředí. Domnívám se proto,
že přinést drobné oběti v podobě snášení určitého nepohodlí a mračen prachu na dobu určitou, má smysl.
Tento týden se začalo s opravami silnice, která dostává nový povrch. Jízda po vsi už tak brzy přestane připomínat cestu tankodromem. V této souvislosti mne ale napadá jedna věc – omezení rychlosti, které
během stavebních prací stále platí, má něco do sebe, a bylo by dobré, kdyby řidiči i nadále jezdili Vstiší pomaleji, než byli zvyklí. Přispělo by to k bezpečnosti chodců a těm, kteří bydlí hned u silnice, by se určitě žilo
o něco lépe. Když vám totiž přímo pod okny někdo túruje motor nebo si plete cestu ze závodní dráhou, na
pohodě vám to nepřidá. Buďme k sobě proto ohleduplní a po naší nové cestě jezděme pomalu a s rozvahou.
Déle nám pak vydrží.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 21. 10. 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
289.a) vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce p. Dušana Košana ke dni 30.9.2013
ZO schvaluje:
286. znění a podpis kupní smlouvy s Městem Dobřany na koupi hasičského automobilu Avia ve výši
30 000,- Kč
287. znění a podpis smlouvy o dílo se společností Progres servis Sibřina s.r.o. na
přestavbu hasičského automobilu Avia za celkovou cenu 302 137,- Kč
288. rozpočtové č. 6/2013
289. změnu v příkazu k inventarizaci za rok 2013 týkající se složení dílčí komise pro
CVČ a SDH

ZO ukládá:
290. účast p. Duchka na opakovaném veřejném ústním jednání pro stavbu „Chata pro individuální rekreaci“
dne 19.11.2013

Poděkování zastupitelstva
Zastupitelé děkují svému odstoupivšímu kolegovi, panu Dušanu Košanovi za práci, kterou pro obec
během doby, kdy pracoval v obecním zastupitelstvu, vykonával, většinou na úkor svého volného času.
Vždy byl velmi obětavý a spolehlivý, svěřené úkoly vykonával zodpovědně a s velkou pečlivostí. Byl
to zejména on, který má největší zásluhu na rekonstrukci kapličky.
Jeho rozhodnutí rezignovat na svůj mandát nás sice velmi mrzí, ale respektujeme jeho vůli. Přejeme
mu hodně štěstí. Věříme, že i přes svou rezignaci se nepřestane zajímat o dění v obci a bude s námi i
nadále spolupracovat.
M. Beštová

Parlamentní volby 2013 – výsledky v obci Vstiš
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
13.

16.

Strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Občanská demokratická strana
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Strana zelených
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Strana skoukromníků České republiky
Suverenita - strana zdravého rozumu
politické hnutí Změna
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Koruna Česká (monarcistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Hlavu vzhůru - volební blok
Strana práv občanů - Zemanovci
LEV 21 - národní socialisté

Celkový počet hlasů:

počet hlasů
54
37
36
22
16
15
12
9
9
4
2
2
1
1
1
0
0
0
221

%
24,43
16,74
16,28
9,95
7,23
6,78
5,42
4,07
4,04
1,8
0,9
0,9
0,45
0,45
0,45
0
0
0

Hasiči informují
Dne 20.
10. 2013 od 14.00
hodin
proběhla
ukázka
koňské
stříkačky,
která
prošla rekonstrukcí. Tuto stříkačku
vlastní naše obec
zhruba od roku
1896. Když v roce
1994 starosta p.
ing. Brada znovu
obnovil
Sbor
dobrovolných
hasičů tak většina
členů ani netušila,
že obec vlastní
takový
unikát.
Celou dobu byla u
pana Průchy. Když ji přivezl do hasičárny, tak jako první jsme nechali zhotovit nová loukoťová kola, která
vyrobilo Truhlářství p. Schejbala v Roupově. Potom byla stříkačka na dlouhou dobu uskladněna ve stodole u
pana Brady, poté na farmě ve Vstiši a nakonec v Dobřanech na Trigu. Tam se na ni podíval p. Petr Špís a
rozhodl se, že ji opraví. Náš sbor se nikdy nepokoušel
ji opravit, protože nemáme dostatek prostor, aby mohla být delší dobu rozebraná. Po dohodě s velitelem p.
Dvořákem jsme ji převezli do dílny na hasičskou
zbrojnici v Dobřanech. Po rozebrání se muselo udělat
nové dno. Musela se proto odvézt do zámečnické dílny
p. Lukáše Jindry, který provedl veškeré zámečnické
práce. Veškeré části ze dřeva dělal p. Marek Míšek z
truhlářství Bělohlávek, přitom mu pomáhal pan Dušan
Košan. Zbytek všech prací dělal p. Špís a někteří členové obou sborů. Práce na stříkačce probíhaly od
března až do půli října a bylo odpracováno cca. 400
hodin. Myslím si, že v takové podobě jako je dnes, má
velmi velkou historickou hodnotu. Stříkačka bude
vystavena v klášteře v Chotěšově, kde se nachází
muzeum dobrovolných hasičů Plzeň jih.
Protože se někdo nezúčastnil ukázky dne 20. října, tak
jsme se dohodli, že ji ještě jednou vystavíme. Výstava
i s ukázkou proběhne v neděli 3. listopadu 2013 od 13.00 hod. do 15.00 hodin u hasičárny.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Hasiči vyzývají
Sbor dobrovolných hasičů ve Vstiši hledá do svých řad nové posily. Hledáme děti ve věku 6-15 let (kluky i
holky), které by posílily náš tým. Povedou je pan Denis Mašek a Jiří Duchek mladší, kteří se na ně již velmi
těší. Přijďte mezi nás a nebudete litovat.

To teprve uvidíte panoramata
(od leva: Černý vrch, Křížový vrch, sklad Penny)

Známá hláška dědy Homolky z filmů Jaroslava Papouška o rodině Homolkových se stává
skutečností pro každého, kdo přijíždí do Dobřan po silnici od dálničního přivaděče.
Oficiální název stavby Penny Dobřany – sklad ne úplně přesně vystihuje výstavbu skladu pro
prodejny Penny o ploše větší než 3 fotbalová hřiště. (106 x 213 m) s doprovodnými objekty vrátnice, čerpací
stanice, myčky atd.
Dokončení stavby na jaře 2014. Určitě možnost budoucího zaměstnání.
V Dobřanech stejná společnost postaví v roce 2014 prodejnu Penny.
Z. Zajíc

B á s n i č k a p ro v š e c h n y h ra b a č e p o d z im n íh o lis t í.
Starý dvoukolák
autor neznámý
Lísteček se po lístečku k zemi snáší,
ba i slunce zastřel z mlhy mrak.
Hráběmi to listí na hromádky kopím
a pak jimi plním dvoukolák.
V rohu zahrady z nich kopec roste,
pomalu tak velký jak ten mrak,
proč kompostu z této obří hory,
zbude mi tak stěží dvoukolák.
Z jara rozvozím ho ke stromům,
co díl svůj si na něj daly,
by mi listím, v léta žáru, nahradily mrak.
S podzimem až opět opadají,
pozvu sobě pomocníky,
hrábě, a i starý dvoukolák.

Světový den zraku s Lions Club Plzeň
Dne 11. 10. 2013 v 18:00 se sešli čtyři vstišští občané v Měšťanské besedě, aniž by to plánovali. Dva v hledišti, dva na jevišti…
Poprvé jsem tak slyšela o pořádajícím Dámském Lions Clubu Plzeň Bohemia, který byl
založen 20. 8. 1996. Dnes má 25 členek. Hlavní pomoc klubu je směrována Škole pro zrakově
postižené v Plzni, kterou navštěvují děti z Plzeňského a Karlovarského kraje. Finanční prostředky
získávají pořádáním různých akcí, například koncertů, jako tentokrát. Kromě světově známého virtuosa Václava Hudečka zde vystoupil i slepý flétnista Martin David, večerem provázel Alfréd Strejček. Opravdu krásný a nezapomenutelný ážitzek.
Plzeňská filharmonie (dříve Plzeňský rozhlasový orchestr) je obecně prospěšnou společností. Kořeny tohoto významného hudebního tělesa sahají do poloviny 19. století, ale první symfonický
orchestr vzniká až v roce 1882 jako Filharmonický spolek plzeňský (46 hudebníků). Po čtyřech
letech zanikl. Po první světové válce svoji činnost opět obnovil. Od září 2013 se nově stává šéfdirigentem Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner. Členy tohoto hudebního tělesa jsou i muži žijící v
naší obci.

Václav Faltýn - lesní roh

Martin Chodl - trubka
M. Beštová

Méně známá výročí:
Vydání Ottova naučného slovníku
(25. listopadu 1888)
Ottův slovník naučný, nebo také Ottova encyklopedie, je česká encyklopedie z let 1888–1909. Dlouhých sto let byl největší českou encyklopedií a až v nedávné době ho v počtu hesel překonala česká verze
internetové encyklopedie Wikipedie. Ještě dnes je Ottův slovník naučný dobrým zdrojem informací, zejména
o historických faktech. Ve své době to byla jedna z nejlepších encyklopedií na světě, snad druhá co do počtu
hesel a ilustrací za Encyclopædií Britannicou. Slovník je velmi podrobný, hesla delší než sto stran nejsou
výjimkou a hesla o několika desítkách stran jsou běžná. Některá hesla byla v upravené podobě vydána i v
samostatném knižním vydání.
Cílem celého projektu bylo prezentovat vysokou úroveň české společnosti a podpořit české národní
obrození. Pod názvem Ottův slovník naučný vyšlo v letech 1888–1909 27 řádných svazků a jeden svazek
doplňkový. Dle různých odhadů svazky obsahují 140 000 až 186 000 hesel na 27 789 stranách s 4 888 ilustracemi a 479 zvláštními přílohami. Redakce slovníku se skládala z 56 lidí a tvorby se účastnilo dalších
1 086 odborníků. Okamžitě po dokončení prvního vydání začal Otto práce na druhém, revidovaném vydání.
Tyto práce pokračovaly i po Ottově smrti roku 1916, ale nikdy nebyly dokončeny kvůli rychle rostoucím
nákladům.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Všeobecné zásady poskytování první pomoci
První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Základní zásady by měl znát každý,
protože nikdy nevíme, kdy se dostaneme do situace, kdy na našem jednání bude záviset život jiného člověka.
Není proto na škodu, si základní zásady znovu připomenout.
Při poskytování první pomoci je vždy je nutné dodržet základní principy:
1. Zajištění bezpečnosti
• Zajistit bezpečnost postiženému, sobě i okolí (např. bezpečný pohyb po komunikaci zejména u dopravní nehody včetně instalace výstražného trojúhelníku, nechodit do zamořených prostorů, zajistit
bezpečnost při úrazech elektrickým proudem, zajistit místa nehody v lyžařském terénu, vyhodnotit
rizika při záchraně tonoucího, používat ochranné pomůcky – rukavice, resuscitační masku a další).
• Eliminovat působení vyvolávající příčiny (např. tepla, elektrického proudu, chemické látky), vyprostit postiženého z místa neštěstí v případě nutnosti.
• Poznámka: pozor na tzv. tunelové vidění při posuzování situace (např. u dopravních nehod nesměřovat pozornost k prvnímu křičícímu či sténajícímu zraněnému, většinou na tom jsou daleko hůř zranění, kteří jsou potichu (bezvědomí, rozvoj šokového stavu, …)
2. Vyšetření postiženého
Nejdůležitějším a prvotním úkonem je zjistit přítomnost základních životních funkcí (vědomí, dýchání a
krevního oběhu) a stavět masivní krvácení, pokud se u postiženého vyskytuje.
U postiženého v bezvědomí (nereaguje na oslovení ani bolestivý podnět)
• Uvolníme dýchací cesty a posoudíme charakter dýchání.
• Případných svědků se během vyšetřování dotazujeme na nejnutnější informace (co, jak, kdy se stalo
apod.).
U postiženého při vědomí
• S postiženým zbytečně nemanipulujeme, pokud nehrozí bezprostřední nebezpečí (výbuch apod.).
• Uklidníme a povzbudíme postiženého. Zajistíme klidné prostředí bez zbytečných diváků. V blízkosti
zraněného ponecháme pouze případné pomocníky.
• Zjistíme, zda má postižený bolesti a kde.
• Zjistíme, zda má postižený nějaké další obtíže (nevolnost, závrať, zhoršení zraku atd.).
• Zjistíme, zda se postižený s něčím neléčí (např. s cukrovkou, vysokým tlakem a podobně).
• Posoudíme celkový vzhled postiženého (výraz obličeje, barvu kůže, rtů, teplotu kůže).
Poznámka: oděv odstraňujeme jen na těch místech, kde je to nezbytné.
3. Volání na tísňovou linku 112 (nebo 155)
Při volání na tísňovou linku musíme uvést následující:
• Co se přesně stalo.
• Kolik je postižených.
• Jaký je stav postiženého (je při vědomí, dýchá, …?).
• Víte-li, pak jméno a alespoň přibližný věk postiženého.
• Kde se postižený nachází (v kterém městě nebo obci, ulici, číslo domu, patro, označení domovního
zvonku); při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast místo co nejvíce
upřesněte (číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v
blízkém okolí atp.).
• Kdo volá.
Poznámka
• Zkušený operátor se vždy na vše potřebné vyptá, strach z nezvládnutí hovoru není na místě. Hovor ukončete až po operátorovi jako poslední.

•
•
•
•

Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, co operátor vyšle
záchranný tým na místo události.
Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se Vás operátor mohl v případě jakýchkoliv
nejasností či obtíží dovolat zpět.
Volání na linku 155 (příp. 112) je bezplatné!
V případě potřeby vám operátor poradí, jak máte první pomoc poskytnout.

4. Do doby příjezdu týmu záchranné služby
Zraněnému nejvíce pomůžeme tím, že do doby příjezdu záchranné služby poskytujeme zraněnému adekvátní
první pomoc. Zraněného nebo nemocného nikdy sami netransportujeme nebo nepřepravujeme naproti záchrance. Zajistíme odborný transport zavoláním na 155 a vyčkáme na příjezd týmu ZZS. Ten teprve určí
jakým způsobem a jakou technikou bude postiženého transportovat. Do té doby udržujeme trvalý a intenzivní dohled nad postiženým a poskytujeme adekvátní první pomoc.
Je-li na místě více zachránců, je důležité zajistit záchranářům rychlý a bezproblémový přístup k pacientovi:
• Odemknout a otevřít všechny příchozí dveře.
• Zavřít domácí zvířata.
• Jít na hlavní komunikaci a zřetelně mávat na přijíždějící sanitku.
• Po příjezdu týmu ZZS záchranáře dovést přímo ke zraněnému.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Fotbalové zpravodajství
„A mužstvo“
Rozdělením III. třídy na 3. a 4. třídu se zvýšila úroveň a náročnost soutěže. Naše mužstvo navíc postihuje jedno zranění za druhým, takže se bohužel nedaří podle představ a zatím hrajeme na 13. příčce ze 14
mužstev. Bohužel se také projevuje špatná tréninková účast a smutno je také z nezájmu některých členů něco
dělat pro naši kopanou. Rovněž nás mrzí nedořešená nájemní smlouva k výročí naší obce od obecního úřadu.
Stará garda
Po dlouhé době se naše garda umístila na posledním místě. I zde se bohužel projevil nezájem některých hráčů, což vyvrcholilo jako vždy i neúčastí na závěrečném vyhodnocení v kulturním domě ve Vstiši. O
možnost hrát v našem mužstvu projevilo zájem několik hráčů z vedlejších Dobřan, kde byla garda zrušena, a
to také pro nezájem některých hráčů. Děkujeme pohostinství paní Šurkové a „popové hvězdě“ Pepovi Turečkovi za zdařilou akci k ukončení sezóny „Starých gard“.
Přípravka
Největší radost nám dělá
přípravka, snad ne ani tolik svými
výsledky, jako hlavně předvedenou
hrou. I když v nedávném přípravném
zápase děti porazily 3: 2 Vejprnice (!),
po poločase 3:0, a to hlavně zlepšením
výkonu tria Maday, Krejčová, Klíma,
kterým úspěšně sekundují ostatní. Mrzí
nás ale, že nás v zimě chtějí opustit
nejlepší střelec Havlík a bratři
Šampalíkové, kteří se rozhodli, že budou
hrát stejnou soutěž za Dobřany. Snad si
to ještě rozmyslí. U nás je totiž větší
perspektiva, že si víc zahrají.
Abych nezapomněl na to hlavní.
V předposledním kole v Merklíně děti

vyhrály 8:3 (!), kdy už prohrávaly 2:0 a pak se vzepnuly k úžasnému výkonu. Takže nejsou v tabulce poslední, a nyní v pátek hrají doma od 16 hodin s lídrem soutěže Chotěšovem. V zimě to vypadá, že budeme
muset doplnit kádr o úplné nováčky, pokud budou mít zájem. V hledáčku máme jména Hirschová a Kagánek. Ještě bychom byli rádi, kdyby šlo jednou za 14 dnů využívat sál KD Vstiš ke trénování. Budeme se
snažit o tom jednat.
Jan Kraus

Pozvánka: pletení z pedigu
Další pletení z pedigu se bude konat v sobotu 30. listopadu 2013 od 14 hodin v Centru volného času. Bližší
informace naleznete na vývěsce před budovou. Zájemci se musí předem přihlásit.

Pozvánka: Adventní koncert v kapli
Kdy: sobota 30. listopadu od 17 hodin
Na tradiční zahájení vánočního času Vás srdečně zvou zastupitelé.
V programu vystoupí žáci ZUŠ v Dobřanech.
Když tradice, tak bude i svařené víno, čaj a perníčky. Lampionovým průvodem a rozsvícením vánoční stromu před OÚ přivítáme začátek Adventu. Kdysi dávno to bylo období nabádající ke zklidnění.
Přijďte si načerpat energii, zazpívat a popovídat, než se spustí mnohdy vysilující úprk k Vánocům.
Z. Zajíc

Výzva obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo hledá případného dárce vánočního stromu. Pokud máte na svém pozemku jehličnan, který
plánujete porazit, můžete jej zapůjčit obci na adventní výzdobu. Ušetřili bychom přírodu. Po odzdobení
stromu, který by tradičně stál před obecním úřadem, bychom vám strom vrátili a dřevo byste mohli využít
pro svou potřebu. Své nabídky můžete nahlásit na obecním úřadě. Děkujeme.

Blahopřejeme
Během listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
paní Vlasta Beránková
paní Marie Šlaisová

V říjnu jsme s gratulací navštívili paní Vlastu Havlíčkovou.

Z dění v obci obrazem
Pletení z pedigu…

Malá ukázka výtvorů….

Budování kanalizace úspěšně pokračuje…..

…. dírám na silnici snad na nějakou dobu odzvonilo….

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 25. listopadu 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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