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P á r sl ov ú v od em
Rok se s rokem sešel, advent je v plném proudu, blíží se Vánoce a rok se zlověstnou třináctkou na
konci se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Je tedy opět čas bilancovat, hodnotit, co se povedlo a co naopak
dopadlo špatně. Letošní rok nebyl pro tuto zemi asi tím nejlepším a do historie se nejspíš zapíše jako rok,
kdy se zemí přehnala nejprve povodeň a následně politické zemětřesení. Díky nejvyšším přestavitelům státu
si naše republika také několikrát vykoledovala mezinárodní ostudu. Tedy nic, na co by jednou vzpomínalo
s nostalgií či hrdostí. Ve společnosti vládne všeobecná nespokojenost a „blbá nálada“, o které již před lety
hovořil bývalý prezident Václav Havel, od jehož smrti nyní uběhnou už dva roky. Čas tedy plyne, blbá nálada zůstává. Proč tomu ale tak je? Máme se skutečně tak strašně zle, že mnozí začali volat po starých pořádcích?
Pokusíme-li se na situaci lidí v České republice podívat opravdu nezaujatýma očima, musíme konstatovat, že se vůbec nemáme tak špatně, jak by se mohlo zdát například po návštěvě jakékoliv internetové
diskuse (které se pravidelně vždycky zvrhnou v nadávání na politiky a společnost jako celek, ať už je původní téma jakékoli) nebo po vyslechnutí náhodného rozhovoru v hromadné dopravě. Jasně, většina z nás si
nemůže koupit všechno, po čem touží, mnozí z nás si nemohou dovolit zahraniční dovolenou nebo luxusní
zboží, dlouhodobě nezaměstnaným není vůbec veselo a mají často problém dostát všem svým finančním
závazkům a určitě jsou na světě země, kde se mají lidé líp, je tu ale jedno velké ALE. Život sice není peříčko, ale v naší zemi nevládne hladomor, pitné vody je zatím dostatek, nezuří u nás válka ani smrtelné epidemie, zdravotní péče je dostupná pro všechny (i tomu nejzanedbanějšímu bezdomovci se dostane pomoci,
pokud ji potřebuje) a české zdravotnictví (navzdory škarohlídům) patří pořád ke špičce (ukazatelem tohoto
tvrzení je i to, že máme jednu z nejnižších kojeneckých úmrtností na světě). Všechny děti mají možnost chodit do školy a negramotnost tedy není problémem jako v zemích, kde vládne skutečná chudoba. A ani tvrzení, že za minulého režimu nebyli bezdomovci, není argumentem proto, že by poměry v naší zemi byly neúnosné. Mezi bezdomovci je skutečně jen mizivé procento těch, kteří padli na samé společenské dno bez
vlastní zásluhy. Většina těchto lidí se na ulici ocitla díky alkoholu a nezodpovědnosti. A svádět vlastní neschopnost a konzumaci alkoholu na společnost, mi nepřipadá právě fér. Podle skutečně objektivních kritérií
patříme mezi ty bohatší státy světa, tak proč si pořád myslíme, že jsme na tom zle, že jsme chudí a všude
jinde se mají líp? Zřejmě je to jeden z našich povahových rysů. Neustále remcat, nadávat a stěžovat si na
skutečné či domnělé křivdy, v tom myslím nemáme ve světě konkurenci. Nehledáme pozitiva, nechválíme,
nejsme vděční za to, co máme. Tímto ale sami sebe zbytečně deptáme a kazíme si náladu. A přitom úplně
zbytečně. Ve srovnání s těmi opravdu chudými zeměmi, kde lidé skutečně umírají hlady a následkem zcela
banálních chorob jen proto, že nemají k dispozici ani základní lékařskou péči, se máme VELMI DOBŘE. Ať
si říká, kdo chce, co chce. Myslím, že je dobré si to uvědomit. A kdy jindy, než právě o Vánocích. Jak se
praví v jedné koledě, „radujme se, veselme se“ a buďme vděční za to, čeho se nám každodenně dostává.
Neničme vlastní zdraví každodenním nadáváním. Snažme si ten život užít.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a co nejlepší start do roku 2014 přeje všem spoluobčanům
Eva Navrátilová

Pár slov starostky
Letošní rok byl pro nás zastupitele velmi náročný. Ne jen v úředních hodinách, ale spoustu dalšího
volného času a nervů nás stála kanalizace. Kéž by to bylo alespoň něco platné!
Na tomto místě bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za neúnavnou práci, chuť a snahu poprat
se s nepřízní a problémy nejen naší velké stavby. I za to, že dokážou odrážet nelichotivé narážky občanů i
chatařů. Raději bychom si Vaše připomínky vyslechli všichni při veřejném zasedání, či abychom mohli na ně
hned reagovat. Nezapomínejte při kritikách na to, že tuto činnost vykonáváme po práci, a nikdo z nás jako
učený z nebe nespadl.
Děkuji ☺ PS: Prosím, vydržte se mnou až do konce.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 16. 12. 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
304. zprávu kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2013
ZO schvaluje:
295. ceník služeb odvozu a odstranění komunálního odpadu na rok 2014 Zpč. komunálních služeb a.s. Plzeň
296. úplatný převod pozemku p.č. 762/2 o výměře 4278 m2v obci a k.ú. Vstiš od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
297. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007799/VB/001 se společností ČEZ Distribuce
a.s. se sídlem Děčín k pozemku p.č. 806/29 ke stavbě „Vstiš, Faflík pč. 806/9 – kNN“
298. plán finančních kontrol na rok 2014
299. rozpočtové provizorium pro rok 2014
300. rozpočtové opatření č. 7/2013
301. poskytnutí neinvestičního transferu obyvatelstvu
302. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jaromírem Papežem
k pozemku p.č. 897 ZE – PK
303. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s panem
Zdeňkem Pokorným k pozemkům p.č. 1049, 1050, 1051 a 1058 ZE – GP
ZO ukládá:
305. zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1887/5 KN o výměře 247 m2 ve
vlastnictví obce za pozemek p.č. 1887/4 ZE – PK o výměře 113 m2 ve vlastnictví p.
Václava Šilinga na úřední desce

Vánoční poselství šéfredaktora Churche
Čechy, Němce a Francouze čeká každoroční nadílka shodně na Štědrý večer; příslušnými nadpřirozenými dárci jsou v těchto zemích Ježíšek, der Weihnachtsmann a Petit Papa NoĎl. Avšak jiný kraj znamená
i jiný mrav. Například v Nizozemsku nadílí Sinterklaas (Mikuláš) už 5. prosince večer, a dost: Vánoce se
slaví v poklidu a většinou už bez dárků. Ve Švédsku naděluje 13. prosince svatá Lucie, v Itálii 6. ledna bezzubá čarodějnice Befana a ve Španělsku téhož dne svatí Tři králové, los Reyes Magos. Děd Moroz se Sněguročkou chodí po pravoslavném způsobu obšťastňovat děti až 7. ledna. Štědrý den Angličanů a Američanů se
spíše podobá našemu silvestru. Dárky se dávají až 25. prosince ráno. V anglosaském prostředí je pro nadílení
příslušná jiná mikulášská inkarnace, Santa Claus.

Všechny tyto štědře nadělující nadpřirozené bytosti už odedávna zaměstnávají fantazii dětí. Aspoň
do té doby, dokud neodhalí šedou životní realitu, že naděluje tatínek. Je tomu letos 116 let, co jedna americká holčička chtěla vánočnímu tajemství mermomocí přijít na kloub – a to s pomocí redakce novin. Jmenovala se Virginie O˝Hanlonová a žila s rodiči v New Yorku. Jednoho dne roku 1897 napsala deníku Sun čtenářský dopis:
˝Je mi osm let. Někteří z mých přátel říkají, že žádný Santa Claus neexistuje.
Táta tvrdí, že Sun vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy, prosím: „Chodí Santa
Claus?“ V oddělení dopisů si s tímto dotazem nevěděli rady. A v celé redakci zavládly rozpaky. Nakonec dopis přistál na stole šéfredaktora Sunu. Byl jím zkušený
novinář Francis P. Church, syn baptistického kazatele, absolvent Kolumbijské univerzity, který za války Severu proti Jihu pracoval jako frontový dopisovatel deníku
New York Times. Bylo o něm známo, že ho máloco dokáže vyvést z míry. Věděl si
tedy rady i nyní s dotazem o existenci Santa Clause. Především si uvědomil, že nesmí
zklamat dívčinu důvěru v informovanost a pravdomluvnost printmédií. A tak jí v
obvyklé časové tísni redakčního provozu za pouhých pár minut napsal osobní odpověď. Text vyšel příštího dne na titulní straně Sunu.
Santa Claus existuje
˝Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže existovat
nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží dospělému nebo
dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a
pochopili celou pravdu.˝ A pokračoval: ˝Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě jako láska,
velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět
bez Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co činí život snesitelným.
Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa Claus existuje, protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys požádat
tatínka, aby na Štědrý den vyslal lidi, kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co by
to dokázalo? Žádný člověk ho nemůže uvidět jen tak. To ale vůbec nic nedokazuje. Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto
existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné
útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který nedokáže
protrhnout žádné násilí. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a láska. Pak najednou spatříme
všechnu krásu a nádheru za ním. Asi se zeptáš, jestli je to pravda. Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není
pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije a bude žít věčně. Ještě tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil
děti, jako jsi Ty a naplnil radostí každé otevřené srdce. Veselé vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj Francis
Church.˝
Štafeta naděje – Výměna dopisů mezi osmiletou Virginií a šéfredaktorem Churchem se odehrála v prosinci
1897 – před 116 lety. Sklidila nesmírný úspěch, redakce byla zasypána tisíci souhlasných čtenářských dopisů. Newyorský deník Sun ji od té doby uveřejňoval vždy znovu v
předvánočním týdnu na své titulní stránce, ještě mnohá desetiletí
po roce 1906, kdy Francis P. Church vydechl naposledy. Dopis se
stal nedílnou součástí tradice listu až do roku 1950, kdy deník
zanikl. Ale tehdy převzaly štafetu četné angloamerické i mnohé
jiné noviny a časopisy po celém světě, v Evropě také německý
týdeník Welt am Sonntag. Oba dopisy – dávná dětská otázka a
nadčasově moudrá, úsměvná odpověď novinářova – tak nezanikly
ani roku 1971 smrtí Virginie O˝Hanlonové, ředitelky školy ve
výslužbě; ozývají se v různých koutech světa podnes. V roce 1999,
převzaly tuto štafetu poprvé i Lidové noviny. Přejme tomuto
poselství lásky – slovy dávno zesnulého amerického novináře
Francise P. Churche, aby nikdy nezaniklo a zaznívalo na světě lidí
ještě za desetkrát deset tisíc let.
ZZ

Básnička na prosinec
Adventu posvátná krajina
barvu má chleba a vína,
trpěti přestává, těšit se začíná.

Básnička pro Štědrý den
Bohuslav Reynek
Milo je v slámě a na seně.

Slunce jí na zdi a na střechy
jablka kreslí a ořechy,
zátiší útěchy.

Ve vůni zimy a jeseně
sny vracejí se ztracené,
rozhlížejí se zmateně.

Maluje dary, jež chudí donesli,
dva dýchající u jeslí,

Slunce se v mlhách mihotá,
jehňátko vyšedší z života,
blahoslavená mrákota.

a komu pozorně kreslí
tu černou loďku i s vesly?

Hasiči informují
Dne 7. prosince 2013 jsme odvezli zrekonstruovanou
koněspřežnou požární stříkačku. Nyní je uskladněna ve
Starém Plzenci, kde se nachází depozitář Chotěšovského
kláštera. Výstavní plocha v Chotěšovském klášteře
je muzeum dobrovolných hasičů plzeňska. Výstavní
plocha je nedostačující, proto obec Chotěšov pronajala
hasičům nové prostory, a ty budou opraveny v měsíci
květnu. Potom zde bude vystavena i naše koněspřežná
stříkačka.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Kocourův memoriál – II. ročník
Již druhým rokem TJ Družstevník pořádal dne 30. listopadu 2013 turnaj v malé kopané na počest
Josefa Mathiowetze. Krásné počasí, veselá nálada, dobré týmy a lidé, které fotbal baví. Tak takhle vypadal
letošní ročník. Celkem se zúčastnilo 6 týmů. Hrálo se podle systému KAŽDÝ S KAŽDÝM a po té podle
pořadí o umístění a postup do finále. Hudební doprovod a komentář zajistil DJ Šelma, skvělý jako vždy.
Na hřišti probíhaly těžké boje o body a tohle jsou výsledky po základní části:
1. FRAJERSKÉ OSTROVY
4. NIC MOC
2. BAYER VSTIŠ
5. INVALIDÉ
3.BAMBULE
6. HASIČI
Semifinále:
FRAJERSKÉ OSTROVY : NIC MOC
BAYER VSTIŠ : BAMBULE

4:2
2:1

O 3. místo:
NIC MOC : BAMBULE

0:2

Finále:
FRAJERSKÉ OSTROVY : BAYER VSTIŠ 3 : 0
Jako nejlepší střelec byl oceněn T. Krejčí s 15 góly.
Gratuluji vítězům i poraženým. Věřím, že se tu opět sejdeme při dalším ročníku. Děkuji DJ Šelmovi, krásným hosteskám, P. Fialovi za SUPER guláš, p. Kydlíčkovi za vynikající steaky, rozhodčím a všem zúčastněným.
Vojtěch Kosmata

Čertovsko – andělský rej
Dovolte mi, prosím ještě jedno poděkování v tomto čísle, a to všem, kteří přispěli pomocnou rukou
při organizaci mikulášské nadílky, která se konala 7. prosince 2013 v KD. Jsem moc ráda, že se náš tvůrčí
tým rozrostl o další stálé členy – víc hlav, víc nápadů a také víc rukou na práci ☺ Samotnou mě příjemně
překvapilo jakou letos dokázali vykouzlit úžasnou pekelnou laboratoř. A věřte tomu nebo ne, ale v zásobě
jsme měli ještě program možná na tři besídky ☺
Prostě s touto sestavou jde vše mnohem snadněji. I když přijdou chvíle, kdyby jste s tím nejraději
sekli, tak oni vás nakazí svým optimismem a nadšením. A za to vše děkuji: A. Valentovi, manželům Samcovým, V. Míškové a její rodině, M. Beštové, J. Hojdovi, M. Plškové, V. Kosmatovi, DJ Šelmovi a mé rodině.
Zvláštní poděkování patří paní
V. Šurkové, za to, že jí
pokaždé z celého KD uděláme
sklad papírového odpadu a ona
se na nás, za to nezlobí ☺ A
hlavně děkuji vám všem, kteří
jste přišli a snad jste se i bavili.
Celá
akce
byla
financována
z finančních
příspěvků, které jsme získali
od vás při předešlé akci, a to z
Bubulesu, za to všem moc
děkujeme ☺
Bohumila Procáková

Moudrost předků – pranostiky na leden
•
•
•
•
•

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Leden jasný, roček krásný.
V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce.

•
•
•
•
•
•

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu.
Leden studený, duben zelený.
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí.

Předvánoční koncert v kapli
Pro všechny, kteří mají či nemají nakoupeno, upečeno, uklizeno, vyzdobeno. Přijďte si chvíli odpočinout a poslechnout koledy a další krásné adventní písně, které za doprovodu dechového orchestříčku Sedmihorka vedeného kapelníkem Václavem Tesařem Vám zazpívá Jitka Drábková. Koncert se koná v kapli v sobotu
21. prosince od 16:30.
Zdeněk Zajíc

Pozvánka – štědrovečerní bohoslužba
Zveme všechny, kteří si chtějí připomenout původní a pravý smysl Vánoc na ekumenickou bohoslužbu, která se
uskuteční na Štědrý den, tedy 24. prosince 2013 od 21 hodin v kapli. Bohoslužbu povede stejně jako loni bývalá farářka Církve Československé husitské Alena Tintěrová.

Blahopřejeme
Během ledna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Jiří Beránek

Z dění v obci nejen obrazem
PODĚKOVÁNÍ
Troufnu si říci, že teď děkuji nejen za sebe, ale i za ostatní rodiče v naší obci. Poděkování patří našemu Mikulášovi, Andělovi a dokonce i Čertovi, kteří poctivě každý rok 5. prosince obchází dům od domu a výměnou za básničku nebo písničku, obdarovávají naše ratolesti sladkostmi. Tahle partička je v základu již několik (desítek ☺) let stejná a taková vytrvalost si určitě zaslouží naše ocenění. Všem třem bych chtěla popřát do
dalších let hlavně hodně zdraví a nám všem, abychom i nadále mohli přivítat tuto návštěvu u našich dveří.
Hezké a klidné vánoční svátky všem ☺
Bohumila Procáková

V předvečer první adventní neděle proběhl
v kapli již tradiční koncer.

Pak se šlo ve slavnostním
průvodu….

… aby se rozsvítil vánoční stromeček,

… navzdory adventní době práce pokračují…

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. 1. 2014 Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
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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