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P á r sl ov ú v od em
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do posledního roku volebního období. Za sebe mohu říci, že velmi náročného období. Do října
je sice daleko, ale jak všichni víme, čas běží rychle. A budou komunální volby…
Funkci starostky jsem zpočátku přijala jen na zkoušku. Celé tři roky jsem s tím hodně „bojovala“, ale podpora zastupitelů a úcta k obci mě držela nad vodou. Na oslovení „paní starostko“ jsem si nezvykla. Podle mého
slovo starosta by mělo znamenat úctu, rozhodnost, zodpovědnost, rozhled, odbornost, … a mně z toho hodně
chybí. Zvláště stavební „věci“ mi jsou cizí. Třikrát jsem si šla pro radu odborníkům, a stejně jsem se
v daném problému úplně nezorientovala.
Proč se o tom všem zmiňuji? Chci oslovit obyvatele naší obce, kteří zvažují vstoupit do obecní politiky. Nabízím Vám radu – choďte mezi nás, ptejte se, co a jak funguje. Skočit do toho rovnýma nohama je
opravdu dost těžké. Bylo by vhodné mít do začátku pojem o fungování úřadu. Přestože jsem byla poprvé
zvolena do národního výboru již před více než dvaceti lety, na nynější práci jsem připravena nebyla.
Naši obec mám moc ráda. V několika posledních volebních obdobích se zde hodně zvelebilo, upravilo a máme i další nápady, co by se ještě mohlo udělat. Ale přesto mě jedna věc trápí. Postrádám pospolitost
obyvatel. Už slyším, že říkáte: „Taková je dneska doba.“ Ale jak často říkám žákům, když se chce, tak to jde.
Znám více obcí, kde to funguje. Samozřejmě to chce silnou osobnost, která lidi potáhne. Je paráda sledovat,
jak se mohou lidé domluvit, vymýšlet a připravovat akce pro děti, převážně při BUBULESU. Přála bych
příštím zastupitelům zažívat více radosti nejen při akcích pro děti.
Mil. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 20. 1. 2014
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
311. výzvu Státního pozemkového úřadu o možnosti přistoupení k řízení o pozemkových úpravách Komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšov
309. žádost o možnost převodu části zařízení pro odkanalizování na pozemku p.č. 762/2 do majetku obce
ZO schvaluje:
307. směnu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1887/5 o výměře 247 m2 za pozemek ve vlastnictví p. Václava Šilinga p.č. 1887/4 PK o výměře 113 m2 s doplatkem rozdílných metrů ve výši 70,- Kč/m2 včetně podpisu směnné
smlouvy
308. podpis smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání na objekt kuchyně umístěné v čp. 73 se společností
Rodinná OÁZA o.p.s. se sídlem Plzeň

310. podpis Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č. 2480/13/SÚSPK-PJ týkající se komunikace III/18038 p.č. 2008/1 z důvodu žádosti o prodloužení platnosti ÚR na stavbu „Čistá Radbuza II“
313. podání žádosti o dotaci na pořízení územního plánu a na výměnu oken a dveří v kulturním domě v rámci
PSOV PK 2014
ZO ukládá:
312. zaslání vyjádření obce k zahájení řízení ke zřízení vodního díla „ČOV TP – 8 EO“ p. M. Brunáta na MÚ
Stod, odbor ŽP
314. účast p. Oplta, p. Kleisnera a p. Duchka při otevírání obálek na výběr zhotovitele kanalizačních přípojek

Usnesení zastupitelstva obce z 27. 1. 2014
315. Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání ÚP Vstiš
b) souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu zadání
ÚP Vstiš
c) schvaluje v souladu s §47 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zadání ÚP Vstiš
d) ukládá pořizovateli MěÚ Stod, odboru výstavby, úseku územního plánování pořídit návrh územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále
v souladu s jeho prováděcími vyhláškami

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
3.2. – 28.2.2014
POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 17 - 19 HODIN
OSTATNÍ DNY DLE TELEFONICKÉ DOHODY
PO TOMTO DATU SI OBČANÉ BUDOU ZNÁMKY
VYZVEDÁVAT U ZÁPADOČESKÝCH KOMUNÁLNÍCH
SLUŽEB PLZEŇ, KOTEROVSKÁ 522 NA ZÁKLADĚ
STVRZENKY O ÚHRADĚ POPLATKU OBCI VSTIŠ.
PLATNOST ZNÁMEK Z ROKU 2013 DO 28.2.2014

Sousedovo jablko a nejen to
Od 1.ledna 2014 budou veškeré plody spadlé na sousedící pozemek patřit sousedovi. „Nebude se
přitom jednat jenom o ovoce, ale i o listí, které bude povinen uklidit vlastník pozemku, na který – byť z cizích stromů či keřů – padají,“.
„Jiná situace však je u plodů na stromech. Ty budou náležet vlastníkovi stromů, kterému bude muset
soused umožnit jejich sběr, pokud bude přístup k nim možný jen ze sousedního pozemku. Pokud by ovšem
soused vstupem na pozemek způsobil škodu, musí ji nahradit,"

Klíčový paragraf § 1016/1 nového občanského zákoníku:

(1) Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastní-

kovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným
statkem.

(2) Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit
kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to
škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování
stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.

(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused
odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

Tato úprava vychází z obecné lidské zkušenosti, že každý se ke svému vlastnictví chová šetrněji než
k cizímu, přičemž má současně předcházet riziku sousedských sporů. Pokud bude kořeny a větve odstraňovat
po marné výzvě adresované vlastníkovi stromu sám soused, je tak povinen činit šetrně, ve vhodné době a
současně po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku.
Sousedská práva v novém občanském zákoníku jsou proti dosavadní úpravě mnohem propracovanější, takže lze předpokládat, že by sporů mezi sousedy mohlo ubýt. Ale jak pravil Quintus Horatius Flaccus:
„Závistník hubne a chřadne, když sousedův blahobyt vzrůstá,“.
Z. Zajíc

Básnička na únor
Básnička je vzpomínkou na Jiřího Wolkera, který
zemřel na tuberkulózu 3.1. 1924
Žebráci (Host do domu)
Pán Bůh jedenkrát přišel ke mně
jak žebrák s mošnou a holí:
Spal asi na seně,
vonělo z něho jak z červnových polí,
na prahu stanul a prosil.
Tenkrát měl jsem
mnoho zlých věcí, které dech úží
černé šaty, límec, knihy vázané v kůži,
a že jsem byl syt,
tak vážně jsem přemýšlel,
zda lépe je zemřít či žít.
Nic jsem mu nedal, - neměl jsem rukou.
Jen jsem se styděl,
když jsem jeho oči viděl,

modré od západu k východu.
Pán Bůh odešel.
Dveře zůstaly otevřené.
Ty jednou mě vytáhly bez límce a knih,
na cestu daly mi mošnu a chlapecký smích,
mnoho smutků a urážek do uzlíčku
a stříbrnou vzpomínku na matičku.
Teď chodím městem a Pána Boha hledám,
vím, že tu chodí s mošnou a holí,
vím, že se jednou s ním shledám,
ale už mě to nezabolí,
protože nemám žádných zlých věcí.
Vezme mě s sebou. Stoupnem si na nároží
s čepicí v rukou, slunce nad hlavou.
"O lásku prosíme, lidé boží,
- otevřete srdce!"

Malá vzpomínka na advent – vánoční troubení
Poslední adventní víkend předává žezlo Vánocům. Do Štědrého dne jen krůček. Co se na chvíli zastavit,
posadit se a zaposlouchat se do kouzelného předvánočního času?
V sobotu
21.
prosince 2013 se v kapli
na
návsi
zastavila,
posadila a zaposlouchala
do troubení nejmenší
chodské
dechovky
SEDMIHORKA
asi
třicítka nejen vstišských
občanů. Čtyři muzikanti
hrající na tubu, tenor a
trubky
společně
se
zpěvačkou zahráli a
zazpívali klasické české
koledy, ale nechyběly ani
světové vánoční melodie.
Zpěvačka pásma
koled prokládala milým
povídáním
o
pranostikách adventního
času. O svatém Ondřeji,
který má svátek 30.
listopadu, ochránci zamilovaných a jeho moci předvídat dívce jméno budoucího ženicha. O svatém Mikuláši, obdarovateli. Nezapomněla ani na svatou Lucii, ochránkyni řemeslníků.
Zazpívali jsme si, připomněli si zapomenuté pranostiky a s přáním příjemných Vánoc se již chtěli
loučit, ale kapela SEDMIHORKA pro nás měla ještě jedno překvapení. Muzikanti se seřadili venku před
kaplí a spustili: „Tichá noc, svatá noc...“. Troubení se měkce rozléhalo Vstiší a my jsme se s úsměvy na
tvářích a s krásnými tóny, které nám ještě dlouho poté zněly v uších, rozcházeli do svých domovů.
Nezbývá, než poděkoval kapele SEDMIHORKA za příjemně strávený večer a přát si, že i v tomto
roce v předvánočním čase navštíví naši obec a bude-li počasí přát, zahrají venku pod širým nebem.
Michaela Samcová

Myslivecký bál
Je tomu podle pamětníků více jak 20 let, kdy naposledy myslivecké sdružení Vstiš pořádalo bál.
Návrat to byl velmi vydařený. Plný sál, bohatá tombola, dobrá nálada. Mnozí z nás využili možnosti prohlédnout si zblízka orebici a bažanta a pohladit vyvrhnutého divočáka, který byl hlavní cenou v tombole.
Živého bychom těžko hladili.
Mysliveckému bálu a našim myslivcům Zdar i v příštím roce.
Z. Zajíc

Pletení z pedigu 25.1.2014
Letošní pedigové pletení jsme zahájily v sobotu 25. ledna v 14:00. Ke startu se dostavilo osm odvážných žen rozličného věku a zkušeností. Trenérem byla jako vždy
Monika Kydlíčková.
Na startovní čáře jsme všechny začaly s destičkami, pedigovým proutím nebo šénou. Hned po startu se rozmotávala klubka
s proutím, což nás značně zdrželo. Pokračovalo měření a stříhání,
tedy zatím žádný viditelný výsledek. Konečně byly osnovy na
svých místech a my se mohly pustit do pletení prvních centimetrů
stěn košů, košíků a obalů. A protože máme rády barvy, k vidění

bylo proutí růžové, oranžové, červené
nebo zelené. S heslem: „Fantazii se meze
nekladou,“ jsme proťaly cílovou pásku.
Kdo byl vítězem? Přece všechny. Zde se
neměří čas, ale spokojenost. A my jsme
spokojené byly.
Ráda bych poděkovala obecnímu
úřadu za zapůjčení prostor bývalé školy,
kde se můžeme scházet v příjemném
prostředí, a věřím, že se zase brzy sejdeme
na tréninku s pedigovým proutím v ruce.
Pletení čest a pedigovému zvláště.
Michaela Samcová

Svátek svatého Valentina
Zhruba před čtvrt stoletím vtrhl i do naší země svátek svatého Valentina, který se v anglosaských
zemích už dlouhá léta slaví 14. února jako svátek zamilovaných. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky,
květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. Mnohými Čechy byl
svátek přijatý velmi dobře, jiní jej zavrhují jako něco, co není naší tradici vlastní. Kdo to ale byl ten Valentin,
po němž je svátek pojmenován a proč je patronem právě zamilovaných?
Valentin byl pravděpodobně katolický kněz, biskup, který roku 269 zemřel mučednickou smrtí. Kolem životopisu tohoto světce panují nejasnosti, existují dvě legendy, nejspíše se v nich prolínají životy dvou
stejnojmenných světců. Podle prvé legendy sv. Valentin z Terni zemřel mučednickou smrtí 14. února 269 na
příkaz římského císaře Claudia II., který zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali, protože se bál se, že by pak chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vládci vzdoroval a tajně
oddával mladé páry. Za to ho stihl nejtěžší trest. Valentin byl tedy buď kněz v Římě nebo biskup v jihoitalské Interamně (dnešní Terni). Podle legendy měl i zázračné léčitelské schopnosti.
K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený pravděpodobně koncem 12. století, odsvěcený roku
1792 a zbořený při asanaci staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské pokladnici na Pražském
hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak je relikvie sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Zajímavosti z našeho kraje - Radbuza
Některé věci, místa či pamětihodnosti, které denně míjíme, jsou tak samozřejmou součástí našeho
života, že jsme si jich vlastně přestali všímat. Myslíme si, že je důvěrně známe, že toho o nich hodně víme,
že nás v podstatě nemohou ničím překvapit. Je to ale skutečně tak? V letošním roce jsme si proto pro čtenáře
Vstišského zpravodaje připravili takový malý seriál z našeho kraje. Dnes je na řadě řeka Radbuza.
Víte, že?
•
•
•
•
•
•
•

Radbuza pramení pod vrchem Lysá (869 m) v okrese Domažlice. Soutokem s řekou Mží v Plzni vytváří Berounku.
Délka řeky je 112 km, plocha povodí měří 2179 km².
Největšími levými přítoky jsou Bezděkovský potok, Chuchla, Luční potok, mezi pravé přítoky patří
– Černý potok, Zubřina, Srbický potok, Merklínka, Dnešický potok (který mimo jiné protéká Vstiší),
Úhlava.
Průměrný průtok v ústí řeky je 11 m³/s.
Na řece Radbuze leží několik obcí - Rybník, Smolov, Bělá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Staňkov,
Holýšov, Stod, Chotěšov, Dobřany a Plzeň.
Zhruba 2 km před soutokem s Úhlavou je na řece vybudována vodní nádrž České údolí (byla dokončena v roce 1973).
Radbuzu využívají vodáci k nenáročné plavbě z Horšovského Týna do Plzně.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Moudrost předků – pranostiky na únor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Na Hromnice zima s létem potkala se.
Svítí-li slunce na Hromnice, hojnost žita i pšenice.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Na Hromnice zimy polovice.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více.
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout bude 40 dní bez prodlení.

Krátce z fotbalu
Naše přípravka se zúčastnila v sobotu 14. 12. 2013 halového turnaje ve Stodě. Vůbec nezklamali, přestože
byli ze šesti mužstev pátí. Všechny zápasy, co prohráli, byly těsné. Jasně jsme před turnajem řekli, že jsme si
přišli zahrát a nemusíme vyhrát!
Celkové pořadí:

1. Jesenice
2. Dobřany
3. Stod A
4. Merklín
5. Vstiš
6. Stod B

1:2
2:3
0:2
1:2
1:0

Děkujeme naší hlavní sponzorkyni “účetnictví p. Liškové“.

J. Kraus

Pozvánka – keramické odpoledne pro dospělé
Zveme všechny tvořivé občany na keramické odpoledne, které se uskuteční v sobotu 8. února 2014 od 14
hodin v Centru volného času. Přihlásit se můžete v kanceláři CVČ u paní Kydlíčkové. Poplatek za účast je
100 Kč (úhrada materiálu a vypálení). Doporučujeme vhodný oděv a svoji předlohu pro tvorbu.

Pozvánka – promítání videokroniky
Srdečně zveme všechny občany na promítání videokroniky, které se uskuteční v sobotu 22. února 2014 od
18 hodin v kulturním domě ve Vstiši. Promítání bude mít letos dvě části – videokroniku a „setkání se vzpomínkami“ (promítání starších videozáznamů a fotek).

Blahopřejeme
Během února oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Jozef Príhoda
Božena Sajdlová

V lednu jsme s blahopřáním navštívili manžele
Uršulu a Oldřicha Rejlkovi, kteří oslavili zlatou
svatbu.

Z dění v obci obrazem
…. tentokrát z výroční valné hromady SDH Vstiš

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 24. února 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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