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P á r sl ov ú v od em
Máme za sebou nezvykle teplý únor, který byl přímo nabitý událostmi. Asi většina národa napjatě
sledovala výkony našich sportovců na Olympijských hrách, zprávy ze Soči plnily stránky novin a zabíraly
podstatnou část televizního zpravodajství. Dokonce i ten, komu normálně sport nic neříká a sportovní přenosy jej nechávají ledově chladným, byl jakoby vtažen do dění a alespoň občas se nechal strhnout všeobecným
nadšením. Svět jako by se na chvíli zastavil, běžné starosti byly upozaděny. Národní hrdost opět vystoupila
na světlo a stala se všeobecně tmelícím prvkem. Škoda jen, že tato euforie dlouho nevydrží, pomalu vyvane a
většina národa se opět ponoří do jakési podivné letargie všedního bytí. Začneme zase remcat a nadávat na
šedivou realitu běžného života – což je bohužel taky jeden z našich národních povahových rysů. Čím to tedy
je, že právě olympiáda dokáže takto vyburcovat národ? Kde se vzaly Olympijské hry?
Jejich původ sahá až do antiky. Antické olympijské hry byly nejvýznamnější z všeřeckých her (slavnosti, jichž se účastnili zástupci městských států z celého antického Řecka). Byly pořádány od 8. stol. př. n. l.
do přelomu 4. a 5. stol. n. l. každé čtyři roky v Olympii. Konaly se v srpnu nebo září k poctě boha Dia. První
olympijské hry, o kterých se dochovaly zprávy, se v Olympii uskutečnily roku 776 př. n. l. Tento rok, konkrétně pak 8. červenec, je považován za počátek her i řeckého kalendáře. Legendy a báje však hovoří o sportovních kláních v Olympii, které se konaly mnohem dříve. Největší rozkvět OH nastal v 5. stol. př. n. l. (tzv.
klasické období). Po ovládnutí Řecka Římany (146 př. n. l.) nastal úpadek OH. K novému rozmachu došlo v
1.-3. stol. n. l., kdy byly hry podporovány římskými císaři. Ve 4. století n. l. OH upadaly, ostře se proti nim
jako pohanským hrám stavělo křesťanství, které se v té době stalo oficiální ideologií Římské říše. Roku 393
či 394 vydal císař Theodosius I. přísný zákaz konání her. Přesto se OH snad ještě nějakou dobu konaly, měly
však pouze lokální charakter. Roku 426 byly zničeny všechny budovy v Olympii z příkazu císaře.
Přesné zprávy o době trvání her neexistují. Historikové se shodují v tom, že první hry trvaly jeden
den (konala se pouze jedna disciplína - běh na jedno stadio) a že se doba trvání zvyšovala s přibývajícím
počtem disciplín. Většina pak zastává názor, že v konečné podobě trvaly hry pět dnů. Během konání olympijských her se dodržoval všeobecný posvátný mír, zvaný ekecheiria („zdržení se rukou od zbraní“). Na půdu
Olympie nesměl vstoupit voják se zbraní v ruce a v době konání her ani ozbrojený jednotlivec. Účastníkům
her byla zajištěna volná cesta do Olympie a zpět i přes území nepřátelských států. V době her byly zakázány
všechny války a jiné násilné činy. Údajně o tom byla napsána smlouva, ale text se nedochoval. K porušení
této dohody došlo jen výjimečně, např. roku 420 př. n. l. Spartou.
Olympijský vítěz získal respekt ve všech oblastech života. Vítězství na olympijských hrách bylo
ceněno tak vysoko jako vítězství vojevůdce ve válce. Ve svém městě byl velkolepě uvítán. Nejprve zamířil
do chrámu, kde vzdal děkovnou oběť bohům a věnoval jim svůj věnec. Pak vláda a rada města uspořádala na
jeho počest slavnostní hostinu v prytaneiu, kde měl od té doby zadarmo stravování. Vítěz byl často osvobozen od některých nebo i všech daní. Získal také keramické vázy naplněné jemným olejem. Měl též právo
nechat si postavit sochu - bohatí si ji zaplatili sami, chudým město.
Novodobé olympijské hry jsou nerozlučně spojeny se jménem francouzského pedagoga Pierra de
Coubertina (1863-1937), který se rozhodl zlepšit úroveň vzdělávání ve Francii. Domníval se, že součástí
výuky by měla být tělesná sportovní příprava, kterou považoval za důležitou pro správný vývoj mladých lidí.

Rostoucí mezinárodní zájem o starověké olympijské hry, podporovaný tehdejšími archeologickými nálezy v
Olympii, jej přiměl k vytvoření plánu na oživení her. Poprvé s návrhem vystoupil 25. listopadu 1892 na jubilejním zasedání Unie francouzských společností atletických sportů v amfiteátru pařížské Sorbony. Ohlasu se
ale nedočkal. Aby svůj plán zpopularizoval, zorganizoval 16. - 25. června 1894 mezinárodní Kongres pro
obnovení olympijských her v Sorbonně v Paříži. Zúčastnilo se jej 79 delegátů ze 49 svazů a klubů zastupujících 12 zemí. Češi zde ale nebyli. Na tomto kongresu navrhl znovu zavést olympijské hry. Kongres dne 20.
června s návrhem souhlasil a 23. června odsouhlasil složení řídícího orgánu - Mezinárodního olympijského
výboru (MOV). On sám se stal jeho generálním tajemníkem (v letech 1894 - 1896). MOV rozhodl, že první
olympijské hry po patnácti stoletích se budou konat v Aténach v Řecku a následně každé čtyři roky. První
olympiáda byla velmi úspěšná. Přes počáteční úspěch byly ale následné hry v letech 1900 v Paříži a 1904 v
Saint Louis zastíněny současně konanými mezinárodními výstavami a dostalo se jim jen malé pozornosti
médií. Tento trend se podařilo zvrátit čtvrtými hrami v roce 1908 a Olympijské hry se definitivně staly nejdůležitější sportovní událostí.
Zimní olympijské hry se začaly konat o něco později. Vše začalo v roce 1924 ve francouzském
Chamonix, kam byli sezváni sportovci na „Týden zimních sportů“. Toto klání bylo zpětně roku 1925
označeno za 1. zimní olympijské hry. V roce 1940 a 1944 se měly konat v japonském Sapporu a v italské
Cortině d'Ampezzo, ale obě tyto akce byly zrušeny kvůli probíhající 2. světové válce. Do roku 1992, kdy
proběhla 16. zimní olympiáda, se zimní hry konaly vždy v týž rok jako letní. Poté bylo rozhodnuto periodu
zimních her posunout o polovinu vůči hrám letním, a tak se 17. ZOH konaly už v roce 1994. Další hry se
opět konají ve čtyřletém cyklu.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 2. 2014
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
314. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností STRABAG jako zhotovitele
veřejných částí kanalizačních přípojek
316. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., se
sídlem Ústí nad Labem týkající se plynárenského zařízení „STL plynovod a přípojka
Vstiš“ na pozemcích p.č. 1865/29 a 1865/64
317. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014
318. rozpočtový výhled
319. závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci za rok 2013
320. Dodatek č. 1 ke smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného se sl. Kateřinou
Ausbergerovou k pozemku p.č. 806/24 včetně jeho podpisu
321. podpis Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytování finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
ZO zamítá:
322. návrh změny katastrální hranice při provádění pozemkových úprav v k.ú. Mantov zaslaný Státním pozemkovým úřadem

Malé ohlédnutí za videokronikou
V sobotu 22. 2. 2014 jsme se v Kulturním domě sešli opět v hojném počtu na jedné z nejnavštěvovanějších
akcí v naší obci. Videokronika obce Vstiš za rok 2013 byla tentokrát panem Príhodou na závěr vyšperkována
částí „Setkání se vzpomínkami“. Staré fotografie i videa rozzářily nejeden obličej, mnohým dokonce až vhrknuly do očí slzy dojetí. Pane Príhodo, děkujeme za úžasný nápad!
M. Beštová

Básnička na březen
Básnička je vzpomínkou na Jaroslava Seiferta, úžasného básníka, člověka pevných zásad, chartisty (ten který
podepsal Chartu 77) a dosud jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu, kterou dostal říjnu 1984. Pro ty
mladší letmé připomenutí, že za šíření textů a básní mimo jiné i J. Seiferta mimo cenzurou povolené mohl
být někdo odsouzen do vězení. Tím „šťastným“ byl v letech 1980 - 1983 básník Jiří Gruntorád. Byly to krásné časy…

Píseň o lásce
Slyším to, co jiní neslyší,
bosé nohy chodit po plyši.
Vzdechy pod pečetí v dopise,
chvění strun, když struna nechví se.

Kdo mé naději však zabrání
- ani strach, že přijde zklamání-,
abych nekles pod tvá kolena.
Nekrásnější bývá šílená.

Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí.
Lásku, která oblékla se v smích,
skrývajíc se v řasách na očích.

Když má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růži na keři.

Z. Zajíc

Zaslechl jsem lásku odcházet,
když se prvně rtů mých dotkl ret.

Ve Vstiši shořela chata
Ve středu 26. února 2014 dostalo operační středisko
informaci o požáru chaty ve čtvrt na čtyři ráno a okamžitě na
místo vyslalo příslušné jednotky. Jednalo se o jednopodlažní
montovanou chatu o rozměru cca 15x20 metrů nad zděnou
garáží a kotelnou. Při příjezdu jednotek byla celá budova v
plamenech.
Majitel si stihl z garáže vyvézt traktůrek a vynosit další stroje. Hasiči pak vynosili 4 kusy PB láhví a několik kanystrů. Jednu z láhví museli hasiči dlouho ochlazovat, ostatní nádoby byly prázdné. Hasiči nasadili veškeré síly a prostředky
nejen na likvidaci požáru, ale i ochranu okolí. Postupně rozebírali konstrukce a dohašovali jednotlivá ohniska.
Při požáru došlo k přehoření vodovodního potrubí.
Přívod vody nešel uzavřít, hlavní uzávěr zasypala suť. Na místo se dostavil správce vodovodní sítě, který
musel odpojit od vody část obce. Příčina vzniku požáru je v šetření. Požár napáchal škody předběžně za 1
milion korun.
Zasahující jednotky:
HZS Přeštice
JSDH Dobřany
JSDH Vstiš
Převzato ze stránek integrovaného záchranného sboru.

Hasiči děkují
Chtěli bychom poděkovat paní, která v neděli uklízela sama od sebe hrabáním větví u kontejnerů na odpad.
hasiči Vstiš

Zajímavosti z našeho kraje - Radyně
Královský hrad Radyně byl postaven ve 14. století za vlády českého krále a císaře Římské říše Karla
IV. Dnes již zřícenina hradu ve výši 569 m nad mořem vévodí širému okolí. Je typickou dominantou celého
Plzeňska. V českém prostředí se původní jméno „Karlskröne“ neujalo, a tak po smrti Karla IV. byl hrad nazýván Radyní podle jména kopce a buližníkové skály, na níž byl hrad vybudován. Dříve vedl vstup a vjezd
do hradu přes suchý obranný příkop po zvedacím mostě. Dále bylo severní nádvoří hradu s hospodářskými
budovami, chráněné hradbami a na konci byla čtyřhranná bašta. Přístup z jižní, západní a částečně i severní
strany ke hradu chránil obranný příkop hluboký 5 metrů a široký 9-12 metrů. Ochranu dalších částí nádvoří
tvořily čtyři brány s věžemi. Pod hrubou čtvercovou hradní věží byla vyhloubena hradní cisterna na dešťovou vodu, stékající ze střechy věže, která byla jediným zdrojem vody na hradě. Na místě dnešní betonové
lávky do hradu na severní straně hrubé věže býval další zvedací most, který obsluhoval dveřník ze své místnosti v prvém poschodí věže. Z lávky se vcházelo po několika schodech vstupní branou do sklepa paláce a
odtud po dřevěném schodišti do hrubé věže. Jako správci hradu - purkrabí byli dosazováni většinou příslušníci drobné šlechty z Plzeňska. Jejich povinností bylo sledovat a zajišťovat bezpečnost obchodní cesty z Norimberka přes Řezno do Prahy, vykonávat správu královského majetku v okolí, vykonávat soudní pravomoc
nad přímými poddanými panovníka. Posledním byl hejtman Racek, za jehož vlády, asi v polovině 16. století
hrad vyhořel.
Z vrcholu věže je krásný pohled na široké okolí. Na západě je vidět Plzeň, hrad Přimda, za dobré
viditelnosti Šumava, jihovýchodně zbytky hradu Vlčtejna, východně potom část střechy zámku Kozel. Na
sever pak Starý Plzenec, nad nímž se na pravém břehu Úslavy rozprostírá na kopci Hůrka s rotundou sv.
Petra a Pavla. Okolo Starého Plzence vede naučná stezka vybudovaná k 1000. výročí založení Staré Plzně.
Stezka prochází historickými místy i přírodními lokalitami, jako např. Černá stráň na Hůrce (složená z břidlice), Starý rybník v Sedlci, chráněný přírodní útvar Andrejšky a podobně.
Víte že?
• nadmořská výška podlahy sklepení je 566,69 m.n./m
• výška podlahy ochozu věže od podlahy sklepení je 21,18 m
• celková výška věže (uvnitř hradu) činí 22,13 m
• při výstupu na ochoz věže musíte zdolat 118 schodů
• průměrná tloušťka zdiva paláce / věže je 2,3 m / 2,45 m
• hloubka cisterny / nadmořská výška dna 11,6 m / 553,1 m n/m
• výška ochozu nad údolím řeky Úslavy ve St. Plzenci vede ve výšce 258 m
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Moudrost předků – pranostiky na březen
•
•
•
•
•

Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr břízy fouká.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.

•
•
•
•
•
•

Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Březen suchý, duben mikrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
Hřmí-li v březnu, tak také v červnu.
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích.
Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.

Pozvánky

Pozvánka na 4. Obecní bál
V sobotu 15. března 2014 od 20 hodin v Kulturním domě
Vstiš
Zastupitelé srdečně zvou mladé i starší na obecní bál. K tanci i
poslechu bude hrát výborný taneční orchestr KARAVEL.
Představí se také mažoretky z Přeštic a milované Dobřanské
bábinky.
Prodej vstupenek v ceně 100 Kč na OÚ a přímo v sále, rezervace na kultura@vstis.cz

Blahopřejeme
Během března oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Josef Kubela
Miroslav Simbartl
Růžena Bezděková

Rozloučení
V únoru nás ve věku 66 let opustila paní Jana Racková.

Z dění v obci obrazem

Proběhla
výroční
fotbalistů…..

schůze

našich

… brigáda hasičů – úklid obce ….

Kéž by všechny části naší obce
vydržely tak krásně uklizené po celý
rok!!!

Přejeme všem našim čtenářům
krásné jaro.

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 21. 3. 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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