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P á r sl ov ú v od em
„… Je to marný, je to marný, je to marný…“
říká jedna za postav oblíbeného českého filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ v rámci instruování svých zaměstnanců, aby nebrali úplatky. Mě se ovšem tato slova derou na jazyk ve zcela jiné souvislosti. Opakovaně
jsme na stránkách Zpravodaje všechny nabádali k dodržování pravidel bezpečného pohybu na našich veřejných komunikacích, ale „je to marný, je to marný, je to marný…“ Relativně teplé počasí nastupujícího jara
vylákalo na silnice davy cyklistů, rovněž chodců se vyrojilo o něco víc a spolu s tím se opět naplno ukazuje,
že zájem o bezpečnost svou i jiných mírně řečeno pokulhává. Cítím tedy potřebu se k tomuto tématu znovu
vrátit, protože opakovaní je matka moudrosti a jak praví jedno staré přísloví „kapka vody hloubí kámen nikoli silou, ale vytrvalostí“.
Pokud člověk usedá za volant auta nebo na motocykl, je si vědom, že se v tomto okamžiku stává účastníkem silničního provozu a musí dodržovat platné předpisy. Pokud tak neučiní, hrozí mu pokuta, ztráta bodů
a v konečném důsledku i možnost odebrání řidičského průkazu. Netvrdím, že všichni řidiči dodržují pravidla
a předpisy, pokud je ale překračují, činí tak zpravidla s plným vědomím a vědí, že musí počítat s případnými
následky. Někteří chodci a cyklisté (a není jich bohužel právě málo), jako by si ale vůbec neuvědomovali, že
pravidla silničního provozu platí i pro ně. I jako chodec nebo cyklista mohu být pokutován. To je ale dle
mého soudu to nejmenší. Riziko zranění, zmrzačení nebo či dokonce ztráty života je při nezodpovědném se
pohybování po silnici bohužel obrovské. A uvědomme si prosím, že naše zbytečné riskování a bezohlednost
mohou zničit život i někomu, kdo byl jenom ve špatnou dobu na špatném místě. V naší zemi je bohužel takový dost hloupý zvyk, že veškerá vina se automaticky háže na řidiče motorového vozidla. Vždyť i titulky
v novinách mají většinou podobu „Řidič srazil chodce“ a podobně. Nepamatuji si, že bych kdy viděla titulek
„Nezodpovědný chodec ohrozil řidiče“. A přitom řidič vozidla je v tom často zcela nevině. Je mu to ale málo
platné. Pokud se něco takového stane, čeká ho vyloženě peklo. Už samotné policejní vyšetřování po dopravní nehodě je velmi traumatizující záležitost a to nemluvím o výčitkách svědomí, že jsem někomu, byť nechtěně a nezaviněně ublížil. Vidina chodce či cyklisty, který (přestože vlastní hloupostí a díky vlastní chybě)
skončil pod koly vozu, může takovéhoto řidiče pronásledovat až do konce života. A ještě musí poslouchat
hloupé řeči různých „chytráků“, kteří tvrdí, že řidič má vždy a vše předvídat. Dost často jej čeká navíc i soud
a popotahování po úřadech. Asi nikdo z nás by to nechtěl zažít. Proto prosím začněme všichni používat mozek a dělejme všechno proto, aby se podobných incidentů stávalo co nejméně. Přestaňme podléhat bludu, že
nám se nemůže nic stát a bezpečnost na silnicích musí zajistit jen a pouze řidiči motorových vozidel. Vždyť
to přece není tak složité pochopit a řídit se několika málo pravidly, která si nyní opět zopakujme:
• Jízdní kolo musí být vybaveno odrazkami, bílým světlem vpředu a červeným světlem vzadu. Světla
musí být zapnutá i při jízdě během dne.
• Na kole se jezdí při pravé krajnici, nikoli prostředkem silnice.
• Jedou-li spolu dva nebo více cyklistů, musí jet za sebou, nikoli vedle sebe.
• Pokud na kole měníme směr jízdy, je třeba dát o tom znamení paží – řidič nedokáže sám předvídat, že
jste se právě rozhodli odbočit například doleva a hodláte mu zkřížit dráhu.

•
•
•
•
•
•

•

Na kole není dobré jezdit v tmavém oblečení. Používejte jasné barvy a nejlépe reflexní prvky (reflexní
páska či vesta se dá pořídit za pár korun).
Při jízdě na kole používejte ochrannou helmu.
Pokud jste chodec, tam, kde je to možné, používejte chodníky.
Pokud jdete po silnici, choďte VLEVO (pouze velké skupiny chodců jdou po pravé straně vozovky).
Při snížené viditelnosti noste na oblečení i jako chodec reflexní prvky a pokud možno, používejte také
baterku nebo jiný zdroj světla.
NEOSVĚTLENÝ CHODEC ČI CYKLISTA V TMAVÉM OBLEČENÍ BEZ REFLEXNÍCH
PRVKŮ NENÍ ZA TMY A ZA ŠERA VIDĚT ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SVÍTÍ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ!!!
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPLATÍ, ŽE POKUD JÁ VIDÍM AUTO, ŘIDIČ VIDÍ MNĚ!!!
Krásné jaro a pohyb po našich silnicích bez nehod přeje všem zodpovědným účastníkům silničního provozu
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 3. 2014
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO bere na vědomí:
326. podrobný rozpis rozpočtu – výdajových položek na rok 2014
327. informaci starosty města Dobřany o navýšení kapacity MŠ s přednostním umístěním pro děti
s trvalým pobytem v Dobřanech a v obcích, které mají uzavřen smluvní vztah
ZO schvaluje:
324. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu se společností ČEZ Distrubuce, a.s., se sídlem Děčín, č. smlouvy IV-12-0008841/1
týkající se distribučního zařízení „Vstiš, p.č. 1865/76 - kNN“ na pozemku p.č. 1865/1
325. podpis kupní smlouvy č. 9414000532/179418 se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem
Ústí nad Labem, týkající úplatného převodu plynárenského zařízení zrealizovaného v rámci
stavby „STL plynovod + přípojky pro 17RD“ za cenu 523 325,- Kč včetně DPH
326. převod výsledku hospodaření obce za rok 2013 na účet 432 ve výši 556 511,60 Kč
328. pod podmínkou získání dotace z ROP Jihozápad realizaci projektu „Rekonstrukce místních
komunikací ve Vstiši“ a vyčlenění prostředků pro průběžné financování projektu z rozpočtu obce
v příslušném rozpočtovém období do výše 22 500 000,- Kč

Sběr použitých oděvů a textilních materiálů
Obec Vstiš ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravuje pro naše občany umístění kontejneru na sběr použitých oděvů a textilních materiálů. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a
textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích
plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. V roce 2013 firma odvezla a zpracovala cca 1300
tun textilního odpadu. Tento odpad by pravděpodobně jinak skončil na skládce nebo v některé ze
spaloven. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Chceme být nápomocní především regionálním sdružením a menším charitativním organizacím.
Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v naší obci.

Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL a obsahuje návod k použití a popis, co
do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do
tohoto speciálního kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových
tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.
Do kontejneru patří:
•
•
•
•
•
•
•
•

veškeré nepotřebné ošacení
ložní prádlo
záclony
bytové textilie
ručníky
ubrusy
párovaná nositelná obuv
funkční hračky

Do těchto kontejnerů nepatří:
•
•
•
•
•
•
•

koberce
matrace
molitan
stany
spací pytle
netextilní materiály
výrazně znečištěné a mokré textilie

Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
O umístění kontejneru vás budeme včas informovat.

Velikonoční okénko – Jidáš Iškariotský
Ač se to možná na první pohled nezdá, Jidáš k Velikonocům neodmyslitelně patří. Dalo by se dokonce říct, že nebýt Jidáše, nebylo by Velikonoc. Kdo to ale onen Jidáš, jehož jméno se stalo synonymem
pro zrádce, vlastně vůbec byl. A přišel ke své špatné pověsti právem?
Jidáš Iškariotský byl jedním z 12 původních apoštolů Ježíše Krista, který svého mistra zradil
a umožnil jeho zatčení. V biblických textech je tedy líčen jako záporná postava. Některé pozdější náboženské texty už ho ale tak zcela jednoznačně nevnímají. Proč ale Ježíše zradil? Tato otázka je předmětem různých hypotéz. Někteří poukazují na faktor jeho lačnosti po penězích, jiní zastávají vysvětlení, že Jidáš byl
snad zklamán tím, že Ježíš nezařadil do svého plánu politicko-vojenské osvobození své země. Evangelijní
texty však ve skutečnosti kladou důraz na další aspekt: Jan výslovně praví, že „ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil“ (Jan 13, 2); podobně píše Lukáš: „Tu vstoupil satan do
Jidáše zvaného Iškaritský, který byl z počtu Dvanácti“ (Lk 22, 3). Tímto způsobem jsou překročeny historické motivace a událost se vysvětluje na základě osobní odpovědnosti Jidáše, který podlehl pokušení Zlého.
Jeho zrada ale zůstává v každém případě tajemstvím.
Stejně tajemnou zůstává i jeho postava, kolem které existuje mnoho smyšlenek a teorií. Nejextrémnější z nich zastávají názor, že nikdy neexistoval, a že do evangelijního příběhu byl zařazen
z „dramaturgických“ důvodů případně jako pokus svést vinu za ukřižování Ježíše na Židy v době, kdy raná
církev už nepodnikala misii mezi vyznavači judaismu, a naopak se snažila usmířit si římskou moc. Postava
Jidáše se ve středověké Evropě stala ztělesněním všech Židů a příběh Jidášovy zrady se stal jedním ze
zdrojů křesťanského antijudaismu a pronásledování Židů.

Ale ať už byly motivy jeho činu jakékoli, výčitky svědomí jej nakonec dohnaly
k sebevraždě. Rozhodně to tedy nebyl psychopat bez skrupulí a evidentně všeho litoval. V každém
případě patří mezi ty, kdož významně ovlivnili chod dějin. Naše společnost stojí na křesťanských
základech a nebýt Jidáše, nebyl by Ježíš ukřižován, nevznikla by církev a křesťanství by se nezačalo šířit do světa. Takže padouch, nebo hrdina? Kdo ví. Ale co v životě je černobílé?
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Malé ohlédnutí za obecním bálem
Když v únoru 2011 paní starostka
zahajovala 1. Obecní ples, věřili jsme, že v
obci zakládáme novou tradici. Pro letošní ples
jsem vybral taneční orchestr Karavel s cílem
předvést klasickou taneční kapelu, která svoji
repertoárovou šíří zaujme jak tanečníky, tak
posluchače. Bezprostřední ohlasy od
přítomných v sále se pohybovaly od podtržené
jedničky do pětky.
Program zahájily mažoretky ZUŠ z Přeštic, které
předvedly své umění při vystoupení s hůlkou a
pompomem. Věrnými průvodci všech obecních bálů byly
Dobřanské bábinky, které svoji neutuchající vitalitu a
nadšení pro tanec a zpěv předvádí již 10 let.

Milou tradicí se stalo i poděkování osobnostem,
které se ve svém volném čase snaží dělat pro obec
spoustu užitečné práce. Letos byli oceněni tito naši spoluobčané:
• paní Lenka Hrubá za šití a přípravu pohádkových postaviček i kulis
• pan Jan Kraus za udržování a rozvoj tělovýchovné činnosti v obci - hlavně fotbalu
• místní hasiči za rychlé zásahy i úpravy obce
Všem ještě jednou za jejich obětavou práci mnohokrát
děkujeme. A aby naše poděkování bylo úplné, sluší se
poděkovat i sponzorům. Obecní bál letos podpořili:
• V-Farma Vstiš
• Autoopravna Kraus
• Autoopravna Šafránek
• Sdružení rybářů
• Nguyen Duc Trung
• Alena Tintěrová
• Monika Kydlíčková
Z. Zajíc

Cyklotoulky v televizi
Upozorňujeme, že Česká televize bude v nejbližších dnech na programu ČT sport vysílat Cyklotoulky, ve
kterých je propagován Mikroregion Radbuza, jehož jsme součástí (a Vstiš bude i ukázána). Premiéra bude
odvysílána v sobotu 29. března v 15:20. Reprízy pak budou na stejném programu v následujících termínech:
•
•
•

neděle 30. 3 .2014 v 6:00
pondělí 31. 3. 2014 v 5:10 a v 12:50
středa 2. 4. 2014 v 11:55

Upozorňujeme ale, že vysílací časy se mohou změnit z důvodu prodloužení některých živě vysílaných sportovních přenosů.

Pozvánka do knihovny
Naše knihovnice paní Procáková zve srdečně všechny čtenáře v pátek 4. 4. 2014 do místní knihovny ve
Vstiši, kde se koná od 18.00 do 21.00 hodin VEČER S ANDERSENEM. Přijďte se něco zajímavého dozvědět a strávit příjemný večer.

Divadlo přijede v sobotu 12. dubna
do KD ve Vstiši
Od 18 hodin jste srdečně zváni na nové představení divadelního spolku Rozmarýn z Dobřan.
Komedie Vražda sexem se odehrává ve staré dobré Anglii na počátku uvolněných šedesátých let 20. století.
Vypráví příběh ženy, která dovolila svému muži rok nepracovat, aby se pokusil naplnit své umělecké ambice. Jak už to bývá, vše je stále složitější, padají střechy budov, ženy v okolí touží po netradičních porodech,
bohatých manželích, Řecku, shrnovacích závěsech i senzačním odhalení. Muži jsou vesměs taženi na vařené
nudli svých bláhových představ, výčitek svědomí i pohodlného strachu vzepřít se partnerčině autoritě. Anglická dramatička Joan Shirley hodila jmenované příměsi do mixéru, hercům se z toho koktejlu trochu točí
hlava a Vy se snad bude bavit.
Vstupné dobrovolné, hraje se bez přestávky (aby lidi neutekli) 90 minut.
Z. Zajíc

Pozvánka - velikonoční bohoslužba
Ekumenická velikonoční bohoslužba se uskuteční v sobotu 19. dubna 2014 od 18 hodin v kapli. Již tradičně ji povede bývalá farářka Církve Československé husitské Alena Tintěrová. Přijďte si připomenout pravý
smysl Velikonoc. Zváni jsou všichni.

Pozvánka – degustace velikonoční nádivky
V neděli 20. dubna 2014 se koná od 13.00 hodin v Hasičské zbrojnici degustace velikonoční nádivky o
Pohár starostky obce. Své vzorky doneste do 13:00 hodin do zasedací místnosti v této budově.
Srdečně zvou pořadatelé - SDH Vstiš.
Občerstvení na místě zajištěno.

Plánujeme – pouťová výstava
Zastupitelstvo obce vyhlašuje témata pouťové výstavy pro rok 2014, a těmi jsou tentokrát:
• „Můj nejlepší pěstitelský úspěch“
• „Můj nejlepší chovatelský úspěch“
Vystavovány budou fotografie a výpěstky, bude možné i přivést svého zvířecího mazlíčka. Podrobnosti budou včas upřesněny.

Reklamní sdělení – kanalizační přípojky
Firma Lukáš Jindra nabízí položení kanalizace včetně výkopových prací a tlakové zkoušky.
Mobilní telefon: 739 024 735

Firma STRABAG a.s. nabízí vybudování kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích.
Cena za 1 m kanalizační přípojky v trávníku
Cena za revizní šachtu DN 400/150

1 650 Kč
2 930 Kč

Poznámka: Cena nezahrnuje demontáž a znovuosazení zpevněného povrchu (zámková dlažba, beton atd.). V případě
zájmu bude každá přípojka řešena individuálně se stavbyvedoucím.

Kontakt: 377 832 811

Hostinec na Bayerce
Dovolujeme si Vás informovat, že v Hostinci na Bayerce pečeme výbornou domácí PIZZU.
PIZZU pečeme jen z čerstvých surovin.
PIZZU si můžete vychutnat přímo u nás nebo Vám ji zabalíme do krabičky.
Pečeme 11 druhů PIZZY, které najdete na našich stránkách www.na-bayerce.webnode.cz
Těší se na Vás s pozdravem HOSTINEC NA BAYERCE

Nabídka na rozbor vody
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří Plzeň,
oznamuje občanům, že připravilo cenově výhodnou AKCI - Informativní rozbor vody.
Dále nabízí analýzu odpadních vod, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
Podrobnosti naleznete na vývěsce Obecního úřadu.

Blahopřejeme
Během dubna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Petra Klůsová
Blažena Krausová
Marie Nováková
Josef Davídek
Věra Skýpalová

Rozloučení
V minulých dnech nás navždy opustil pan Josef Kubela.

Z dění v obci obrazem
1. března vtrhnul do Vstiše masopustní průvod…

…. letos bylo k vidění více než 40 masek…
Poznámka: Masky děkují za pohoštění a peněžní dary, které byly využity na pořádání dětského maškarního plesu…

… který se uskutečnil o týden později v KD…

Ve čtvrtek 20. března 2014 se ve Vstiši konalo Shromáždění zástupců obcí Mikroregionu
Radbuza v nově zrekonstruovaném salonku
KD.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 18.4.2014 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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