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P á r sl ov ú v od em
Vstiš je poměrně malá vesnice, ale když se člověk zvenčí podívá na to, co se tu všecko děje, tak je
překvapen, jak bohatý kulturní, společenský i sportovní život tu vedeme. Minulý měsíc jsme měli možnost
shlédnout nově nastudované divadelní představení dobřanských ochotníků. Jak jiné je sejít se s partou přátel,
známých nebo i jen sousedů a skouknout veselé divadýlko hrané živými herci pobíhajícími pár metrů od vás
oproti dřepění před televizí, z kterého si stejně nepamatujete nic, jen to že už jste viděli to, na co koukáte. Jak
jiné je se domluvit s kámoškama, že byť na vesnický sál, dorazíte v gala a s klobouky na hlavě, než sedět u
telky v domácím a někdy už i v pyžamu. Jak jiné je se v přestávce zastavit pro čaj, pivko či víno a prohodit
při tom pár slov, než drtit u telky čipsy a zapíjet je kokakolou a zavrčet, když dojdou. Jak je příjemná procházka domů, při níž si přehráváte jednotlivé scény a cestou zdravíte sousedy, které potkáte, nebo se s nimi
rozcházíte před jejich domovem.
Jsem za tyto večery vděčná, pro to vše, čeho se člověku dostává, co je mu nabízeno. A nejen za tyto
večery, ale za každou takovou příležitost k setkávání a společnému prožívání. Díky dnes patří vlastně všem,
zúčastněnými herci a organizátory počínaje a diváky do sálu jen nakukujícími konče. Na shledanou příště :-)
Alena Tintěrová

Usnesení zastupitelstva obce ze 14. 4. 2014
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
329. podpis Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKOKOM, a.s., se sídlem Praha
330. podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha
332. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2013, tj. závěrečný účet Mikroregionu
Radbuza za rok 2013
333. bezúplatný převod pozemků p.č. 1994 původ PK o výměře 135 m2 a p.č. 2005/1 díl 2 původ
GP o výměře 20 552 m2 v obci a k.ú. Vstiš od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce
334. rozpočtové opatření č. 1/2014
335. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 2/2011, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Vstiš
336. poskytnutí příspěvku na činnost TJ Družstevník Vstiš na činnost ve výši 20 000,- Kč

ZO pověřuje:
331. svozovou firmu AVE Sběrné suroviny, a.s., se sídlem Plzeň, k plnění závazků ze Smlouvy o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha

Informace pro občany:
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V Česku se bude volit 21 poslanců z celkového počtu 751
evropských poslanců, které čeká pětiletý mandát (do roku 2019). Česko po volbách přijde oproti současnému
stavu, kdy má v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy budou počty
poslanců o něco sníženy (nyní má Evropský parlament 766 poslanců). Volebního klání se účastní rekordních
38 uskupení, o 5 více než při minulých volbách v roce 2009.
Původně se počítalo s termínem 5.– 8. června, avšak kvůli kolizi se svátkem Letnic, kdy bývají
v mnoha zemích Evropské unie prázdniny, byl termín přesunut do rozmezí 22.–25. května. V Česku se tradičně volí během pátku a soboty, volby tu tedy proběhnou 23. a 24. května. Začít sčítat odevzdané hlasy
mohou volební komisaři až po skončení všech evropských voleb, tedy až v neděli 25. května v deset hodin
večer. Pokud však projde novela volebního zákona, budou moci komisaři začít sčítat hlasy už hned po uzavření volebních místností, aby v okamžiku ukončení voleb, tedy 25. května večer, mohly být rovnou zveřejněny výsledky.
Je pouze jeden celorepublikový volební obvod, každá kandidující strana či hnutí proto podávala pro
celé Česko jedinou volební kandidátku. Tu musela odevzdat nejpozději 66 dní před volbami (18. března).
Ministerstvo vnitra 4. dubna rozhodlo o registraci či vyřazení každého z kandidátů. Osmého dubna státní
volební komise rozlosovala čísla pro volební lístky. Mandáty si rovnoměrně rozdělí ty strany, které přesáhnou 5% uzavírací volební klauzuli.
Aktivní volební právo (právo volit) mají kromě občanů České republiky starších 18 let i občané
ostatních členských zemí Evropské unie, pokud jsou v den voleb alespoň 45 dnů přihlášeni k trvalému či
přechodnému pobytu v České republice. Obdobně pasivní volební právo (právo být volen) mají kromě českých občanů starších 21 let i další občané Evropské unie, pokud jsou v den voleb alespoň 45 dnů přihlášeni
k trvalému či přechodnému pobytu v České republice. Čeští občané, kteří nemohou volit v místě svého bydliště, si mohou do 8. května požádat o volební průkaz, avšak volit české zástupce lze pouze na území Česka.
Zahraniční voliči, kteří mají zájem volit v Česku, se musí do 13. dubna zapsat na seznam voličů.
Převzato z internetu.

Kanalizace - Jak budovat přípojku
V souvislosti s hezkým počasím a také chutí našich občanů pustit se do práce se stále častěji setkáváme s
dotazy na naši nově budovanou kanalizaci. Nejčastěji se ptáte, kdy již budete moci začít kopat přípojky na
vašich pozemcích. Správný postup vám shrneme v následujících bodech.
Projekt: Samotnému kopání musí předcházet projektová činnost. Projekt zajišťuje obec. Projekt je taková kuchařka pro firmu nebo pracovníka, který bude práce provádět. Projektant již navštívil převážnou
část míst, kde budou přípojky kopány a projekty jsou již z 95% hotovy.
Stavební řízení: Po projektové činnosti je nutno projít schvalovacím procesem na stavebním úřadě. Ten
obnáší mimo jiné zajistit písemné souhlasy vlastníků všech dotčených pozemků a vyjádření všech správců sítí. Touto činností se aktuálně intenzíině zabýváme. Tato činnost je zdlouhavá a obnáší schůzky se
všemi vlastníky. Jakmile tyto souhlasy máme k dispozici, odevzdáváme projekty na stavební úřad, který
ve lhůtě cca 1 měsíc jednotlivé projekty schvaluje. Prvních 80 přípojek bude schváleno tento týden.

Právní stránka věci: Jakmile budeme mít k dispozici projekty, včetně stavebního souhlasu, budeme
kontaktovat jednotlivé budoucí uživatele za účelem podepsání smlouvy o připojení. Tato smlouva bude
obsahovat několik důležitých informací. Obec se touto smlouvou zaváže, že dotyčného odkanalizuje a
dovolí mu připojit se na nový kanalizační řad. Uživatel se zaváže, že se do domluveného data připojí a že
uhradí poplatek za připojení. Po podpisu tohoto dokumentu předá obec uživateli projekt, podle kterého
lze stavbu provést.
A můžeme začít kopat: Jakmile máme v ruce projekt, můžeme se pustit do práce. Ale pozor! Stavbu,
kterou vykopeme, musí před záhozem vidět zástupce firmy ČEVAK, který zkontroluje, zda byla stavba
zhotovena dle projektu. Tuto návštěvu nelze obcházet vyfotografováním stavby! Současně je potřeba mít
na zřeteli skutečnost, že každá přípojka musí mít revizní zprávu a tlakovou zkoušku. Zvažte prosím tedy,
zda budete kopat sami, či zadáte práce odborné firmě. Vzhledem k tomu, že hlavní kanalizační řad již
získal status předběžného užívání, bude možno takovouto přípojku již po schválení začít používat.
Důležitá upozornění:
Abych mohl do zhotovené přípojky pouštět splaškové vody, musí být splněny následující tři podmínky:
1. Mít podepsanou smlouvu o připojení s obcí.
2. Mít schválení firmy ČEVAK o odborném provedení díla.
3. Mít smlouvu s obcí o platbě stočného za splaškové vody.
Upozorňujeme občany, že není možné hlavní řad používat bez splnění předchozích tří podmínek, neboť je
nutno koordinovat množství obsahu v kanalizaci v souvislosti se spouštěním výtlakové stanice. Neoprávněné použití bude postihováno dle zákona o vodovodech a kanalizacích.
Po spuštění celé kanalizace budou probíhat kontroly, zda do kanalizace vtékají pouze odpadní vody. Dešťové vody do této kanalizace nelze pouštět!
A konečně kdy bude ta vhodná chvíle pro budování přípojky? Pro většinu uživatelů bude vše vyřízeno v
měsíci červenci.
Provozování kanalizace bude provádět obec Vstiš, odborné práce budou nasmlouvány s provozovatelem
vodovodu f. ČEVAK a. s.
Pro jakékoli dotazy volejte kdykoli: 602 569 570 - Libor Oplt

Ochranné očkování psů proti vzteklině
Povinnému očkování podléhají všichni psi starší 6 měsíců bez ohledu na to, zda u nich bylo očkování prováděno v loňském roce.
Chovatel je povinen zajistit očkování všech svých zvířat a poskytnout při tom pracovníkům veterinární služby potřebnou pomoc. Náklady vakcinace hradí majitel psa (cena vakcinace 100 Kč za psa).
Nepředvedení zvířat k povinnému očkování bude posuzováno podle zákona č. 166/99 Sb. a obecně právních
předpisů upravujících povinnost chovatelů zvířat při předcházení nákazám nebo bude-li se jednat o trestný
čin podle § 191 trestního zákona č. 65/94 Sb.

V obci Vstiš proběhne vakcinace ve středu 14. 5. 2014 od 18:45-19 hodin
na tradičním místě u váhy.

Západočeské komunální služby - Nabídka občanům
na sběr nebezpečných odpadů
Váš obecní úřad ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň – jih a společností Západočeské komunální
služby a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.
Přijímány budou následující druhy odpadů :
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
Lednice, sporáky, bojlery
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Brzdové a nemrznoucí kapaliny
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikáliePneumatiky – osobní bez disků
Sběrné místo: OBECNÍ ÚŘAD VSTIŠ (PROSTRANSTVÍ ZA VRATY)
Odvoz odpadu bude probíhat v pátek 30.5.2014
Odložení odpadu pouze ve středu 28.5.2014 OD 17 DO 19 HODIN
Žádáme občany, aby odpad neukládali na jiná stanoviště.
Další informace poskytne váš obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle
377 152 150.

ŠKOLA (naši prvňáčci)
Tato partička holek je poslední z celkem jedenácti prvňáčků, které jsem vám v průběhu volebního
období představil. Pan Príhoda mi vždy s fotoaparátem dělá předvoj, takže rodiče ani děti nejsou vystrašeni,
kdo se to k nim žene.
Mezi kapkami deště jsem jako správný zajíc prokličkoval k Madayům. Moniku podvečerní návštěva
nepřekvapila. Číst fakt umí, vyzkoušel jsem ji a promenádu se školní brašnou na zádech zvládla taky dobře.
Od Madayů je to jen za roh k Samcům. Šárka byla doma a hrála si s Anežkou. Bylo po dešti a tak jsme se
usadili do křesílek na zahradě. A tady jsou stručné odpovědi jinak upovídaných holek Moniky Madayové,
Šárky Samcové a Anežky Knorové. Nástup do 1. třídy mají v pondělí 1. září.
Kterou knížku máš nejraději ?
MM: Tu o Barbíně, chodím taky do knihovny.
ŠS: Čtyřlístek a Fifinku
.
AK: Čtyřlístek a Bobíka.
Co už umíš?
MM: Jezdit na kole, trochu plavat a číst.
ŠS: Louskat prsty a jezdit na kole.
AK: Plavat a taky louskat prsty jako Šárka.
Na co se těšíš ve škole?
MM: Na výtvarku.
ŠS: Na vyučování a přestávky a matiku.
AK: Na češtinu a matiku.
Čím chceš být?

Šárka

MM: Zpěvačkou a modelkou.
ŠS: Chci opravovat a prodávat auta a taky být
zpěvačkou.
AK: Zpěvačkou.
Kdo je Tvoje největší kamarádka?
MM: Lada ze školky.
ŠS: Anežka a Kája.
AK: Baruška ze školky.

Otázky kladl Zdeněk Zajíc
Monika

Anežka

Malá vzpomínka na divadlo
V sobotu 12. dubna jsme v hojném počtu 51 diváků přivítali na našich divadelních prknech již potřetí
divadelní spolek Rozmarýn z Dobřan. Pro letošní rok si připravili komedii Joan Shirley Vražda sexem. Tato
vtipně napsaná hra, jejíž námět není vůbec odtržen od reality života, plně rezonuje celým souborem, kdy na
všech účinkujících vidíte radost z hraní. Jsou to přece ochotníci, kteří hrají s radostí a ochotně a zadarmo.
Dík patří i všem návštěvníkům, kteří bouřlivě reagovali na vtipné repliky herců. Děkuji paní Šurkové
za bezplatný pronájem sálu a panu Kubaňovi za výbornou pizzu pro vylosovaného návštěvníka. Děkuji dámskému kloboukovému klubu Vstiš za předvedení nových modelů klobouků speciálně připravených pro toto
představení.
Na podzim pro Vás připravíme další divadelní představení.

Z. Zajíc

Pamětihodnosti našeho kraje – zámek Nebílovy
Zámek Nebílovy je barokní zámek, který se nachází ve stejnojmenné obci 16 km jižně od Plzně.
Zámek v dnešní podobě byl postaven v letech 1706 až 1719 na půdorysu dvou proti sobě obrácených písmen
U. Na místě zámku stávala dříve renesanční tvrz. Historie zámku je spojena se jménem hraběte Adama Jindřicha ze Steinau, což byl významný válečník 2. poloviny 17. století, který vtiskl zámku jeho dnešní podobu.
V lednu 1705 zakoupil panství Nebílovy, Chlumčany a Žinkovy. V roce 1706 začal podle plánů rakouského
císařského architekta Johanna Lukase von Hildebrandta stavět v Nebílovech zámek, ve kterém se rozhodl
strávit své stáří. Stavbu provedl plzeňský architekt a stavitel Jakub Auguston mladší. Dokončení stavby se
však Adam Jindřich už nedožil, protože zemřel 31. října 1712. Panství zdědila jeho dcera Marie Terezie,
provdaná za Františka Václava z Vrtby, která panství prodala rodu Černínů.
Stavbu zámku před rokem 1720 dokončila Antonie
Černínová z Chudenic v podobě dvou křídel ve tvaru
podkov propojených po stranách arkádovými chodbami s
plochými terasami s balustrádami. V předním, menším
křídle s hodinovou věží jsou situovány obytné místnosti, v
zadním, větším křídle pak místnosti reprezentační, včetně
velkého tanečního sálu a kaple sv. Antonína. Na východní
straně navazoval na zámek hospodářský dvůr, ze západu
přiléhala zahrada s fontánou a se třemi pavilonky v ohradní
zdi.
V roce 1816 celé panství včetně zámku zdědili
Valdštejnové, kteří ale zámek neobývali. Sloužil pouze k hospodářským účelům, interiéry chátraly a spojovací arkádová křídla zcela zanikla. V roce 1919 byl areál zabrán v rámci pozemkové reformy a v roce 1924
rozdělen mezi členy sadařského družstva a místní obyvatele. V roce 1967 získal zámek, který byl
v dezolátním stavu, československý stát a od roku 1968 byly prováděny záchranné práce. V roce 1992 byl
zámek předán obci Nebílovy. Poprvé v historii byl zpřístupněn veřejnosti v roce 1998, avšak opět v rukou
státu a ve správě Památkového ústavu v Plzni.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Malá pozvánka:
Zveme na koncert přední české houslové virtuózky Gabriely Demeterové a klavíristy Luďka Šabaky k Slavnostnímu otevření restaurovaného zázraku - nástěnných a nástropních maleb nebílovského tanečního sálu.
Koncert proběhne za osobní účasti restaurátorů a dalších čestných hostí.
Datum konání: neděle 4. 5. 2014 začátek od 19:00 v barokním sále zámku Nebílovy.

Zprávy z fotbalu
Jarní fotbalová sezóna je již v plném běhu. Naše „Áčko“ bojuje o udržení ve skupině III. třídy. Zatím
se to daří střídavě. Špatné výsledky střídají dobré. Možná by pomohla lepší příprava na utkání, co se týče
ponocování před utkáním. Jinak se dá říci, že máme perspektivní mladý tým, který by to mohl dotáhnout
výše.
Přípravka se rozdělila na mladší a starší.
Mladší se učí základy, jako je třeba práce s míčem,
starší spíše než se soupeři bojuje s nedostatkem
spoluhráčů. Bohužel, i když se u nás nějaké děti
objeví, nemají zájem o pohyb na hřišti. Děkujeme za
sponzorování pohostinství „Kubaň“ a paní Liškové.
Stará garda zajíždí v pátek do Spáleného
Poříčí. Naše řady rozšířili hráči z Dobřan, kde gardu
nepřihlásili. Také díky tomu výsledky vypadají
mnohem lépe.
Děkujeme fanouškům a Obecnímu úřadu Vstiš za
celkovou podporu našeho sportu.
Jan Kraus

Pozvání – pletení z pedigu
V sobotu 3. května 2014 se koná od 14 hodin v Centru volného času pletení z pedigu. Srdečně zve Monika
Kydlíčková.

Blahopřejeme
Během května oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Vlasta Štáfová
Jindřiška Hřebcová
Jan Kuncl

V dubnu jsme s gratulací navštívili paní Blaženu Krausovou.

Rozloučení
V minulých dnech jsme se rozloučili s paní Annou Ježkovou.

Z dění v obci obrazem
Malá vzpomínka na velikonoce – řehtači…

… velikonoční bohoslužba …

…. ochutnávka velikonoční nádivky…

… vítězové…

… Fichtl Cup 2014 …
… zrekonstruované hasičské auto…

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 19. května 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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