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P á r sl ov ú v od em
Ačkoli se nám počasí snaží v posledních dnech dokázat, že léto ještě zdaleka není minulostí
(tropické teploty připomínají spíše červenec, než konec srpna), prázdniny se nezadržitelně blíží ke
svému závěru. A ať se to dětem či mládeži líbí nebo ne, příští týden nás čeká první zářijový den a
s ním i nový školní rok. Do té doby se toho dá ale ještě hodně stihnout. I ve Vstiši máme na příští
dny velké plány.
Hned tuto sobotu, tedy 25. srpna se koná již tradiční Bubules, který je určen nejen našim
nejmenším. I dospělí se při něm mohou krásně pobavit. Pozvánku i s programem naleznete na jiném
místě našeho Zpravodaje. A o týden později nás čeká každoroční pouť se vším všudy. Zájemcům o
výstavu v místní kapli (která v rámci pouťových oslav proběhne v sobotu 1.9. a v neděli 2.9. vždy
od 13:30 do 15:30 hodin). Všichni jistě víte, že tentokrát uvidíte fotografie, jejichž námětem je
místní květena (jak bylo již v minulých číslech avizováno, téma výstavy zní „Vstiš rozkvetlá“).
A po pouti čekají celou naši obec velké změny. Po letech plánování a snahy začneme konečně s budováním kanalizace. To s sebou samozřejmě přinese na nějakou dobu drobná omezení,
která nám všem trochu znepříjemní život. Ale vzhledem k tomu, jaké výhody nám kanalizace přinese, jsou to jistě omezení snesitelná a přijatelná. Prosíme Vás proto všechny o pochopení, toleranci a
přiměřenou spolupráci. Největším zásahem do běžného života obce budou jistě výkopové práce,
které mohou dočasně omezit a znepříjemnit provoz na silnicích. Firma, která stavbu bude provádět,
ale slíbila, že se bude snažit pracovat co nejrychleji a tak, aby způsobené komplikace byly co nejmenší. O všem se Vás samozřejmě budeme snažit průběžně informovat. Všechny domy také
v blízké době navštíví projektant, který s Vámi bude projednávat jednotlivé přípojky ke každému
konkrétnímu obydlí. Podrobnosti se dozvíte včas – budeme o nich informovat jednak ve Zpravodaji,
sledujte ale prosím průběžně i vývěsku Obecního úřadu. Připravujeme také veřejné jednání v KD i
se zástupci firem zúčastňujících se této velké akce.
Kromě kanalizace nás čeká ještě dokončení nového dětského hřiště, které bude umístěno
na zahradě za Obecním úřadem. To, že jsme na hřiště obdrželi dotaci, jsme již psali v minulém čísle. Děti i jejich rodiče se tedy mohou v brzké době těšit na nové možnosti trávení volného času.
Věříme, že hřiště bude všem sloužit k maximální spokojenosti. Když bude potřeba, určitě i Vy
všichni, kteří plánujete hřiště navštěvovat, přiložíte ruku k dílu.
Co nejkrásnější konec prázdnin všem občanům a úspěšný start do nového školního roku dětem a
učitelům přeje jménem obecního zastupitelstva Eva Navrátilová.

U s n e s e n í z a s t u p it e ls t v a o b c e z 1 8 . 7 . 2 0 1 2
ZO schvaluje:
184. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – BP Stavby
CZ s.r.o. – 30 935 809 Kč včetně DPH pro realizaci akce „Kanalizace obce Vstiš – napojení na ČOV
města Dobřany“
185. paušální částku ve výši 5 000,- Kč za dům a 10 000,- Kč za bytové domy s č.p. 60, 142, 143, 68 a
78 v k.ú. v obci Vstiš jako úhradu za zhotovení projektu a za získání územního souhlasu, jakož i refundaci nákladů obce s realizací dohody o připojení na kanalizaci odpadních vod a o zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku a souhlas
s umístěním přípojky na pozemku s možností požádání o splátkový kalendář.
186. jednání p. Zajíce se společností Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Tišnov
ohledně dodání herních prvků pro dětské hřiště

Nejnovější zprávy o výstavbě kanalizace
V období dubna až července 2012 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby: „Výstavba splaškové kanalizace v obci Vstiš a výstavba napojení kanalizace do Čistírny odpadních vod
Dobřany“. Dle výběrového řízení, které pro obec uskutečnila STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. České
Budějovice, zvítězila firma: BP STAVBY CZ s.r.o., (V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina) v čele
s jednatelem Ing. Pavlem Boukalem.
Dne 13. 8. 2012 proběhlo předání staveniště za účasti zástupců firmy, obce a technického
dozoru stavby a zároveň koordinátora BOZP, kterým je (rovněž na základě výběrového řízení) Ing.
Tomáš Honéger (Dobrovského 1551/19, 320 00 Plzeň).
Termín výstavby kanalizace a přivaděče do ČOV Dobřany je od září 2012 do konce roku
2013, kdy bude stavba kompletně dokončena a předána obci a zároveň správci kanalizace, a
to firmě ČEVAK a.s.
Stavba je rozdělena do dvou hlavních částí:
1. výstavba přivaděče kanalizace z obce Vstiš do Čistírny odpadních vod Dobřany
2. výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek v obci Vstiš
Výstavba přivaděče proběhne během podzimu 2012. V období let 2012 a 2013 bude na přivaděči prováděna výstavba technologického zázemí pro možnost přečerpávání splašků do ČOV
Dobřany.
Výstavba kanalizace a přípojek v obci bude probíhat po etapách od místa čistírny odpadních
vod v obci (místo u Dnešického potoka pod kaplí) a dále směrem k návsi, podél obecního úřadu a
postupně dál ke hřišti. Výstavba bude probíhat tak, že do 15. 12. 2012 bude prováděn výkop a pokládka na hlavním řadu v silnici, kterou vlastní „Správa a údržba silnic“. Potom budou práce na
hlavním řadu z důvodu zimní přestávky pro údržbu silnic přerušeny. Pokračovat budou dle povolení
„Správy a údržby silnic“ od 1. 4. 2013. Práce, výkopy a pokládka kanalizace na místních komunikacích (které jsou v majetku obce) budou realizovány plynule bez přestávky, jen s ohledem na počasí v zimních měsících. Průběžně během této výstavby budou také probíhat (dle postupu prací)
rovněž jednání se všemi vlastníky nemovitostí a budou s nimi řešeny přípojky od nemovitostí do
řadu kanalizace. Na základě pohovoru s každým vlastníkem nemovitosti a šetření na místě přípojky
provede Ing. Tomáš Honéger vypracování projektové dokumentace přípojky a vše projedná na stavebním úřadě MěÚ Dobřany. Poté se přípojky vybudují od vedení kanalizace na hranici pozemku a

předají se vlastníkům nemovitostí (včetně projektové dokumentace přípojky) za úplatu stanovenou
zastupitelstvem obce (viz zápis z jednání zastupitelstva).
Předaná projektová dokumentace bude řešit celou přípojku – tedy od vedení kanalizace až
po napojení v objektu nemovitosti. Firma BP STAVBY CZ s.r.o. ale vybuduje přípojku pouze
k hranici pozemku. Provedení přípojky od hranice pozemku do nemovitosti bude v kompetenci
každého jednotlivého vlastníka domu. Bude se tedy moci rozhodnout, zda realizaci provede firma
BP STAVBY CZ s.r.o. nebo jiná firma, kterou si sám vybere.
Ing. T. Honéger

Na tomto snímku je Ing. Tomáš Honéger, který bude obcházet Vaše domácnosti. Fotografii otiskujeme proto, abyste se jej nebáli a nebo (v horším případě) nebyli oklamáni nějakým podvodníkem. Bude-li to v našich silách, pokusíme se ale zajistit, aby s ním chodil i někdo ze zastupitelů.

Připravujeme na září
Protože se v obci bude nyní pohybovat spousta cizích lidí, plánujeme (nejen) pro seniory besedu s
nprap. Ivanou Telekešovou, DiS, příslušnicí Policie ČR z Plzně, která bude s občany besedovat o
tom, jak co nejvíce snížit rizika při případné návštěvě podvodníků nebo jiných nekalých živlů. Termín zatím neznáme, včas jej ale oznámíme. Sledujte prosím vývěsku OÚ, akci ohlásíme i místním
rozhlasem.

Básnička na září
Tiché odpoledne
Bohumil Reynek

Hedvábné slunce svítí,
řídké zářijové kvítí
se na mne dívá

je vás už tolik málo
tichému hoří, jež dalo
jeseně slast mi už v mládí…“

tráva a zlatistá slída;
úsměvy jim odpovídá
má duše živá:

Ruka má po srdci sahá,
nabravši hrst plnou blaha
modravé bodláky hladí,

„Podzimní meze milé,
nadešla naše chvíle,
teď nejvíc máme se rádi;

řebříčky, doušky mateří spěchá, než v srdci se zešeří…

Dětské hřiště
Slabým hlasem volám „sláva“! Máme dotaci, máme vybranou firmu, ale nemáme dobrovolníky na
pomocné práce. Podmínky dotace stanovují, že obec musí část prací zajistit dobrovolnou prací občanů. Prvními dobrovolníky, kteří se již pustili do práce, jsou Roman Krejčí, Petr Maday a Aleš
Valenta. To je vše.
Silnějším hlasem volám proto o pomoc rodiče a jejich školou povinné děti. Vaše budoucí hřiště potřebuje Vaši pomoc!
V sobotu 25. srpna od 9 hodin proběhne brigáda na čištění střešní krytiny zahradního domku za
Obecním úřadem. Zájemci nechť si vezmou špachtli a pracovní rukavice. Nebojte se, na oběd už
budete zase doma.
Zdeněk Zajíc

Připravujeme na září:
2. ročník přeborů mládeže v plavání, skocích do vody a potápění za poklady.
Současná nedobrá kvalita vody na Kotynce zatím neumožňuje uspořádání přeborů. Neklesáme ale
na mysli a s optimismem čekáme na zlepšení stavu.
Zdeněk Zajíc

Pár postřehů starostky
Článek o volném stání aut při hlavní silnici v obci zvířil Vaši ať kladnou či zápornou diskuzi. Chci
poděkovat všem, kteří se nad touto problematikou alespoň zamysleli, ale hlavně těm, kteří dokonce
pro zlepšení současného stavu něco udělali. Věřte nebo ne, ale v naší republice jsou převážně obce,
kde téměř auta nevidíte. S manželem trávíme dovolenou na kolech. Pěkně pomalu projíždíme naše
opravdu hezké vesničky a já hledám inspiraci pro svoji práci. Dříve jsem se zájmem pozorovala
budovy škol, abych nabrala co nejvíce námětů na vylepšení té naší, v současnosti mě zajímá celkový pohled na obce, drobné vychytávky, zajímavosti, …
Letos mě překvapila rozhledna v úplně rovinatém kraji. U obce Hrubý Jeseník stojí v polích
rozhledna Romanka se zajímavým
výhledem do širokého okolí.
V nedaleké obci Loučeň je zase
krásný zámek s Labyrintáriem
v zahradě. Pro děti úžasné místo na
hraní po celé odpoledne. Škoda, že
je to od nás dost daleko. Udělat
alespoň jeden labyrint také u nás
pro naše děti ale není špatný nápad
– určitě by šlo o zajímavý prvek do
dětského hřiště.
V chatové oblasti u Berouna mě dále potěšila nástěnka tamních
osadníků, kde velkými písmeny bylo: BRIGÁDA 11.8. a 25.8. Hned
mně naskočila v paměti reklama na svoz železa. Čím bychom zaspávali
dobu, kdybychom opět začali svolávat brigády i u nás? Dnes téměř vše, co se v obci dělá, se platí.

Já si vzpomínám na doby, kdy byly v módě „akce Z“, a kolik jsme toho dobrovolně a zadarmo vykonali. I když to bylo možná v něčem poplatné době, něco to mělo do sebe. Nebylo by podle mne
špatné alespoň zčásti se k tomu vrátit, hlavně teď v době výstavby kanalizace a dětského hřiště.
S potěšením jsem také zjistila, že nejsme jediná obec, která chrání zeleň většími kameny.
Totéž již před lety udělali zastupitelé v obci Tetín u Berouna. A když to funguje jinde, může tomu
tak být i u nás.
M. Beštová

N ěk te ří v ý z n a m n í Č eši n a ro z en í v z á ří
Antonín Leopold Dvořák

(8. září 1841 Nelahozeves – 1. května 1904 Praha)
byl jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů všech dob a je světově
nejproslulejším a nejhranějším českým skladatelem vůbec. Jeho symfonické opusy
patří ke světové špičce a jsou obvyklou součástí všech významnějších přehlídek
symfonické hudby. Síla jeho melodické invence uchvacuje dodnes odborníky i laiky a
brala dech i skladatelovým současníkům (je znám Brahmsův výrok: „Dvořákova
témata pro vedlejší myšlenky by mně docela stačila i na myšlenky hlavní…“).
Proslavil se svými symfonickými díly a velkými vokálně-instrumentálními skladbami,
neméně však i koncertními skladbami a operami. Jedná se o čelního světového
představitele tzv. klasicistně-romantické syntézy. Za zmínku jistě stojí i to, že první skladba, která zazněla po
přistání na Měsíci, byla Novosvětská symfonie. V roce 1901 se stal profesorem na pražské konzervatoři, kde
vychoval řadu významných českých skladatelů. Antonín Dvořák zemřel po pěti týdnech nemoci na srdeční
selhání. Stalo se tak 1. května 1904 ve 12 hodin. 5. května byl pohřben na Vyšehradském hřbitově. Zanechal
po sobě mnoho nedokončených prací.

Petr Haničinec (15. září 1930 Pardubice – 7. listopadu 2007 Bratronice) byl český herec. Po studiích na
DAMU rok působil ve Východočeském divadle v Pardubicích, dva roky v armádním Divadle E. F. Buriana v
Praze na Poříčí, šest let v Divadle S. K. Neumanna v Praze-Libni a od roku 1962 více jak 30 let ve Vinohradském divadle v Praze. V roce 1995 byl účastníkem těžké dopravní nehody na dálnici D1, po zotavení
vystupoval v Divadle Na Fidlovačce v Praze-Nuslích. Při vystoupení v roce 2001 prodělal cévní mozkovou
příhodu, lékařům se podařilo včasným zákrokem její následky odvrátit. Haničinec
se však stáhl do ústraní a zbytek života prožil ve svém domě v Bratronicích, kde
7. listopadu 2007 ve věku 77 let podlehl rakovině. Byl považován za vynikajícího
herce charakterních mužů, výborného dabéra (poručík Columbo a římský císař
Claudius v britském televizním seriálu Já Claudius) a muž s velkým osobním
charizma. Byl čtyřikrát ženatý. První manželkou byla herečka Štěpánka Haničincová, rozená Hubáčková, s kterou měl dceru Alexandru. Druhou manželkou byla
herečka Marie Kyselková, představitelka hlavní role ve filmu Princezna se zlatou
hvězdou, s níž měl syna Ondřeje. Třetí manželkou byla rozhlasová moderátorka
Eva Kopecká, čtvrtou zlatnice Radmila Pleskotová.
Petr Čepek

(16. září 1940, Praha–Radlice – 20. září 1994, Vrchlabí) byl český divadelní
a filmový herec. Vystudoval gymnázium a v roce 1958 byl přijat na DAMU, do ročníku
profesora Miloše Nedbala. Mezi jeho spolužáky patřili např. Ladislav Mrkvička, Josef
Abrhám, Marie Málková, Jiří Krampol nebo Jana Drbohlavová. Po ukončení DAMU,
odešel do ostravského Divadla Petra Bezruče, kde působil do roku 1965. V tomto roce se s
několika kolegy a režisérem Janem Kačerem přesunul do Prahy a stal se členem souboru
nově vznikajícího Činohernímu klubu, kde působil až do své smrti, podílel se zde na vzniku
mnoha slavných představení. Počátkem devadesátých let učil herectví na DAMU, v ročníku s Věrou
Galatíkovou a Jaroslavem Vostrým. V roce 1994 mu byla udělena in memoriam Český lev za dvojroli ve

Švankmajerově filmu Lekce Faust. Zemřel 20. září 1994, v nemocnici ve Vrchlabí. Je pohřben na hřbitově v
Dolní Kalné.

Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová, (* 21. září 1902 Praha – † 9. listopadu
1980 Paříž) byla česko-francouzská malířka, jedna z představitelek evropského
surrealismu. Toyen je významnou osobností české kultury, ačkoliv většinu života
prožila v Paříži. Patří mezi nevýznamnější a nejsvobodnější tvůrčí osobnosti umělecké
avantgardy na počátku 20. století. Narodila se 21. září 1902 v Praze. O Toyenině
dětství a dospívání je toho známo málo, „třebaže žila se svou starší sestrou na
Smíchově, prohlašovala, že žádnou rodinu nikdy neměla a nemá“. V 16 letech odešla
z domova a živila se na Žižkově jako dělnice při výrobě mýdla. V letech 1919-1922
studovala na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní malbu u prof. Emanuela Dítěte. Velmi významné se
pro ni stalo celoživotní přátelství s malířem, spisovatelem a fotografem Jindřichem Štyrským (1899 - 1942).
Roku 1925 odjeli společně do Paříže, kde následujícího roku vyhlásili vlastní směr – artificialismus, který
představoval originální alternativu k surrealismu a abstrakci. Na jaře roku 1947 spolu se surrealistickým
básníkem Jindřichem Heislerem (1914 - 1953), kterého za války ukrývala před nacisty, opustila
Československo v předtuše blížícího se komunistického puče. Odstěhovala veškeré své dílo a odjela do
Paříže již natrvalo.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Z d ra v o t n ic k é o k é n k o – p rv n í p o m o c p ři o t ra v á c h
Otrava je chorobný stav vyvolaný přítomností jedu v organismu. Může k ní dojít úmyslně nebo
náhodně. Mezi ty úmyslné patří zejména sebevražedné pokusy, velmi často pouze demonstračního charakteru. Není bez zajímavosti, že tento druh otravy tvoří naprostou většinu všech otrav (až 90 %), průměrný věk
otrávených činí 25 let. Nejčastějšími použitými prostředky jsou běžné léky (zvláště na spaní) velmi často v
kombinaci s alkoholem.
Náhodných otrav je ve srovnání s těmi úmyslnými naprosté minimum. Nejohroženější jsou děti od
jednoho do pěti let, které často konzumují nalezené léky (většinou je zamění za bonbóny), kosmetické přípravky nebo čisticí prostředky. Pokud tedy máte doma malé dítě, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a nebezpečné věci pečlivě schovávat mimo jejich dosah. Dospělí se nejčastěji náhodně otráví při nedostateč-

ném dodržování bezpečnostních pravidel při práci s nebezpečnými látkami (například hnojivy
v zemědělství nebo jedovatými plyny při průmyslové výrobě). Rizikové je rovněž nalévání různých
chemikálií do lahví od nápojů. K záměně pak může dojít velmi snadno. Pokud už tedy použijete
například obal od limonády na skladování ředidla, sundejte raději etiketu a láhev výrazně označte.
Ale ani pak není rozumné ji nechávat uskladněnou ve spíži nebo na kuchyňské lince. V tomto případě totiž víc než jinde platí, že prevence je rozhodně účinnější, než řešení následků. Navíc je třeba
mít na paměti, že otrava může končit smrtí nebo trvalými zdravotními následky.
Každoročně se vyskytují i otravy zplodinami při hoření, nejčastější je otrava oxidem uhelnatým,
která má též nejvíce smrtelných následků. Příčinou je většinou vadná karma nebo plynový kotel. Je třeba
proto pravidelně dávat tyto přístroje kontrolovat odborníky. Nezanedbatelné riziko představuje i otrava jídlem či pitím - zejména jedovatými houbami nebo nevhodně skladovaným jídlem, často s výrazně překročenou dobou minimální trvanlivosti. A na závěr jedna perlička. Není to žádný vtip, ale existuje i otrava vodou.
Ačkoli se to může zdát jako nesmysl, je to velmi závažný život ohrožující stav, který může vzniknout, pokud
člověk vypije během krátké doby velké množství čisté vody (například několik litrů během hodiny). Organismus si s takovým množství vody nedokáže poradit a dojde k narušení rovnováhy minerálů v těle. Následně dochází k otoku mozku s bezvědomím, a pokud není včas poskytnuta adekvátní pomoc, končí smrtí.

Z toho plyne, že nic se nemá přehánět, a to ani pití vody.
První pomoc při otravě:
• Pokud je to možné, přerušit působení jedu (především se jedná o přivedení čerstvého vzduchu při
otravě plynem).

•
•
•
•

Zvracení má vysoká rizika (například vdechnutí zvratků, které je velmi nebezpečné) a je proto lepší
jej nevyvolávat!!!
U kontaktních jedů (například různých chemikálií) je žádoucí odstranění oděvu a omytí kůže nebo
sliznic (výplach oka).
Pokusit se zjistit příčinu otravy a případně zajistit vzorek (obal, zbytky smaženice …).
Přivolat lékařskou pomoc (volat linku 155 nebo 112). Pokud není stav tak závažný, je možno dopravit pacienta do nejbližšího zdravotnického zařízení svépomocí.

Další postup už je v režii lékařů. Žádná otrava by se rozhodně neměla podcenit, protože riziko trvalého poškození zdraví a celoživotních následků je opravdu velmi vysoké.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Fotbalová sezóna 2012 – 2013 začíná!
Po loňské, vcelku úspěšné sezóně, začínají nové mistrovské zápasy. Po slušné letní přípravě začíná
naše „Áčko“ 1. září od 16:00 hodin proti Ptenínu. Po vzorné reprezentaci nám činovníci svazu sami nabídli,
že můžeme domácí mistrovská utkání odehrát o sobotách. Rádi jsme tuto nabídku přijali. Jako novinka bude,
že mužstva umístěná pod 6. místem budou přeřazena do nově založené IV. třídy.
Začíná také přípravka – první dvojzápas sehrají děti ve středu 5. září v Chlumčanech a hned poté
v pátek doma se Stodem.
„Stará garda“ začne přípravným zápasem už v pátek 24. srpna od 17:30 v Chotěšově a za týden zajíždí k mistrovskému zápasu do Žinkov (hrát se bude od 18 hodin).
J. Kraus
Mistrovská utkání Vstiš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vstiš – Ptenín
Dobřany – Vstiš
VOLNO
Mantov – Vstiš
Vstiš – Záluží
Radkovice – Vstiš
Vstiš – Merklín
Vstiš – Hradec B
Soběkury – Vstiš
Vstiš – Líšiná
Dnešice – Vstiš

1. 9. 2012 (sobota)
8. 9. 2012 (sobota)

16:00 hod.
17:00 hod.

23. 9. 2012 (neděle)
29. 9. 2012 (sobota)
7. 10. 2012 (neděle)
13. 10. 2012 (sobota)
20. 10. 2012 (sobota)
28. 10. 2012 (neděle)
3. 11. 2012 (sobota)
11. 11. 2012 (neděle)

16:30 hod.
16:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
14:30 hod.
14:00 hod.
14:00 hod.

Mistrovská utkání – přípravka Vstiš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Chlumčany – Vstiš
Vstiš – Stod
Chotěšov – Vstiš
Vstiš – Dobřany
Merklín – Vstiš
Vstiš – Chlumčany
Stod – Vstiš
Vstiš – Chotěšov
Dobřany – Vstiš
Vstiš – Merklín

5. 9. 2012 (středa)
7. 9. 2012 (pátek)
14. 9. 2012 (pátek)
21. 9. 2012 (pátek)
28. 9.2012 (pátek)
5. 10. 2012 (pátek)
12. 10. 2012 (pátek)
19. 10. 2012 (pátek)
26. 10. 2012 (středa)
2. 11. 2012 (pátek)

16:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
17:00 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.
16:30 hod.

Stále bojujeme s vodou
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí „na záchraně“ našeho sportovního areálu, co se týče zalévání a
dopravy vody. Bez Vás bychom měli místo trávníku „betonové“ hřiště. Ještě jednou dík. Věříme, že snad
najdeme řešení pomocí vrtu studny.
J. Kraus

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval místním hasičům za pomoc při řešení velkého problému, který jsme měli
již opakovaně v bytovkách s odpady. Velký dík patří i panu Hamrlemu. Jsem moc rád, že v naší obci tito lidé
jsou.
J. Príhoda

Další poděkování
Chtěli bychom moc poděkovat Obecnímu úřadu Vstiš za pokácení stromů, které byly na pozemcích, sousedících s našimi pozemky. Jednalo se
o staré přerostlé a proschlé olše, které byly velkým nebezpečím pro nás i
naše majetky. Velice děkujeme.
Blažena Krejčová

Z černé kroniky…
Horká vlna zaplavila celou Evropu, na mnoha místech propukly požáry. I ve Vstiši hořelo. V pondělí 20. srpna, kolem 16. hodiny se rozezvučela siréna na bývalé škole. Za několik minut už houkala
za vsí požární auta z Dobřan, Chlumčan a Přeštic. Naši dobrovolní hasiči samozřejmě nescházeli.
Požár se rychle šířil od vysoké trávy mezi lipovou alejí po strništi směrem k „volšinkám“. Naštěstí
jej včas objevili Opltovi a zavolali tísňovou linku 150. Včasným zásahem nevznikla velká škoda.
Snad se ohořelé lípy vzpamatují.
Ale před týdnem jsme sirénu také slyšeli. Tentokrát hořelo auto u "Bejčí rokle". Co předcházelo
tomuto požáru, se uvádí ve Zpravodaji Policie ČR:
Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
zení cizí věci
Krumpáčem na kapotu

Poško-

Včera uniformovaní muži zákona sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 25 letému muži z
Plzně. Okolo patnácté hodiny si totiž řešil dle všeho své spory po svém. V jedné malé obci u Dobřan vyhledal zaparkovaný vůz tovární značky Alfa Romeo a svým doneseným krumpáčem udeřil do
kapoty vozu. Škodu majitel vyčíslil na sedm tisíc korun. Policisté všechny okolnosti případu prošetřují.
nprap. Ivana Telekešová, DiS.

14. srpna 2012

Zveme Vás do divadla: A. P. Čechov - RACEK
V sobotu 29. září 2012 pořádáme zájezd do Prahy do Stavovského divadla na divadelní hru Racek
klasického ruského autora Antona Pavloviče Čechova. Představení se koná od 19 hodin. Z naší obce
bude vypraven autobus. Cena za jednu osobu je 585 Kč (z toho je 310 Kč vstupenka a 275 Kč autobus). Pokud by byl mezi občany zájem, je možno objednat i prohlídku divadla (cena je 120 Kč za
osobu). Vstupenky lze zakoupit u paní Košanové na Obecním úřadě do 14.9.2012. Svůj zájem
prosím hlaste co nejdříve (případnou prohlídku divadla je totiž třeba včas objednat). Doufáme, že
tento termín bude vyhovovat více milovníkům kultury, než termín jarní (tehdy jsme do divadla nakonec vyrazily pouze čtyři).
Informace o divadelním přestavení (převzato ze stránek divadla)
Racek (komedie o čtyřech dějstvích)
Hrají: Taťjana Medvecká, František Němec, Jan Hájek, David Prachař, Ladislav Mrkvička,
Magdaléna Borová, Lucie Žáčková, Saša Rašilov, Johanna Tesařová, Alexej Pyško
Celý svět je naruby a vzhůru nohama. Skoro každý něco hledá, protože mu cosi chybí. Treplev miluje Ninu, ta se zamiluje do Trigorina. Máša nešťastně miluje Trepleva, ale vezme si Medveděnka.
Polina miluje Dorna, ale žije s Šamrajevem. Arkadinová miluje sebe, ale žije s Trigorinem. Dvě
vyhaslé hvězdy spojuje sebeláska. Cit, láska se stávají v Rackovi pouze trapným nedorozuměním. A
do toho všeho kroužící rackové, kteří vyvolávají tíseň. Šelestící listí, padající ze stromů nakonec
všechny zasype jak hlína na hrobě. Choroby duše jsou jen těžko léčitelné. Pasivita člověka ničí. Je
potřeba něco udělat.
To platilo před sto lety stejně, jako dnes. Ale co? Změnit divadlo, svět? Věčně nesplnitelná touha
křičí v každém myslícím člověku. Řešení neexistuje. Nebo existuje, ale stává se jen gestem. Změním svět tím, že zastřelím racka… Nebo sebe?

Výsledková listina VII. Memoriálu Zdeňka Lehkého konaného dne 30.6.2012 ve Vstiši
Muži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lasselsberger
Červený Újezd
Dnešice 2
Oplot
Chlumčany
Stod
Dnešice 1
Vstiš
Černotín
Soběkury
Dobřany

Ženy:
1. Oplot
2. Červený Újezd
3. Chlumčany

Děti:
1. Chlumčany 1
2. Chlumčany 2
3. Vstiš
4. Červený Újezd

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů
si Vás dovoluje pozvat na
Den otevřených dveří
v místní Hasičské zbrojnici,
který se koná 2. září 2012
od 13,00 do 15,30hod.

Pouťová výstava v kapli
„Vstiš rozkvetlá“
1. a 2. 9. 2012 od 13: 30 do 15: 30
Vstupné dobrovolné.

Expressive touch dance
Od září 2012 každé úterý od 19 hodin tělocvična bývalé ZŠ Vstiš.
Začínáme 4.9.2012!!!
„Zbav se rutiny a přidej se k párty!“
Těší se na vás Bára
www. expressivedance.websnadno.cz

„Škola zad“
Na září se připravuje cvičení „Škola zad“ s prvky jógy a pilates pod vedením fyzioterapeutky, paní Drahomíry Kastnerové. Při cvičení se budou používat míče, destičky aj.
Cvičení bude probíhat 1 x týdně ve 12 lekcích. Cena 50,- Kč/hodina, platba celého kurzu předem ve výši
600,- Kč na první hodině.
Přihlášky podávejte v Centru volného času u p. Kydlíčkové do 21.9.2012. První hodina cvičení začíná ve
středu 26.9.2012 od 19 hodin.
V případě malého zájmu se kurz neuskuteční.

B la h o p ř e je m e
Během září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Pavel Šedina
Ján Rusnák
Dagmar Šlaufová

V minulých dnech jsme s gratulací navštívili paní Beštovou a paní Havlíčkovou.

Z dění v obci obrazem

… letní koncert v kapli…

„To bylo lepší než televize.“
S těmito slovy odcházela jedna
z návštěvnic koncertu po jeho
skončení.

... turnaj ve volejbalu…

… účastníci „Mistrovství světa v prší“…

… šťastný vítěz…

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 20. 9. 2012. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na Bayerce.
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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