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P o s le d n íc h p á r s lo v ú v o d e m
Protože čas plyne opravdu neúprosným tempem, nastal opět čas bilancovat. Volební období stávajícího zastupitelstva za několik málo dnů skončí a ve dnech 10. a 11. října nás čekají nové volby. Velmi nás
proto mrzí, že o práci pro obec neprojevil nikdo další z občanů zájem. Kritizovat v hospodě nebo někde
v kuloárech je poměrně snadné, když ovšem přijde na lámání chleba a je potřeba přiložit ruku k dílu, najednou se nikdo nemá k činu. Vzhledem k tomu, že zvláště v poslední době zaznívala na naši adresu kritika
(zejména v souvislosti s výstavbou kanalizace), čekali jsme, že se najde spousta zájemců, kteří by nám chtěli
předvést, jak danou práci odvádět lépe, než jsme to dělali my. Velmi nepříjemné pro nás proto bylo zjištění,
že kromě současných zastupitelů a dvou dalších odvážlivců, se nikdo kandidovat nerozhodl. Existují podle
mého názoru pouze dvě vysvětlení. Buď jsou občané s naším působením v zastupitelstvu tak spokojeni, že si
nepřejí změnu, nebo je jim to, co se děje ve Vstiši úplně jedno. A pak je tu pochopitelně možnost třetí,
ovšem nikterak povzbudivá – jsou mezi námi zřejmě i občané, které sice dění v obci zajímá, nejsou ale
ochotni se vzdát svého pohodlí, investovat do práce pro ostatní svůj čas a energii a nést kůži na trh. Nechci
pochopitelně nikomu sahat do svědomí, ale každý z nás si musí položit otázku, které tvrzení se týká právě
jeho. Dění v obci ale zřejmě hodně dobře odráží i celkovou náladu ve společnosti. Spousta občanů volby
ignoruje, a pak jenom nadává, jak to ti, kteří byli zvoleni, dělají špatně. Odvahu, nebo chuť něco změnit, ale
bohužel nemají. Ale jak praví staré české přísloví, „každý svého štěstí strůjcem“.
Navzdory všem kritikům a škarohlídům se domnívám, že současné zastupitelstvo toho pro obec udělalo poměrně dost. Nebylo, pravda, všechno vždycky dokonalé, odvedená práce je ale vidět. Po letech snažení se nám podařilo získat dotaci na kanalizaci a započali jsme s její výstavbou – letos byl zkolaudován hlavní
řad do Dobřan a nyní probíhá postupné připojování jednotlivých nemovitostí. Kanalizace je pro obec obrovským přínosem a díky ní bude náš další život podstatně pohodlnější a navíc šetrnější k životnímu prostředí,
které musíme zachovat i pro naše potomky. Nemůžeme přece žít dle hesla „po nás potopa“. A ačkoli jsme
díky stavebním pracím museli (a občas stále ještě musíme) čelit různým omezením a snášet nepohodlí (například horší stav silnic), určitě to všechno stálo za to. Dobudování kanalizace je taky hlavním důvodem,
proč se všichni stávající zastupitelé rozhodli znovu kandidovat – od rozdělané práce se přece neodchází a
rádi bychom projekt kanalizace dotáhli do zdárného konce. Dalším významným počinem bylo vybudování
dětského hřiště, které ocení zejména naši nejmenší a jejich rodiče. Byla rovněž opravena kaplička a byly
pořízeny nové lavice. Vzhledem k tomu, jak významná je kaplička pro kulturní život obce, rozhodně to nebyla zbytečná investice. A v neposlední řadě je nutno zmínit i fakt, že obec podpořila přebudování hasičské
zbrojnice. Není zde pochopitelně možné vyjmenovat všechno, co se povedlo, nepopíráme ani, že ne vše jsme
zvládli podle vlastních představ. Rozhodně se ale za své působení v zastupitelstvu nemusíme stydět. Mrzí
nás ale, že jsme od občanů dostávali velmi málo podnětů a zpětných vazeb. Určitě by se nám pracovalo lépe
a rovněž by se předešlo spoustě zbytečných dohadů a nedorozumění. Ale třeba se zablýskne na lepší časy a
spolupráce občanů s jejich zastupiteli se zlepší. A je úplně jedno, zda jimi budeme my, stávající zastupitelé,
nebo někdo jiný.

V každém případě děkujeme všem občanům, kteří nám drželi palce, chodili za námi s nápady a připomínkami a podporovali nás v našem snažení. Věřte, nikdy není snadné zavděčit se všem. Co tedy říci závěrem – milá Vstiši, přejeme Ti všechno dobré a hodně štěstí.
Jménem odstupujícího zastupitelstva Eva Navrátilová

Závěrečné slovo starostky
Máme za sebou velmi těžké volební období. Kanalizace zaměstnala více či méně všechny zastupitele. Během uplynulých čtyř let byli vytíženi opravdu všichni zastupitelé. Na obecní úřad chodili nejen na pracovní a veřejná zasedání, ale kdykoli bylo třeba. Na každé mé zavolání SOS se vždy někdo objevil, pokud to
jeho pracovní vytížení dovolilo. Pravou rukou mi byli po celou dobu místostarosta Jiří Duchek a Jana Košanová . Komu se poštěstí mít dvě pravé ruce? I ostatní zastupitelé, jak na počátku slibovali, mě nenechali
nikdy ve „štychu“. Za to všem patří moje velké poděkování.
A co jsme za ty čtyři roky „stačili“ v obci udělat? Rozjela se velká akce Kanalizace. Zvláště pro nás
nezkušené v činnosti úřadů to byl nelehký úkol. Komplikace tuto akci provázely téměř od začátku. Nejhorší
chvíle asi byla v době, kdy jsme zjistili, že pan Honéger neplní své povinnosti a na projekty, které už měl
odevzdat, ani nesáhl. V té době se práce kolem kanalizace ujal pan Libor Oplt a pomáhal mu i pan Jaroslav
Kleisner. Děkuji oběma. Odkanalizování obce začalo fungovat a postupně občané napojují své nemovitosti.
Snažili jsme se zvelebit i obecní majetek. „Oblékli“ jsme obecní úřad do nového kabátu. Za budovou na zahradě vyrostlo pod „taktovkou“ pana Zdeňka Zajíce nové dětské hřiště. V sousedství jsme na budově Centra
volného času nechali vyměnit okna i dveře. Nová okna i dveře zdobí také kulturní dům. Ani kapli jsme v
opravách obecního majetku nevynechali. Na této budově jsou rovněž nová okna a dveře. Změnilo se i vybavení – dřevěné lavice, stolek a pultík. V neposlední řadě jsme zhodnotili i požární zbrojnici přístavbou, která
není využívána jen místními hasiči, zastupitelstvem,ale i jinými složkami. Pečovali jsme o zeleň. Dosadili
jsme lípy při polní cestě k Novému rybníku. U nádrže na návsi přibylo několik stromků. Sekání trávy v obci
je také na dobré úrovni. Se zakoupením auta Ford Transit se zlepšil i odvoz posekané trávy. Kamera na sloupu na černotínské cestě zatím plní svoji úlohu. Od té doby, co tam je, jsme nemuseli likvidovat nedovoleně
odložený odpad. Ale černé skládky jsou v okolí na různých jiných nových místech stále. Zvláště stavební
odpad. Dlouho jsme usilovali také o vyčištění potoka. Příslib máme na tento podzim. Snad to vyjde. V neposlední řadě musím poděkovat i vedoucí redakční rady Vstišského zpravodaje paní Evě Navrátilové, neboť
„naše noviny“ vznikaly především její zásluhou.
Zastupitelé byli vděčni za trvalý zájem alespoň dvou našich občanů o dění v obci. Děkujeme panu
Václavu Faltýnovi a panu Jozefu Príhodovi za věrnost.
Někteří z nás už nechtěli pokračovat v práci na úřadu. Chtěli dát příležitost jiným, možná lepším,
výkonnějším, schopnějším. Věřili jsme, že v obci je jich dost. Přesto se ozval hlas, který nabádal k dokončení rozdělané práce. Další argument k sestavení kandidátky byl nenechat obec spadnout pod Dobřany, kdyby
se náhodou nikdo jiný nenašel. Stalo se. Jiná kandidátka nebyla k danému dni podána. Proč? V obci lidé
nemají zájem o podílení se na rozvoji obce? Tomu se mi věřit nechce. Žije mezi námi mnoho schopných.
Přála bych obci Vstiš, aby se jich do spolupráce s budoucími zastupiteli zapojilo co nejvíce. Jak se říká: „Více hlav více ví.“
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 15. 9. 2014
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
519. zápisy kontrolního výboru za 1. a 2. čtvrtletí 2014
ZO schvaluje:
492. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Ladislavem Fodorem a Radkou Fodorovou, oba bytem Vstiš
188, umístění přípojky na stp.č. 372 a p.č. 806/17 v obci a k.ú. Vstiš

493. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Vladislavem Duchkem, bytem Vodní Újezd 11, umístění
přípojky na stp.č. 382 a p.č. 806/15 v obci a k.ú. Vstiš
494. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Petrem Hajšmanem, bytem Vstiš 184, umístění přípojky na
stp.č. 363 a p.č. 806/14 v obci a k.ú. Vstiš
495. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Josefem Kozlerem, bytem Toskánská 2497, Hostivice, umístění přípojky na stp.č. 365 a p.č. 806/21 v obci a k.ú. Vstiš
496. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Ing. Evou Úblovou, bytem Vstiš 191, umístění přípojky na
stp.č. 379 a p.č. 806/13 v obci a k.ú. Vstiš
497. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Ing. Zuzanou Pilařovou, bytem Vstiš 187, umístění přípojky
na stp.č. 371 a p.č. 806/11 v obci a k.ú. Vstiš
498. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Bohuslavem Faflíkem a Ivanou Faflíkovou, oba bytem Sousedská 854/3, Plzeň, umístění přípojky na p.č. 806/9 v obci a k.ú. Vstiš
499. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s MUDr. Evou Navrátilovou, bytem Vstiš 180, umístění přípojky na stp.č. 364 a p.č. 806/19 v obci a k.ú. Vstiš
500. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Ladislavem Krčálem a Ilonou Krčálovou, oba bytem Vstiš
179, umístění přípojky na stp.č. 366 a p.č. 806/23 v obci a k.ú. Vstiš
501. ZO schvaluje uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o
smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Vladimírem Veselým a Jitkou Veselou, oba bytem Vstiš 186,
umístění přípojky na stp.č. 374 a p.č. 806/18 v obci a k.ú. Vstiš
502. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Bohumilem Adamcem, bytem Gerská 1235/10, Plzeň-Bolevec k pozemku p.č. 1151 GP v k.ú. Vstiš
dle geom.plánu č. 477-37/2014
503. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Ing. Jaroslavem Bendou, bytem Husova 983, Přestice k pozemkům p.č. 1086/2 díl 1 GP, 1089/1 GP,
1194 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
504. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Josefem Bendou, bytem Luční 605, Chotěšov k pozemkům p.č. 1094 GP, 1097 GP, 1117 GP, 1200
GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
505. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Annou Potůčkovou, bytem Studená 13 a společností BIOPALIVO s.r.o., se sídlem Vstiš 157
k pozemkům p.č. 1170 GP, 1171 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
506. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Alenou Kledrovcovou, bytem Vstiš 142 k pozemkům p.č. 1156 GP, 1195 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
507. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Bernardem Lainkou, bytem Pěčnov 3 k pozemkům p.č. 1060 díl 1 GP, 1060 díl 2 GP, 1063/1 GP,
1066/1 GP, 1078/1 díl 1 GP, 1081/2 GP, 1083/1 GP 1086/2 díl 2 GP, v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 47637/2014
508. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Václavem Maškem a Romanou Maškovou, oba bytem Chlumčanská 992, Dobřany k pozemkům p.č.
1181 GP, 1186 GP, 1189 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
509. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Jaromírem Papežem, bytem Tyršova 89, Dobřany k pozemku p.č. 897 PK v k.ú. Vstiš dle geom.plánu
č. 476-37/2014
510. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností Plzeňská Farma s.r.o., se sídlem Zlatá stezka 138, Prachatice k pozemkům p.č. 1163 PK,
1212 díl 1 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 476-37/2014

511. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene se Zdeňkem Pokorným, bytem Lipová 153, Dobřany k pozemkům p.č. 1049 GP, 10050 GP v k.ú. Vstiš
dle geom.plánu č. 476-37/2014
512. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností V-FARMA s.r.o., se sídlem Mládežnická 3061/6, Praha-Záběhlice k pozemkům p.č.
899/1 GP, 1177 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 476-37/2014
513. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s Lubomírou Baborovskou, bytem Sedlecko 35, Bušovice, společností V-FARMA s.r.o., se sídlem
Mládežnická 3061/6, Praha-Záběhlice a Marií Vlasákovou, bytem Kosmonautů 193, Pardubice-Polabiny
k pozemku p.č. 1117 PK v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 476-37/2014
514. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s ČR – Statním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 k pozemkům p.č.
1072/1 GP, 1072/3 GP, 1075/2 GP, 1078/1 díl 2 GP, 1122 GP, 1203 GP, 1212 díl 2 GP, 1212 díl 3 GP v k.ú.
Vstiš dle geom.plánu č. 476-37/2014
515. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží, Praha 2
k pozemkům p.č. 2005/1 díl2 GP, 1213 GP, 1228 díl 2 GP, 2008/1 PK v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 47637/2014
516. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží, Praha 2
k pozemkům p.č. 2005/1 díl2 GP v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 477-37/2014
517. Z důvodu vypořádání majetkových vztahů při realizaci kanalizace ZO schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Plzeňská Farma s.r.o., se sídlem Zlatá
stezka 138, Prachatice k pozemkům p.č. 1161 PK v k.ú. Vstiš dle geom.plánu č. 47737/2014
518. ZO schvaluje podpis smlouvy o obstarání dílčích provozních činností, spojených
s provozem kanalizace ve zkušebním provozu obce Vstiš se společností ČEVAK a.s., se
sídlem Severní 8/2264, České Budějovice
520. stočné pro obec Vstiš ve výši 30,06 Kč/ m3 vč. DPH

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že ve čtvrtek 9. 10. 2014 od 10:00 do 12:00 hodin bude v obci
Vstiš, místní část celá náves, přerušena dodávka elektrické energie.
Přerušení dodávky elektřiny proběhne v souladu s ustanovením §25, odst. 3, písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6,
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, popř. v jeho ochranném pásmu (tj. oprav, rekonstrukce, údržby a revizí).
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste provedli potřebná opatření, a zamezili tak případným škodám na
zařízení a majetku. Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně dlouhou dobu. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím, žádáme Vás proto o dodržení všech zásad bezpečnosti.
V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší poruchové lince 840 850 860, která je k dispozici 24
hodin denně, 7 dnů v týdnu.
Děkujeme Vám za pochopení.

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 náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Brzdové a nemrznoucí kapaliny
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
Pneumatiky – osobní bez disků

Ostatní odpad jako je azbest, nákl. pneu, objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.) nejsou
v seznamu sbíraných odpadů.
Sběrné místo: OBECNÍ ÚŘAD VSTIŠ (PROSTRANSTVÍ ZA VRATY)
Odvoz odpadu bude probíhat v pátek 24.10.2014
Odložení odpadu pouze ve středu 22.10.2014
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.

Pozvánka na výlet
Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 25. října 2014 výlet do Prahy. První zastávka bude na Zličíně u obchodního domu IKEA. Druhá zastávka je u Technického muzea, kde vystoupí všichni. Kdo bude chtít, půjde
do Technického muzea, o dva bloky vedle se nachází Zemědělské muzeum, je ale i možnost jen tak se projít
Prahou.
Cena za autobus je 150 Kč na osobu. Odjezd je stanoven na 8:00 hodin od kulturního domu ve Vstiši. Vstup
do muzea si hradí každý sám. Přihlásit se můžete na obecním úřadě, nejpozději do 20. října.
Jiří Duchek

Keramika – začínáme
KDY ….. úterý 21. 10.
KDE ….. dílna CVČ
ČAS ….. 15-16 h. mladší žáci, 17-18 hod. starší žáci
Účast přihlášených dětí na první nebo druhé hodině nutno upřesnit na tel. 377 972 396 nebo
v kanceláři CVČ u p. Kydlíčkové nejpozději do 17. 10. 2014.
Poplatek za ZÚ na období říjen 2014 – květen 2015 činí 600,- Kč.

Poděkování sponzorům BUBULESU
Rádi bychom poděkovali ještě jednou všem sponzorům BUBULESU.
Byli to:
• Obec Vstiš
• MAS Radbuza
• Pekařství Dobřany
• Hostinec Na Bayerce
• Pohostinství – Vlasta Šurková
• Potraviny Vstiš
• Alena Lišková – účetnictví
• Alena Lišková ml. – nehtová modeláž
• Petr Schmid – elektromontážní práce
• Rybáři Vstiš
• TJ Družstevník Vstiš
• SDH Vstiš
• Pavel Hrabák
• Lenka Hrubá
• Kuba Kohout
• DJ Šelma
Velké díky patří našim dlouholetým sponzorům, všem pohádkovým bytostem a také lidem, kteří přiložili
ruku k dílu.
Všichni dohromady se zasloužili o malý výlet do pohádky pro cca 280 dětí a jejich rodiče. Moc děkujeme ☺
B. Procáková

Malá vzpomínka na oslavy v Chodově
Dne 20. září 2014 jsme se účastnili
oslav v městě Chodově. Město Chodov slavilo
120. výročí od udělení statutu města a dále 140.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
Chodov. Za naši obec byli přítomni paní starostka a velitel hasičů. V průvodu naši obec
ještě reprezentovala koňská stříkačka, která
byla zapůjčena na tuto akci. Celý průvod byl v
historickém stylu. V popředí jel kočár se
starostou a císařem Františkem Josefem II.
Největší chloubou průvodu, a asi i nejstarší, byla naše stříkačka, která byla tažená koňmi. Dalším unikátem

byla parní stříkačka hasičů ze Staré Role. Celý
průvod skončil na náměstí, kde jsme vyslechli
projev císaře a starosty. Potom se šlo křtít
Vavřinecké pivo.
Jiří Duchek

Informace z fotbalu
Podzimní sezóna se pomalu bude přešoupávat do své druhé poloviny a u naší kopané se začínají dít
zajímavé věci, na které nejsme zvyklí. Naše Áčko pod dohledem nového trenéra zatím proplouvá soutěží bez
jediné porážky. Je zatím na čtvrtém místě, a to má dohrávat jeden odložený zápas 28. 10. v Soběkurech. Tuto
sobotu hraje Áčko od 14:00 „Derby“ s Chotěšovem B. Srdečně zveme hlavně naše skalní fandy a moc jim
děkujeme za podporu (Vl. Hrubý, bratři Beštové, V. Voller, B. Krejčová, K. Mašek atd.).
Stará garda hraje 3. 10. od 17:00 poslední utkání s Radkovicemi. Věříme, že udrží velmi pěkné 10.
místo ze 17 mužstev. Velký otazník je ovšem, kdo povede mužstvo do dalšího soutěžního ročníku, protože
jeden nebo dva lidi už nemají sílu vše organizovat.

Závěrečná zábava se koná 24. 10. v Kulturním domě ve Vstiši. O hudební
doprovod se postará popová hvězda Pepa Tureček. Všichni se na něj těšíme.
V žákovské kategorii na hostování v Dobřanech náš dobře reprezentují M. Kubaň, J. Klíma a J. Rubeš.
Když se přijdete podívat na trénink nebo utkání naší přípravky, nebudete věřit vlastním očím. Na
hřišti je to jako v mraveništi a vůbec není důležité, kolik je výsledek. Za vedení trenéra dětí Martina Švece
nám za chvíli nebudou stačit ani dresy, ani kabiny. Dokonce při posledním přátelskému utkání s Přešticemi
2:3 (2:2) byla mezi diváky známá modelka Verešová.
Chtěli bychom poděkovat paní Liškové a její firmě za sponzoring a Petru Švecovi (předsedovi) za
vždy připravenou hrací plochu. Také děkujeme našim „děvčatům“, že obětují svůj volný čas v udírně (P.
Švecová, Z. Krausová a ostatní). Je to jeden z našeho mála finančních příjmů.
J. Kraus

Informace pro milovníky motocrossu
Dne 1. 11. 2014 se koná SPOLEČNÝ ZÁVĚREČNÝ TRÉNINK v motocrossu.
Tréninky od 9.00, start ve 12.00.
Večer zábava, hraje skupina Brufen.

A n k e t a D o b r o v o ln í h a s ič i r o k u 2 0 1 4 v k a t e g o r ii o n e jle p š í je d n o t k u s b o r u d o b r o v o ln ý c h h a s ič ů o b c e
Hlasování lze provést na internetových stránkách na adrese: http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ nebo prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06.
Jak hlasovat prostřednictvím SMS v kategorii Jednotky a Sbory Dobrovolných hasičů:
•

Jedna SMS může obsahovat pouze jeden hlas, a to buď hlas pro konkrétní sbor, nebo hlas pro konkrétní jednotku.

•

Jedno tel. číslo může poslat maximálně jeden hlas pro sbor v jedné oblasti a maximálně jeden hlas
pro jednotku v jedné oblasti. Celkem lze tedy poslat z jednoho tel. čísla max. 10 SMS = (1 hlas pro
sbor + 1 hlas pro jednotku) x 5 oblastí.

•

Klíčové slovo soutěže – HASICI

•

Za klíčové slovo pak uvede mezeru a příslušný kód jednotky či sboru viz tabulka kódů.

•
•

Tvar SMS – HASICI(mezera)kód
Odpovědní SMS budou následující

1. V případě platného hlasu – Dekujeme za Vas hlas.
2. V případě neplatného kódu – Litujeme, ale Vas kod uvedeny v SMS neni spravny. Overte prosim
spravnost kodu a poslete SMS znovu.
3. V případě nepovoleného hlasu (tel. číslo už pro danou oblast hlasovalo) – Litujeme, pro danou oblast
muzete hlasovat pouze jednou.
Kód pro Vstiš: JSZC3

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky).
SMS zprávu odesílejte na telefonní číslo 900 77 06.
Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč. DPH).

Inzerce
Firma LUKÁŠ JINDRA provádí kanalizační přípojky, včetně výkopů, zahrnutí a tlakové zkoušky s revizní
zprávou – malý i velký bagr.
Telefon: 739 024 735

Kandidáti ve volbách do obecního zastupitelstva
pro období 2014 - 2018

Mgr. Miloslava Beštová

Jaroslav Kleisner

Mgr. Alena Tintěrová

Jiří Duchek

MUDr. Eva Navrátilová

Tomáš Vesecký

Ing. Libor Oplt

Ing. Zdeněk Zajíc

Blahopřejeme
Během října oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Vlasta Havlíčková
Pavel Levý

Z dění v obci obrazem
V září jsme s gratulací navštívili…
… manžele Janu a Václava Špačkovi u příležitosti jejich zlaté svatby…

… další zlatou svatbu oslavili i manželé Marta a Jozef Príhodovi…

… a popřát jsme byli i nejstaršímu vstišskému muži panu Jánu Rusnákovi …

A na závěr ještě několik málo vzpomínek na letošní BUBULES…

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 neznámo kdy. Bude záležet na nové redakční radě. 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.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová, Jozef Príhoda, Tomáš Kydlíček.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí.

