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ZDARMA

P á r sl ov ú v od em
Konec roku vždycky tak trochu svádí k bilancování. Ale vzhledem k tomu, že jsme v souvislosti
s říjnovými komunálními volbami bilancovali již dostatečně, znovu se k tomu neuchýlím. Jen bych nyní
jménem obecního zastupitelstva (bývalého i stávajícího) na tomto místě ráda poděkovala všem, kteří se v
letošním roce podíleli na činnosti obce. Byla to velká spousta lidí a nelze poděkovat jmenovitě všem. Rozhodně si ale všichni veliké poděkování zaslouží – ať už jsou to organizátoři kulturních akcí a programů pro
děti, dobrovolní hasiči, fotbalisté i všichni ostatní, kteří se během celého roku snažili, aby obec fungovala a
aby se nám tu spolu dobře žilo. Doufám, že i v roce 2015 vydrží všem elán, odhodlání a ochota podílet se na
našem společném díle. A vzhledem k tomu, že je nyní ideální příležitost, ráda bych oslovila i ty, kteří se do
dění v obci zatím příliš nezapojují, aby přišli mezi nás. Není přeci třeba velkých skutků, i maličkost často
potěší a pomůže. Nikoho nenutíme, aby začal plánovat a organizovat velkolepé akce, toho každý opravdu
není schopen a mnozí z nás jsou i hodně pracovně či jinak vytíženi. Pokud se ale rozhodnete přiložit ruku
k dílu a přispět „svou troškou do mlýna“, jak praví klasik, velmi to spoustu věcí usnadní. Stačí jen občas
přijít a zeptat se, zda není něčeho třeba – pomoci roznést noviny, pomoci s přípravou různých akcí a podobně. Opravdu stačí málo, ale když nás bude hodně, můžeme dokázat mnohem víc, než dosud. Velmi rádi uvítáme také Vaše připomínky i podněty. Pokud chceme, aby obec fungovala ke všeobecné spokojenosti, a bylo
to fajn místo pro život, musíme se všichni snažit. Když budeme lhostejní a nebudeme upozorňovat na to, co
se nám nelíbí a navrhovat patřičné změny, daleko se nedostaneme. Proto Vás všechny prosíme, choďte za
námi, mluvte s námi, říkejte nám, co máte na srdci. Je jasné, že ne všechno můžeme změnit, některé věci
jsou i pro nás velké sousto, pokud to však bude alespoň trochu v našich silách a možnostech, rádi se zasadíme o to, aby Vaše nápady nepřišly vniveč.
Do konce roku 2014 zbývá posledních pár dnů. Pokusme se užít si je v klidu a bez zbytečného shonu. Vánoce přece patří k nejkrásnějším svátkům v roce a je jedno, ať už je vnímáme v křesťanském duchu,
nebo jsou pro nás prosty veškeré náboženské symboliky. Patří ale do naší kultury a i když dnes mají k těm
„Ladovským“ už hodně daleko, neměli bychom se jich zříkat. Vzdát se vlastní kultury, vlastních tradic a
zvyků, je totiž cesta do záhuby. Více než kdy v minulosti se totiž nyní ukazuje, že multikulturalismus zkrátka
a dobře nefunguje, a že globalizace přináší více zmatku do našich hlav i duší – zejména
mladší generace a dětí. A protože děti jsou naše budoucnost, nedopusťme, aby zapomněly
a nevěděly, kdo jsou, a za co bojovali jejich předkové. A Vánoce jsou ideální příležitostí,
jak v nich posílit lásku k naší zemi i kultuře. Zní to možná trochu pateticky, ale je to tak.
Nenechme si tento svátek zkazit nebo dokonce vzít. Přišli bychom o hodně.
Pohodové vánoční svátky a co nejlepší start do roku 2015 přeje jménem zastupitelstva
Eva Navrátilová.

Sběr železa
Upozorňujeme občany, že na základě zákona č. 229/2014 je od 1.1.2015 každá obec povinná zřídit místo pro
sběr železa (nikoli ovšem starých elektrospotřebičů jako jsou pračky či lednice – ty stále patří jen a pouze do
sběrného dvora). Pokud tedy doma máte nějaký železný odpad, můžete jej zdarma přinést každou první
sobotu v měsíci od 15 do 16 hodin do hasičské zbrojnice.

Důležité upozornění kvůli kanalizaci
Milé dámy,
pokud Vám to ještě nikdo neřekl, prozradíme Vám jedno velké „tajemství“. Vložky, menstruační i kosmetické tampóny, vlhčené ubrousky z netkané textilie (používané zejména při přebalování) či hygienické kapesníčky do záchodové mísy rozhodně NEPATŘÍ!!! Vždyť i na obalech to máte jasně napsáno. Může se Vám
to zdát jako malichernost, ale pokud je místo do popelnice vyhodíte do záchodu, můžete poškodit přečerpávací stanici kanalizace. Tyto hygienické pomůcky se nerozkládají jako běžný toaletní papír a mohou zničit
filtry a ucpat záchytný sběrný koš. A nikdo z nás by nebyl rád, kdyby došlo v důsledku toho, že někdo nedodržuje základní pravidla, k havárii.
Děkujeme za pochopení.

Slovo starostky
Rok 2014 ve své druhé polovině nepřál vycházkám se
čtyřnohými přáteli. Ač za celý rok nedošlo k vylití
vod z břehů řeky Radbuzy, od srpna se nedalo jít
lukami bez vysokých holinek. V trávě stojí voda
skutečně nepřetržitě už pět měsíců. Vlhké počasí i
stavební činnost v obci zapříčinily i to, že ani cestou

k rybníku se velmi často nedá projít. Ale život není
vždy procházka růžovou zahradou a nějaké ty
trable zkrátka k životu patří.

Přeji (nejen) milovníkům vycházek do okolí obce, aby všechny jejich cesty v roce 2015 byly schůdné a
vedly ke štastnému cíli.
M. Beštová

Povzdech občana
Nemám ve zvyku fňukat, ale už tři roky, kdykoliv jdu do vsi, mám boty od bláta jako ve středověku. Měli
jsme radost, že nám v naší ulici udělali novou silnici, ale kdykoliv zaprší, je před kapličkou desetimetrová
louže. Alespoň tu cestu od křižovatky k lávce, kdyby měl někdo snahu spláchnout na víkend. Prostě mám
pocit, že těch pár rodin, co bydlí dole ve vsi, se může ignorovat. Vůbec nechci psát, že zákazníci k nám nechtějí kvůli bahnu a loužím jezdit, ale tak už je to na světě. Přeji šťastné a veselé.
Jan Kraus
Odpověď zastupitelstva:
O potížích pochopitelně víme, ale bohužel to není problém jen návsi. Díky budování kanalizace jsou podobným způsobem postiženy i některé další části obce (například Nová Bayerka, Cikánka…). Bohužel se tato
situace nedá vyřešit okamžitě, pracujeme ale velmi intenzivně na nápravě. Oprava cest je naší prioritou po
dobudování kanalizace. Až budeme vědět, kolik máme k dispozici financí (budeme žádat o dotace), začneme
s opravami. Pochopitelně přednost budou mít úseky, které jsou na tom nejhůř. Věřte, že i nás situace trápí a
není nám to jedno. Bohužel je to ale všechno o penězích, které v současné době nemáme. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Vánoční symboly – Betlémská hvězda
V posledních několika letech se v tomto čase na stránkách našeho Zpravodaje objevuje povídání o
vánočních a adventních symbolech. Své místo už dostal adventní věnec, vánoční stromeček i tradiční betlém.
V letošním roce je na řadě symbol neméně známý, a tím je Betlémská hvězda.
Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrců
z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v
Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary. „A hle, hvězda, kterou viděli na východě,
šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí.“(Matouš 2,9-10).
Už celé generace před námi si kladly otázku, co že to bylo za zvláštní přírodní úkaz. Domněnky astronomů jsou spojeny s konjunkcemi (konjunkce je stav, kdy z pohledu některého místa na Zemi se dvě nebeská tělesa nacházejí na téže pozici na obloze) v r. 2, v r. 7 a v letech 10-12 před Kristem nebo se zákrytem
Jupitera Měsícem dne 17. dubna r. 6 po Kristu. Nejvíce rozšířená domněnka, mnoha lidmi považovaná za
skutečnost, je spojená s konjunkcí Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb. Není to sice jev jedinečný, mimořádný, ale pravidelně se opakuje. Podle výpočtů Johanna Keplera, který 17. prosince 1630 pozoroval jinou konjunkci Jupitera a Saturna, se však spíše jednalo o opakovanou (trojitou) konjunkci Jupitera a Saturna v souhvězdí Ryb, která nastala v roce 7 před Kristem, a to koncem května, koncem září a navíc i počátkem prosince. Takový úkaz mohl být astrology své doby vykládán jako zrození židovského krále v Judei, protože Jupiter je planeta královská, Saturn symbolizoval Židy a souhvězdí Ryb symbolizovalo oblast dnešní Palestiny.
Evangelista Matouš ale zřejmě neměl na mysli astronomickou událost, nýbrž přímo zázračný, mimořádný úkaz. Něco takového by autor mohl jen sotva napsat po
způsobu lidového vyprávění, kdyby myslel na konjunkci v souhvězdí Ryb. Větší část badatelů je proto zajedno v tom, že se v
tomto případě musíme vzdát spojitosti mezi astronomií a textem
Písma. Narození Spasitele je větší událostí a proto i hodné většího
zázraku.
Jako kometu zobrazil Betlémskou hvězdu do vánoční scény
poprvé zřejmě italský malíř Giotto di Bondone (1267–1337), a to v
roce 1304 na fresce Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Dílo
bylo inspirováno úkazem Halleyovy komety v září 1301. Na jiných
středověkých obrazech, například třeboňském Narození Páně, bývá

Betlémská hvězda zobrazena mnohem nenápadnější. Při vzniku tradice vyobrazení vánočního Betléma se
ustálil i zvyk vyobrazení hvězdy, obvykle komety, nad scenérií betlémského chléva s jesličkami a Svatou
rodinou.
Podle Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Slavní „skoro“ rodáci
V letošním roce bychom se na stránkách našeho časopisu rádi věnovali nějakému „skoro“ rodákovi. Přímo ze Vstiše bohužel nikdo, kdo by udělal „díru do světa“, nepochází, ale Plzeň a její okolí jsou na tom již podstatně lépe. A protože je
doba adventní a za pár dnů nás čekají Vánoce, začneme stylově. Vždyť slavná Česká
mše vánoční je dílem slavného přeštického rodáka.
Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš u Rožmitálu pod Třemšínem) byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu.
Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Už jako osmiletý uměl
velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval s
pomocí svého strýce v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785
studoval filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny a samozřejmé
němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. Po pěti letech jej
však otec, který byl podučitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. J. J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku
1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem.
V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. Později žil a skládal v bídě –
místo venkovského učitele v lidech nevzbuzovalo autoritu a jeho příjem byl velmi malý. Avšak v této době
složil svoji nejznámější vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl toho
názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani zpívající ani poslouchající“. I další svá
díla psal s českým textem.
V roce 1815 odešel 8. dubna ráno směrem k Voltuši, kde měl pod kopcem Štěrbina schůzku s intelektuálem Nicholausem Riessem. Tento politický emigrant původem z Porýní se v Rožmitále usadil po okupaci své země Napoleonem (po roce 1800). Riess našel Rybu na dohodnutém místě ještě živého, avšak umírajícího, s krčními tepnami podřezanými břitvou. Jako sebevrah byl Ryba pochován bez obřadu na zrušeném
morovém hřbitově, teprve po čtyřiceti letech spočinul na rožmitálském hřbitově. Jeho čin měl důvod v dlouhodobé
vyčerpanosti,
depresích,
obtížné
ekonomické situaci rodiny, trýznivém fyzickém
onemocnění, neutěšených vztazích nekonformního
učitele k nadřízeným a také ve vlivu stoické
filosofie, která sebevraždu za jistých okolností
schvalovala jako eticky žádoucí (Ryba patřil mezi
vášnivé čtenáře Seneky). Podle nedávno
objeveného dokumentu mohl být poslední kapkou
fakt, že rožmitálský farář pravděpodobně ustoupil
od rozjednané opravy kostelních varhan, které tou
dobou byly rozladěny a v žalostném stavu. Na
místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci
kamenný křížek, v roce 1933 byl doplněn
kamennou mohylou, která zde stojí dosud.

Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Kulturní okénko
Zejma na kerku
Byl poznni podzimek. Bandory sklizený, vysocký zeliště naložený h zeláku, kvasilo až to voňalo po
celym baračištěti, druhou uotauu už požírali kadlici, stromišťata paránně bareuny, kleny uobzulášť,
jírovce posbíraný pro jeleny, takový pranemrauný ticho, už nebylo kale do čeho píchnouť. A tak to
se dá i zrána krapet poležať. Václau se drápe ze pelechu, merkne vokništětem ven. A ejhle, vono
tam je bílo. Už je to tady! Zejma na kerku…
Tak kouknouť eště na dvur, esli je ušecko kale pro ten zejmovej čas porychtovaný a von už tam
starej Václau merkuje, šáme sem a tam a krouti palicej. Chvíli bylo ticho, jen se strejci na sebe párkrát poďvali, až dyž přišla ta kalá chvíle, tak to starej pomenoval.
Snih belbej, pitomej, posranej! Cely leto tady nepobyl a tejď votravuje!
Právě jste dočetli ukázku krkonošského nářečí. Pro ty z Vás, které to zaujalo, doporučuji knihu Františka Janalíka (dřívějšího šéfredaktora časopisu Krkonoše) Krkonošské poudačky.
V příštím zpravodaji přidám další hlášku.
Z. Zajíc

Advent ve Vstiši – pozvánky
Sobota 20. 12. 2014 – 17:00

Sedmihorka – „Vánoční troubení“ (doprava z Bayerky opět zajištěna)

S politováním oznamujeme, že koncert nazvaný „Vstišané sobě“, který byl plánován na druhou adventní
sobotu (6. 12.) musel být zrušen pro nedostatek účinkujících. Zkrátka a dobře, až na jednu jedinou výjimku,
se nikdo nepřihlásil. Velmi nás to mrzí, ale možná to něco vypovídá i o nás samých.

Pozvánka na štědrovečerní bohoslužbu
Tradiční Štědrovečerní bohoslužba se uskuteční 24. prosince 2014 od 21 hodin v kapli.
Bohoslužbu povede stejně jako v minulých letech bývalá husitská farářka, Mgr. Alena Tintěrová.
Zváni jsou všichni, kdo si chtějí připomenout pravý smysl Vánoc bez ohledu na věk či vyznání.

Poděkování
Děkujeme paní Daniele Okrouhlé, která pro nás o
první adventní sobotě během kulturního programu v
kapli připravila výborný čaj. Její výrobky z oblasti
zdravé výživy budete mít možnost vidět i v České
televizi na jaře 2015.

Zprávy z fotbalu
Fotbalová přípravka
Letošní rok byl pro naši mládež velmi pozitivní, a to zejména, co se do počtu dětí týče. Většina dojíždí
z Dobřan, kde už pro ně nebylo místo. Menší přípravka je úspěšnější než starší, je ale třeba podotknout, že ve
starší jsou většinou děvčata a že se hodně lepší. To bylo vidět na posledním utkání ve Lhotě, které vyhráli po
úžasném výkonu 1:0. Tuto sobotu (20. 12.)sehrají děti vánoční turnaj ve Stodě ve sportovní hale. Trénuje se
každý pátek v tělocvičně na 1. stupni ZŠ v Dobřanech (začátek v 18 hodin).
Stará Garda
Velký otazník zůstává nad tím, jestli se do dalšího soutěžního roku přihlásí Stará Garda. Nikdo nemá zájem o
organizaci týmu a ani není velký spoleh na místní hráče. Většinou se čeká, kdo přijde na zápas odjinud. Věříme, že se někdo bude angažovat, aby Garda dál fungovala. Už se dá říct, že je to u nás tradice, chodit
v pátek na utkání gard z celého okresu.
Naše „Áčko“
Jak je známo, po polovině sezóny vede naše „Áčko“ svoji soutěž s luxusním náskokem sedmi bodů. Je třeba
proto neusnout na vavřínech, jak to občas vypadá (o víkendech…. Hráči). Zjara mohou začít různé nesportovní machinace, jak už to chodí, a tomu nesmíme dát šanci proběhnout.
Ve vyšší soutěži jsou pak vyšší nároky na finance a hlavně na hráče. Jezdí pískat 3 rozhodčí, a to už tisíc
korun na zápas nespraví. Mít takové soupeře, jako je Chotěšov, Dobřany, Chlumčany, Žinkovy, Nepomuk,
Kasejovice atd. je určitě pro vesnici jako Vstiš velká výzva.
Přejeme všem fandům naší obce a kopané vše nejlepší v novém roce a hlavně krásné vánoční svátky.

Jan Kraus

Zimní vstišská liga ve stolním tenisu
Připravili jsme pro vás soutěž ve stolním tenisu. Zde je krátký nástin
pravidel:
1) přihlaste se zprávou pomocí FB nebo SMS na číslo 602 569 570
2) zápasy budou domlouvány individuálně v průběhu prosince,ledna a
února.
3) zápasy se uskuteční v KD Vstiš
4) budou odehrána minimálně dvě kola
5) soutěž je smíšená (muži i ženy), zapojit se mohou všechny věkové
kategorie.
6) soutěž startuje již 19.12.2014, ale je možno se přihlásit i v jejím průběhu.
7) předpokládané ukončení soutěže a předání cen - sobota 28.2.2014
Libor Oplt

Pozvánka do divadla
Ahoj kolegové,
místní akční kulturní skupina pořádá zájezd do divadla. Pokud chcete, připojte se
RISK - CIRK LA PUTYKA
Předpokládaný termín zájezdu: 14.2.2014

Doprava bude realizována dle počtu přihlášených buď autobusem, nebo dodávkou či vícero dodávkami.
Termín představení je poměrně obtížné garantovat, neboť nevíme, zda za týden, kdy bychom chtěli přihlášky
uzavřít, bude příslušný počet volných rezervací k dispozici.
Cena zájezdu je rovna ceně vstupenky - 490,- Kč na osobu plus rozpočítaná doprava.
Uzávěrka přihlášek: 19.12.2014
Libor Oplt

Pozvánka na myslivecký bál
Myslivci ze Vstiše Vás srdečně zvou na Myslivecký bál,
který se koná v sobotu 24. ledna 2015 od 20 hodin v Kulturním domě ve Vstiši.
K tanci a poslechu hraje Berband pod vedením paní Berkové.
Vstupné 120 Kč.
Bohatá zvěřinová tombola.
Předprodej vstupenek od 2. ledna na telefonním čísl 724 020 725.

Blahopřejeme
Během ledna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Anna Oswaldová (80 let)
Krista Bezděková (70 let)
Jaroslava Procáková (60 let)
Marie Dvořáková (80 let)

Z dění v obci obrazem

Dne 6. prosince se konal tradiční Čertovsko –
andělský rej. Účast byla hojná jako obvykle.

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 25. ledna 2015. 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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