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ZDARMA

Pár slov úvodem
Stačí letmý pohled z okna a díky přímo „dušičkovému“ počasí je nám všem zcela jasné, že babí léto
je pryč a nad přírodou převzal již definitivně vládu podzim se svými plískanicemi a pošmournem. Na nás
všechny to má samozřejmě vliv. Můžeme se cítit unavení, ráno se nechce z postele a častá je i zvýšená
lenivost. Zemědělci a zahrádkáři sice finišují s polními pracemi a snaží se připravit své pozemky na blížící se
zimu, všeobecná nálada ale k aktivitě příliš nevybízí. Nenechme se ale uvrhnout do letargie a pocitů zmaru.
Není přece nic ztraceno a i doma se dá dělat spousta úžasných věcí a můžeme prožívat příjemné chvilky
v kruhu svých blízkých, přátel nebo třeba s dobrou knihou či filmem. Podobně jako příroda tak můžeme začít
čerpat sílu do další sezóny.
Nastupující podzim sebou přináší i krátké dny, kdy je méně světla, pozdě se rozednívá a brzy stmívá.
Většina z nás tak vyráží do zaměstnání či školy ještě za tmy a mnozí se za tmy také vrací. A v této
souvislosti je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. Sice to na stránkách Zpravodaje už
mnohokrát zaznělo, při svých cestách se ale prakticky denně utvrzuji v tom, že tyto informace musí být
omílány pořád dokola, aby si jich někteří z nás alespoň všimli. A bohužel, chyby nedělají jenom děti, ale
mnohem častěji dospělí, od kterých by se již dalo očekávat zodpovědné jednání. Pravidla bezpečného
pohybu po vozovce totiž stále spousta chodců a cyklistů odmítá vzít na vědomí a chovají se, jako by se jich
vůbec netýkala. Mnozí působí, jako by se domnívali, že jsou nezranitelní a nesmrtelní, což je samozřejmě
holý nesmysl. Opatrnosti není nikdy dost a jedině dodržováním pravidel můžeme předcházet zcela
zbytečným tragédiím. Protože opakování je matka moudrosti, stručně si nyní zopakujme nejdůležitější
zásady bezpečného pohybu po komunikacích.
Cyklisté:
 kolo musí být vybaveno bílým světlem vpředu a červeným vzadu – pouhé odrazky v žádném případě
nestačí (ve Vstiši je ale jízda na kole bez světla velmi populární – bohužel)
 helma a reflexní prvky na oblečení by měly být samozřejmostí
 jede-li více cyklistů spolu, musí jet za sebou a nikoli vedle sebe
Chodci:
 je-li k dispozici chodník, použijeme jej a nepochodujeme po silnici
 po vozovce se pohybujeme zásadně při LEVÉ krajnici, abychom měli dobrý přehled o přijíždějících
vozidlech (pokud půjdeme vpravo, může se stát, že auto nezaregistrujeme a zkřížíme mu jízdní dráhu)
 vpravo se chodí pouze ve větší skupině
 i chodec by měl být při pohybu ve vozovce dobře viditelný a osvětlený – dobré je používat reflexní
prvky na oděvu a pokud možno i baterku (spoustě lidí ale právě tento požadavek připadá postavený na
hlavu a domnívají se, že jsou dostatečně viditelní i bez osvětlení, což je hloupost – a to jistě potvrdí
každý řidič, kterému se najednou zcela nečekaně objeví před autem chodec, který nebyl vůbec vidět)
 baterku je dobré nosit i v místech, kde funguje veřejné osvětlení – chodec v tmavém kabátě totiž není
dobře vidět ani za světla pouličních lamp

Vždy platí, že lepší je neštěstí předcházet, než se pak potýkat s jeho následky. Myslete proto na svou
bezpečnost.
Krásný a klidný podzim přeje jménem zastupitelstva Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 15.10. 2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
203. výpověď manželů Weinerových k části pozemku p.č. 1996/1 k 31.12.2012
205. změnu v personálním obsazení kontrolního výboru
206. konání schůzky p. Oplta na MÚ Stod, úseku územního plánování dne 26.11.2012 ohledně projednání stavu
změny ÚP
ZO schvaluje:
197. prodej pozemků stp.č. 319 o výměře 41 m2 a stp.č. 320 o výměře 9 m2 manželům Růženě a Miloslavu
Bezděkovým za cenu 30,- Kč/m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
198. prodej pozemku p.č. 755/5 o výměře 1184 m2 paní Mileně Svobodové za cenu 70,- Kč/m2 + náklady
včetně podpisu kupní smlouvy
199. rozpočtové opatření č. 5/2012
202. podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva jako práva věcného s p.
Radkem Ličačenkem ohledně zrušení předkupního práva
ZO ukládá:
181. postoupit stížnost p. I. Komůrkové st.odboru při MÚ Dobřany, starostka
200. přezkoumat stav obecních pozemků v lokalitě II. etapy výstavby RD – Košan, Duchek
201. pozvat manžele Patkovi k podání informací o zamýšleném způsobu užívání pozemku p.č. 1892/12 a
seznámit je i se záměry ostatních sousedů, starostka
204. obeslat právníka s dotazem ohledně zjištění možností a závazných předpisů pro mateřská centra, starostka

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012 (Vstiš)
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

388
132
132
126

Sdružení nestraníků

2 hlasy

Volte Pravý blok - www.cibulka.net
Přednostní hlasy: Vladislav Dušek

4 hlasy
1 hlas

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

5 hlasů

SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ - SNK

5 hlasů

Balbínova poetická strana
Přednostní hlasy: Ing. Martin Škoula

1 hlas
1 hlas

Komunistická strana Čech a Morav

30 hlasů

Přednostní hlasy: Ing. Václav Štekl
Alexandra Nágrová
MUDr. Václav Šampalík
RSDr. Zdeňka Hornofová
Ing. Evžen Menc
Josef Šefl
Václav Krs
Karel Malý
Václav Heřman
Jana Šimková
Libor Žďánský
Hana Merhoutová
Vladimír Baštář

1 hlas
2 hlasy
1 hlas
2 hlasy
1 hlas
4 hlasy
2 hlasy
5 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
2 hlasy
1 hlas

Strana zelených
Přednostní hlasy: Mgr. Petr Vaněk
Ing. Jiří Kohout, Ph.D.

2 hlasy
1 hlas
1 hlas

Dělnická strana sociální spravedlnosti – STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!

3 hlasy

Česká strana sociálně demokratická
Přednostní hlasy: Václav Šlajs
Mgr. Jaroslav Šobr
Jiří Struček
Mgr. Radim Lisenko, LL.M.

27 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj
Přednostní hlasy: Ing. Pavel Čížek
Martin Vít
Bc. Marek Sýkora
Bc. Martin Kříž
Ing. Miroslav Mach
Mgr. Antonín Kmoch
Bc. Hana Valachovičová
Ing. Marie Čápová
Bc. Filip Hrubý

12 hlasů
2 hlasy
1 hlas
7 hlasů
1 hlas
1 hlasy
5 hlasů
1 hlas
1 hlas
4 hlasy

Občanská demokratická strana
Přednostní hlasy: JUDr. Jiří Pospíšil
JUDr. Marcela Krejsová
Mgr. Martin Baxa
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
Ing. Vladislav Vilímec
Jan Poduška
Ing. Jiří Šneberger
Helena Matoušová
Ing. Josef Holeček
Bc. Jiří Vlk
Mgr. Vladimíra Hirschová
Ing. Milan Uhlík
JUDr. Robert Varga

26 hlasů
14 hlasů
3 hlasy
5 hlasů
1 hlas
1 hlas
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Strana svobodných občanů
Přednostní hlasy: Ing. Pavel Dostál
Ing. Martin Skála
Bc. Josef Fischer
Ing. Bc. Jan Zavadil

4 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Česká pirátská strana
Přednostní hlasy: Petr Vileta
Pavel Liška
Mgr. Michal Kandler
Josef Němec

5 hlasů
1 hlas
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Vstišské báje a pověsti - Čertova skála
V dubnu v roce 1934 se na schůzi Obecního zastupitelstva projednávala oprava cesty z obce na
Bajerku. Zvláště úsek mezi obcí a odbočkou ke kaolince byl plný děr. Kamenný podklad byl na řadě míst
vytlučený, kámen rozbitý. Po deštích zůstávaly na cestě velké louže a projíždějící povozy díry dále
zvětšovaly. Se všeobecným souhlasem a pobavením se setkala slova jednoho zastupitele: "Co můžeme chtít
od čertovského kamene?" Všichni věděli, že štěrk na cestu byl navezen z lomu za rybníkem. Nekvalitní
kámen se snadno drolil a v dostatečně silné podkladové vrstvě byl na cestu navezen jen v úseku od odbočky
ke kaolince směrem k Bayerovu dolu.
Radní odmítli použít na opravu cesty kámen z lomu, ve kterém se už netěžilo. Díry v cestě nechali zavézt
vytěženou hlušinou ze šachty z vyvážky nad kasárnami. Takhle také opravovali ostatní obecní i polní cesty.
Pro neznalého je pojem "čertovský kámen" asi něco ve smyslu: "... kámen, kterého nám byl čert dlužen".
Pravý význam na schůzi pronesených slov byl trochu jiný. V jiném zápisu o jednání obecních radních se píše
o propachtování obecních luk za Čertovo skálou. Při potoce, za lomem směrem k Černotínu, byly skutečně
obecní louky, které obec pronajímala zájemcům formou
dražby. Pronájem získal ten, kdo byl ochoten za kousek louky
zaplatit víc.
Od malička jsem slýchával místní pojmenování: cestou za
lomem, okolo lomu a
pod. Název Čertova
skála používán nebyl a
věřím tomu, že byl zcela
zapomenut. Pouze si
vzpomínám, že naše
babky, narozené ve
Vstiši kolem roku 1900,
na nás volaly: "Daleko
nechoďte, za rybníkem lezou čerti z děr!" Potom se smály a dělaly
všelijaké obličeje. Hledal jsem odpověď na otázky: "Kde byla Čertova
skála a proč se název přestal používat?" Odpověď je jednoduchá.
Skála zmizela při těžbě kamene v roce 1893. Kde není skála, nemůže
být ani pojmenování. Skálu nikdy neviděli ani nám známí pamětníci.
Všichni si pamatujeme v daném místě lom. Že se skále říkalo Čertova,
to si mohli pamatovat pouze pamětníci narození v 2. polovině 19.
století. Mnozí současní mladší občané už neví, kde byl lom. Místo je
kvůli vodě Nového rybníka skoro 50 let nepřístupné. Za hrází Nového
rybníka vystupuje nad hladinou vody příkrý svah. Jen těžko se dá
rozeznat, že zde byla téměř 20 m vysoká kamenná stěna, ze které se
před 120ti lety těžil kámen. Na přiloženém obrázku je někdejší lomová
stěna vyznačena přerušovanou čarou. Před těžbou kamene vybíhala od
svahu směrem k potoku kamenná skála. Na zúženém místě, mezi
potokem a skálou, se kolem strmé kamenné stěny obtáčela polní cesta.
Původní skalní výběžek byl těžbou kamene odstraněn. Stěna po těžbě
kamene byla ještě před 50ti lety bez porostu. Nad stěnou byl velký
převis zeminy a jílu, který se postupně sesunul do stěny a umožnil růst
vegetace. Ve stěně začaly růst trávy a akáty, které se dokázaly přizpůsobit nepříznivým podmínkám.
Zarůstání bezpochyby podporuje i voda z Nového rybníka. Ještě před 120ti lety se akát na katastru obce

nevyskytoval. První výsadba byla provedena kolem nové cesty od Bayerova dolu do obce. Od té doby se
akát rozšířil po neošetřovaných mezích a pozemcích. Na zlomu podél potoka, od Bajerky k Černotínu, stále
více vytlačuje původní porost.
Na výřezu z leteckého snímku z roku 1938 je jasně vidět otevřená lomová stěna (A). Obdobný lom na
kámen byl také na katastru Černotína (B). Obě místa jsou jmenována v kronice německé školy z konce 19.
století. V zápisu se hovoří o vycházkách do okolí. Tato konkrétní vycházka směřovala kolem Bayerova dolu,
pískovny a Čertovy skály. Pokračovala výstupem na Slepičí vrch a končila na Slunečních kamenech u
Černotína. Černotínský lom byl otevřen na zlomu, kde jedinou vegetací byly drobné suchomilné rostlinky a
trávy nenáročné na vodu. Ve svahu i při horní hraně vyčnívaly ze země holé kameny. Slunce je rozehřívalo.
Údajně se na kamenech vyhřívali hadi, asi zmije.
Podél pravého břehu potoka, mezi černotínským a vstišským lomem, byl na boku terénního zlomu strmý
kamenný sráz. Postupná eroze kamene a zanášení svahu prachem a nečistotami umožnily růst rostlinek. Od
poloviny 19. století bylo učiněno několik pokusů o zalesnění srázu. Na prudkém svahu, kde dešťová voda
rychle stéká a jílové částice se neudrží, se málokdy zakoření keř či strom. I v době růstu trpí neustálým
nedostatkem živin a vody.
Jak a kdy vznikl název Čertova skála, se nedá zjistit. Jen čirou náhodou se dá z drobných zmínek potvrdit,
že tento název byl v dřívějších dobách používán. Za nepříznivého počasí padaly na cestu procházející pod
skálou kameny. (Když se venku čerti ženili?) Ve skále byly údajně díry, kterými vylézali na zem čerti.
Přitom prý se celá skála třásla, až z ní padaly kameny. Věříte tomu, že by takové vyprávění mohlo odrazovat
děti od lezení po nebezpečné skále??
-reol-

Někteří významní Češi narození v listopadu
Václav Lohniský (5. listopadu 1920 Holice – 18. února 1980 Jilemnice) byl český
divadelní režisér a filmový herec. Veřejnosti je známější jako filmový herec,
především představitel záporných rolí. K nejznámějším filmovým rolím patří Hujer
z komedie „Marečku, podejte mi pero!“, Smrťák z pohádky „Dařbuján a Pandrhola“,
mnich z dramatu „Kladivo na čarodějnice“ nebo dr. Chocholoušek z komedie
„Jáchyme, hoď ho do stroje“. Více se však věnoval divadelní režii. Během svého
života vytvořil 129 filmových rolí a byl režisérem 105 divadelních představení.
Zemřel na infarkt při natáčení filmu Krakonoš a lyžníci.

Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811, Miletín u Hořic v Podkrkonoší (okres Jičín) – 21. listopadu
1870, Praha) byl český historik, právník, archivář, spisovatel, básník, překladatel a
sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárního romantismu.
Erben je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve smyslu názorů bratří
Grimmů hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých náboženských mýtů, jež
lidové podání a tradice během věků přetvořily a často zakryly. Výsledkem
Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách (1842–
1845), jejich přepracované a rozšířené vydání vyšlo roku 1864 s titulem
Prostonárodní české písně a říkadla. Nejvíce však Erben proslul sbírkou Kytice z
pověstí národních (1853), zkráceně jen Kytice).

Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha – 6. listopadu 1836 Litoměřice)
byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní
české poezie. Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž dominuje
lyrickoepická skladba Máj (1836), jedna z nejvydávanějších českých knih. V jeho
básnické tvorbě nacházíme sonety i lyrickoepické skladby. Básně se vyskytují i v

jeho prózách (Marinka, Cikáni). V próze se věnoval hlavně historickým tématům. Mácha si rovněž
vedl literární zápisník, deníky a psal dopisy; právě tyto prameny jsou důležitými zdroji o jeho
životě.
Kontroverzním je i jeho intimní deník z roku 1835, částečně psaný šifrovaně. Obsahuje detaily z
jeho každodennosti a otevřeně přibližuje jeho vztah s Lori. Ohledně zveřejnění tohoto deníku
panovaly velké spory.

Eliška Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová, (18. listopadu 1847 Praha – 26. listopadu
1926 Praha) byla česká básnířka, libretistka, spisovatelka a překladatelka. Měla sedm sourozenců, ale otec
jim brzy zemřel. Matka jim však vzdělání zajistila. Eliška získala patřičné
vědomosti v pražském ústavu Svobodově a s pomocí bratrů i přátel je
systematicky rozšiřovala. Naučila se i hře na klavír a malovat. Trpěla od mládí
bolestmi kloubů. Mezi literární osobnosti ji uvedli Karolina Světlá a Vítězslav
Hálek. Zabývala se emancipačním hnutím, byla členkou Ženského výrobního
spolku českého, který založila Karolina Světlá, a byla redaktorkou Ženských listů.
Založila spolek Minerva, který následně zřídil první české dívčí gymnázium
téhož jména. Je autorkou jedné z prvních úvah o ženském hnutí Ženská otázka
česká (1881). Přispívala do časopisu Osvěta, kde se zabývala literární kritikou.
Angažovala se mimo jiné ve sporu o rukopisy, v němž patřila k zastáncům jejich
pravosti. Tento názor vášnivě obhajovala, druhou stranu v čele s T. G.
Masarykem osočovala z nedostatku vlastenectví a v duchu svých názorů vytvořila na toto téma básnickou
sbírku.Je pohřbena v Praze na Olšanech.

Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Zdravotnické okénko: správný postup při volání
záchranné služby
Mohlo by se zdát, že přivolání rychlé zdravotnické pomoci je věc snadná, kterou zvládne i malé dítě
a není třeba se na toto téma vůbec bavit. To ovšem platí pouze v případě, že víme, jak pomoc
přivolat. Je až zarážející, kolik lidí vlastně neví, jak má postupovat, pokud se dostanou do situace,
kdy nutně potřebují pomoc lékaře.
Takže jak tedy postupovat? Je to opravdu jednoduché:
1.
2.
3.
4.
5.

Vytočte číslo 155 nebo 112
Sdělte, co se přesně stalo
Uveďte místo, kde k události došlo, pokud voláte z mobilního telefonu, uveďte i město
Informujte dispečera o zraněných (počet osob, které potřebují pomoc, pohlaví, věk)
Sdělte dispečerovi své jméno a číslo svého telefonu

Při volání rychlé záchranné služby ale především zachovejte klid a rozvahu, protože pokud budete
podávat informace chaoticky a budete přitom panikařit, může dojít ke zdržení sanitky. V krizové situaci je
velice důležité zachovat chladnou hlavu a zavolat záchrannou službu. Pokud neovládáte první pomoc, žádný
strach, dispečer Vám poradí, jak správně postupovat a bude s Vámi udržovat kontakt až do příjezdu sanitky.
Ta obvykle dorazí za 7-8min. Zákonem nařízená povinnost je dorazit na místo nehody nejpozději do 15 min
od převzetí zprávy. V okamžiku, kdy se dovoláte, nepanikařte a snažte se odpovídat stručně a věcně. Zdržení
před výjezdem mohou způsobit i zbytečné dohady s dispečerem. Základem je přesně říct, co se stalo. Podle
této informace dispečer nejen posoudí jakou pomoc vyslat, ale také Vám poradí jak pomoci.

Uveďte přesné místo události a základní informace o počtu postižených, jejich pohlaví a přibližný
věk. Nezapomeňte uvést jméno a číslo svého telefonu pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa.
Dalším důležitým krokem je upřesnění místa události ohrožující lidský život. Pokud se stala v bytě, na
pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru, je nutné sdělit adresu a obě čísla domu, patro i jméno majitele
bytu. Na sídlištích je také důležité popsat, jak se k domu dostat. Došlo-li k nešťastné události na silnici nebo
ve volném prostoru, je to složitější. Záchranná služba potřebuje k orientaci záchytný bod, kterým může být
například typická budova poblíž, čerpací stanice, park, křižovatka, jméno poslední vesnice, popřípadě
odbočka.
Na linky 155 i 112 se dovoláte zdarma z telefonu jakékoliv veřejné sítě v České republice i z
mobilních telefonů. U volání z mobilu je však třeba zdůraznit, kde a v jakém městě se přesně nacházíte.
Nemusíte se totiž dovolat na nejbližší záchrannou službu.
Příklad, jak by mělo takové volání správně vypadat:
„Dobrý den, tady Josef Novák. Chci ohlásit dopravní nehodu, na silnici mezi obcemi Dolní Lhota a Horní
Lhota, poblíž odbočky na Lhotku. Jedná se o náraz osobního automobilu do stromu. Jsou zde dvě zraněné
dospělé osoby, muž ve středním věku a starší paní. Moje telefonní číslo je 777 777 777.“
A nyní ještě drobné upozornění na závěr. Každý člověk je povinen poskytnou první pomoc osobě,
která se ocitne v ohrožení života. A zavolat sanitku zvládne opravdu každý. A na závěr drobná citace ze
zákona:
Ustanovení § 207 trestního zákona zní:
1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou
pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok.
2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou
pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím
svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Hasiči informují
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš a obce Chlumčany pořádají noční soutěž pro kolektivy mladých hasičů.

Malá předvánoční anketa
Po dlouhé době jsme se rozhodli o Štědrém dnu uspořádat v naší kapli ekumenickou vánoční bohoslužbu.
Původní nápad byl, aby to byla klasická „půlnoční“, ale nevíme, zda půlnoční hodina není přece jen trochu
pozdní. Vyhlašujeme proto takovou malou anketu. Nabízíme následující možnosti:
21, 22, 23 nebo 24 hodin. Své podněty prosím případně sdělte na Obecním úřadě. Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka na adventní koncert
Adventní koncert se bude konat v kapli v sobotu 1. prosince 2012 od 17 hodin. Vystoupí malí „vstišští
muzikanti“ (žáci navštěvující ZUŠ J. S. Bacha Dobřany) a dívčí pěvecké kvarteto „Bel canto“.
Po ukončení koncertu bude slavnostně rozsvícen vánoční stromeček před Obecním úřadem. Lampióny si
tentokrát připravovat nemusíte, chystáme malé překvapení.

Vítání občánků
Karel Čapek: “To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.”
Máme za sebou vcelku krásné dva podzimní měsíce. Nejen sluníčko a barvami hrající dny, ale především
děti jsou naší největší radostí. Jednou z milých činností zastupitelstva je Vítání nových občánků. To se
konalo v sobotu 13. října. Pozváno bylo sedm dětí
s rodiči, dostavila se tři děvčátka a dva hoši. Těšilo
nás, že o přivítání do života v naší obci měli zájem i
rodiče, kteří již ve Vstiši nebydlí, ale pro jednoho
z nich byla Vstiš také rodištěm. Věříme, že se budou
rádi do naší obce vracet.
Přivítat své mladší kamarády přišli mladí vstiští
muzikanti a děvčata s básničkou.
„Vítáme Tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho, mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.“

Fotbalové zpravodajství
Podzimní výsledky našeho „Áčka“
 Mantov – Vstiš
1:3 (1:1)
střelci: Malý, Hřebec, Příhoda
Jasná záležitost hostů.
 Vstiš – Záluží
4:1 (2:0)
Dobrý výkon domácích hosty zaskočil.
 Radkovice – Vstiš
2:2 (1:2)
střelci: Malý, Příhoda
Hosté ztratili body díky neproměněným šancím a neregulérnímu gólu
domácích.
 Vstiš – Merklín B
1:3 (1:2)
Domácí prohráli díky neproměněným šancím a špatnému výkonu rozhodčího.



Vstiš – Hradec B
6:0 (1:0)
Jasná záležitost domácích, ale až po poločase.

Stará garda
 Vstiš – Klášter
0:6
I když to tak možná nevypadá, nebylo utkání až zase tolik jednoznačné.
 Radkovice – Vstiš
0:3
střelci: Dolanský 2x, Kosmata
Zlepšený výkon hostů platil na oslabené domácí.
 Vstiš – Losiná
0:1 (0:1)
Hodně smolný zápas pro domácí, kdy neproměnili i to, co se nedá pokazit.
 Žinkovy – Vstiš
6:0 (2:0)
Hodně oslabení hosté splnili svůj cíl – a to, že ODEHRÁLI VŠECHNY ZÁPASY!!!
Vyhodnocení starých gard, které se konalo v pátek 19. října, bylo vyvrcholením letošní sezóny. Naše garda,
jak jsme si to přáli, ve velké konkurenci nakonec poslední neskončila, i když to není až zase tolik důležité.
Účast zástupců gard sice nebyla největší, přesto se ale zábava povedla. Hudba Pepy Turečka nenechala
nikoho v klidu. A při občerstvení u paní Šurkové se nikdo nenudil. Děkujeme. Pevně věříme, že garda bude
pokračovat i v příštím ročníku.
Naši malí nástupci (přípravka)
Starší:
 Vstiš – Dobřany
0:19 (0:9)
 Merklín – Vstiš
18:0 (9:0)
 Vstiš – Chlumčany
1:17(1:6)
střelec: Havlík
 Stod – Vstiš
19:0 (12:0)
 Vstiš – Chotěšov
0:26 (0:12)
Čtyřletý věkový rozdíl mezi našimi
reprezentanty a jejich soupeři je bohužel
velmi poznat. Teď ale pozor!
Mladší:
 Vstiš – Chlumčany
0:2 (0:2)
 Vstiš – Dobřany
9:1 (4:0) !!!
střelci: Havlík (5), Šampalík (3)
Bohužel se nám pořád nedaří, aby tým byl kompletní, ale i tak děti na sobě pracují a neustále se lepší.
Dostaly nové dresy a také na ně chodí hodně diváků. Díky něčí nezodpovědnosti se ale bohužel z kabiny
ztratily tři dětské míče. Blíží se konec sezóny a zase bychom rádi každou středu chodili do tělocvičny, aby se
děti dále zdokonalovaly. Snad se tam všichni vejdeme.
Jan Kraus

Blahopřejeme
Během listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Vlasta Šurková
 Vlasta Beránková
 Milan Medr
 Miroslav Ferenčík
V minulém měsíci jsme s gratulací navštívili paní Havlíčkovou.

Rozloučení
V říjnu nás navždy opustila paní
 Jana Vokáčová

Nabídka občanům na sběr nebezpečných odpadů
Obecní úřad ve spolupráci se svazkem obcí okresu Plzeň-jih a společností Západočeské komunální služby
a.s. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce se u nás uskuteční v úterý 30. října
2012.
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, nákladní pneumatiky, objemný odpad (gauče, tvrzené plasty, židle, stoly atd.)
nejsou v seznamu sbíraných odpadů. Tento odpad by byl vyúčtován obci. Další informace poskytne Obecní
úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 377 152 150.
Sběrné místo: OBECNÍ ÚŘAD VSTIŠ (PROSTRANSTVÍ ZA VRATY)
Odvoz odpadu bude probíhat v úterý 30.10.2012
Odložení odpadu

pouze dne 29.10.2012 OD 17 DO 19 HODIN

Žádáme občany, aby odpad neukládali na jiná stanoviště.
Odpad ukládejte odděleně na určené místo.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Dne 6.11.2012 od 7 do 15 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v části obce Bajerka, od č.p. 26 včetně
ulice pod hřištěm směr k rybníku včetně chat.

Z dění v obci obrazem

… svérázné ukládání odpadů …
Uklízet to ale bude kdo?

… budování kanalizace …

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 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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