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P á r sl ov ú v od em
Ani se tomu nechce věřit, ale rok 2012 je pomalu za námi a na dveře klepe rok s „nešťastnou“
třináctkou na konci. Jak ale třináctka přišla ke své špatné pověsti? Proč by právě ona měla být
nositelkou smůly? Kořeny této pověry můžeme hledat už v židovské kultuře. Židé považovali třináctku
za nešťastnou, protože třináctým písmenem v hebrejské abecedě je písmeno M, což je první písmeno ve
slově Mavet, což znamená "smrt." Ještě horší pověst než samotná třináctka má ale pátek třináctého.
Chorobná obava z tohoto data má dokonce své lékařské označení - paraskavedekatriafobie a jedná se o
speciální formu strachu z čísla 13 (triskaidekafobie). Postižení se obávají jakékoliv přítomnosti čísla
třináct – 13. den v měsíci je pro ně nešťastný, nemohou bydlet v hotelovém pokoji s tímto číslem a
podobně. Strach a pověra ze třináctky jsou tak rozšířené, že se například v některých hotelech vůbec
nevyskytuje pokoj s tímto číslem a při závodech se sportovcům nepřiděluje startovní číslo se třináctkou.
Přitom se, jak zdůrazňují odborníci z řad psychologů i psychiatrů, jedná o pouhou autosugesci – člověk
si zafixuje, že se mu v tento den něco nepodaří, což se také často stane. Roli může případně hrát i
nedokonalost a selektivita naší paměti, tedy že kdyby se totéž stalo jiný den, člověk si ani nezapamatuje,
kdy to bylo, zatímco pokud se něco stane zrovna pátek třináctého, takže si konkrétní smůlu s datem
spojí. Není tedy třeba se obávat ani letopočtu obsahující toto zcela neškodné číslo.
Pro milovníky historie bude možná zajímavá informace, že zcela reálný základ má pověra o
nešťastném pátku třináctého v pátku 13. října 1307. Právě tento den začal francouzský král Filip IV.
Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů (řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších
křesťanských rytířských řádů středověku – jeho původním úkolem bylo zajistit bezpečnost pro zástupy
poutníků z Evropy, putující z přístavu Jaffa do Jeruzaléma), po kterém následovalo mučení a smrt
mnoha z těchto rytířů a následný zánik řádu. Od tohoto dne následovníci templářů považovali pátek
třináctého za ďábelský a nešťastný den. V roce 2013 zažijeme pátek třináctého hned dvakrát – v září a
v prosinci. Jak už ale bylo řečeno, není důvod se tohoto dne obávat.
Teprve čas ukáže, co nám ten následující rok přinese – za 365 dnů už budeme moudřejší. Není
ale třeba se dopředu strachovat jen proto, že číslo v letopočtu nemá dobrou pověst.
Vždycky se ale najdou různí šarlatáni a „vykladači znamení“, kterým jsou i v dnešní
době ochotny popřát sluchu zástupy lidí. Nenechme se proto otupovat a obelhávat,
nebojme se obyčejného čísla. Dost možná bude ten příští rok šťastný a úspěšný.
Záleží hodně na nás samotných.
Jménem zastupitelstva nám všem proto přeji, aby byl rok 2013 plný štěstí,
lásky, pohody a krásných zážitků. Nenaslouchejme falešným prorokům,
spoléhejme na vlastní rozum a chovejme se k sobě slušně. Jedině tak může být ten
příští rok lepší, než ten, který právě končí.
Eva Navrátilová

Kulturní okénko
Přípravu na Vánoce jsme zahájili v sobotu 1. prosince ve velkém stylu.

Podvečerní
Podvečerní Adventní koncert v kapli
rámuje svařené víno červené, zdobený perník a keramické drobnosti z dílny paní Kydlíčkové. Koncert zahájily pěveckým a hudebním vystoupením „naše“ děti navštěvující Základní uměleckou školu v Dobřanech.
Věřím, že pyšní na ně byli jak rodiče, tak i my posluchači. Pěvecké kvarteto Bel canto završilo podvečerní
sešlost. Na cestu k vánočnímu stromu u OÚ dětem svítily moderní lampiony v podobě tvarovaného papírového pytlíčku s LED diodou věnované obcí. Pro děti to byla příjemná změna a pro nás pořadatele nepříjemné
rozčarování při rozdávání...
Vánoční strom svítí na cestu prvním nedočkavcům, kteří spěchají zabrat první řadu na

Večerní divadelní představení
dobřanského ochotnického spolku Rozmarýn.
Letos nastudovali komedii francouzského
dramatika George Feydeaua Dámský krejčí.
Velmi dobré výkony ochotníků byly korunovány nesporným hereckým talentem Jiřiny
Sobotkové v roli madame Aigreville. Soubor
pod režijním vedením Antonína Hofmana
prokázal stoupající formu. Návštěva opět výborná a jak se ukazuje, lidé přijdou rádi, ale
nesmí to být daleko.
Zaj.

Vánoční básničkou tiše vzpomeneme na ty, kteří se námi již nesejdou nebo nemůžou sejít u jednoho stolu.
Zasněžený práh
Bohuslav Reynek
Který anděl pode dveře
bělostný mi sune list?
Otevírám v nedůvěře :
o bolesti budu číst?
Otevírám. Hvězdy skryty,
sněhem šumí dědina.
Zahalena Vánoc třpyty
zapomíná, vzpomíná.
Zápraží je blahé, bílé.
Hvězdy vtisklé, stopy z ráje,
písmo úzkostlivé chvíle
zanechal pták, pobíhaje.

Poznámka k adventnímu koncertu
Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 1.364 Kč. Tato částka bude věnována na akce, které
obec pořádá pro naše nejmenší.

Vstišské báje a po
pověsti: Vodník na Záluhu
Za třicetileté války (1618 - 1648), kdy se mlýnu na rozhraní vstišského a mantovského katastru stále
ještě říkalo mlýn Záluhový a místo bylo zkráceně nazýváno Na Záluhu, se měla stát událost, která přešla ve
vyprávění o strašidlech a vodnících kolem mlýnského náhonu. Pan "otec", jak byl ostatními mlynářskými
pomocníky a čeládkou nazýván výsadní mlynář Jiřík Bochtl, se pozdě v noci, téměř k ránu, vracel z losiňské
krčmy. Asi v půli cesty se dostal na pěšinu kolem náhonu. Jindy rozumný a klidný muž, teď pod vlivem
truňku, který po celou noc v krčmě popíjel, rychle ztrácel svůj klid a pověstnou rozvahu. Na louce kolem
náhonu viděl pohybující se tajemné stíny. Do kvákotu žab se ozývalo výhružné "...bre-ke-ke..." a každou
chvíli ho někdo švihnul vrbovým proutkem. Vyděšený muž se začal rukama prudce ohánět, zcela zmatený
sklouznul několikrát do náhonu a jen obtížně se dostával zpět na pěšinu. Po tomto "boji" se mu, po určité
době, podařilo doklopýtat až do mlýna. Zcela zchvácený dosedl na zápraží a svým bědováním přivolal osazenstvo mlýna. Lidé se seběhli a viděli vystrašeného, značně ušpiněného a úplně mokrého mlynáře, který
ztěžka popadal dech a přerývaně vykládal o tom, co se mu cestou stalo. Protože znali mlynáře jako rozumného a rozvážného člověka, jeho povídání uvěřili a přesvědčivě všude vyprávěli, jak se mlynář dostal do potyčky s vodníkem a jen se štěstím unikl před utopením. Značně vysíleného mlynáře uložila mlynářka do postele. Zda i ona uvěřila manželovu povídání, není známo. Tradovalo se, že občas nechala zanést misku s
jídlem na kámen u náhonu. Byla dcerou mlynáře z Podhory u Dobřan a podobná povídání si asi vykládala po
svém. I když se mnozí obávali chodit kolem náhonu, mlynářce to problém nedělalo. Dokonce byla podezřívána, že je s vodníkem spolčená. Bez obav nechávala svoje děti, aby si kolem vody hrály. Ani mlynář dále
neprojevoval zvláštní obavy. Pouze se z losiňské krčmy už nikdy nevracel v pozdních nočních hodinách.
I toto vyprávění bylo podáváno v různých verzích. V jedné z nich se hovořilo o tom, že mlynář nechal na ochranu mlýna postavit, proti vjezdu do mlýna, kapličku. Téma to bylo pro vyprávěče velmi vděčné,
protože se podle potřeby dalo upravovat a rozvádět do všech možných podrobností.
Se zajímavou myšlenkou přišel řídící učitel německé školy Eduard Janda. Do obce přišel v roce 1883
jako mladý učitel po studiích a žil zde až do konce svého života. Pocházel z Teplé ze smíšené česko- německé rodiny. Ovládal oba jazyky, ale zásadně se držel němčiny a svoje němectví dával až okatě najevo. Z jeho
poznámek lze vypozorovat, že znal všelijaká místní vyprávění z minulosti obce, ale nikdy je uceleně písemně
nezpracoval. K události u mlýna poznačil, že mohlo jít o někoho z lidí, kteří během třicetileté války pobíhali
krajinou hladoví a smyslů zbavení. Připojil dále pověst o tom, jak na konci války byla v obci taková bída, že
za nevelké množství potravin bylo možné koupit celý selský grunt. Uvedená myšlenka může rozumně vysvětlit, proč mlynářka nechala nosit jídlo na kámen u náhonu.

-reol-

Méně známá výročí:
Založení 35. pěšího pluku v Plzni
Když byla Evropa v poslední čtvrtině 17. století ohrožena náporem tureckých nájezdníků, vznikalo
na jejím území mnoho nových vojenských útvarů. Nejinak
tomu bylo i v habsburské monarchii, jejíž součástí bylo i
České království. Tak se stalo, že 8. ledna 1683 byl českým a uherským králem a římským císařem Leopoldem I.
založen legendární plzeňský 35. pěší pluk (mezi lidmi všeobecně známý jako pětatřicátníci). Ten pomáhal habsburské monarchii a pozdějšímu Rakousku-Uhersku psát dějiny
válek bezmála 270 let. Místo pro jeho kasárna vybral při
návštěvě Plzně osobně císař Josef II..
Historie 35. pěšího pluku je opravdu bohatá. Už v roce svého založení zasáhl významně do bojů při
obraně Vídně. Jeho vojáci dobyli v roce 1707 Neapol, později dvakrát Bělehrad, nechyběli v bojích u Saragossy, bitvě u Lovosic a ani v Bitvě národů u Lipska. Uniformy Pětatřicátníků bylo zkrátka možné zahlédnout ve všech významných bitvách, které Habsburská monarchie, Rakousko-Uhersko a později Československo vedlo. Poslední bojové nasazení pak proběhlo v září 1938 v rámci 2. plzeňské pěší divize. Se zbytky

československé armády byl 31. července 1939 oficiálně rozpuštěn i 35. pěší pluk. Mnozí jeho příslušníci
však odešli do zahraničí bojovat proti okupantům na straně spojenců.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Co dělat když…
… se ocitnu u dopravní nehody?
Protože na silnicích to v poslední době celkem dost klouže a zima je prakticky celá ještě před námi, může se
nám teď celkem snadno stát, že se staneme účastníkem nebo svědkem dopravní nehody. Není to situace nijak
příjemná, do které se by se kdokoli z nás toužil dostat, je ale třeba být připraven na to, že se to zkrátka stát
může. Co tedy dělat, když se připleteme k dopravní nehodě, abychom dokázali poskytnout pomoc, nebo
alespoň co nejvíc zmírnili následky? Pomoci nám v této situaci mohou následující rady.
Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveďte základní úkony:
• Zastavte vozidlo, vypněte motor, zapněte výstražná světla, oblečte reflexní vestu.
• Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku.
• Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody.
• Přivolejte pomoc (přednostně na linku 112).
• Vyprošťujte postižené sami nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře.
• Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte.
• Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce (vědomí, dýchání a krevní oběh).
• Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat, elektroinstalace, potopení do
vody.
• V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie, zajistěte stopy pro vyšetření jejich příčin.
• Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění.
• Zabezpečte majetek, případně náklad před poškozením a zcizením.
• Zabezpečte identifikaci účastníků a svědků nehody.
• Zdržte se jednání, které by mohlo ovlivnit řádné vyšetření dopravní nehody.
• Je dobré místo nehody vyfotit (doporučuje se vyplnit formulář o hlášení škody pro pojišťovnu a podepsat
oběma aktéry dopravní nehody).
• Řiďte se pokyny policie a záchranářů.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

F o t b a lo v é z p r a v o d a js t v í
Naše přípravka se zúčastnila vánočního turnaje v kopané ve Stodě. Hrálo se v místní sportovní hale za účasti
šesti družstev. Kvůli neúčasti několika našich hráčů jsme si museli „půjčit“ jednoho hráče z Dobřan. Hrálo se
1x 10 minut.
Výsledky:

Vstiš : Stod „B“
Vstiš : Holýšov
Vstiš : Dobřany
Vstiš : Stod „A“
Vstiš : Jesenice

0:2
0 : 12
0:4
0:6
0 : 10

Jak patrno, nepodařilo se nám vstřelit ani gól. Nějaké šance byly, ale soupeři byli starší a lepší. Vůbec to ale
není důležité. Děti si zahrály a dostaly i pěkné odměny.
Tento měsíc slaví čtyřicítku hráč „A“ mužstva Dan Malý. Blahopřejeme.

Do nového roku přejeme všem hráčům, fanouškům a dalším občanům hodně zdraví a štěstí.
Poznámka nakonec: Upozorňujeme hráče, aby nezapomněli dodat fotografie na nové průkazky.
Pokud nenapadne sníh a nebudou závěje, uskuteční se v sobotu 22.12.2012 od 10 hodin brigáda na
hřišti. Budou se sbírat kameny. Kyblíky s sebou!!!
Jan Kraus

Pár slov starostky
Vybrat dárek je mnohdy problém. Ale nejen to. Problémem může být i dar přijmout. Dary jsou totiž
jakýmsi druhem řeči. Způsob, kterým někomu cosi dáváme, něco vyjadřuje: jsou to slova proměněná v čin.
Dary jsou zviditelněním vztahů, které mezi dárci a obdarovanými panují. Dary samy ale vztahy netvoří! Dárek není jen věc, která má určitou hodnotu. Dárek je především osobní poselství, které říká „mám tě rád“. A
něco takového se penězi vyjádřit nedá. V dárku totiž dáváme sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou
bychom o Vánocích měli zažít.
Obec Vstiš tento rok začala budovat svým způsobem také jeden takový dárek – kanalizaci. Dárek
v dobrém smyslu pro ty, kteří mají problémy s likvidací splašků, dárek pro přírodu (přála bych rebelům sedět
třeba jen den u roury obecní dešťové kanalizace ústící do řeky, přála bych jim žít ve vodě potoka, …). Budeme sice muset nějaký čas přestát rozkopané cesty, zablácená auta i boty, ale po dokončení této stavby bychom rádi zrekonstruovali i chodníky.
Jako dárek pro děti zřídila obec dětské hřiště v celkové hodnotě 459 441,10 Kč (z toho naše náklady
tvořily 131 584, 10 Kč), dále zhodnotila bývalou školu novými okny za 404 980,- Kč (z naší pokladny šlo
pouze 154 980,- Kč). Dotace tedy tvořily částku 577 857,- Kč. Děkujeme za ně jak krajskému úřadu, tak
ministerstvu pro místní rozvoj. Také pěkný dárek.
Přeji všem našim občanům i přátelům obce Vstiš, aby pod stromečkem objevili velmi milé a hřejivé dárky,
na které budou dlouho vzpomínat.
M. Beštová

Připomenutí
Připomínáme, že se na Štědrý den ve 22 hodin uskuteční v kapli ekumenická vánoční bohoslužba slova.
Po bohoslužbě bude možné zakoupit nástěnný kalendář obce Vstiš. Cena jednoho výtisku je 95 Kč.

Připravujeme na leden
Taneční kurz pro dospělé 2013
Zahajujeme v pátek 12. ledna 2013 v 19 hodin v KD Vstiš .
Během 6 lekcí Vás taneční mistři NAUČÍ základům společenských
tanců, které využijete po celou plesovou sezónu.
Prima atmosféra a slušné zacházení zajištěny.
Přihlášky a dotazy směřujte na kultura@vstis.cz

Rychlokurz draní peří
Bude určen především pro mládež, která si pod vedením paní Kleisnerové vyzkouší již zapomenuté zvyky
svých babiček. O termínu a místě konání budu včas informovat.

Sbor dobrovolných hasičů Vstiš

Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc, v záři světel stromečku, ať zdraví, láska a
klid, zavítají i do Vašeho domečku. Lásku, radost na Vánoce, také štěstí v
novém roce. Ať Vás láska stále hřeje, z upřímného srdce přeje
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš.

Pozvánka na hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na Hasičský bál, který se koná v sobotu 26. ledna 2013
od 20 hodin v Kulturním domě ve Vstiši. K tanci a poslechu bude hrát AM BAND.
Bohatá tombola, skvělá zábava. Vstupné 100 Kč.

B la h o p ř e je m e
Během ledna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Josef Průcha

Z dění v obci obrazem

… první adventní sobota ….

… koncert v kapli …

… děti sklidily zasloužený potlesk …

… stejně jako dívčí kvarteto …

… Mikulášská besídka se opět vydařila ….

… divadélko bylo prostě skvělé …
(žáci ZUŠ v Dobřanech se předvedli v tom nejlepším světle)

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 28.1.2013 Vše 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.

