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ZDARMA

Pár slov úvodem
Podzim se pomalu začíná hlásit o svá práva, prvňáčkové mají svou školní premiéru (snad)
úspěšně za sebou, první výkop nové vstišské kanalizace byl konečně proveden a v naší zemi byla
v souvislosti s metanolovou aférou poprvé v novodobé historii vyhlášena všeobecná prohibice. Stalo se
tedy něco, co by si ještě před několika málo dny asi jen málokdo dokázal představit. Co to ale ta
prohibice vlastně vůbec je?
Prohibice (lat. prohibitio – zákaz) v obecné formě znamená zakázání, zapovězení, nedovolení,
zamezení, zabránění (někomu nebo něčemu). Obvykle se prohibicí myslí absolutní zákaz produkce a
distribuce alkoholu v rámci boje proti alkoholismu či z bezpečnostních, náboženských nebo jiných
důvodů. Mezi lety 1914-1933 byla postupně uplatněna v USA, v evropských severských státech a v
SSSR. Účinek byl ovšem přesně opačný – místo snížení zločinnosti a zvýšení abstinence se začalo pít
ještě víc a zločinnost narůstala nevídaným tempem. Vznikaly dokonce gangy zabývající se pašováním
alkoholu. Nakonec proto od prohibice všechny státy odstoupily (v severských zemích byla ale pouze
zmírněna). Obecně platí ve většině států zákaz prodeje i konzumace pro děti a mládež do věku
stanoveného v příslušné zemi, v některých státech jsou prodej či konzumace alkoholu regulovány,
například je prodej povolen pouze ve speciálních prodejnách nebo je zakázána konzumace na veřejných
či jinak vymezených místech.
Zákaz prodeje tvrdého alkoholu a vína byl v Československu včetně Česka za komunismu
obvyklý při každých volbách. Tento zvyk přetrval i v prvních letech po pádu komunismu. V České
republice byla vyhlášena částečná prohibice na dobu parlamentních voleb v roce 1992, kdy byly ze
zákazu prodeje vyjmuty pouze deseti a méně stupňová piva. V roce 1994 pak došlo k vyhlášení
prohibice na dobu komunálních voleb v hlavním městě Praze. Od té doby nebyl prodej alkoholu nijak
významněji regulován. Teprve až dne 14. září 2012 bylo kvůli vlně otrav metylalkoholem vyhlášeno
ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem mimořádné opatření spočívající v prohibici prodeje a
distribuce silnějších alkoholických nápojů. Nařízením byl zakázán prodej alkoholu s obsahem 20 % a
více. Jak dlouho toto nařízení potrvá, ukáže teprve čas. Stejně tak nejasné je, zda prohibice splní svůj
účel. Vzhledem k vynalézavosti českého lidu si o tom ale dovoluji pochybovat. Nicméně zákon platí pro
všechny a obec Vstiš nemá žádnou výjimku. Kvůli vládnímu nařízení tak platí přísný zákaz prodeje
tvrdého alkoholu na celém území obce, alkohol se nesmí podávat ani na akcích, které zde probíhají
(tedy ani v prostorách hřiště, kulturního domu či hasičské zbrojnice). Proto prosím tento zákaz
respektujte. Věřím, že to všichni zvládneme bez větší úhony. Alkohol přece není nic, bez čeho by se
člověk neobešel. A pohled střízlivýma očima může být někdy okouzlující.
Střízlivý říjen přeje všem občanům jménem zastupitelstva Eva Navrátilová.

Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 9. 2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
192. zprávy kontrolního výboru za I. a II. čtvrtletí roku 2012
194. informaci starostky o zákazu podávání lihovin typu destilátů a tuzemsku s obsahem alkoholu nad 20
objemových procent alkoholu i v klubech umístěných např. v hasičských zbrojnicích, sokolovnách, obecních
úřadů, sportovních klubů apod.
196. b) diskusi ohledně akcí o pouti
196. c) diskusi ohledně organizace prací na dětském hřišti
ZO schvaluje:
188. zrušení regulativu na vzhled plotu v nových st.parcelách
189. podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002803/1 se
společností ČEZ Distruce, a.s., se sídlem Děčín na akci „Vstiš, lokalita 70 RD, p.č.824/1 – DTS, kNN, NN - IV12-0002803 “ týkající se pozemků p.č. 806/1, 806/16, PK 753 d.2, PK 2033 d.2, GP 819 a GP 821 d.1
190. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2012
191. rozpočtové opatření č. 4/2012
193. poskytnutí částky ve výši 10 000,- Kč jako příspěvek na činnost TJ Družstevník Vstiš převodem na jejich
účet
ZO ukládá:
195. zajistit geometrické oddělení části pozemku p.č. 1892/49
196. a) oslovit majitele objektu čp. 48 (bývalá hospoda) ohledně nutných oprav a též stavební
odbor Dobřany ohledně možného řešení a postupu obce, kdy může být ohroženo zdraví

Zápis ze schůzky s občany ohledně výstavby kanalizace
konané dne 7.9.2012 v prostorách hasičské zbrojnice
Na tuto schůzku byli přizváni občané vlastnící nemovitosti v oblasti návsi, kde bude probíhat první etapa
výstavby. Schůzky s ostatními občany se budou konat průběžně dle postupu stavebních prací.
Přítomní zastupitelé: M. Beštová, L. Oplt, Z. Zajíc, D. Košan, J. Duchek, E. Navrátilová
Přítomní občané: p. Vokáč (č.p. 17), p. Kukaň (č.p.15), p. Kledrovec (č.p.22), p. Kuncl (č.p.18), p. Ulč Jan,
p. Ulč Vladimír (č.p. 13), p. Chodl (č.p. 19), p. Dvořáková a p. Bacíková (č.p. 7+112), p. Škoulová (č.p.
24+50), p. Medr (č. p. E89), p. Vávra (č.p. 11), p. Komorousová (č.p. 23), p. Mejta (č.p. 9), p. Červená (č.p.
9)
Průběh schůzky:
 Přivítání přítomných paní starostkou.


Úvodní slovo (Ing. Oplt): seznámení občanů s plánem výstavby kanalizace, s podmínkami pro
připojení a plánovanými finančními náklady.



Probrána smlouva o připojení – občané dostali k prostudování návrh této smlouvy, aby se k ní mohli
vyjádřit.



Dotazy občanů:
 Jak bude zajištěn průjezd komunikacemi během průběhu stavebních prací?
 Kde přesně bude stát přečerpávací stanice?

 Jak hlučná bude přečerpávací stanice a nebude její provoz rušit hlukem či zápachem
obyvatele budov v bezprostředním okolí?
 Nedojde při budování kanalizace k poškození soukromých studní, a jak bude řešen případný
pokles hladiny ve studnách?
 Má-li nemovitost více vlastníků, musí dát souhlas s napojením na kanalizaci všichni tito
majitelé, nebo stačí souhlas jednoho?
Úkoly pro zastupitelstvo:
 Zjistit od budoucího provozovatele kanalizace, zda by nebyl ochoten podílet se finančně alespoň
částečně na budování jednotlivých přípojek.


Zjistit hlukové limity čerpadel v souvislosti s nejbližšími budovami.



Zajistit změření výšky hladiny ve studních pro případ budoucích sporů.



Zdokumentování aktuálního stavu objektů, které budou budováním kanalizace dotčeny.

Dětské hřiště
Osamělé hlasy mnohdy prosící o pomoc vyslyšely kompletní
sestavy rodin Opltů a Samců. Práce pokročily, leč stále je co
dělat. Mládeži školou povinná, vezměte rodiče a zastavte se na
hřišti. Práce nemá nožičky, počká i na Vás. Nebojte se, už toho
moc nezbývá. Herní prvky jsou osazeny, beton u lanovky tvrdne.
Některé prvky budou již pod dohledem rodičů přístupné.

V sobotu 22. září od 9 hod je
další brigáda!!!!!!
Doporučené náčiní: hrábě a lopata.
Zdeněk Zajíc

Někteří významní Češi narození v říjnu
Ladislav Pešek (4. října 1906, Brno – 13. července 1986, Plzeň), vlastním jménem
Ladislav Pech, byl významný český herec, dlouholetý člen činohry Národního divadla a
divadelní pedagog. Po škole nastoupil roku 1927 ve Státním divadle v Brně. Byl pozván
K.H.Hilarem k hostování v Národním divadle v Praze dvakrát v letech 1928 a 1929.
Následně se stal členem činohry ND, kterým zůstal až do svého odchodu do důchodu
31.7.1976. Na scéně ND vytvořil více než 300 rolí. V letech 1943 až 1947 byl profesorem
dramatického oddělení Konzervatoře v Praze. V období 1947 až 1950 působil jako
profesor na DAMU. Během svého života účinkoval v několika desítkách českých filmů. Před kamerou
debutoval v roce 1931 v roli Pepiho Kulíka ve snímku Miláček pluku, naposledy se objevil ve snímku O
sláve a tráve (1984). Mezi jeho nejvýznamnější role však patří bezesporu Áda Čuřil ve snímku Škola základ
života (1938), Vojtěch Kulík v Cestě do hlubin študákovy duše (1939) či muzikant v pohádce Obušku, z pytle
ven! z roku 1955.

MUDr. Emil Holub (7. října 1847 Holice – 21. února 1902 Vídeň) byl český lékař, cestovatel, kartograf a
etnograf v Africe. Roku 1872 se stal doktorem medicíny na Karlově Univerzitě. Inspirován cestovatelskými
deníky z Afriky Davida Livingstonea, se krátce po dokončení studia vydal do Kapského Města a usadil se
nedaleko Kimberley, kde praktikoval medicínu. Po osmi měsících se přidal ke konvoji místních lovců na
dvouměsíční cestu – „vědecké safari“, kde začal sestavovat velkou přírodní sbírku. V roce 1873 vyrazil na
druhé vědecké safari se zaměřením na sbírku etnografických materiálů. Na své třetí
expedici v roce 1875, podnikl cestu k řece Zambezi a zpracoval první detailní mapu
oblasti okolo Viktoriiných vodopádů. Napsal a vydal také první knižní popis
Viktoriiných vodopádů, vydaný anglicky v Grahamstownu roku 1879. Po mnoha letech
se navrátil do Prahy, kde však opět plánoval velkou expedici po Africe. Roku 1883 se
Holub společně se svojí novou manželkou a šesti průvodci vydali prozkoumat to, co
nikdo nikdy předtím: celou Afriku od Kapského Města až po Egypt. Protože měla
expedice nepříjemnosti s nemocemi a neposlušnými domorodci, byl Holubův tým
přinucen se vrátit zpět (1886). Poté Holub zahájil dvě velmi úspěšné výstavy, v roce
1891 ve Vídni a roku 1892 v Praze. Byl frustrován, že nemohl najít žádný příbytek, kde by mohl skladovat
svoji velikou kolekci artefaktů, a tak začal postupně prodávat některé části nebo je darovat muzeím,
vědeckým organizacím a školám. Později Holub publikoval mnoho dokumentů, přispíval do novin a
časopisů a dával stovky lekcí. Zemřel předčasně ve Vídni 21. února 1902, po dlouho trvajících komplikacích
s malárií a jinými nemocemi z Afriky. Ve Vídni byl také pohřben.

Prof. Ing. RTDr. Otto Wichterle, DrSc. (27. října 1913 Prostějov – 18. srpna 1998
Stražisko) byl světově proslulý český vědec a vynálezce, pracující zejména v oblasti
makromolekulární organické chemie, mezi jejíž zakladatele u nás i ve světě patřil. Proslulý je
zejména svými objevy a vynálezy, které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému
rozšíření měkkých kontaktních čoček. Tyto výsledky vycházely z jeho původní vědecké
práce v oblasti hydrogelů. Wichterle se proslavil též objevem umělého polyamidového vlákna
- silonu.

Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček,
(31. října 1821 Borová u Přibyslavi – 29. července 1856 Praha) byl český básník,
novinář, ekonom a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a
literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci
národních buditelůPřídomek "Borovský", kterým často podepisoval své články, je
odvozen od jeho místa narození. V dětství žil ve vesnici Borová na Vysočině. V devíti
letech odešel na rok do Jihlavy, kde se učil němčině a také zde začal chápat národnostní
rozdíly. Od roku 1833 studoval v Havlíčkově Brodě na gymnáziu (tehdy Německý Brod,
dnes je zde muzeum se stálou expozicí věnovanou jeho životu). V roce 1838 gymnázium dokončil. Od roku
1838 studoval filosofii v Praze. Havlíček toužil po tom, aby mohl působit na výchovu českého lidu, vstoupil
proto do kněžského semináře. Nelíbily se mu však poměry, které zde panovaly, na podzim 1841 proto
seminář opustil a stal se až do konce života nekompromisním kritikem římskokatolické církve. Roku 1846 se
stal na doporučení Františka Palackého redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela. V
revolučním kvasu roku 1848 odešel z Pražských novin, a založil vlastní – Národní noviny, které dosáhly
velké popularity. Národní noviny byly prvním deníkem v Českých zemích.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Vstišské báje a pověsti
Vážení čtenáři Vstišského Zpravodaje,

Pomalu se uzavírá desetiletá práce, kterou jsem věnoval studiu všech možných zdrojů, ze kterých šlo čerpat
nové poznatky o naší obci. Poslední 2 roky se snažím sepsat sebrané materiály do ucelené práce, ve které by
čtenář našel informace o obci Vstiš. Od dávné minulosti až do doby nedávné. Přemýšlel jsem o tom, co ze
své práce nabídnu čtenářům Zpravodaje. Vážných historických témat už bylo dost. Nabízím tedy kapitolu,
kterou jsem nazval Vstišské báje a pověsti. Doufám, že se při čtení dobře pobavíte.
O. Rejlek (-reol-)

Vstišské báje a pověsti
Dlouho jsem zvažoval, jak naložit s materiály, které se dochovaly pouze v ústním podání. Často neúplné,
někdy v odporujících si verzích. Do kronik je kronikáři nezapsali. Stále platila a platí představa, že tyto
materiály do seriózních kronikářských prací nepatří. Stejným způsobem k místním pověstem a bájím
přistoupili sepisovatelé obou vstišských pamětních knih (německé i české). Existuje řada důkazů, že
kronikáři místní pověsti v různém podání znali, ale nenašel se nikdo, kdo by tyto ústně předávané pověsti
zapsal a zachoval je pro budoucí generace. Učitelé německé školy je používali při výuce místních
regionálních dějin a k výchovnému ovlivňování žáků vstišské školy. V paměti českých dětí, které
navštěvovaly německou školu ve Vstiši v letech 1890 až 1919, se udržely vzpomínky na výklady učitelů, ve
kterých se na staré místní pověsti přímo odvolávali. Můj děda, zakladatel zápisů do české pamětní knihy, po
sobě zanechal ručně psané poznámky. Tyto strohé zápisky nabývaly smysl s tím, jak jsem se hlouběji
seznamoval s místní historií, s místními historickými názvy a zvyklostmi. Z drobných poznámek a zápisků se
mi postupně podařilo rekonstruovat několik místních vyprávění, které lze zařadit do kategorie bájí a pověstí.

Tančící víly
Dokud louky drželi jednotliví hospodáři, vedly loukami do Dobřan dvě cesty. Dolní cesta kolem
kapličky pokračovala přes můstky a dále dobřanskými loukami. Druhá směřovala k jezírku a odtud
pokračovala až k řece a na dobřanských lukách se spojovala s prvně jmenovanou. Obě byly prakticky stejně
dlouhé, ale druhé se pocestní raději vyhýbali. Zvláště v noci by nikdo touto cestou nešel. Patrně tomu také
napomohla událost, při které přišel o život řídící učitel vstišské školy Karel Pfrogner. Po půlnoci se vracel z
Vodního Újezda z oslavy svátku Josefa a záhadně sešel z cesty směrem k jezírku a druhý den byl nalezen
utopený v řece až u Dobřan. Po padesáti letech na tuto událost vzpomínali staří sedláci, jeho bývalí žáci.
Odmítali myšlenku, že na vině by bylo přílišné pití. Učitele nikdy neviděli opilého a vinu na jeho smutném
konci prý měly, bez jakékoliv pochybnosti, tančící víly. Už prý jejich dědci jim vykládali, jaké velké
nebezpečí číhá na každého, kdo se o půlnoci vydá k jezírku. Z vody vyjde 12 krásných, málo oděných,
panen. Za jemného zvuku se roztančí kolem Jezírka. Pokud se někdo přimotá do jejich blízkosti, vtáhnou ho
mezi sebe a nutí ho k tanci, až se mu hlava začne motat. Takhle prý kdysi zmizeli u jezírka dva mládenci a
už je nikdo nikdy neviděl.
Jezírko uprostřed luk působí tajuplně i na ty, kteří na tančící víly nevěří. Jako děti jsme se několikrát
dostali až k Jezírku. I když bylo horko, nikdy jsme nepřekonali obavy, abychom se ve vyhřáté vodě
vykoupali. Břehy nebyly zarostlé houštinami jako dnes. Klidná hladina průzračné vody lákala, ale obavy
byly silnější. Na každém byl vidět skrytý strach. Čert ví, co v té vodě je!
(-reol-)
Poznámka redakce: Na další pověsti se můžete těšit v následujících číslech Vstišského Zpravodaje. Vždy
uveřejníme jednu.

Básnička na říjen
Opakování je matkou moudrosti (Repetitio est mater studiorum) a tak při zahájení školy není od věci si
připomenout jednoduchou definici rovnoběžek i když poněkud volnější formou. (Světelný rok je vzdálenost,
kterou světlo ve vakuu urazí za jeden rok.)
Zdeněk Zajíc

Dvě rovnoběžky
Christian Morgenstern

Dvě přímky, společnice,
šly v nekonečný bod.
Duše rovné jako svíce
a prvotřídní rod.

Veta je po potuše,
zda rovnoběžky jsou.

Rozdělit nechtěly se
k blažené smrti až:
Tím obě pyšnily se,
Toť opora i stráž!

Věčná zář se v ně vlila,
sešly, se zmizely –
Věčnost je pohltila
jako dva anděly.

Pluly jen jak dvě duše
zářivou samotou.

Když putovaly celých
světelných deset let,
přestal pár osamělý
pozemsky vnímat svět.

Ohlédnutí za pouťovou výstavou
Během pouťových oslav proběhla v rámci doprovodného
programu i výstava v kapli. Letošní téma bylo „Vstiš rozkvetlá“.
Jsme velmi rádi, že se tentokrát přihlásilo hodně zdatných
fotografů, kteří se nebáli svá díla vystavit, a že se akce setkala
s nebývalým ohlasem. Navštívilo ji necelých 300 návštěvníků,
kteří zároveň hlasovali pro fotografie, které se jim nejvíce líbily.
Je potěšující, že každá z vystavených fotografií získala alespoň
několik hlasů, žádná nezůstala bez odezvy.
Hlasy jsme sečetli a vyhlásili vítěze. Ti, kdo se umístili na 3.
prvních třech místech, dostali dárkové poukazy v hodnotě 300,
400 a 500 Kč na odběr zboží v květinářství.
Nejúspěšnější fotografové:
1. místo: Radovi (výhru věnovali na zvelebení obce)
2. místo: p. Zdvihalová
3. místo: Kubaňovi
4. místo: Vargovi a p. Krejčí (rovnost hlasů)
5. místo: Kubelovi
6. místo: p. Tintěrová
7. místo: Bezděkovi

2.

1.

Typ na výlet
Jak už jsem se zmínila v minulém Zpravodaji, s manželem jsme rádi jezdili o víkendech po okolí i o
dovolené na kolech. Co jsem na úřadě, času už mi mnoho nezbývá a kola řádně provětráme jen o dovolené.
Každý rok jsme jednou či dvakrát navštěvovali Chudenice, nedalekou obec (cca 26 km), která nabízí mnoho

zajímavostí. Určitě nemusím připomínat zámek v obci dříve patřící šlechtickému rodu Černínů, Americkou
zahradu, Kvapilova jezírka, rozhlednu Bolfánek aj.. Poslední jmenovaný objekt mě při letošní zářiové
návštěvě velmi překvapil. Během dvou let, co jsme tam nebyli, se okolí rozhledny velmi změnilo. Za
přispění evropských financí se prostředí u bývalého kostela mění do původní podoby. Vysypané cestičky
jsou příjemné nejen pro nohy.
V prostorách rozhledny bývaly vždy zajímavé výstavy. Ta, která je v prvním patře právě teď, se
dotkla mého srdce. Velmi ráda se dívám na černobílé filmy pro pamětníky. Myslela jsem si, že znám téměř
všechny, ale byla jsem vyvedena z omylu. Film „Za ranních červánků“ podle předlohy románu A. V.
Šmilovského mně zatím unikal. Jak vznikal, co vše se při natáčení na Bolfánku odehrávalo, na to vzpomínají
dvě ještě žijící pamětnice (jedné z nich je již 98 let). Filmová společnost A-B na jaře roku 1934 vyzvala
obyvatele klatovské a domažlické oblasti, aby se zúčastnili natáčení v tradičním lidovém oděvu. Jen z
Chodska přijelo v červnu 1934 do Chudenic na 700 krojovaných obyvatel. Jde o unikátní událost, při které se
na jednom místě a v jeden den sešly v Chudenicích kroje ze tří českých oblastí – Chodska, Klatovska a
Plzeňska. Televizní dramatizace románu A. V. Šmilovského přibližuje postavu osvícenského učence Josefa
Dobrovského a dobu, v níž se probouzelo české národní vědomí z třistaleté poroby. (V hlavních rolích: Karel
Hašler, Bedřich Vrbský, Jaroslav Průcha, František Smolík, František Hlavatý, Alexander Třebovský, Jiřina
Štěpničková, František Kovářík, Ella Nollová a další.)
V rámci výstavy jsou představeny fotografie a dobové dokumenty z natáčení filmu, lidové kroje a krojové
součásti. Součástí expozice je i audiovizuální projekce sestavená z dokumentárních záznamů vyprávění
pamětníků a archivních filmových ukázek.
Výstava bude zpřístupněna do konce října 2012.

Tento poutavý příběh z klasického odkazu české literatury natočil ještě v roce 1970 režisér Václav
Hudeček a do hlavních rolí obsadil řadu vynikajících herců. Jako Josefa Dobrovského uvidíte Radovana
Lukavského, jako hajného Mrštinu Ladislava Peška, hraběte Černína hraje Martin Růžek, obročního
Konipase Ilja Prachař, kaplana Fabiána Eduard Cupák, mladou zamilovanou dvojici Václav Postránecký a
Zuzana Ondrouchová.
M. Beštová

Zdravotnické okénko – první pomoc při šoku
Šok obecně je závažný život ohrožující stav, při kterém dochází k selhání krevního oběhu. Je to obranná
reakce organismu, která snižuje prokrvení v oblasti břicha a podkoží stažením cév, a srdce zvyšuje svoji
činnost. Provází asi deset procent úrazů, u nichž bývá smrtelnou komplikací. Při šoku není organizmus
schopen zásobovat tkáně kyslíkem a odvádět z nich toxické látky. Trvá-li stav delší dobu, postižený umírá v

důsledku selhání jednotlivých orgánů. Šok může být ještě zhoršen strachem či bolestí, proto kdykoli se
vyskytne riziko, že u postiženého nastane šok, může pomoci jeho uklidnění a pohodlné uložení.
Dělení šoku podle příčiny:
 Hypovolemický šok je šok způsobený ztrátou krve nebo ostatních tělních tekutin – nastává tedy při
větším krvácení (20-30% ztráta krve), může vzniknout i u rozsáhlejších popálenin, při zvracení či průjmu
a některých těžkých infekcích.
 Kardiogenní šok má příčinu ve špatném fungování srdce – provází tedy infarkt myokardu, srdeční selhání
nebo embolie.
 Septický šok je způsoben bakteriemi – setkáváme se s ním proto po vážnějších úrazech, u těžkých
pooperačních infekcí či popálenin. Bývá spojen s vysokými horečkami a třesavkou.
 Anafylaktický šok je do extrému vystupňovaná alergická reakce na léky či cizorodé bílkoviny (většinou
různé jedy hmyzu a hadů). Typický je pro něj prudký nástup vysoké horečky s třesavkou, nevolnost,
zvracení, zrychlení srdeční činnosti, potíže s dýcháním, křeče, bezvědomí a srdeční zástava.
 Neurogenní šok se rozvíjí v důsledku oběhového selhání způsobeného abnormálním rozšířením cév, které
má svou příčinu v poruše centrální nervové soustavy (např. úraz mozku, otrava, cévní mozková
příhoda…)
Příznaky šoku:
 zrychlující se tepová frekvence, špatně znatelný nitkovitý pulz
 bledá kůže se studeným lepkavým potem
 zmodrání rtů, později i končetin
 zrychlený a povrchní dech
 pocit žízně
 apatie – netečnost postiženého, pomalé reakce
První pomoc při šoku:
Základem je uložení postiženého do protišokové polohy (na zádech, dolní
končetiny zvednuté cca o 30 cm nad podložku, nebo naklonit
celé tělo o 30° hlavou dolů, pokud je to možné). Tato poloha
napomáhá průtoku krve do životně důležitých orgánů. Případně se může použít i tzv.
autotransfúzní poloha (vleže na zádech, dolní i horní končetiny jsou zvednuté kolmo
vzhůru).
Pomůckou při ošetřování může být pravidlo 5T.
1. Teplo - snažíme se o udržení optimálního tepelného komfortu. Postiženého přikryjeme a obzvlášť důležité
je dát něco i pod něj, protože u postiženého nefunguje správně termoregulace. Pacienta však aktivně
nezahříváme!!!
2. Tekutiny - nikdy nepodáváme!!!! Pouze tlumíme pocit žízně otíráním rtů a obličeje vlhkým kapesníkem.
Pokud by měl totiž pacient vnitřní zranění, tekutiny by mohly jeho stav výrazně zhoršit.
3. Ticho - zabezpečení relativního klidu (odsun od místa nehody). Postiženého uklidňujeme a komunikujeme
s ním, snažíme se co nejvíce vyrušit vnější vlivy a hluk.
4. Tišení bolesti - správné ošetření všech poranění postiženého. Nikdy ale sami nepodáváme analgetika,
popis charakteru bolesti je pro lékaře totiž velmi důležitý. A některé léky proti bolesti by mohly být
problematické, pokud by bylo nutné pacienta operovat a uvést ho do narkózy.
5. Transport - vždy jsme povinni co nejdříve zavolat RZP (linka 155 nebo 112) se zdůrazněním, že se jedná
o postiženého v rozvinutém šoku. Postiženého v šoku se snažíme sami netransportovat, protože jízda
osobním automobilem by mohla jeho stav zhoršit.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Fotbalové zpravodajství

Fotbalová sezóna našeho Áčka začala dobře. V prvním kole jsme porazili mužstvo Ptenína
3:2 po poločase 3:0. Druhá půle po vystřídání několika hráčů nebyla ideální, ale ta první byl
opravdu koncert. Branky dali Malý a Korčík. Ve druhém kole v derby s Dobřany po poločase 3:0
zdramatizovali kluci zápas. Snížili na 3:2, ale po další hrubé chybě prohráli 4:2. Škoda, na bod měli.
(Střelci: Malý, Kagánek). Minimálně do zimy opustí A tým Michal Šíp, který odchází na hostování
do Soběkur. Věříme, že pozná, že lépe je ve Vstiši. Přejeme sportovní úspěchy.
Stará Garda první zápas opět smolně prohrála doma s Blovicemi 1:4 (0:1). Střelcem byl Zd.
Špaček. Druhé kolo v Dobřanech nedopadlo ideálně. Po dvou neproměněných tutovkách na začátku
vše nakonec skončilo debaklem pro Vstiš 0:9 (0:3).
Přípravka se začíná učit:


Chlumčany: Vstiš

(mladší) 14:4 (střelci: Havlík, Maday)
(starší) 42:0



Vstiš: Stod

(starší) 1:32 (střelec: Havlík)



Chotěšov: Vstiš

(starší) 24:0
(mladší) 12:3

Další plánované zápasy:


Stará Garda: pátek 21. 9. v 17:30 (Vstiš: Klášter)



Přípravka (starší) v 16:30 (Vstiš: Dobřany)



Áčko zajíždí v neděli 23. 9. na derby do Mantova v 16:30

K přípravce bych chtěl ještě podotknout, že jsem chtěl
děti přihlásit do soutěže mladších. Jelikož je mladších
mužstev málo a jsou neregistrované, na Svazu je
zařadili do registrovaných starších minižáků. Protože
však některá mužstva mají i mladší, snažíme se ten
druhý zápas odehrát jiný den, protože by zápasy za
sebou byly na 8 dětí moc. Je před námi ještě těžká cesta,
přesto je pěkné se dívat na naše malé naděje, jak se
s tím perou.

Na pouť náš oddíl pořádal pouťovou zábavu, která se určitě všem líbila a nám se opravdu podařila.
Děkujeme všem sponzorům, pohostinství paní Šurkové a Pepovi Turečkovi, který jde hudebně
s dobou. Těšíme se opět za rok.
J. Kraus

Opět zveme do divadla
Upozorňujeme milovníky kultury, že v sobotu 29. září 2012 pořádáme
zájezd do Prahy, do Stavovského divadla, na hru Racek. Protože opět nebyly

prodány ani zdaleka všechny vstupenky, které jsme měli k dispozici, nemůžeme zajistit dopravu autobusem.
Pokud byste se chtěli ale do Prahy vydat po vlastní ose a spojit tento výlet s kulturním zážitkem, je možno na
Obecním úřadě u paní Košanové zakoupit vstupenky. Jedna stojí 310 Kč. Praha v tuto dobu nabízí nejedno
lákadlo, kousek od budovy divadla budou v tu dobu vrcholit i Slavnosti svatého Václava na Václavském
náměstí spojené se spoustou přidružených akcí.
Bohužel zjišťujeme, že o zájezdy za kulturou přestal být zájem a už podruhé v letošním roce máme problém
„udat“ lístky, které se nám podařilo zajistit. Proto jsme nuceni s organizací podobných akcí alespoň na
nějakou dobu přestat, což nás sice velmi mrzí, v tuto chvíli ale nelze jinak.

Cvičení v Dobřanech
Přijďte si zacvičit do nové tenisové haly v Dobřanech v Přeštické ulici. Přivítá Vás nové, moderní a
příjemné prostředí.
Začínáme v úterý 2. října 2012 v 19 hodin. Kurzovné říjen – prosinec 2012 činí 500 Kč. Přineste si
podložku a owerbool. Cvičení je vhodné pro starší ženy.
Přijďte si vyzkoušet ukázkovou hodinu v úterý 25. září 2012 od 19 hodin.
Vstupné dobrovolné. Na Vás všechny se těší Baštařová Majka

Cvičení ve Vstiši
Děvčata, přijďte si zacvičit!
Cvičení je vhodné pro ženy bez rozdílu věku, obsahuje zahřátí, posilování a závěrečnou relaxaci. Začínáme
cvičit ve čtvrtek 4. 10. 2012 v 18 hodin v tělocvičně ve Vstiši. První hodina je ukázková a je zdarma.
Přijďte se samy přesvědčit, zda Vám cvičení vyhovuje.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

Pozvánka na oslavu 45. narozenin
Žižkovského divadla Járy Cimrmana
Vážení,
dovoluji si Vás pozvat 4. října v 19 hodin do dobřanského kina Káčko na přímý satelitní přenos hry České
nebe. Toto výjimečné představení odehraje Žižkovské divadlo Járy Cimrmana v rámci oslav svých 45.
narozenin!
Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestávce provede diváky zákulisím až do herecké šatny reportér a nový
člen souboru DJC Vojta Kotek. Kromě zhlédnutí nejnovější hry v pohodlí svého oblíbeného kina budou mít
diváci možnost vybrat si také své nejoblíbenější přednášky pro seminář. Už nyní mohou na speciálních
webových stránkách http://www.jarmara.at/ hlasovat, které přednášky chtějí v přímém přenosu a v
Žižkovském divadle během narozeninového představení vidět. Každému návštěvníkovi ve všech
zúčastněných kinech v ČR bude podle pořadatelů o přestávce nabídnuta sklenka chlazeného sektu, to aby si
diváci mohli alespoň na dálku s oslavenci v Praze přiťuknout. Z tohoto důvodu tedy doporučují společenský
oděv. (zdroj: http://kultura.idnes.cz)
Předprodej vstupenek: Informační centrum, Náměstí T.G.M. 5, Dobřany - otevřeno: po-čt 9:00 - 17:00, pá
9:00 - 16:00 (polední přestávka 12:15 - 13:00), so, ne 13:00 - 17.00 hod

Rezervace vstupenek: online systém na www.kacko.cz, případně na tel. 739 643 219
Těším se na Vaši návštěvu.
Káčko
Sokolovská 1011, Dobřany
tel.: 739 643 219

S pozdravem
Lenka Šašková

Pozvánka:
Landrover Expedition Team Czech Republic
Lidé, hory a život v rumunských horách pohledem členů týmu Landrorover. Filmový dokument provázený
skvělou hudbou a srandovními vložkami Vás provede horami, Drákulovým hradem atd. Máte se na co těšit.
Promítání proběhne 6. října 2012 od 18:30 v Kulturním domě ve Vstiši, film trvá hodinu a půl.
Za všechny členy expedice Vás srdečně zve ZUB (Tygr z Mompracemu nad Vstišskou lávkou)
Luky Jindra

Blahopřejeme
Během října oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jiří Bešta
 Miloslava Beštová
 Vlasta Havlíčková

V minulém měsíci jsme navštívili s blahopřáním pana Jána Rusnáka.

Z dění v obci obrazem….
Vzpomínky na BUBULES…..

Pouťová výstava….

Den

otevřených dveří v hasičské zbrojnici…..

Začali jsme budovat kanalizaci….

Pište Zpravodaj spolu s námi

Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. října 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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