VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ

IX. ročník

číslo 5

květen 2015

ZDARMA

Pár slov úvodem
Od 21. dubna 2015 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška o nakládání s opady (viz. článek
níže).
Za loňský rok se na poplatcích a za tříděný odpad získalo 365 822 Kč. Ovšem výdaje byly o 213 571
Kč vyšší. A to nepočítáme cenu za úklid černých skládek v okolí Vstiše.
V letošním roce budou výdaje ještě vyšší, neboť pro rekreační objekty a nemovitosti s jedním obyvatelem byly požadovány známky na týdenní vývoz i přesto, že tito jednotlivci nedávají vyvézt popelnici každý
týden - známku si ale berou „pro jistotu“. I za tyto neuskutečněné vývozy ovšem obec musí zaplatit. Je to
tedy zcela zbytečné vydání z peněz nás všech.
Obci navíc nově vznikla další povinnost, a to shromažďovat bioodpad. Věříme, že obyvatelé obce i
rekreanti budou i nadále kompostovat bioodpad na svých zahradách, jako to činili dosud. Pokud tomu tak
nebude, budeme muset příští rok navýšit poplatek za odpad za každou osobu. A věřte, že opravdu neradi!!!
Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 20. 04. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
183. závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad, účetní závěrku k 31.12.2014, návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový
výhled Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
ZO schvaluje:
158. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 70/3, p.č. 1865/6 a
p.č.1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Josefem Davídkem, bytem Vstiš 126, pro čp. 42
159. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 295, p.č. 1865/83 a
p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavem Hrubým a Marií Hrubou, oba bytem Vstiš E 60
160. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 317, p.č. 1865/81 a
p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Bohuslavem Chasákem a Janou Chasákovou, oba bytem Kolmá 1169/3, Plzeň, pro E 93
161. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 268, p.č. 1865/85 a
p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Vladimírem Klečanským, bytem Meduňková 221/40, Plzeň, E 53
162. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 269, p.č. 1865/87 a
p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janou Hermanovou, bytem Sládkova 1008, Starý Plzenec, Rostislavem Šalomounem,
bytem Sedlec 233, Starý Plzenec a Rostislavem Šalomounem, bytem Smetanova 220, Starý Plzenec, pro E 52
163. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 350, p.č. 1865/46 a
p.č. 1865/55 v obci a k.ú.Vstiš s Petrem Braunem a Petrou Braunovou, oba bytem Vstiš E 100

164. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 304, p.č. 1865/45 a
p.č. 1865/55 v obci a k.ú.Vstiš s Miroslavem Vyvialem, bytem Vstiš E 98
165. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 305, p.č. 1865/44 a
p.č. 1865/55 v obci a k.ú.Vstiš s Tomášem Rybínem, bytem Vstiš E 75
166. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 266, p.č. 1865/43 a
p.č. 1865/55 v obci a k.ú.Vstiš s Tomášem Skočkem a Lenkou Skočkovou, oba bytem Vstiš E 78
167. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 316, p.č. 1865/56 a
p.č. 1865/62 v obci a k.ú.Vstiš s Václavem Vonáškem a Hanou Vonáškovou, oba bytem Na Hačkách 494/4, Plzeň, pro
E 92
168. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 263, p.č. 1865/57 a
p.č. 1865/62 v obci a k.ú.Vstiš s Václavem Vonáškem a Hanou Vonáškovou, oba bytem Na Hačkách 494/4, Plzeň, pro
E 45
169. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 277, p.č. 1865/58 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Eduardem Dufkem a Janou Dufkovou, oba bytem Heyrovského 481,33, Plzeň, pro E
70
170. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 248, p.č. 1865/53 a
p.č. 1865/62 v obci a k.ú.Vstiš s Marií Peroutkovou, bytem Perská 1241/22, Plzeň, pro E 36
171. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 247, p.č. 1865/52 a
p.č. 1865/62 v obci a k.ú.Vstiš s Jiřím Petrželkou, bytem Sedlec 228, Starý Plzenec, pro E
35
172. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 286, p.č. 1865/51 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Jiřím Fraňkem a Lenkou Fraňkovou, oba bytem Hřímalého 20, Plzeň, pro E 51
173. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 280, p.č. 1865/17 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Miroslavem Ulrichem a Hedvikou Ulrichovou, oba bytem Vstiš E 49
174. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 283, p.č. 1865/18 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Evou Cibulkovou, bytem Lochousice 6, pro E 63
175. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 272, p.č. 1865/19 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Karlem Havránkem, bytem Nade Mží 638/8, Plzeň a Jitkou Havránkovou, bytem Vstiš
E 66
176. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 306/1, p.č. 1865/114,
p.č. 1865/59 a p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš se Zdeňkem Beránkem, bytem Zábělská 1160/23, Plzeň, pro E 81
177. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 347, p.č. 1865/115 a
p.č. 1865/67 v obci a k.ú.Vstiš s Ladislavem Hrubým a Lenkou Hrubou, oba bytem Vstiš 172
178. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 273, p.č. 1865/110 a
p.č. 1865/15 v obci a k.ú.Vstiš s Miroslavem Houbou a Lucií Houbovou, oba bytem Hřímalého 49, Plzeň, pro E 61
179. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 289, p.č. 1865/21 a
p.č. 1865/67 v obci a k.ú.Vstiš s Ladislavem Hrubým a Lenkou Hrubou, oba bytem Vstiš 172, pro E 56
180. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 334, p.č. 1865/98 a
p.č. 1865/67 v obci a k.ú.Vstiš se Stanislavem Kabátem a Dagmarou Kabátovou, oba bytem Sokolovská 953, Dobřany,
pro p.č. 1865/98
181. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 362, p.č. 1865/116 a
p.č. 1865/2 v obci a k.ú.Vstiš s Petrem Knorem a Martinou Knorovou, oba bytem Nad Týncem 171/2, Plzeň, pro čp.
190
182. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č. 103/1, stp.č. 103/4 a
stp.č. 103/2 v obci a k.ú.Vstiš s Evaldem Bohmannem, bytem Vstiš 77, Františkem Březinou a Gerlinde Březinovou,
oba bytem Vstiš 77
184. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, č. smlouvy EP-12-0002323/VB/11 týkající se distribučního zařízení
„Chlumčany, přeložka vedení VN 22kV“ na pozemcích p.č. 1557 GP a p.č. 1565/1 PK
185. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Mgr.. Jiřím Křišťanem a Ing. Evou Křišťanovou, oba bytem Družstevní 1719/1, Plzeň,
umístění přípojky na stp.č. 49/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 84
186. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností uzavření a
podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační
přípojky s Vendulou Populovou, bytem Vstiš 16, umístění přípojky na stp.č. 45/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú. Vstiš
187. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Veronikou Kapounovou, bytem Vstiš 63, umístění přípojky na stp.č. 1/2 a p.č. 1995/1 v
obci a k.ú. Vstiš
188. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Josefem Havlíčkem a Alenou Havlíčkovou, oba bytem Vstiš 4, umístění přípojky na stp.č. 7
a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
189. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš 2, umístění přípojky na stp.č. 9/1,
p.č. 2896 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš

190. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Janem Krausem a Zlatuší Krausovou, oba bytem Vstiš 2, umístění přípojky na p.č. 11/1,
p.č. 11/3 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš
191. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky se společností Stavby ČR holding a.s., se sídlem Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice,
umístění přípojky na stp.č. 12/1 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 12/1
192. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Evou Kraftovou, bytem Nýřanská 1277/4, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 90, p.č. 791/1,
1996/1, 2008/1 a p.č. 2008/21 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 34
193. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Alenou Hazuchovou, bytem Vstiš 113, umístění přípojky na stp.č. 119, p.č. 2008/1 a p.č.
2008/17 v obci a k.ú. Vstiš
194. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o př
vodu kanalizační přípojky s Václavem Hodkem, bytem Vstiš 128, umístění přípojky na stp.č. 122 a p.č. 2008/1 v obci a
k.ú. Vstiš
195. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Reném Achardem, bytem Vstiš 108, umístění přípojky na stp.č. 100, p.č. 896/3 a p.č.
2008/1 v obci a k.ú. Vstiš
196. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky se společností V-FARMA, s.r.o., se sídlem Mládežnická 3061/6, Praha 10 - Záběhlice, umístění přípojky na p.č. 961/28 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro stp.č. 194/4
197. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Martinem Stuchlem, bytem Plzeňská 612, Stod, umístění přípojky na p.č. 827/17 a p.č.
2018/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 824/17
198. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Petrem Švecem, bytem Vstiš 166, umístění přípojky na stp.č. 103/3 a p.č. 2005/5 v obci a
k.ú. Vstiš
199. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Jindřichem Soukupem, bytem Příčná 426, Město Touškov, umístění přípojky na p.č. 1865/7
v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 183
200. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Viktorem Marešem, bytem Smetanova 595, Dobřany, umístění přípojky na p.č.1865/4 a
p.č. 2005/5 v obci a k.ú. Vstiš, pro p.č. 1865/4
201. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Václavem Maškem, bytem Chlumčanská 992, Dobřany, umístění přípojky na stp.č. 69/1 a
p.č. 18655/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro čp. 144
202. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Marií Šlaisovou, bytem Vstiš E 42 a Pavlem Šlaisem, bytem Střední 1474/4, Plzeň, umístění přípojky na p.č.1865/50 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
203. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Janem Jirkou, bytem Vstiš E 58, umístění přípojky na p.č.1865/82 a p.č. 1865/1 v obci a
k.ú. Vstiš
204. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Oldřichem Šimšou a Janou Šimšovou, oba bytem Nade Mží 683/8, Plzeň, umístění přípojky
na p.č.1865/48 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš, pro E 48
205. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Beránkem a Agnesou Beránkovou, oba bytem Vstiš 160, umístění přípojky na
p.č.1865/86 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú. Vstiš
206. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
207. přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2015 ve výši 150 000,- Kč na akci „Oprava budovy
kabin u hřiště TJ Družstevník Vstiš“
209. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 – viz příloha, pro 6, proti 0, zdržel 0.
210. ZO schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Bernardem Lainkou, bytem Pěčnov 3
týkající se umístění kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek, včetně práva přístupu ke stavbě za účelem údržby, na
pozemku p.č. 878 ZE, pro 6, proti 0, zdržel 0.
ZO zamítá:
208. žádost neziskové společnosti Rodinná OÁZA o krátkodobý pronájem části budovy bývalé školy

Obecně závazná vyhláška obce Vstiš č. 1/2015 komunálních odpadů vznikajících na území obce Vstiš
Zastupitelstvo obce Vstiš se na svém zasedání dne 20. 4. 2015 bodem usnesení č. 206 usneslo vydat na základě Zákona
č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vstiš, včetně nakládání se stavebním odpadem.1
Čl. 2 - Třídění komunálního odpadu
a) Biologický odpad rostlinného původu
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví
d) Sklo
e) Textilní materiály
f) Kovy
g) Nebezpečné komunální odpady
h) Objemný odpad
i) Směsný komunální odpad
2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h).
Čl. 3 - Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny:
a) Vstiš – před budovou bývalé školy
b) Vstiš – parkoviště vedle Pohostinství na Bayerce
c) Vstiš – Hasičská zbrojnice – pouze KOVY
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Papír - barva modrá,
b) Plasty, PET lahve - barva žlutá,
c) Sklo barevné - barva zelená,
d) Sklo bílé – barva bílá
e) Textilní materály – bílá „skříňová“
f) Kovy - označeno nápisem KOVY
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
Čl. 4 - Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce i elektronické úřední desce obecního úřadu.
2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře v Dobřanech, Plzeňské ulici.
Čl. 5 - Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např.
koberce, matrace, nábytek ...).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jednou ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo
do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce i elektronické úřední desce obecního
Čl. 6 - Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
a) typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního
1

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 Pro chatovou oblast pod domem čp. 123 (p. Levý) – roh chodníku u čp. 123
 Pro chatovou oblast u Kastelského rybníka – travnatá špic před vjezdem do této oblasti
 Pro chatovou oblast nad hřištěm – u jednotlivých nemovitostí
 Ostatní území obce – u jednotlivých nemovitostí
Čl. 7 - Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu si může každá nepodnikající fyzická osoba zajistit kontejner individuálně na vlastní
náklady.
Čl. 8 - Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
1) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je jakýkoli odpad, aerobně nebo anaerobně beze zbytku rozložitelný, například: tráva, listí, zbytky rostlin, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně
rostlinného původu, spadané ovoce.
2) Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu NENÍ: tekuté zbytky jídel, oleje z kuchyně, odpad z kuchyně
živočišného původu, maso, kosti a jiné biologické odpady
3) Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu zajišťuje obec prostřednictvím zvláštní sběrné nádoby a jejím následným odvozem (vlastním vozem). Svoz zajišťují zaměstnanci obce dle následujícího rozpisu:
 duben, květen, září, říjen – 1 x 14 dní (sudé týdny)
 červen, červenec, srpen – 1 x týdně
vždy v sobotu v čase: dopoledne 10.00 – 11. 00 hodin – Bayerka u garáží ČSAD
odpoledne 16.00 – 17.00 hodin – před bývalou školou
Čl. 9 - Sběr a svoz kovů
1) Sběr kovů je zajišťován možností ukládat kovy do kontejneru umístěného u Hasičské zbrojnice Vstiš vždy 1. sobotu
v měsíci od 15.00 – 16.00 hodin.
2) Kovy lze také odevzdávat ve Sběrném dvoře v Dobřanech, Plzeňské ulici.
Čl. 10- Závěreční ustanovení
1) Zrušují se Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vstiš o nakládání s komunálním odpadem a č.
1/2014, kterou se mění vyhláška č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Vstiš o nakládání s komunálním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého zájmu obce dnem vyhlášení.

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 29. 5. 2015
Odložení odpadu pouze ve středu 27. 5. 2015
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.

Návrh nového územního plánu
Doporučujeme vaší pozornosti internetové stránky naší obce, kde najdete návrh nového územního plánu.
Připomínky co nejrychleji posílejte na obecní úřad.

Problémy čapí rodinky
V pátek 17.4.2015 volal kolega Jiří Vlček z Plzeňského krajského úřadu, Oddělení
ŽP a ochrany přírody, že řeší s paní starostkou ze Vstiše u Dobřan, problém
nevhodně umístěného čapího hnízda na sušáku na hadice místních dobrovolných
hasičů. Ještě téhož dne jsem do Vstiše dorazil, abych se podíval, oč jde a
operativně s paní starostkou M. Beštovou a hasiči problém vyřešil.
Ve své podstatě se jednalo o to, že čapí pár se již dva týdny marně snažil postavit
si hnízdo na krycím klobouku
hasičské sirény, což se mu s
ohledem na tvar a povrch
krytu nemohlo nikdy podařit.
Jelikož už hasiči měli plný
dvůr klacků, domluvili spolu s
obcí plošinu a v neděli dopoledne jsme společnými
silami hnízdo přesunuli na provizorní na místě svařenou
konstrukci.
Pokud letos čápi ve Vstiši zahnízdí a vyvedou mladé,
určitě jim rádi na podzim postavíme náhradní sloup a
přesuneme na něj celou rodinu.
Karel Makoň
DESOP - Záchranná stanice živočichů Plzeň

Slavnostní založení Hornicko historického spolku
Západočeských uhelných dolů u příležitosti 20 let
ukončení těžby v Plzeňské pánvi
Dne 31.3.2015 uplynulo 20 let od vytěžení posledního vozíku na dole Krimich II v Tlučné a ukončení těžby
černého uhlí v Plzeňské pánvi. U příležitosti výročí se uskutečnilo pod patronací ZUD a.s. a za přispění sponzorů

v Národním domě v Chotěšově historicky první slavnostní setkání
horníků a příznivců hornictví, spojené se slavnostním založením
Hornicko historického spolku Západočeských uhelných dolů. Více než
120 bývalých zaměstnanců dolů na Plzeňsku a zájemců o hornickou
tématiku si mělo po celou slavnost stále co povídat. Přivítali mezi
sebou zástupce obcí z okolí, hosty z báňského úřadu a dalších
významných institucí. K celému slavnostnímu zasedání a následnému poslechu hrála
hornická dechovka Nýřaňanka. Slavnost byla zahájena hornickou
hymnou, kterou si mnozí s chutí a potřebnou dávkou entuziasmu a
nostalgie i zazpívali. Poté zástupce přípravného výboru Ing. Jakub
Bacík představil nově vznikající Hornicko historický spolek
Západočeských uhelných dolů, do kterého se na slavnostním zasedání mohli zájemci přihlásit prostřednictvím přihlášek,
které byly po celou dobu slavnosti k dispozici. Současně se mohli seznámit i s návrhem stanov a byly představeny návrhy spolkové vlajky. Slavnostní setkání přišli pozdravit zástupci hornických spolků ze Stříbra a z Plané u Mariánských
Lázní a bylo se opravdu na co dívat, když vystoupili ve slavnostních stejnokrojích se spolkovými vlajkami a nově vznikajícímu spolku předali pamětní dary s přáním mnoha úspěchů. Po celou dobu zasedání byly v sále promítány obrázky a
fotky dolů a objektů připomínajících už zašlou slávu hornictví na Plzeňsku. Zájemci si mohli také prohlédnout vystavené plakáty nového využití průmyslového dědictví
vystavené Výzkumným centrem průmyslového dědictví
Fakulty architektury ČVUT v Praze, jehož zástupci se
také osobně setkání horníků zúčastnili. Jako vzpomínku
na významný den si bylo možné odnést pamětní list,
který připravil pan Josef Kroc, stejně jako návrhy
spolkové vlajky.
Pro organizátory akce bylo překvapením, když
v závěru mohli vyhlásit, že do nově vznikajícího
Hornicko historického spolku Západočeských uhelných
dolů se přihlásilo již skoro 70 lidí. Překvapením bylo i
to, že tato členská základna se skládá nejen z bývalých
horníků a zaměstnanců dolů, ale i příznivců hornictví
v kraji a to dokonce i mladších ročníků. Hornicko historický spolek dále vyzývá spoluobčany, kteří by se chtěli aktivně
podílet na činnostech spolku, ať nás kontaktují písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz Stačí uvést jméno, příjmení, bydliště, datum narození a kontakt
na sebe.
Zdař bůh!
Ing. Jakub Bacík

Novinky ze vstišské kopané
Naše přípravka, jak mladší, tak i starší zatím žádné zázračné výsledky nedělá, ale děti pravidelně trénují (poctivě), a i když prohrávají dost vysoko, začínají být vidět některé fotbalové věci, a to je podstatné. Až
závěrečné okresní finálové turnaje ukáží, jak na tom naši nejmenší jsou. V květnu se zúčastní dvou turnajů
ve Stodě, v červnu finále mladších v Přešticích a 14. června bude okresní finále ve Vstiši, a to je pocta!
Než napíšu něco k našemu „Áčku“, chtěl bych „vyseknout“ pochvalu klukům, kteří neustále ve svém
volném čase velebí náš sportovní areál a dále bych chtěl poděkovat Romanu Krejčímu a Vláďovi Hrubému
za velkou pomoc. Dále děkujeme za velkou podporu naší mládeže „Účetnictví paní Liškové“, „V-farmě
Vstiš“ a také našemu obecnímu úřadu, i když si myslím, že proti úřadům v jiných obcích jsou ještě velké
rezervy. To je pouze můj názor, i když jsem přesvědčen, že s těmi, co fandí fotbalu, se blýská na lepší časy.
A teď k fotbalu. Naši soupeři zjistili, že s námi nemůžou hrát otevřenou hru a tak se uchylují k hodně
nebezpečné obraně a někdy až k brutálním zákrokům, viz. St. Smolivec, Soběkury, kdy vyřadili Honzu Bohmana na několik týdnů ze hry. Dále pořádají hon na nejlepšího střelce soutěže Ondru Vodičku. Pak už záleží pouze na rozhodčích, jak to vše dopadne, ale i tak už máme dost velkou marodku. V neděli zajíždíme do
třetího Chotěšova a za týden do druhého Kláštera, to se hraje ve Dvorci u Nepomuka. Tyto dva zápasy ukáží,
jaké jsou naše ambice na postup do Okresního přeboru. A teď už k výsledkům jara:
• Neurazy – Vstiš
1:5 (1:2)
Jasná záležitost hostů.

•
•
•
•
•

Vstiš – Nezbavětice
4:0 (2:0)
Domácí se 30 minut se štěstím trápili, aby se pak rozehráli k dobrému výkonu.
St. Smolivec B – Vstiš
0:3 (0:0)
Domácí poločas urputně bránili a na těžkém terénu se uchylovali k tvrdým zákrokům. Vydrželi však
jen poločas.
Vstiš – Soběkury
1:1 (1:1)
Ze strany soupeře hra až na hranici únosnosti. Přesto jsme neproměnili jasné šance.
Dolní Lukavice – Vstiš
2:2 (0:2)
Vyhrané utkání někteří hráči pět minut do konce „prochrápali“ a soupeř toho využil k vyrovnání.
Vstiš – Merklín B
3:0 (0:0)
Soupeř nás zaskočil dobrou hrou. Po poločase to chtěl využít a otevřel hru. Takže na to doplatil. Hru
ovlivnilo i zranění Tomáše Krejčího ze 4. minuty. Přejeme brzké uzdravení.

Dále pokračujeme v rekonstrukci sociálního zařízení. Každý, kdo by mohl přispět finanční maličkostí, tomu budeme vděčni, a sám to ocení, až navštíví náš sportovní areál!
Ještě prosíme zejména naše mladší spoluobčany, aby nekonzumovali před jízdou a hlavně zpomalili.
Neradi bychom zase zažili nějaké neštěstí.
Jediný, o kom víme, že nám nefandí, je Klímojc pes, protože už nám rozkousal dva míče za 1 600
korun. Vláďo, prosím tě, dej mu před fotbalem nažrat ☺.
Jan Kraus

Oslavy konce války ve Vstiši
V sobotu 2. května od 15:00 do 16:30 zveme srdečně všechny občany před budovu hasičské zbrojnice, kde
bude k vidění americká vojenská technika z období 2. světové války.
Občerstvení zajištěno.

Pozvánka na promítání 2. května
Zastupitelstvo zve srdečně všechny občany na promítání dokumentů „Nálet na Dobřany 17. dubna1943“ a
„Chlumčany – vesnice ve stínu historie“, které se uskuteční v sobotu 2. května od 19 hodin v sále kulturního domu ve Vstiši. Promítání proběhne rovněž v rámci oslav 70. výročí od konce 2. světové války.
Vstup zdarma.

Pozvánka na pedigové pletení
Kdy: sobota 16.5.2015
Kde: dílna Centra volného času (bývalá škola)
Čas: od 14.00 hod.

Materiál si přineste vlastní. Inspiraci a dobrou náladu vezměte
s sebou. ☺☺☺

Kurs první pomoci
Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš si vás dovoluje pozvat na kurs první pomoci, který se bude konat
v hasičské zbrojnici v sobotu 6. června od 14 hodin. Přednášet bude lektor ZZSPK. Zveme všechny občany, kteří se chtějí přiučit, co dělat, aby v případě nouze dokázali poskytnout první pomoc, než dorazí odborníci. Součástí kurzu budou praktické ukázky.
Jiří Duchek

Dopisy od občanů
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,
Vaše výzva ve Vstišském zpravodaji ke spolupráci s obecním úřadem a vedením obce mě vede k
zamyšlení, jak já za sebe mohu pomoci.
Věřím, že většina lidí si uvědomuje, že právě v malé obci svým přístupem může velmi ovlivnit dění
v obci a že úřad i zastupitelé jsou tu pro lidi.
Domnívám se, že by velmi napomohlo ke zvýšení zájmu obyvatel o dění v obci „otevření dat
obce“.
Povinně zveřejňované údaje na stránkách a vývěskách vedle paragrafů a čísel doplnit srozumitelnými
komentáři. Zveřejnit plány zastupitelstva na volební období, na rok, rozdělené na služby, opravy, investice,
hospodaření apod. Zpětně samozřejmě zveřejnit vyhodnocení, co se povedlo, co ne i s ekonomií.
Nejen na vývěsku, ale i do zpravodaje a na stránky zveřejnit vypsané soutěže na akce vypisované
úřadem i ty nepovinné nepřesahující limity dané zákonem, včetně následných smluv o dílo.
Pozvat občany k diskuzi o územním plánu obce, který je v rozpracovanosti. Je to velmi důležitý
dokument.
Seznámit občany se stránkou ministerstva financí, kde mohou sledovat historii hospodaření obce.
Zpravodaj obce by možná bylo dobré rozšířit o odkazy, co se, kde zveřejnilo na stránkách.
Doba je velmi uspěchaná a málokdo má čas přijít a sednout si na veřejné zasedání, ale pokud bude mít
kdykoliv možnost nahlédnout do dění obce, třeba přijde s nápadem na veřejné zasedání.
Možná zjistí, že je to k jeho dobru i k dobru všech, kteří tu žijeme.
Ve Vstiši 26. 4. 2015

Dana Votavová

Blahopřejeme
Během května oslaví své životní jubileum paní:
Jindřiška Hřebcová

Rozloučení
V dubnu 2015 nás navždy opustila paní Alena Hodková.

Z dění v obci obrazem

Malá vzpomínka na Velikonoce…

… byla větší zima než o Vánocích

S gratulací jsme
Krausovou.

Z průběhu prací na novém čapím hnízdě…

navštívili

paní

Blaženu

4. dubna propukla ve Vstiši „Dívčí
válka“… naštěstí pouze na prknech,
která znamenají svět ☺

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. května 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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