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Pár slov úvodem
Květnu, který právě skončil, by se dalo jako hlavní motto přiřadit ono známé „do třetice všeho
dobrého“. Tedy alespoň pro naši obec. V letošním roce se nám totiž zatím celkem daří. Nejprve se
z programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 podařilo získat dotaci ve výši 250 000 Kč
určenou na výměnu oken v Centru volného času (bývalá škola), díky kterým dostane budova nejen lepší
vzhled, ale zároveň se výrazně ušetří za vytápění, protože nová okna mají nesrovnatelné tepelně – izolační
vlastnosti. Časem se snad podaří obléknout budovu ještě do nové fasády – zatím na to ale nezbývají
prostředky.
Další dobrá zpráva, která potěší hlavně rodiny s dětmi, dorazila vzápětí. Z Ministerstva pro místní
rozvoj jsme díky programu podpory a rozvoje venkova získali dotaci ve výši 327 857 Kč na realizaci nového
dětského hřiště. Hřiště bude umístěno v areálu bývalé školky a bude vybaveno novými herními prvky, které
splňují všechny náročné bezpečnostní normy. Věříme, že jej budou využívat nejen maminky s drobotinou,
ale že si cestu sem najdou i starší děti a mládež. O podrobnostech a postupu výstavby budeme samozřejmě
průběžně informovat.
A nejradostnější zpráva dorazila naposled. Po několika letech marného snažení se nám díky Státnímu
zemědělskému intervenčnímu fondu (Program rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj
vesnic – Kanalizace obce Vstiš – napojení na ČOV města Dobřany) podařilo získat dotaci na vybudování
kanalizace ve výši 20 862 000 Kč. Po nezbytných administrativních úkonech a přípravách by se tedy
v letošním roce mělo konečně začít kopat. Vzhledem k tomu, kolik let obec o kanalizaci neúspěšně usilovala,
je to pro nás všechny tedy zpráva více než výborná. Sice nás teď čeká řada měsíců, kdy obec nebude vypadat
díky výkopovým pracím nejkrásněji a spousta věcí bude řešena provizorně, jedná se ale o přechodný stav a
některá drobná omezení a útrapy budou jistě vrchovatě odměněny tím, že Vstiš bude mít konečně vyřešen
problém s likvidací odpadních vod.
Doufám, že tímto sdělením ale dobré zprávy nekončí, a že se s nimi na stránkách Zpravodaje
budeme moci setkávat i nadále. Přejeme všem krásný červen a dětem a učitelům, aby jim poslední dny školy
co nejrychleji uběhly a dočkali se konečně vytoužených prázdnin.
Za zastupitelstvo Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 21. 5. 2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
170. diskusi ohledně možnosti zákazu sekání trávy a řezání dřeva v neděli na území obce
ZO schvaluje:
161. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem
k pozemkům stp.č. 370 a pč. 886/7

162. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007779/VB/001,
Faflík, p.č. 806/9 – kabel NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín k pozemku p.č. 806/29
163. převod výsledku hospodaření za rok 2011 na účet 432 ve výši 2 811 484,02 Kč
164. rozpočtové opatření č. 2/2012
165. svolání mimořádného zasedání ZO na den 29.5.2012 ohledně projednání materiálů ze Stavební poradny
s.r.o., České Budějovice
166. pro výkon TDI na akci Kanalizace Vstiš Ing. Honégera s.r.o. s celkovou cenou 632 200,- Kč bez DPH
168. povolení úpravy plotu p. Navrátilové spočívající ve změně použitého materiálu
169. prodloužení termínu výstavby rodinného domu o dva roky p. H. Luhanovi
ZO ukládá:
167. seznámit manžele Koubovských s kupní cenou 70,- Kč/ m2 a dalšími náklady
souvisejícími s prodejem části pozemku p.č. 66/1 – starostka

Dětský den
Je
sobotní
odpoledne,
poslední květnový víkend, a na návsi
kolem kapličky se kupí děti
v doprovodu rodičů a prarodičů.
Všichni doufají, že pěkné počasí
vydrží a nevyplní se předpověď
rosniček, které ještě v polovině týdne
hlásily chladné počasí s občasnými
přeháňkami.
Odbíjí čtrnáctá hodina a na
trať vyrážejí první branci. Čeká je hod
granátem. Poté, co odpálili několik
plechovek, směřují na další stanoviště,
kde budou trénovat nebezpečný
seskok padákem. „Pořádně se odrazit a hop.“ To byla výška! Pak přes dřevěný most k minovému poli.
Několik branců zde šláplo na minu, ale naštěstí jen zapískala a tak mohli pokračovat k Pražskému hradu, kde
na ně čekala paní starostka, která dbala na to, aby hradní stráž stála hezky rovně. Některým dělalo minutové
stání bez možnosti pohnout se obtíže, ale nakonec i minuta uplynula, a už se mohli těšit na jízdu v tanku, ve
kterém přebrodili rybníček. Každý správný voják musí umět i střílet! „Vzduchovku nabít! A pal!“ Menší
trefovali balónky nebo mouchy ve vzduchu a starší terče. Doufám, že okna domků v blízkosti zůstala celá.
„A teď se budeme plížit pánové a dámy a šup na překážku a proskočit oknem a na lana a honem ať to lítá.“
Místní hasiči toto stanoviště jistě bedlivě sledovali, zda v některém z budoucích vojáků nedřímá i hasič. Běh
s plnou polní do vršku - na tom se zapotil asi každý. Dělostřelec musí ovládat i prak, s tím se nedá nic dělat.
„Pozor piráte, je s tebou ámen!“ A už jsme skoro u cíle, jen přejít uzounkou lávku přes potok, kde i tátové
mají strach, a máme to za sebou.
To nám ale vyhládlo, naštěstí je tu
buřtík a limonáda. Po posilnění očekáváme
zlatý hřeb dnešního odpoledne, sněhovou
(pěnovou) bouři. Děti už čekají na svém
stanovišti. Hasiči nastartovali hasičské auto
a pěna stříká do výšky. Je to skutečná
bouře. Všichni jsou bílí a málokterý rodič
poznává své dítě. Všechny jsou zahaleny
pěnou. Tak dětičky, ještě to na sebe hodně
„napatlejte“, ať jste ještě maskovanější.
Teď přijde na řadu mytí, namydlení už jste
dost! „Pane hasiči, děti jsou špinavé! Néééé
rodiče!“ „Všichni osprchovaní? Dozor je také řádně zmáchán? Tak už se můžete jít sušit, hotovo!“
Ještě složit vojenskou přísahu a HURRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!

Odměnu v podobě BDPéčka si všichni, kteří prošli stanoviště a splnili nelehké úkoly, právem
zasloužili.
Ministr obrany by asi koukal, jaké má v Plzeňském kraji výborné a statečné vojáky.
Velice děkuji všem, kteří se na dětském dni podíleli (organizátorům, sponzorům a nadšencům). Věřím, že
děti budou mít ještě hodně dlouho na co vzpomínat.
Byl to krásný den.
Děkujeme
Samcovi

Poděkování
Poděkování patří hlavním organizátorům Bohunce Procákové a Aleši Valentovi, kteří přípravám věnovali i
část své dovolené, spoustu volného času a sehnali dostatek pomocníků a sponzorů, bez nichž by akce
neproběhla tak hladce.
Velké poděkování patří sponzorům, kteří akci podpořili:
 V-farma
 Pohostinství paní V. Šurkové
 SDH Vstiš
 SDH Dobřany
 TJ Družstevník Vstiš
 Autoservis Jan Kraus
 Autoservis Ladislav Šafránek
 Gastop Pokorný s.r.o.
 Pekařství Dobřany
 Pohostinství M. Homr
 Libor Oplt
 Jakub Kohout
 DJ Rajchy
 Jindřich Charvát
 Obecní úřad Vstiš
A závěrečné poděkování patří samozřejmě všem dalším, kdo se na zdárném průběhu akce podíleli.
Obecní úřad a hlavní pořadatelé

Pletení z pedigu
Tento víkend byl akcemi doslova nabitý. V sobotu řádily děti a v neděli se sešly ženy a dívky
v Centru volného času, aby uzavřely letošní pedigová setkání nějakým hezkým výrobkem.
Jak jinak lze uzavřít tato setkání u pletení košíků, mís, táců a drobností pro radost, než vysvědčením. Tak
tedy:
Chování
Účast
Příprava do hodiny
Práce v hodině
Pomoc v hodině druhému
Nálada
Práce pedagoga

1
1
1
1
1
1
1

Mám velkou radost z toho, že
pletení z pedigu se stalo pravidelnou
zábavou žen a dívek neomezeného věku.
Kdo jednou vezme do ruky proutí a uplete si
byť jen malý košíček, musí uplést i druhý.
Radost z této práce vám nedá přestat.
Z počátečních malých košíčků se stávají
tácy na hrnečky nebo mísy na ovoce.
Odvážnější pletařky se pouštějí do
nejrůznějších vzorů u svých výrobků,
přidávají barevné proutky a dekorují si tak
svoje domácnosti. Některým už košíky
padají ze skříní na hlavu a tak pletou pro
známé a přátele. Je krásné mít radost ze své práce.
Paní Kydlíčková, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat a věřím, že poděkování směřuje od všech
účastnic-pletařek za trpělivost, kterou s námi máte a
za to, že jste nám oporou při zdolávání nelehkého
úkolu, vytvořit z proutí mistrovské dílo.
Poděkování směřuje také obecnímu zastupitelstvu,
které nám propůjčuje prostory v bývalé základní
škole a tím umožňuje tato setkání, kde děláme radost
nejen sobě.
Doufám, že po prázdninách bude tradice pletení
z pedigu zachována a my se zase sejdeme v tak
hojném počtu, v jakém jsme se v neděli 27.5.2012
rozešly.

Michaela Samcová

Neinformovanost, či lenost?
Již po několikáté se konalo pálení čarodějnic na
„Křižáku“, zastoupení „Štychu“ se nekonalo. Děti i
dospělí oblečeni jako čarodějnice mohou soutěžit v
několika disciplínách. Mimo jiné se předávají letové
listy, které umožňují čarodějnicím létat na jakémkoliv
koštěti. Také se volí MISS ČARODĚJNICE. Živá
zpěvačka se snaží svým zpěvem přivést všechny lidi do
nálady, k tomu jí pomáhají spousty stánků s

občerstvením. Nechybí ani TOI TOI.
Po setmění hasiči osvětlí rozhlednu, což se děje
dvakrát do roka. Proto bych rád upozornil na pouť, která se
koná ve svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Jde o Letní
slavnost na Křížovém vrchu a uctění památky Mistra Jana
Husa, od 14.00 hodin - hudba, výstava fotografií Terezy
Jarošíkové, vystoupení šermířské skupiny PANTALEON,
občerstvení, prohlídka okolí z rozhledny.
s propoceným trikem Jopr

Prvomájový výlet
Letos tak, jak už mnohokrát, jsme vyrazili pěšky
s manželem, švagrem a švagrovou na Křížový vrch.
Směrem k Vachtlovu mlýnu se ráno zvedal nad poli
studený mlžný opar. Když jsme se blížili k Losině,
začínalo svítit sluníčko. Obdivovali jsme krásně čisté okolí
této malé obce. Zpěv ptáků a lesní klid byl přesně to, co
moje dušička potřebovala. Překvapení na nás čekalo na
vrcholu. Přestože se zde den předem konala velká a rušná
akce (viz předchozí příspěvek), nebylo zde po ní ani
památky. Vše bylo perfektně uklizeno a upraveno.

Jen jsme rozdělali oheň na opečení svačiny,
přijížděli vstišští cyklisté. A tak v jednu chvíli nás bylo na
„Křížáku“
hned dvanáct
z naší obce.
Opravdu milé
setkání.
Myslím si, že
by bylo určitě
velmi
příjemné,
kdybychom
se na toto
tajemné a romantické místo vydali ze Vstiše příští rok v ještě
větším počtu.

M. Beštová

Dětské okénko
Dětské hřiště Vstiš
Je pro všechny mladé věkem i duchem o něco blíž. V únoru jsme podali žádost o dotaci na vybudování
nového dětského hřiště na pozemku za obecním úřadem. Celkem bylo podáno 1137 žádostí. Dotace je
přislíbena 290 nejlepším projektům. Náš projekt je mezi nimi. Výše příslibu z Ministerstva pro místní
rozvoj (MMR) bude ve výši 327 857 Kč, obec navíc ze svého rozpočtu přispěje částkou 141 000 Kč. Nyní
čekáme na přidělení registračního čísla, následně formou výběrového řízení určíme dodavatele herních
prvků.
Hledáme rodiče a další zájemce ochotně pomoci při vlastní realizaci hřiště.
Zdeněk Zajíc

Básnička na červen

je věnována dětem, které se zúčastnily brigád a za odměnu pojedou koncem června

do ZOO Praha.
Dva mrňaví uličníci
Pavel Šrut
To se ví, že pár pohlavků
hned od něho slízli.

Dva mrňaví uličníci
málokdy se myjí
a do školy tajně nosí
ochočenou zmiji.

Zlobili ti uličníci
jeden víc než druhý.
Chudákovi staré zebře
vymazali pruhy!

Na výletě jednou blátem
pomazali hrocha,
pan učitel za to ztrestal
nevinného hocha.

Jenže potom probudili
zlého lidoopa
a domů se nevrátili.

Potom jámu vykopali
a chytil se grizzly.

Není po nich stopa.

Připravujeme na červen
Rybářské závody mládeže
se uskuteční v neděle 24. června 2012 na Kastlově rybníku a jsou určeny pro předškoláky a školáky.
Přihlášky budou probíhat od 7 hodin na hrázi, zahájení závodů bude v 8.00 hodin. Chytá se na jeden
prut, místo se bude losovat a po 2 hodinách proběhne střídání. Ukončení je plánováno okolo 12
hodiny.
Až budete sedět a čekat na záběr, možná někoho napadne, proč je rybník zrovna Kastlův. Je
totiž pojmenován po Michaelu Kastlovi, který byl v letech 1668-1698 proboštem chotětovského
kláštera. I když se jednalo o klášter premonstrátek, tak v čele byl probošt, který klášter řídil po stránce
duchovní a hospodářské. Byl v pořadí 34. proboštem od jeho založení a za jeho vedení byl vybudován
rybník. V chronologii proboštů je pod pořadovým číslem 28. uveden též probošt Vavřinec Kastl, který
určitě udělal některé jiné dobré skutky, leč s naším rybníkem nemá nic společného.

Výlet do ZOO Praha
Na středu 27. června je připravena výprava pro vás, kdo jste nelenili a odpracovali minimálně 2
brigády ve prospěch obce. Komu chybí jedna brigáda, bude mít poslední šanci v průběhu června.
Termín brigády bude rozhlášen v ranním školním autobuse. Před odjezdem se sejdeme i za účasti
rodičů a probereme detaily výpravy.
Zdeněk Zajíc

Připravujeme na červenec a srpen
V pátek 13. července 2012 se uskuteční v kapli koncert duchovních, lidových i populárních písní
v podání dívčího pěveckého kvarteta Bel canto (Gabriela Nejedlá, Alena Millerová, Hana Pilnáčková,
Eva Reitharová – všechny jsou bývalé členky Karlovarského dívčího sboru pod vedením sbormistra
Jiřího Štrunce).

Dále připomínáme fotografickou pouťovou výstavu v kapli, jejíž námětem je „rozkvetlá Vstiš“. Proto
všichni foťme, ať se máme čím pochlubit.

Někteří významní Češi narození v červnu
František Jan Škroup

(3. června 1801, Osice – 7. února 1862, Rotterdam,
Nizozemsko) byl český hudebník, dirigent a hudební skladatel. Narodil se v rodině
osického kantora a skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. První
seznámení s hudbou dostal u svého otce a od svých 8 let již veřejně vystupoval s hrou
na flétnu. Již v letech 1812 – 1813 byl vokalistou v pražské Loretě a Týnském
chrámu. V letech 1814 až 1819 studoval na gymnáziu v Hradci Králové. Následně se
odebral do Prahy, kde absolvoval dva roky studia filosofie a v roce 1822 začal
studovat na pražské universitě práva. Aby si na své studium vydělal, vyučoval hudbě
a zpěvu a vypomáhal ve sboru Stavovského divadla. Studia však nedokončil. Brzo se do popředí jeho
zájmu dostalo ochotnické divadlo a spolu s jinými vlastenci založil v roce 1823 první českou operní
družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze představení českých oper. V roce 1827 byl
jmenován druhým kapelníkem Stavovského divadla, v roce 1837 se pak stal jeho prvním kapelníkem.
Tím byl pak po dobu 20 let. Nesmrtelnost mu zajistila hudba ke frašce Josefa Kajetána Tyla
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře konané 21. prosince 1834 poprvé
zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj, která se později stala českou národní
hymnou.

Rudolf Těsnohlídek

pseudonym Arnošt Bellis, (7. června 1882 Čáslav – 12. ledna
1928, Brno, sebevražda), byl český spisovatel, básník, dramatik, novinář a překladatel.
Proslavil se bajkou o lišce Bystroušce.Pocit vyděděnosti má u Těsnohlídka zřejmě kořeny už
v jeho dětství. Jeho otec byl pohodný, což jeho rodinu poněkud vyčleňovalo z tehdejší
společnosti. Studium započal v Čáslavi, odkud po čtyřech letech odešel do Hradce Králové,
kde vystudoval gymnázium. Aktivně se zapojoval do činnosti soukromého studentského
literárního kroužku. Poté začal studovat na filozofické fakultě v Praze, ale studia nedokončil.
Po sebevraždě nemocné první manželky na svatební cestě v Norsku, se v roce 1906 odstěhoval do
Brna, kde krátký čas pracoval v redakci Moravského kraje a po jeho zániku v Lidových novinách. Od
roku 1908 psal soudničky pro Lidové noviny, později psal i jiné útvary, např. v roce 1912 byl
válečným dopisovatelem v Srbsku a Albánii za války s Tureckem.

ThDr. Karel Farský (26. července 1880 Škodějov - 12. června 1927 Praha) byl
český římskokatolický reformistický kněz, později spoluzakladatel, vůdčí ideová
osobnost, teolog, duchovní, biskup a první patriarcha Církve československé
husitské. V letech 1900-1904 vystudoval teologickou fakultu Karlovy univerzity,
kněžské svěcení přijal 29. 6. 1904. Následně působil jako kaplan. Po konfliktu
s pražským arcibiskupem kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště jako
středoškolský profesor náboženství vyučoval na reálném gymnáziu v Praze (19101914), poté na reálném gymnáziu v Plzni (1914-1919). Dne 15. 9. 1919 byl
založen Klub reformních kněží a Karel Farský se stal jeho předsedou. Vzhledem k náročnosti výkonu
této funkce, vyžadující jeho přítomnost v centru hnutí, opustil Plzeň a nastoupil místo tajemníka
v církevním oddělení Ministerstva školství a národní osvěty, kde působil do podzimu roku 1920. Pod
jeho vedením proběhly všechny významné vnitrocírkevní události v letech 1920 - 1927. Stál u zrodu
samostatné reformní, národní, demokratické a svobodně teologické Církve československé (8. 1. 1920,
státního uznání se jí dostalo 15. 9. 1920). Dnes tato církev působí pod názvem „Církev československá
husitská“.

Helena Růžičková,

narozená jako Helena Málková (13. června 1936 – 4.
ledna 2004 Plzeň) byla populární česká herečka, známá svou korpulentní postavou.
Původně vystudovaná zubní laborantka. Od dětství se pohybovala kolem divadla,
např. v dětském baletu Národního divadla. Přes choreografku a jevištní techničku se
nakonec dostala k divadelnímu herectví. V divadle také potkala svého manžela
Jiřího Růžičku st., rovněž divadelního herce a později též pomocného režiséra na
Barrandově. Z nepřeberného množství filmových rolí si ji diváci nejvíce pamatují
jako Heduš v trilogii Homolkových a jako Škopkovou v trilogii Slunce, seno...

Jiří Voskovec

(19. června 1905 Sázava – 4. července 1981 Pearl Blossom, Kalifornie, USA),
vlastním jménem Jiří Wachsmann, byl český herec, spisovatel a textař nerozlučně
spojený s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem. V roce 1926 spolu s Werichem
vstoupili do avantgardního Osvobozeného divadla, kde pomocí humoru reagovali
na tehdejší politické a sociální problémy. Protože jejich vystoupení byla otevřeně
protifašistická, museli v roce 1938 divadlo zavřít a na začátku roku 1939 oba
emigrovali do USA. Voskovec se vrátil do Československa v roce 1946. Po dvou
letech, kdy se snažili s J. Werichem obnovit Osvobozené divadlo, emigroval
podruhé. Žil krátce ve Francii, aby se později v roce 1950 vrátil do USA, kde
v roce 1955 získal občanství. Žil v New Yorku a hrál zde v mnoha představeních, i
na Broadwayi. Ztvárnil např. roli prvního herce v Hamletovi nebo dokonce třikrát Alberta Einsteina.
Hrál také v mnoha filmech, např. jednoho z porotců ve filmu Dvanáct rozhněvaných mužů. Poslední
rok svého života prožil v Kalifornii.

Josef Kemr

(20. června 1922, Praha – 15. ledna 1995, Praha) byl český divadelní, filmový a
televizní herec. Poprvé vystupoval v jedenácti letech jako komparsista v představení Polská krev v
Divadle na Vinohradech. Tam si ho všiml rozhlasový režisér Přemysl Pražský, který ho
začal obsazovat do rozhlasových rolí. Profesionálně se herectví věnoval od osmnácti let.
V letech 1945 – 1947 byl v angažmá na Kladně, v sezóně 1947/1948 pak v divadle
Akropolis (pozdější Divadlo města Žižkova). V letech 1948 – 1950 pokračoval v Divadle
S. K. Neumanna a v období 1950 – 1965 v Městských divadlech pražských. Od roku
1965 pak byl členem činohry Národního divadla v Praze. Za svůj život ztvárnil stovky
rolí. V roce 1993 získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Za svoji roli ve filmu Pevnost
(1994) byl nominován na Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.
za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Zdravotnické okénko – první pomoc při
popáleninách
Popáleniny jsou poranění vznikající působením vysokých teplot na povrch těla,
případně působením chemikálií, elektřiny či ozářením (speciálním případem je spálení
při slunění). Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm, elektřinou, kontaktem s
horkým předmětem nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opařením
politím horkou polévkou či kávou při stržení ubrusu, stržením rychlovarné konvice a
puštěním příliš horké vody z kohoutku. Podle závažnosti se popáleniny dělí do čtyř
stupňů. Toto dělení se nedá vždy uplatnit bezprostředně po úrazu. Působením infekce,
podchlazení a nevhodného ošetření se může popálenina postupně „prohloubit“. Razantní
chlazení tekoucí vodou v prvních vteřinách po úrazu může snížit poškození až o jeden
stupeň.


I. stupeň – kůže je zarudlá, bez otoků, během hojení se odloupává (hojí se řádově dny)





II. stupeň – rána je krytá puchýřem, který po určité době praská a odhaluje podkoží (hojí se
týdny)
III. stupeň – kůže je bílá, nebolestivá, neboť nervová zakončení jsou zničena (hojí se týdny až
měsíce)
IV. stupeň – tkáň je zuhelnatělá (kůže je zcela zničena)

První pomoc dospělí
Nejdůležitější je okamžitě přerušit působení tepla, odstranit zdroj jeho působení (důležité u opaření
přes oděv, který musí být odstraněn, co možná nejrychleji) a teplo z popáleniny co nejrychleji odvést
ochlazením. Popálenou plochu je třeba ihned chladit oplachováním nebo proudem studené vody (na
končetinách po dobu 10 až 15 minut), v nouzi i přiložením chladných předmětů. Zmírní to bolest a
zabrání pronikání tepla do hloubky. Neustále ale sledujeme, zda u postiženého nedochází k
podchlazení. Cokoliv přiškvařené v ráně nevyndávat — nechat to až na odborné ošetření v nemocnici,
aby se snížilo riziko infekce a rána nebyla dále poškozována. Prstýnky a hodinky pokud možno sundat
hned — pak už to nepůjde kvůli otoku. Těžce popálená místa je lépe ničím nekrýt a zajistit okamžitý
transport do nemocnice. Pokud okamžitý transport není možný, a hrozí infekce rány (při těžkých
popáleninách, kdy je kůže zničena), je možno popálená místa zakrýt sterilním obvazem, v nouzi lze
použít přežehlenou bavlnu, téměř sterilní je i vnitřek složeného vyžehleného kapesníku. Zejména
nepoužívat masti, vatu a jiné materiály, které by se mohly v ráně přichytit, a jejich odstranění před
ošetřením by mohlo být problematické. Ránu ničím nemažeme, nedotýkáme se okolí (popálenina je
vnímavá na infekci). Pouze při lehkých popáleninách (jen červená kůže nebo neporušené puchýře)
použít Panthenol sprej a sterilní krytí nebo Hemagel avšak nedotýkat se. Okraje s neporušenou kůží
možno ošetřit dezinfekcí, např. Betadine mast. Při těžších popáleninách vždy zabezpečíme okamžitě
transport k lékařskému ošetření, nejlépe zdravotní záchrannou službou, která včasnou infuzní léčbou
(nitrožilní podání tekutin) během transportu zabrání rozvoji šoku.
První pomoc děti
U malých dětí lze chladit postižená místa maximálně 1–2 min, protože jinak hrozí podchlazení. Ve
většině případů je prvním postiženým místem hlavička, která představuje 20 procent z celé plochy těla
dítěte. Od popálení pěti procent těla se u malých dětí rozvíjí popáleninový šok. Hlavičku a krk
chladíme vždy, ale trup a stehna pouze jednorázově. Může totiž snadno dojít k podchlazení, které má
za následek další prohloubení popálených ploch, nedokrvenost orgánů a hlavně poruchy srdeční. Jinak
postupujeme stejně jako u dospělých. Nejdůležitější je včasnost zajištění odborné zdravotnické péče.
V případě dětí mladší věkové kategorie do jedné hodiny. Jestliže se z jakýchkoli důvodů ten interval
mezi poraněním a zajištěním adekvátní péče je delší než hodina, nastanou v organismu změny, které
jsou nezvratné. Pro malé dítě je kritické, pokud dojde k popálení plochy 15 % tělesného povrchu (pro
představu velikost dlaně představuje plochu 1%) – popálení takového rozsahu může vést až ke smrti.
Děti jsou tedy mnohem zranitelnější než dospělí, u nichž je jako těžké hodnoceno popálení 20 procent
a jako kritické až 40 procent povrchu těla.
za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Hasiči informují
O víkendu 2. a 3. června 2012, vždy od 8.00 hodin, se bude na hřišti TJ Družstevníku Vstiš konat
okresní kolo Hry plamen jarní část. Soutěžit zde budou kolektivy mladých hasičů.
Dne 30. června 2012 od 13.00 hodin se na hřišti TJ Družstevníku Vstiš koná další ročník Memoriálu
Zdeňka Lehkého.
Na obě akce srdečně zvou pořadatelé.
Jiří Duchek,velitel jednotky

Zveme vás do divadla
Jak jsme již informovali, v sobotu dne 16. června 2012 pořádáme zájezd do Prahy na komediální
představení „Třikrát život“ v Divadle ABC (viz informace v minulém čísle Vstišského Zpravodaje).
Cena vstupenky a poplatek za autobus činí dohromady 410,- Kč na osobu. Lístky je možno zakoupit
v úředních hodinách (nebo po domluvě jindy) na Obecním úřadě u paní Košanové. Vstupenek máme
ale jen omezené množství, proto prosím s nákupem neváhejte. Odjezd ze Vstiše je naplánován na
11:00 od kulturního domu, další zastávky budou v Dobřanech u kruhového objezdu (u benzínové
pumpy) a v Plzni u Olympie. Předpokládaný návrat je zhruba v 19:00. Přejeme příjemnou zábavu.

Poděkování
Děkujeme vlastníkům a nájemníkům domu č. 142, kteří se rozhodli přispět každý částkou 200 Kč na
údržbu zeleně tím, že zakoupili benzín do sekačky v celkové hodnotě 1000 Kč. Ještě jednou děkujeme.
M. Beštová

Důležité oznámení
Oznamujeme všem návštěvníkům Centra volného času, že od 4.6.2012 bude budova uzavřena
z důvodu výměny oken. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
zastupitelstvo

Blahopřejeme
Během června oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Miluše Nezvalová

Obrazem
Z návštěvy u paní Jindřišky Hřebcové

Pracovní doba opravny obuvi a výroby klíčů
v Dobřanech během června 2012
úterý
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
pondělí
pátek

5.6.
7.6.
11.6.
14.6.
18.6.
21.6.
25.6.
29.6.

9 - 12
-

14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle 773 478 883.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22.6.2012 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.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová, Jozef Príhoda
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

Informační okénko
Obecní úřad Vstiš
Vstiš 107, 33441
Úřední dny:
pondělí a středa: 8.00 - 14.00 hod.
17.00 -19.00 hod.č
úterý: 8.00 - 14.00 hod.
(ČT, PÁ po telefonické domluvě)
MÍSTNÍ KNIHOVNA VSTIŠ
Knihovna je umístěna v 1. patře OÚ
Provozní doba: sudé pondělí 17.00 – 19.00
Sběrný dvůr Dobřany
Plzeňská ulice
Provozní doba:
Pondělí
Středa
9.00 – 13.00
Pátek
9.00 – 13.00
Neděle
9.00 – 13.00

14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00
14.00 – 18.00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Stromořadí 956, Dobřany, kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
zdravé děti
pondělí, středa
7.30 - 11.00
11.00 - 14.30
úterý
13.00 - 15.00
15.00 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
11.00 - 14.00
pátek
7.30 - 10.00
10.00 - 13.00
Navštěvni služba dle domluvy.
Ordinace pro infekčni nemoci i pro dospěle
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek 14:00 - 15:00
Telefonicka domluva možna od ponděli do patku.
MUDr. Jitka Šebestová
náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
pondělí a středa
12.00 - 14.00
utery
7.30 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 14.00
patek
7.30 - 10.30
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě
pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.
Gynekologie
MUDr. Viola Gottwaldová
kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00
Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian
čtvrtek 14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa
6.30 - 7.30 náběry
14.00 - 18.00 ordinace
Praktický zubní lékař
MUDr. Jana Formánková
kontakt: 377 972 535
pondělí 7.30 - 17.00
utery
7.30 - 14.30
středa
7.30 - 12.30
čtvrtek 7.30 - 16.30
pátek
7.00 - 12.00
MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7.30 - 16.30
středa – pátek
6.30 - 13.00
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
14.00 - 18.00 (pro pracující)
úterý
7.00 - 13.00
středa - pátek
7.00 - 12.00
ordinace ve Vstiši: sudé středy od 13 hodin v Centru volného
času (bývalá škola)
Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
13.00 - 16.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00
Veterinární ordinace
MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00
Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová
Přeštická 896, Dobřany

Kontakt: 724 806 606
pondělí – pátek: 9:00-12:00, 16:00-18:00

