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Pár slov úvodem
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj….
Úvodní verše Máchova Máje známe asi všichni. Ani po více než 100 letech od svého vzniku totiž
nepřestávají dojímat a inspirovat. Láska – pět písmen, která mohou znamenat mnohé. Láska má mnoho
podob – od bláznivého zamilování se ztřeštěných teenagerů až po hluboký, léty prověřený vztah dvou
seniorů. Existuje láska mateřská, otcovská i láska k vlasti, láska bezpodmínečná, láska slepá….
Láska – tak často o ní hovoříme, sníme o ní, toužíme po ní…. Ale co to vlastně je, ta láska? Co je její
podstatou? Jedná se o chemickou reakci našeho mozku, nebo je její přirozenost mnohem hlubší? A existuje
vůbec láska? Není to jen naše zbožné přání, zkrátka něco čeho nelze dosáhnout? Něco ideálního a lidskými
silami nedostižného? Kdo ví?
Láska se nedá změřit, zvážit, není možné ji rozpitvat na molekuly…. Láska je zkrátka dar. Dar,
kterého si ale ne všichni dokážeme vážit. Vždyť jak často jsou slova „miluji Tě“ opravdu upřímná? Kolikrát
se za nimi skrývá pouze sobecké přání toho druhého vlastnit, ovládat a využívat ke svému prospěchu?
A jaká je síla lásky? Opravdu dokáže hory přenášet? Často se říká, že nejsilnější je láska mateřská,
že nikdo nemůže milovat víc, než matka miluje své dítě? Je to ale pravda? Proč jsou tedy potom dětské
domovy přeplněné dětmi, které svým matkám nestojí ani za malý zájem? Je tohle láska? Nebo snad stav, kdy
se jeden z partnerů nechá týrat a ponižovat, jen aby nebyl opuštěn? Je tohle láska? Zcela se odevzdat
druhému, vzdát se části své podstaty, vzdát se svobody… Je tohle láska? A co ten, kdo zemře, aby svou smrtí
zachránil jiné? Je tohle láska? Kdo ví?
Co je tedy láska? Lze na tuto otázku dostat jednoznačnou a univerzální odpověď? Osobně o tom
velmi pochybuji. Láska má miliony podob a jen každý sám v sobě si dokáže říct, co pro něj konkrétně láska
znamená. Jednu z nejkrásnějších definicí lásky ale najdeme už v Bibli. Píše se zde: „Kdybych mluvil jazyky
lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a
rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání a kdybych měl všechnu víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych
lásku, nejsem nic. A kdybych všechen svůj majetek vynaložil na krmení chudých a kdybych vydal své tělo ke spálení, ale
neměl bych lásku, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani
nenadýmá; nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého; neraduje se z
nepravosti, ale raduje se s pravdou; všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.
Avšak proroctví, ta zaniknou, jazyky, ty přestanou, poznání, to bude zmařeno……. Nyní pak zůstává víra, naděje a
láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.“

A proto všichni, kdož jsme svou lásku našli, nepřestávejme si jí vážit, nepřestávejme ji opečovávat jako
nejdražší klenot. A nejen v máji….
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 16. 4. 2012
ZO bere na vědomí:

kontrolu usnesení

informaci o přidělení dotace ve výši 250 000,- Kč na akci Oprava Centra volného
času v obci Vstiš z Programu stabilizace a obnovy venkova PK
ZO schvaluje:

závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2011

rozpočtový výhled 2013 – 2015

prodloužení termínu výstavby rodinného domu o dva roky p. L. Reitspiesové

Napsali jste nám….
Vážená paní Beštová,
v březnovém čísle Vstišského zpravodaje jste vyhlásila „Velikonoční výstavu“, která se měla konat v kapli o
Velikonocích. Od přečtení tohoto sloupečku jsem přemýšlela, čím bych se svojí malou dcerkou mohla
přispět. Nejsem nijak malířsky nadaná a tak jsem usoudila, že společnými silami upečeme a ozdobíme
perníčky s jarní a velikonoční tématikou a jednoduše je zapícháme do misky se vzrostlým ovsem. Není to nic
světoborného, na vítězství to asi nebylo, ale snad bychom s tím někomu radost udělali.
V dubnovém čísle jsem se ale dočetla, že „Velikonoční výstava“ se pro malý zájem nekoná. Tato
informace mne trochu překvapila, protože výstava byla ukončena o týden dříve než bylo možné své výtvory
přihlásit. Chápu, že je těžké rozhodnout o pokračování výstavy, když jsou dva týdny před výstavou a máte
přihlášeného pouze jednoho vystavovatele. Ráda bych Vás touto cestou poprosila, abyste příště lépe zvážila
termíny přihlašování na soutěže a výstavy.
Velice děkuji a ráda se zúčastním soutěže „Rozkvetlá obec“, pokud bude na zahrádce, po letošní
zimě, co fotografovat.
Michaela Samcová

Odpověď paní starostky:
Vážená paní Samcová,
ano, byla to chyba. Uvědomovali jsme si to už při rušení této akce. Na dokreslení situace ale dodávám, že
dříve jsme měli vždy nějaké informace o tom, kolik zájemců se přibližně zapojí. Tentokrát jsme však žádný
větší zájem nezaznamenali. Příprava výstavy nás stojí dost času a chystat něco s nejistým koncem je dost
těžké. Tím však naši chybu (či unáhlené rozhodnutí) nepopírám.
Omlouvám se Vám i všem ostatním, kteří měli také v úmyslu se zapojit. V budoucnu si dáme na tento
problém pozor. Jsme rádi, že Vás naše chyba neodradila.
M. Beštová

Reakce na dětský maškarní bál
Všem účinkujícím a organizátorům celé akce patří veliká poklona a díky. Každý rok předvedete něco
nového, originálního a každý rok se na akci těší nejen naše dcera, ale kromě nás rodičů i prarodiče, kteří se
už předem ptají, co budete letos předvádět.
Velká škoda, že vám selhávala technika. Některé scénky jsme téměř neslyšeli a přes postávající rodiče
mnohdy ani neviděli a to jsme seděli blízko pódia. Masky neměly chybičky a u naší dcerky, která pohádku
Mrazík ještě nezná, měl největší úspěch dědeček Hříbeček a Baba Jaga, které se zpočátku trochu bála.
Jsem zvědavá s čím váš spolek, který dělá radost nejen dětem, přijde na pódium příští rok.
Ještě jednou děkujeme, bylo to hezké.
Michaela Samcová

Není podnikatel jako podnikatel
Během jednoho roku se toho kolem nás stane spousta. Některé věci jsou příjemné a některé nás
zamrzí nebo rozesmutní. Nevím, jestli je to politikou státní popř. obecní nebo přičiněním nás všech, ale
během roku a několika měsíců ukončily ve Vstiši svou podnikatelskou činnost dva subjekty, které mi zde
chybí. Byly sice v krátké době nahrazeny, ale už to není, co to bývalo.
Začátkem roku 2011 opustili hostinec „Na Bayerce“ hostinští, manželé Bečvářovi, kteří se starali o
to, aby pivo chutnalo, jak má a aby se občerstvit společně s tatínky a maminkami mohla i jejich dítka.
Respektive, rádi jsme před dvěma lety v teplých a horkých dnech poseděli s dcerkou a pejskem na terase u
tzv. kiosku. Pro každého se našlo něco na zub. Manžel si dal po vyčerpávající procházce jedno orosené, já
jahodový nanuk a naše holčička „džusík“ nebo tyčinky bez soli. Tohle jsme bohužel loni v letních měsících
v hospůdce, již s novým pronajímatelem, hledali marně. Slané brambůrky není zrovna to nejlepší pro tříleté
dítě, pokud jsme měli štěstí, mohli jsme si vybrat ze dvou(!) druhů nanuků. A pivo? Prý také nic moc. No
budiž, osvěžení po procházce jsme tedy nechali na doma. Škoda. Snad se v letošním roce něco změní a my
budeme zase rádi chodit do kiosku na nanuky, „džusík“ nebo „na jedno“.
Co nám ale chybí ještě více než příjemní hospodští z Bayerky, je „Kupectví“ paní Vollerové. Byl to
krámek, který mi připomněl moje dětství. V mé rodné vesnici byl podobný, bohužel také BYL. Měla jsem
velkou radost, že jsem v obci, kam jsme se s manželem před pěti lety přistěhovali, našla něco takového. Bylo
v něm vše, co jsem potřebovala, abych uvařila oběd, připravila svačinu a koupila i nějakou tu lahvinku
k svátku. Všechno hezké jednou končí. Nikdy bych však nevěřila, že svůj boj s dodavateli, zákazníky, státem
a kdo ví s kým ještě, ukončí i paní Vollerová. Touto cestou bych ráda paní Vollerové a jejím kolegyním
poděkovala za to, co pro své zákazníky dělaly. Doufám, že Šárka nikdy nezapomene na to, jak do kupectví
chodila „mačkat knoflíky na pokladně“, vybírat si časopisy a dávat do košíku vše, co jí přišlo pod ruku a ze
kterého jsem pak vracela nechtěné věci zpátky. Nechodila jsem k vám jen nakupovat rohlíky, ale přišla jsem
si i popovídat. „O co dobrého jsme přišli, zjistíme, až když o to přijdeme“, řekl kdysi někdo moudrý. Skončil
dobrý krámek a musíme tedy o dům dál.
Chtěla bych se Vás paní starostko zeptat: Také Vás trápí úroveň pohostinství „Na Bayerce“ a zánik
Kupectví paní Vollerové, tak jako mizející zeleň před domy a rozkvetlé zahrádky a přibývající auta kolem
silnice? (viz článek „Za obec krásnější“ v březnovém čísle)
Mne trápí vše zde uvedené. Tradice a dobré jméno se však pěstuje hůře než tulipány.
Michaela Samcová

Odpověď paní starostky:
Milá paní Samcová,
bohužel i v této odpovědi Vám musím dát za pravdu. Přestože do kiosku nechodím, vím, že mnozí lidé
nejsou spokojeni ani se sortimentem, ani s obsluhou. Řešení této neutěšené situace bude brzy na programu
našeho zasedání (nastalou situací jsme se již zabývali, zatím ale bez hmatatelného efektu).
Co se týká další otázky, i mně se stýská po kupectví paní Vollerové. Nejen, že jsem si tam nakoupila
chutné české výrobky, ale také jsem si ráda popovídala. Je mi to sice moc líto, ale zastupitelstvo nemá vůbec
žádné kompetence ani oprávnění tuto situaci řešit.
M. Beštová

Ohlédnutí
Každého dne se něco končí
Každého dne se něco počíná
Tato parafráze na Seifertovu báseň vystihuje situaci, kdy paní Vollerová ukončila dne 2. dubna 2012 po
dlouhých 13 letech provoz kupectví.

Pro někoho radost, pro někoho smutek a trocha nostalgie.
Přicházejí noví obchodníci...
Pro začátek několik užitečných frází.
Dobrý den
Děkuji
Nashledanou

xin chào (sin ťao)HYo (sin ťào (sin ťao)Ho)
cảm ơn (kam on)
tạm biệt (tam bjet)

Funguje to. Můžete si to vyzkoušet.
Z. Zajíc

Zpráva o exkurzi do spalovny odpadů
I v našem regionu se neustále potýkáme s tím, jak likvidovat komunální odpad, pokud
možno co nejšetrněji k životnímu prostředí. Je to jistě nelehký úkol, který je ale třeba co
nejzodpovědněji řešit. Mikroregion Radbuza proto pro zastupitele členských obcí
uspořádal exkurzi do spalovny odpadů ve Schwandorfu, kde se k celému problému
postavili čelem, a fungování celého zařízení může být pro nás velkou inspirací. Za naši
obec se akce zúčastnila paní starostka a já.
Spalovna komunálních odpadů v bavorském Schwandorfu vznikla
jako náhradní řešení za teplárnu a elektrárnu v okamžiku, kdy v místním
ložisku došlo uhlí. Jedním řešením bylo celý provoz zavřít, což by mělo
dopad na široké okolí - průmyslová zóna živí většinu lidí v okolí. Nějakou
dobu ještě dováželi uhlí z Čech, to však bylo poměrně nákladné řešení,
které nemělo dlouhodobě naději na úspěch. Už v roce 1979 zde proto
vznikl Účelový svaz pro zhodnocení odpadů Schwandorf (Zweckverband
Müllverwertung Schwandorf, ZMS). Je to spolek producentů odpadů,
kteří společně vycházejí z toho, že odpad je třeba řádně likvidovat a navíc
je palivem budoucnosti.
Úkolem ZMS Schwandorf je tepelné zpracování a energetické zhodnocení zbytkového
nezužitkovatelného spalitelného odpadu, který zbývá po vytřídění všech využitelných složek a je dále
materiálově nerecyklovatelný. Před třiceti lety se za tím účelem spojily města a obce z Horní Falce, Dolního
Bavorska a Horních Frank. ZMS Schwandorf dnes čítá celkem sedmnáct členů a spravuje oblast o rozloze
kolem 15 000 km2, což odpovídá přibližně jedné pětině celkové rozlohy Bavorska. Spalovna Schwandorf
zajišťuje využití domovního, nadměrného a průmyslového odpadu pro zhruba 1,8 mil. obyvatel.
Svozová oblast, v jejímž centru stojí spalovna, je velká a přeprava jednotlivými sběrnými vozy by
byla neekonomická. Aby se logistické náklady nepromítaly do nákladů příliš, má ZMS přepravní systém,
který využívá dopravu svezeného komunálního odpadu po kolejích. Do kolejového systému je začleněno
deset překládacích stanic, které patří svazu. Vlaky do spalovny dopravují na 80 % odpadu. Svozové vozy
jezdí přímo na nádraží, kde se odpady překládají do kontejnerů. V provozu jsou dva speciální vlaky, jeden
obsluhuje sever území, druhý jih. Každý den přijede ve vlaku do spalovny kolem 1500 tun odpadu. V
překládacím centru jsou nainstalovány speciální velkoobjemové lisovací kontejnery, do nichž svozové vozy
přímo přemisťují svezený odpad. Lisováním se objem odpadu zmenšuje na zhruba jednu třetinu, takže se do
kontejneru vejde zhruba 20 tun odpadů. Kromě komunálního odpadu (směsného, zbytkového) slouží jako
vstupní surovina pro spalovnu ještě velkoobjemové odpady (staré koberce, nábytek apod.) a zbytky z
průmyslových výrob, zejména jednodruhové odřezky ze
zpracování plastů, papíru a dalších spalitelných materiálů.
Německo má obecně ve svých zákonech nastaveny pro
emise ze spaloven přísnější limity, než požaduje Evropská unie.
Schwandorfská spalovna s kapacitou přes 400 tisíc tun ročně je
přesto hluboko i pod těmito limity. Je to dáno velmi
propracovanou technologií. Poté, co je odpad spálen
v obrovských kotlích při vysokých teplotách (pohybují se kolem
1000°C), prochází zbytky po hoření ještě dalším tříděním, při
kterém jsou odstraněny veškeré kovové části (například zátky od

piva a podobně), které se odvážejí k dalšímu zpracování. Následně jsou vytříděny ještě další složky
(například měď), které se dají znovu využít. Teprve to, co se nedá znovu použít ve výrobě, putuje na skládku
(pro představu uvádím, že ze 120 litrové popelnice zůstane necelých 5 kg zbytkového odpadu). Teplo, které
se uvolňuje při spalování, se využívá k výrobě elektrické energie, část pak slouží k provozu přidružených
továren a vytápění domácností ve městě. Kouř, jenž při spalování vzniká, je několikrát čištěn, takže
škodliviny, které odcházejí ze dvou vysokých komínů, jsou v prakticky zanedbatelných koncentracích.
Spalovna se nachází hned na kraji města, jen kousek od rodinných domků, na prostředí ve městě se ale její
fungování negativně neprojevuje. Naopak – i uprostřed spalovny byly překrásné záhony s narcisy a dalšími
květinami. Škoda jen, že u nás nejsme v oblasti likvidace odpadů tak daleko, jako naši němečtí sousedé.
Na cestě domů jsme se zastavili ještě v Hornofalckém
muzeu Neusath-Perschen, které je unikátní ukázkou venkovského
a selského života posledních 300 let. Při procházce areálem, která
trvá zhruba 2 hodiny, máte možnost vidět původní lidovou
architekturu s autentickým zařízením. Najdete zde 50
obnovených budov z různých oblastí Bavorska, které ukazují
vesnický život ve své regionální a sociální rozmanitosti. V těchto
domech bydleli sedláci, nádeníci, žoldnéři, chalupníci, tkalci,
pastýři, mlynáři, lovci i šlechtici. Budovy, jež nemohly zůstat
zachovány na svých původních místech, byly proto přemístěny do muzea ve volné přírodě a seskupeny do
jednotlivých vesnic.
Území muzea je tradičně obhospodařováno. Formou trojpolného
hospodářství se pěstují staré druhy obilí, brambory a v zahrádkách pak
zelenina, bylinky a ovoce. S pomocí koní a starého zemědělského náčiní
pracují kvalifikovaní zaměstnanci muzea na polích a v lese. Celý areál
navíc oživují stará plemena domácích zvířat (krávy, kozy, prasata,
drůbež). Tradice, křesťanské svátky, staré řemeslné techniky a
zemědělské práce, které souvisejí s roční dobou, doplňují obraz časů
dávno minulých. Součástí muzea je také statek Edelmannshof, který se
nachází ve 3 km vzdálené obci Perschen. Jedná se o na svém původním
místě zachovaný farní dvůr, který byl založen v roce 1605. V roce 1964
vzniklo Selské muzeum Perschen, které se řadí k nejstarším muzeím svého druhu v Bavorsku. Muzejní
vstupenka platí i pro prohlídku tohoto zařízení. Pokud budete mít cestu kolem, rozhodně se zastavte,
návštěva opravdu stojí za to.
Eva Navrátilová (informace o spalovně a muzeu jsou převzaty z internetu)

Noc s Andersenem 2012
Katka, Markéta, Adéla, Karolína, Kuba, Matěj, David, Honza, Jakub, Michal, Jirka, Petr, Filip a Dominik za
dohledu Zdeňka a Dany. Tak to je celé mužstvo letošní noci s Andersenem. Byli jsme kapkou v moři 61 767
dětí a dospělých, kteří se na různých místech Čech i světa vzdali spánku a povídali si, soutěžili, koukali na
film, křičeli, nespali, prostě si užívali.
Začali jsme povídáním o Jiřím Trnkovi, Bořivoji Zemanovi a H. CH. Andersenovi. Pár soutěží na rozehřátí a
o půl sedmé nás v místní knihovně přivítala paní Procáková. Velmi hezky dětem povídala o knihách a jejich
historii. Knihovna se na čas změnila ve velký čtenářský klub.
Následovaly další soutěže a po setmění vyrážely skupinky za nočním dobrodružstvím spojené s hledáním
indicií a rozluštění hádanky. Vítr sice některé indicie odnesl, leč všichni záhadu vyluštili.
Krátký odpočinek vyplněný nádhernou animovanou pohádkou J.Trnky Zahrada a po půlnoci se kola začala
roztáčet.
Katka, Markéta, Adéla a Zdeněk již spali a zbytek se opravdu rozjel. Rodina Beštova může vyprávět, celou
noc neusnuli.
Představte si tu nádheru sjíždět v hluboké noci zabalen ve spacím pytli po kamenných schodech, či prožít
velkou polštářovou bitvu. Až ráno jsem pochopil, proč si Karolína a Petr přinesli z domova velké polštáře.
Věřím, že kluci Trnka, Zeman i Andersen, kdyby byli s námi, tak by se bez váhání připojili.
Děkuji p. Opltovi za zapůjčení aparatury, omlouvám se Beštům za probdělou noc a budu se těšit na Vás
ostatní, kteří jste zůstali doma.
Z. Zajíc

Povzdech starostky
Milý (rádoby) člověče,
když jsi vysypával své odpadky u pomníčku malého
kluka, který v těchto místech tragicky zahynul, nevěřím, že to
bylo se záměrem si s ním či s jeho rodinou vyřídit nějaké účty.
Pravděpodobně nikoho z nich neznáš. Jestli to bylo na protest
proti činnosti nás – zastupitelů, zamyslel ses nad tím, jaké místo
sis vybral? Jak by bylo Tobě, kdyby na místo, kde přišlo Tvé
dítě o život, odložili lidé to, co doma nepotřebují? A Ty dítě
máš. Podle obsahu odpadkových pytlů. Není mužnější si vše
vyříkat?
Pokud si nevíš s něčím rady, přijď za námi na úřad. Budeme
se společně snažit najít nějaké ROZUMNÉ řešení.
Pravděpodobně nemáš popelnici či zaplacený poplatek za
odpad. V tomto případě dokážeme pomoci.
M. Beštová

Malý exkurs do historie:
Na místě, kde pomníček stojí, zemřel 14. ledna 1957 dvanáctiletý chlapec Jan Bodiš. Když se toho dne
vracel ze školy domů do Vachtlova mlýna pro sáňky, pokoušelo se na poli nouzově přistát vojenské
tryskové letadlo, které mělo poruchu. Chlapec byl zachycen křídlem a na místě zemřel.

Kulturní okénko
Básnička na květen je z knihy básní pro děti Listonoš vítr od Radka Malého, která letos dostala ocenění
Magnezia litera za nejlepší dětskou knihu.
Okno do zahrady
Radek Malý
Mám do zahrady otevřené okno,
pod oknem stůl a na stole pár knížek.
Když venku prší, tak ty knížky moknou,
když venku sněží, padá na ně snížek.
Ty knížky raší,
ty knížky klíčí,
už na nich bují lupení

a to mě straší,
a to mě ničí
a nemám s nimi strpení.
Ostříhat listy? Ale ne.
Tak zlé to přece není.
Jenom je nemám přečtené,
mám strach, že zakoření.

Připravujeme na květen – dětský den
Chceme všechny děti (a samozřejmě i jejich rodiče či další zájemce z řad dospělých) co nejsrdečněji pozvat
na dětský den, který má v naší obci již tradici. Letos se uskuteční v sobotu 26. května na návsi.
Podrobnosti, včetně programu, budou včas vyvěšeny na plakátech (do uzávěrky Zpravodaje jsme je bohužel
neměli k dispozici).

Připravujeme na červen – výlet do ZOO Praha
Kdy: konec června 2012
Jak: vlakem z Dobřan
Za kolik: Zdarma
Podmínka: účast na dvou brigádách ve prospěch obce.
Pro koho: Předškolní a školní mládež
Zdeněk Zajíc

Významní Češi narození v květnu
Prof. PhDr. Bedřich Hrozný (6. května 1879 Lysá nad Labem – 12. prosince 1952 Praha)
byl český jazykovědec, orientalista, který rozluštil chetitský jazyk a položil základy
samostatného oboru chetitologie. Bedřich Hrozný se narodil v Lysé nad Labem jako syn
evangelického faráře. Studoval na Akademickém gymnáziu v Praze, středoškolská
studia dokončil na gymnáziu v Kolíně (1897), kde ho učil nadšený orientalista Justin
Václav Prášek. Kromě tehdy povinné latiny a klasické řečtiny se naučil základům
hebrejštiny a arabštiny. Ve svých studiích pokračoval na přání otce na bohoslovecké
fakultě vídeňské univerzity. Zde vydržel pouhý jeden semestr a přestoupil na fakultu
filosofickou, na níž se věnoval zejména orientálním jazykům, především asyrštině,
aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Za dobu svého studia zvládl celkem deset orientálních jazyků.
V r. 1901 získal doktorát a stipendium na Berlínské univerzitě. Ta spolu s Oxfordem tehdy představovala
špičkové badatelské pracoviště orientalistiky. Pozornost věnoval rovněž studiu klínového písma, které bylo
ve třetím až prvním tisíciletí před n. l. rozšířeno po celém území Mezopotámie, stejně jako v Malé Asii a
Persii, a jímž byly zaznamenány písemné projevy starověkých Sumerů, Akkadů (Asyřanů a Babyloňanů),
Peršanů i Chetitů.

Josef Mánes (12. květen 1820 Praha – 9. prosince 1871 Praha) byl český malíř, ilustrátor,
grafik a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého
romantismu. Je považován za zakládající osobnost českého
výtvarnictví a největšího mistra české malby a krajinářství. Jeho
tvorba byla inspirována životem venkovského lidu, který pro něj
představoval ideál čistoty a lidství. Jedním z jeho nejznámějších
děl je kalendářní deska z roku 1865 na Staroměstském orloji
(dnes už kopie, originál je uložen v Muzeu hl. m. Prahy).

Jaroslav Dietl (22. května 1929 Záhřeb – 29. června 1985 Praha) byl český autor televizních seriálů, filmový
a televizní scenárista, dramatik a dramaturg. Narodil se sice v Chorvatsku, ale rodiče se s ním ještě za jeho
dětství vrátili do Československa. V letech 1940–1944 byl studentem reálného gymnázia v Brně. Odtud
předčasně odešel na textilní průmyslovou školu. Ukončil ji se zdarem maturitou v roce 1949. Pak byl rok
posluchačem Filozofické fakulty v Brně, poté vychovatelem učňů v Brně. Z Brna se rozhodl odejít do Prahy,
protože zde dostal místo na Ministerstvu sociální péče. V Praze byl v letech 1950–1955
studentem dramaturgie na Filmové fakultě Akademie múzických umění. Ještě během
svých studií se stal dramaturgem Československé televize v začátcích její existence.
V roce 1962 změnil zaměstnání, odešel do Československého státního filmu a nakonec se
stal spisovatelem z povolání. Publikoval také v deníku Mladá fronta a časopisu Dikobraz.
Známý je hlavně díky televizním seriálům Nemocnice na kraji města, Nejmladší z rodu
Hamrů, Dispečer, Píseň pro Rudolfa III., Byli jednou dva písaři, Tři chlapi v chalupě,
Okres na severu, Muž na radnici, Plechová kavalerie nebo Žena za pultem. Napsal řadu
her, některé z nich zfilmoval, případně podle filmu vytvořil následně divadelní hru. Také
některé filmy zpracoval i jako seriál a obráceně.

Doc. MUDr. Jaroslav Skála (25. května 1916 Plzeň – 26. listopadu 2007 Praha) byl český lékař, bojovník
proti alkoholismu a zakladatel první záchytné stanice. Po maturitě v roce 1935
pokračoval ve studiu na lékařské fakultě v Praze a zároveň v Institutu tělesné výchovy
a sportu. Ten absolvoval v roce 1939, avšak studia na lékařské fakultě již nestihl
dokončit – okupanti uzavřeli vysoké školy. Nastoupil tedy jako učitel tělocviku na
reálce v Plzni. Lékařskou fakultu dokončil až po válce v roce 1946. Původně se ucházel
o místo na interní klinice, poté v Ústavu tělovýchovného lékařství, nakonec byl přijat
až na pražské psychiatrické klinice. V září téhož roku byl vyslán na mezinárodní
konferenci o alkoholismu do Bruselu, což mělo patrně rozhodující význam pro
směrování jeho profesionální dráhy. Dne 10. září 1948 přišel Dr. Skála do budovy vedle kostela sv.
Apolináře v Praze spolu s několika pacienty – alkoholiky z psychiatrické léčebny. Tím zahájilo činnost
protialkoholní oddělení. To vedl Dr. Skála až do svého odchodu do důchodu v roce 1982. Během svého
působení vypracoval komplexní léčebný program závislostí. V roce 1951 inicioval založení záchytné stanice
– prvního zařízení svého druhu na světě. Zabýval se i výzkumem, prevencí a léčbou závislostí na
psychoaktivních látkách. Kromě alkohologie, která byla jeho povoláním, se zabýval i psychoterapií. Dr.
Skála byl autorem více než 140 odborných publikací. Za své celoživotní dílo byl v roce 2002 vyznamenán
medailí Za zásluhy II. stupně.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Zdravotnické okénko – zásady první pomoci
Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám
poskytovat první pomoc. Nelze se proto tvářit, že mě se to netýká, já zásady první pomoci znát
nemusím, je to věcí zdravotníků a profesionálních záchranářů. Tímto přístupem byste se naopak
mohli velmi snadno dostat do problémů, protože povinnost poskytnout první pomoc má ze
zákona každý člověk, bez ohledu na vzdělání či profesi. Znát zásady první pomoci je proto
nezbytností. Opravdu totiž nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit.
První pomoc lze definovat jako jednoduchá a účelná opatření, která mohou být poskytnuta
kdykoli a kdekoli, a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví, či ohrožení
života. Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a
zmírnili následky poranění nebo postižení. Proto musí být první pomoc kvalitní a hlavně včasná.
Nejdůležitější pro poskytování první pomoci je tedy rychlost, účelnost a rozhodnost. Neméně důležité je
ale dbát i na vlastní bezpečí. Je tedy jasné, že neplavec nebude skákat do vody pro tonoucího, otočit zády se
ale nesmí a musí pomoc alespoň zprostředkovat.
Způsob počínání je nejen rozhodující pro kvalitu první pomoci, ale i pro příznivý a uklidňující vliv
na postiženého, jehož stav bývá psychicky změněný (prožívá strach, bolest, úzkost a často nechápe, co se
kolem něj děje). Celou situaci paradoxně zpravidla zhoršují svědkové, nebo rodinní příslušníci, kteří si často
nedokážou udržet zdravý odstup a místo pomoci většinou pomoc komplikují (například tím, že zmateně
pobíhají okolo nebo dávají „cenné“ rady). Jak tedy při správně poskytované první pomoci postupovat si nyní
popíšeme v několika základních bodech:
1. Posuďte celkovou situaci, vytvořte podmínky pro poskytnutí první pomoci. Některé situace si napřed
vyžádají přípravu. V jejím rámci je nutno zajistit bezpečnost postiženému i sobě a předejít dalšímu postižení,
přerušit působení vyvolávající příčiny (takže například vypnout elektřinu, pokud šlo o úraz proudem),
případně vyprostit postiženého.
2. Vyšetřete postiženého a zjistěte rozsah poranění nebo postižení. Postiženému se věnujte bez velkých
průtahů. Neztrácejte čas zbytečným vyptáváním, kdy a jak k této příhodě došlo. Postupujte rychle,
systematicky a šetrně, zaměřte se nejprve na základní životní funkce, posuďte stav dýchání, oběhu a vědomí.
Není-li nutné zahájit neodkladnou resuscitaci, zjistěte stav dalšího postižení, dotazujte se svědků na
nejnutnější informace.
3. Poskytněte první pomoc!!! První pomoc se řídí rozsahem a druhem postižen, je zaměřena především na
podporu základních životních funkcí a musí být poskytnuta neprodleně, bez zbytečných průtahů. Po
poskytnutí první pomoci je vždy nutná stálá kontrola postiženého až do doby, kdy jej převezme zdravotnická
pomoc, která musí být zajištěna vždy a co nejdříve.

4. Zaznamenejte potřebné informace – co, kdy a případně jak se stalo, jak jste postupovali při vyšetření a
ošetření postiženého, údaje o dřívějších onemocněních pokud jste je zjistili, případně jména svědků a
osob, které se podílely na vyproštění a ošetření postiženého.
5. Předejte nemocného zdravotnické pomoci, nebo zahajte improvizovaný převoz, pokud to dovolí stav
postiženého.
Možná vám výše zmíněné rady připadají jako jednoduché a primitivní, ale věřte tomu, že pokud se
dostanete do situace, kdy budete muset někomu poskytnout první pomoc, velmi je oceníte a pomohou vám se
v situaci lépe a rychleji zorientovat. Příště budeme pokračovat některými praktickými radami, jak při
poskytování první pomoci postupovat v konkrétních případech.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Hasiči zvou
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny na okrskovou soutěž okresního kola hry Plamen, která se uskuteční
v sobotu 2. a v neděli 3. června 2012 vždy od 8 hodin na hřišti TJ Družstevník Vstiš. Jedná se o soutěž
mladých hasičů do 15 let. Přijďte je podpořit.

FICHTL CUP VSTIŠ
21. dubna se u nás konal již
čtvrtý Fichtl cup a opět jsme se
těšili hojné účasti. Ačkoliv už to
vypadalo, že se letos závod konat
nebude, na poslední chvíli jsme
nakonec
všechno
zvládli.
Dokonce i počasí nám po celou
dobu závodu přálo. Z okolí se k
nám letos sjelo celkem 105
závodníků na padesáti sedmi
strojích. Akce se letos poprvé konala pod záštitou Fichtl přátel a to také znamenalo menší organizační
změny. Oproti předchozím závodům se jelo tři hodiny a stroje byly rozděleny do tří kategorií – stodolák,
sport a speciál. Umístění bylo následující:
Kategorie stodolák:
1.místo – Tomáš Šneberger – Zderaz - 94 kol
2.místo – Viktor Hrnčiřík, Petr Čechura – Sedlecko – 84 kol
3.místo – Václav Rybář, Petr Krátký – Lhota – 80 kol
Kategorie sport:
1.místo – Tomáš Bláha, Zdeněk Bláha – Soběkury – 115 kol
2.místo – Pavel Paluch, Honza Sedlák – Dolce – 113 kol
3.místo – Josef Záhořík, Petr Kasl – Dolce – 112 kol
Kategorie speciál:
1.místo – Pavel Plzák - Radobyčice – 118 kol
2.místo – Patrik Sulan, Pavel Přibáň, Luboš Houser – Plzeň - 105
kol
3.místo – Štěpán Vodička, Otakar Trojan – Přeštice –102 kol
Vítězům gratulujeme, sponzorům, pořadatelům a všem zúčastněným děkujeme a těšíme se snad zase příště .

K. Hrubá

Zveme vás do divadla

(tentokrát doopravdy )

Do třetice všeho dobrého. V předchozích dvou číslech Vstišského Zpravodaje jsme Vás zvali na
společný zájezd do divadla. Dvakrát to ale nevyšlo, protože obě představení, o která jsme měli zájem, byla
beznadějně vyprodána. Nyní se ale podařilo zajistit lístky na představení
Třikrát život v pražském Divadle ABC. Pojedeme v sobotu 16. června 2012.
Z obce bude zajištěn autobus, který nás dopraví tam i zpět. Lístky budou ke
koupi u paní Košanové na Obecním úřadě. Ještě neznáme přesnou cenu, ale
počítáme, že náklady na vstupné a dopravu se budou pohybovat kolem 450
Kč na osobu.
Něco málo o představení:
Yasmina Reza: Třikrát život
Neobyčejně dráždivá groteskní komedie současné francouzské autorky, v níž
se setkáváme se zcela obyčejnými lidmi, kteří mají s námi všemi mnoho
společného. Jde o dva manželské páry. Jeden z nich přichází na večeři ke
druhému, ale přichází o den dřív, než bylo domluveno. Ve třech variantách
této jediné výchozí situace se pak rozvíjí hra o setkávání a míjení se, o chtění
domluvit se i o snaze bořit zajeté koleje života. Hra o touze po tom, co nemáme, ale chceme a nikdy
nemůžeme mít, hra o životě viděném jakoby pod lupou. Jazyk Yasminy Rezy je mistrně úsporný a její
nejnovější hra je provokativní, nabitá napětím, vtipnými kontrasty a ironií. Nutí k smíchu i k mrazení v
zádech. Hra Třikrát život je pro divadelníky přitažlivá i proto, že se jednotlivé postavy představují ve třech
variacích jedné situace v nečekaně nových souvislostech. Důkazem toho může být i skutečnost, že tato
groteskní komedie s hořkými podtóny se uvádí na mnoha evropských scénách, ty nejprestižnější nevyjímaje a vždy s velkým diváckým úspěchem.
Herecké obsazení: Simona Stašová, Veronika Gajerová, Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml.
informace o divadelní hře jsou převzaty z internetových stránek divadla

Blahopřejeme
Během května oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jindřiška Hřebcová
 Jan Beránek

Rozloučení
Během minulých dnů nás navždy opustil:

 František Kleisner

Ze života obce obrazem
Navštívili jsme s gratulací paní Krausovou.


Mládež se zapojila do zvelebování obce





Ani zastupitelé nezůstali pozadu



Tradice stále žije….

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 25. května 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 doručené příspěvky krátit nebo neuveřejnit
(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.

