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Pár slov úvodem
Jak se praví v jedné písni, „čas letí jako bláznivý“ a na dveře nám už pomalu klepe únor. Počasí tomu ale
nějak neodpovídá. Místo sněhu a zimních radovánek si užíváme deště, plískanic a atmosféra venku
připomíná spíše ponurý podzim, než zimu. Ale v každém počasí a každé době se dá dělat spousta příjemných
věcí, takže se nenechejme rozladit rozmary přírody.
Ale zpátky k únoru. Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v
přestupném roce, který je shodou okolností právě letos, má o jeden den více. Pro zajímavost je možno
zmínit, že třikrát v historii měl únor dokonce 30 dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v
tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor = nořiti se). V římském kalendáři byl únor
posledním měsícem v roce. Právě proto má tento měsíc proměnlivý počet dnů a právě k němu se tradičně
přidává v přestupném roce jeden den. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius
obsahuje většina evropských jazyků. K únoru se váže řada pranostik, některé jsou všeobecně známé a
používané i v současnosti, jiné pomalu upadly v zapomnění. Není proto na škodu si jich alespoň pár
připomenout.















Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak
přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.

Venku se toho v tuto dobu nedá dělat mnoho, je tedy relativně více času na setkávání se s rodinou či přáteli,
četbu knih, kulturu a podobně. Ve Vstiši nás již podruhé čeká obecní bál, na který jste všichni srdečně zváni.
Využijme tedy příští dny k tomu, být víc spolu. Člověk je přece bytost společenská a již v Bibli se praví, že
„není dobře člověku býti samotnému“.
Hezké únorové dny plné pohody všem přeje jménem zastupitelstva Eva Navrátilová.

Usnesení zastupitelstva obce z 16.1.2012
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
133. diskusi
ZO schvaluje:
131. podpis dohody o společné úhradě nákladů přeložky části vodovodního řadu z pozemku p.č. 2899 na pozemek p.č. 1995 d. 2 PK ve vlastnictví obce
132. výdaje ve výši 15 000,- Kč na organizační zajištění obecního bálu
ZO ukládá:
130. předložení návrhu rozpočtu na rok 2012 na pracovní schůzce dne 30.1.2012 – předseda fin.výboru

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
1.2 – 29.2.2012
POUZE PONDĚLÍ A STŘEDA 17 - 19 HODIN
OSTATNÍ DNY DLE TELEFONICKÉ DOHODY
Po tomto datu si občané budou známky vyzvedávat u Západočeských komunálních služeb Plzeň,
Koterovská 522 na základě stvrzenky o úhradě poplatku obci Vstiš.
PLATNOST ZNÁMEK Z ROKU 2011 DO 29.2.2012

Několik informací o kanalizaci
Již staří Římané věděli, že kumulace splašků a různých nečistot vede k šíření nemocí a první kanalizace se budovaly již před stovkami let. Vstiš zatím na svou kanalizaci stále ještě čeká. Ale jak všichni dobře
víte, už řadu let se i u nás snažíme o její vybudování. Jako svou prioritu měly tento záměr i obě kandidátky,
z jejichž řad vzešlo současné zastupitelstvo. V letošním roce proto opět žádáme o dotaci a dá se říct, že ještě
nikdy jsme nebyli tak blízko k získání potřebných financí jako nyní. Jestli tedy vše vyjde podle plánu a peníze dostaneme, dá se očekávat, že bychom během letošního roku mohli začít s pracemi. Pokud ale bude kanalizace vybudována, bude nezbytné, aby se na ni napojila prakticky celá vesnice (podmínkou pro získání dotace je 70% připojených domácností, což jsou ale prakticky všechny domy v obci, protože do některých lokalit kanalizace zatím nedosáhne – například do chatové oblasti). Podle platných zákonů neexistuje ale stejně
mnoho jiných alternativ.
Každý majitel nemovitosti, na níž vznikají odpadní vody (což je každý obytný dům či rekreační stavení), je povinen s těmito vodami nakládat v souladu se zákonem, který praví „kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem“ (§38, odstavec 6 vodního zákona). „Čištění“ odpadních
vod v prastarém septiku nebo jejich jímání v dávno netěsnící žumpě tedy předpisům rozhodně neodpovídá.
Výstavbou kanalizace a napojením se na tuto kanalizaci bude problém každého producenta odpadních vod
vyřešen jednou pro vždy a to nejlepším možným způsobem.
Pokud se někdo rozhodne, že se na kanalizaci nepřipojí, ocitne se v dosti nepříjemném postavení,
protože povinnost napojit se na kanalizaci může být stanovena správním rozhodnutím obce a obec tuto mož-

nost určitě zváží a v případě potřeby i využije. A navíc v takovém případě musíte počítat s průběžnými a
pravidelnými kontrolami ze strany stavebního nebo vodoprávního úřadu. V případě neplnění zákonných
povinností (které jsou mimochodem dost přísné a zahrnují mimo jiné pravidelné dokládání zkoušky těsnosti
žumpy, splnění patřičných technických parametrů čističky nebo potvrzení o vyvážení žumpy a ekologické
likvidaci odpadních vod k tomu certifikovanou firmou) vám může být vyměřena nebo dokonce opakovaně
vyměřována nemilá pokuta v nemalé výši (jednorázově můžete zaplatit až 50.000 Kč). Napojením domu na
kanalizaci se takovým nepříjemnostem můžete elegantně vyhnout. Stočné vás totiž určitě vyjde levněji než
pokuty nebo poplatky za pravidelný vývoz žumpy. A domněnka, že když jsem měl až dosud septik nebo
vypouštěl splašky pokoutním způsobem, bude to tak fungovat na věky věků, je opravdu bláhová. Po vybudování kanalizace navíc dojde ze strany stavebního úřadu ke kontrole, zda některé domácnosti nevypouští
splašky do deštové kanalizace, která k tomuto účelu rozhodně neslouží. Všichni se proto, prosím, zamyslete,
jak hodláte do budoucnosti problém odpadních vod ze svých domácností vyřešit.
Ve Zpravodaji najdete dotazník ohledně připojení ke kanalizaci, který byl doručen do všech domácností.
Prosíme vás o jeho vyplnění. V termínu od 6. do 10. února 2012 vás pak navštíví někdo ze zastupitelů a
lístek si od vás osobně vybere. Tyto dotazníky budou sloužit jako jeden z podkladů pro další jednání o kanalizaci. Děkujeme vám všem za spolupráci.
E.N.

Někteří významní Češi narození v únoru
Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová (4.
února 1820 Vídeň – 21. ledna 1862, Praha), byla česká spisovatelka. Je považována za
zakladatelku novodobé české prózy. Příjmení Panklová získala, až když si její matku
Terezii Novotnou v létě roku 1820 vzal Johann Pankl. Barboře bylo půl roku. V roce
1821 se Panklovi přestěhovali do Ratibořic, kam se za nimi v roce 1825 nakrátko přistěhovala i její 55letá babička – Marie Magdaléna Novotná rozená Čudová, která malou
Barunku velmi ovlivnila. V dospělosti si pak babičku velmi zidealizovala a zvěčnila ve
své nejslavnější próze. Roku 1837 jí rodiče našli ženicha – Josefa Němce, jemuž porodila tři syny a dceru. Němec pracoval jako komisař finanční stráže (celník). Jeho nadřízení s ostražitostí sledovali jeho projevy češství a služební horlivosti. V souvislosti s tím byl často služebně překládán a s ním se
stěhovala i rodina. Manželství nebylo od počátku šťastné, manželé se opakovaně hádali a usmiřovali, byl
dokonce zaznamenán případ, kdy rozzuřený Josef Němec ztloukl svoji manželku tak, že musela hledat pomoc na policii. Kvůli násilí musela Němcová před svým manželem opakovaně utíkat. V roce 1861 se s ním
již odmítla usmířit a odešla do Litomyšle, kde se pokoušela živit prací pro nakladatele Augustu, když připravovala vydání svých spisů. V té době ale byla již vážně nemocná a finanční nouze a zdravotní stav ji donutily k návratu do Prahy k manželovi. První sešit II. vydání Babičky (I. vydání vyšlo v roce 1855) dostala den
před svou smrtí. Krátce na to zemřela v domě U Tří lip (dnešní ulice Na Příkopě, čp. 854). Božena Němcová
prožila celý život v ponižující chudobě a často i v hladu. Korespondence ukazuje, že byla nucena opakovaně
žádat o pomoc v českých vlasteneckých kruzích. Neúčinnost této pomoci kontrastuje s velkolepým pohřbem,
který jí vlastenci uspořádali a s posmrtnou slávou, které se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě.

Františka Plamínková

(5. února 1875 Praha – 30. června 1942 Praha) byla
česká politička, novinářka a bojovnice za práva žen. Bývá považována za první českou
feministku. Narodila se v rodině obuvníka jako nejmladší ze tří dcer. Vystudovala
obecnou a měšťanskou školu a Státní učitelský ústav v Praze. Učitelství se začala
věnovat roku 1894 v Táboře, krátce působila v Soběslavi a od roku 1895 učila v Praze.
Byla aktivní v ženském hnutí. Bojovala za zrušení celibátu učitelek, volební právo žen a
rovnoprávnost žen a mužů. Byla členkou a zakladatelkou Ženského klubu českého
(založen 1903), Výboru pro volební právo žen a jiných sociálních a humanitárních
spolků. Zúčastnila se mezinárodního kongresu Aliance pro volební právo žen, který se konal roku 1908
v Amsterdamu. V roce 1918 vstoupila do Československé strany socialistické (pozdější národní socialisté) a
roku 1919 byla za ni zvolena v obecních volbách do Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy. V roce

1923 založila Ženskou národní radu a byla její předsedkyní až do roku 1942. Ženská národní rada byla
československou pobočkou Mezinárodní rady žen (International Council of Women), jejíž místopředsedkyní
se Plamínková později stala. V parlamentních volbách v roce 1925 získala senátorské křeslo v Národním
shromáždění ČSR. Mandát obhájila v parlamentních volbách v roce 1929 a parlamentních volbách v roce
1935. V senátu setrvala do jeho zrušení roku 1939. V senátu hájila rovnoprávnost žen a mužů a podnítila
jednání o úpravě rodinného práva v občanském zákoníku. Působila rovněž jako novinářka, když publikovala
články o problematice ženských práv a rovnoprávnosti. Pořádala přednášková turné po Evropě i v USA. Byla
ve styku s rodinou Masarykových. Po okupaci odmítla emigrovat a pokračovala v činnosti Ženské národní
rady. Dne 1. září 1939 byla poprvé zatčena. Po šesti týdnech byla propuštěna, ale byla stále pod dohledem
gestapa. Vzdorovala Adolfu Hitlerovi a v dopise, který mu napsala, ho obvinila ze lži a nespravedlnosti.
V rámci heydrichiády byla zatčena podruhé a deportována do Terezína, kde strávila posledních 14 dní svého
života. Dne 30. června 1942 byla popravena na Kobyliské střelnici.

Jan Werich

(6. února 1905 Praha – 31. října 1980 Praha) byl český filmový a
divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, významný představitel meziválečné
divadelní avantgardy a poválečné české divadelní kultury a spisovatel. Vystudoval
gymnázium v Praze v Křemencově ulici, kde se také seznámil se svým pozdějším
divadelním partnerem Jiřím Voskovcem. Po maturitě studoval práva na Karlově
univerzitě. V roce 1926 vytvořili s J. Voskovcem dvojici. Nejprve spolupracovali v
redakci časopisu Přerod a brzy na to začala i jejich divadelní spolupráce v
Osvobozeném divadle, kde účinkovali do roku 1935, v letech 1935–1937 působili
pod hlavičkou tzv. Spoutaného divadla, kde uvedli jednu ze svých nejodvážnějších
her Balada z hadrů. V roce 1937 se vrátili k Osvobozenému divadlu, které bylo o rok
později (1938) uzavřeno a Werich, Voskovec a jejich dlouholetý hudební autor Jaroslav Ježek byli nuceni
opustit Československo. Druhou světovou válku strávili spolu v USA, kde se živili jako herci, především
mezi tamní českou komunitou. Proslavili se též svými protinacistickými pořady v rádiu (v češtině) pro Hlas
Ameriky vysílaných do Evropy. V roce 1945 se Jan Werich vrátil zpět do osvobozeného Československa.
Jiří Voskovec se navrátil až 1. září 1946. Spolu s J. Voskovcem na krátký čas otevřeli Divadlo V+W,
vzhledem k politické situaci ale už nebylo možné dělat politickou satiru. V roce 1948 Jiří Voskovec
emigroval do Francie (a v roce 1950 do USA). Po roce 1948 Jan Werich působil v řadě pražských divadel. V
letech 1956–1961 byl ředitelem Divadla ABC a posléze založil Divadlo Voskovce a Wericha, kde se jeho
novým partnerem stal Miroslav Horníček.

Zdeněk Burian

(11. února 1905 Kopřivnice – 1. července 1981 Praha) byl český
malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Jeho výtvarného talentu si všimli již na základní
škole, ve 14 letech byl přijat na Akademii výtvarných umění, přímo do druhého
ročníku. Na škole vydržel ale pouze necelé 2 roky a už v šestnácti se začal živit jako
ilustrátor. Ilustroval především dobrodružnou literaturu. Mezinárodního uznání se mu
ale dostalo za rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin, kterým se věnoval ve spolupráci
s předními odborníky. Přesto byl značně opomíjen, protože režimu se (mimo jiné)
nelíbila ani jeho orientace na západní literaturu, ani jeho aktivní působení v trampingu.
Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Vytvořil asi 10 000 děl určených k reprodukci (tedy
ilustrace a obálky pro knihy i časopisy, v tomto čísle je obsažena i drtivá většina jeho „pravěkého“ díla).
Ilustroval česká vydání kolem 500 knih (a navrhl 600 knižních obálek), například od autorů Jaroslava
Foglara, Rudyarda Kiplinga, Jacka Londona, Karla Maye, Eduarda Štorcha nebo Julese Verna. S
paleontologem Josefem Augustou spolupracoval na mnoha paleontologických rekonstrukcích pravěkých
zvířat a prehistorických krajin. Známé jsou zejména jeho obrazy dinosaurů, mamutů i prvních lidí. Přispěl
tak k popularizaci této vědní disciplíny. Kromě toho namaloval i další obrazy, hlavně portréty osob a další
obrazy zejména z jeho vlastních cest po světě. Dodnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších
ilustrátorů pravěku na světě. Jeho dílo je považováno za nepřekonatelné ve své kategorii.
za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Pro děti a mládež všeho věku 
Pokus, který nevyšel: čtení pro 6-15 let
Do prosincového vydání Vstišského zpravodaje jsem připravil anketu pro Vás mladé věkem v tichém doufání, že se něco dozvím. Ano, nyní s jistotou vím, že nic nevím.
Navrhuji v rámci ping-pongového turnaje sešlost zájemců, kteří chtějí něco víc a jsou ochotni pro to něco
udělat.

Básnička na únor a knižní odměna patří Katce a Honzovi Klímovým, kteří jako jediní odpověděli na
anketu. Slavnostní předání odměn bude v rámci Velkého sněmu.
Tygr šavlozubý
Pavel Šrut
Ze zvířat znám vydru
a taky pár tygrů.
Jsou to tygři šavlozubí.
Mají tuze divné zuby.
(Dřív mívali sloní kly,
ale těm už odvykli.)
A ti tygři šavlozubí
ještě se tím chrupem chlubí.
Zvláště jeden z Davle.
Má zuby jak šavle.
A jinému v Krči
dva klofáty trčí,

Katka a Honza Klímovi se těší na knižní odměny.

Kdybych chtěl být hrubý,
řeknu rovnou – z huby.

Zimní turnaj mládeže ve stolním tenisu
a
Velký sněm na téma budoucí dětské hřiště a jak dál
se uskuteční v neděli 29. ledna v kulturním domě ve Vstiši.
Vyzývám všechny vstišské holky a kluky, přijďte si zapinkat a také popovídat o tom,
co jste nestihli napsat do ankety.
Zahájení od 10 hod, přihlášky na místě.
Boty na přezutí s sebou. Pálky a míčky budou k dispozici.
Budou připraveny i další hry.

Taneční kurz pro dospělé
Máme za sebou první seznamovací lekci. Spokojenost
tanečníků a tanečnic je očividná. Pokračujeme 27.
ledna. Jestli máte chuť, přijďte si zatančit a procvičit
taneční krok před Obecním bálem. Váš dobrý úmysl
mi, prosím, oznamte v předstihu. Kapacita sálu je
omezená.
Z. Zajíc

Připravujeme na únor
Promítání videokroniky
Obecní úřad zve všechny spoluobčany na promítání videokroniky 2011, které se uskuteční v sobotu
11.února 2012 od 18 hodin v kulturním domě. Vstupné dobrovolné. Fototombola.

2. Obecní bál
Zastupitelé srdečně zvou 18. února od 20 hod. do KD ve Vstiši.
Hraje osvědčený orchestr Oty Hellera.
V doprovodném programu se představí zpěvačka Karolína Tothová za doprovodu Tomáše Impellizzeri. Oba
jsou nyní studenty konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze a absolventi ZUŠ v Dobřanech.
Před půlnocí nás probudí dobřanské Bábinky.
Dámská volenka a tombola budou též.
Na bále se nebude kouřit!!!
Vstupenky v ceně 100 Kč možno zakoupit na OÚ Vstiš případně zamluvit na kultura@vstis.cz

Turnaj v badmintonu
Všichni do 15 let jste zváni na badmintonový turnaj, který se uskuteční v sobotu 11.2.2012
v tělocvičně v Chlumčanech. Zahájení turnaje v 11:30. Ukončení v 14 hod.
Hlavním cílem turnaje bude ukázat zájemcům, že se jedná o moderní a zajímavý sport.
Průpovídky typu - to jsem nehrál, to neumím, to netrefím apod. se nepřijímají.
Zájemci se přihlásí předem osobně, kdekoliv mě potkají, nebo se mohou ozvat na e-mail
kultura@vstis.cz
Sportovní boty na přezutí nutné. Pití a trochu jídla s sebou. Startovné 20 Kč.
Kdo nevlastní badmintonovou raketu, zapůjčíme.
Odborným dohled nad turnajem převezme trenérka badmintonu Zlatka Krausová.
Způsob dopravy doladíme podle počtu přihlášených.

Zimní turnaj dospělých ve stolním tenisu
se určitě uskuteční. Hledáme zatím vhodný termín pro všechny. Až ho najdeme, tak se to
včas dozvíte z plakátů.
Z. Zajíc

Poděkování
V minulých novinách jste, vážení čtenáři, obdrželi novoročenky a kalendáříky s motivem obce. Provedení těchto
propagačních materiálů se mi velmi líbí, a proto bych
touto cestou ráda poděkovala firmě Prima Press s.r.o. a
jejímu majiteli panu Jaroslavu Kleisnerovi, který je vytvořil a zdarma poskytl obci. Navíc zhotovil a finančně
dotoval ceny do fototomboly při promítání videokroniky
obce Vstiš. Použité fotografie jsou z dílny pana Jozefa
Príhody.
Případní zájemci si mohou kalendářík vyzvednout na
Obecním úřadě Vstiš.
M. Beštová

Doporučujeme
Město Dobřany vydalo útlou publikaci pod názvem „Hříšníci, lumpové a darebáci“ obsahující drobné příběhy z města a okolí. Publikace je k zakoupení na Obecním úřadě za výrobní cenu 85 Kč. Autorkou dílka je
paní Markéta Čekanová, která vycházela z podkladů bývalého kronikáře Karla Kašpara. Připravuje se dokonce již druhý díl. Se souhlasem autorky uvádíme krátkou ukázku.
... Barbora Koskubová, dcera tesaře z Račan, byla
děvče jako malina. Nedávno oslavila osmnácté narozeniny a celý svět jí ležel u nohou. Snila o tom, jak
krásný ji čeká život. To se ví, že ne s tím dotěrou
Pepkem Křížkovým, co jí nadbíhá už od loňské pouti.
Barbora si malovala, jak ji osloví solidní pán, zajištěný, pod penzí, například státní úředník. Třeba jako
je pan lesní rada Pichl, u kterého na hájovně na Vysoké sloužila. Přesně o tom přemýšlela, když si vyšlapovala s košíčkem krásně modrých a lehce ojíněných
švestek od Chlumčan zpátky na Vysokou.
„Do Chlumčan je to od nás pohodlnou chůzí
sotva dvacet minut a ta holka je pryč už přes dvě
hodiny,“ hartusila paní lesní radová, když se Barbora se švestkami stále nevracela. „Zase se někde
s někým zapovídala, holka jedna zatrápená. Ta její
pusa ji jednou přivede do neštěstí,“ říkala víc hrncům na plotně, než hajnému Kaslovi, jenž právě
vkročil do kuchyně, aby požádal milostivou paní o
pravidelný hrnek kávy po ranní obchůzce.
Kasl byl statný chlap s mohutným knírem pod
nosem. Mládí měl už dávno za sebou, chodil pomalu
a rozvážně, ale neunikl mu sebemenší pohyb ani sebetišší zvuk, které do lesa nepatřily. A tak nepřeslechl
ani úpěnlivé volání, které do kuchyně dolehlo otevřeným oknem odkudsi z lesa, jako by tam někdo trpěl
nesmírnou a nevyslovitelnou bolestí. Hajný se otočil
jako na obrtlíku a nezvyklou rychlostí vyběhl ven.
Z houštiny od cesty se ozvalo štěkání a vzápětí odtud vystřelilo chundelaté psisko nepopsatelné rasy. Kasl
strhl z ramene pušku a jednou ranou ho zastřelil.

A běží dál za tím sténáním, voláním a pláčem. U křižovatky dvou cest zůstal hajný stát jako zkamenělý. Na zemi, v tratolišti krve tu leží Barbora Koskubová, tělo plné bodných a řezných ran, jako by zkřížila
cestu nějakému šílenci. Všude kolem se válely rozsypané švestky jako modré žalující oči, košíček ležel na
kraji cesty……(Pokračování v publikaci na straně 8.)

Zdravotnické okénko – nemoci přenášené klíšťaty
Klíště obecné je roztoč živící se sáním krve na savcích, plazech nebo ptácích. Velikost samic
se pohybuje od 3,5 do 4,5 mm (po nasátí až 1 cm i více), samečci měří 2,2 – 2,5 mm. Tělo
klíštěte se skládá z hlavové části a vlastního těla. Dospělá klíšťata mají 4 páry končetin, larvy
mají pouze tři páry. Na chodidlech předních nohou se nachází tzv. Hallerův orgán, umožňující
detekci oxidu uhličitého – klíště díky němu dokáže vyslídit svou oběť. Zatímco u samce je
tělo kryté hřbetním štítkem, u samice dosahuje štítek jen do jedné třetiny těla. Zbytek těla
samice je tvořen měkkým varhánkovitě složeným, kožovitým útvarem, který může po nasátí krve zvětšit svůj
objem až 300×. Klíště se vyskytuje ve vlhkých lesích s bujným bylinným a keřovým patrem (např. lužní
lesy), ale také na lesních okrajích a na vlhkých loukách. Vyskytují se i ve výškách nad 750 m n. m. Dospělá
klíšťata se nejčastěji vyskytují v trávě vysoké od dvaceti centimetrů do jednoho metru na stoncích, popř. na
nízkých keřících, kde uchycena za zadní nohy trpělivě čekají na procházejícího člověka či zvíře. Jakmile se
člověk klíštěte dotkne, okamžitě se reflexivně přichytí a zakotví se pomocí kusadel v kůži. Proces sání trvá
jeden až dva týdny. Klíště dokáže hladovět i déle než jeden rok. Dospělí samci již nepřijímají potravu – jen
vyhledávají zvíře, na kterém najdou samici k páření. Samice pak naklade do půdy 1000–3000 vajíček. Šestinohé larvy hned hledají drobná zvířata (ještěrky, ptáky) a několik dní na nich sají. Potom se promění v osminohé nymfy a sají na další oběti. Po druhém cyklu po přijímání potravy dospějí. Za příznivých okolností trvá
vývoj klíštěte jeden až dva roky. Klíšťata vyskytující se v České republice musí obvykle vystřídat tři hostitele, než se promění v dospělého jedince. Délka vývojového cyklu klíštěte závisí na konkrétních podmínkách,
pohybuje se v rozmezí jednoho až čtyř let. Protože během léta se klíšťata většinou „převlékají“ z jednoho
vývojového stadia do druhého, nacházíme jich nejvíce přisátých během jara a na podzim.
Klíště obecné může přenášet nebezpečné nemoci – lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu. Obě
choroby mohou vést k trvalému těžkému poškození zdraví, příležitostně dokonce i ke smrti. Infikovaná klíšťata, která mohou roznášet původce encefalitidy, se vyskytují po celé České republice. Nicméně existují
oblasti s vyšším rizikem infekce klíšťové encefalitidy. Mezi tyto rizikové oblasti patří: jižní Čechy, podhůří
Šumavy, okolí Prahy, Bruntálu a Brna, Plzeňsko, Opavsko a Podyjí. Přenáší však i další druhy parazitů, které
způsobují u domácích zvířat vážné infekční choroby.
Lymská borelióza je typické onemocnění přenosné ze zvířete na člověka. V přírodě napadá hlavně
hlodavce, ale i vysokou zvěř a některé ptáky. V přenosu se uplatňují především klíšťata, vzácně možná i jiný
krev sající hmyz. Prvním příznakem onemocnění je šířící se červená skvrna s blednoucím středem v okolí
kousnutí. Dále se objevují nepříliš specifické příznaky jako je horečka, bolesti svalů, únava. Tyto chřipku
připomínající příznaky se však nemusejí objevovat ve všech případech. Pokud onemocnění zůstává neléčeno,
postihuje nervovou soustavu, srdce či klouby. Příznaky lymské boreliózy jsou velice proměnlivé, a stejně tak
i její inkubační doba, která se pohybuje od 2 do 32 dní, nebo i několik měsíců. V počátečních stádiích bývá
účinná léčba penicilinem, při neúspěšnosti léčby či alergii na penicilin jsou alternativní volbou jiná
antibiotika. Účinná vakcína, která by zabránila rozvoji onemocnění, zatím není pro lidi k dispozici. V
případě prodělání tohoto onemocnění nesmí postižený pacient dva roky darovat krev. Očkovat proti této
chorobě ale můžete nechat svého psa (pro psy je onemocnění stejně nebezpečné jako pro člověka) – podávají
se celkem dvě dávky v rozmezí jednoho měsíce, pak je nutné každý rok pejska přeočkovat. Cena jedné
dávky se pohybuje kolem 500 Kč.
Klíšťová encefalitida (též klíšťový zánět mozku) je infekční virové onemocnění napadající mozek a
mozkové blány. Obecně lze říci, že nemoc probíhá hůře u dospělých než u dětí a že po setkání s virem získává člověk s normálně pracujícím imunitním systémem imunitu proti typu viru, který jej napadl, a případně i
proti příbuzným virům. Tato imunita však není trvalá, postupem času slábne. Nemoc (pokud vůbec propukne) může mít podobu jen lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty nebo (ve druhé fázi) těžký průběh spojený s
prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací, poruchami motorické koordinace, ztuhnutím
šíje, atd. Při těžkém průběhu může dojít k úmrtí nebo k dlouhodobějším či doživotním následkům v podobě
ochrnutí, poruchám soustředění či snížení intelektuálního výkonu. Jedinou léčbu představuje podpůrná léčba
(vitamíny a léky tlumící sekundární projevy nemoci) a klid na lůžku. Protože se jedná o onemocnění virové,

antibiotika tady nepomohou (stejně jako třeba u chřipky). Hlavní přenos se odehrává prostřednictvím infikovaných klíšťat, přičemž přirozeným rezervoárem virů jsou zejména hlodavci. Existuje i přenos alimentární
cestou skrz tepelně neupravené kozí či ovčí sýr a mléčné výrobky. Známý je případ epidemie ze slovenské
Rožňavy, kde v roce 1951 onemocnělo na 600 lidí touto nemocí v důsledku konzumace infikovaného mléka.
Nemoci, u nichž došlo k přenosu alimentární cestou, mají zpravidla lehčí průběh. Účinnou prevencí je očkování, které se doporučuje zejména u lidí pracujících v rizikových profesích či zabývajících se rizikovými
činnostmi (např. tábory v přírodě). Zejména pak pokud jde o lidi, kteří toto provozují v rizikových oblastech,
za něž je považováno území, na němž podíl infikovaných klíšťat přesáhne obvyklé 1 %. Očkování se ale
rozhodně vyplatí i všem, kteří mají rádi výlety a procházky do přírody. Cena jedné očkovací dávky se pohybuje mezi 300 – 500 Kč a k dosažení účinné prevence jsou potřeba celkem tři dávky. Druhá se podává měsíc
po první, třetí dávka pak v odstupu 9-12 měsíců. Každé 3 roky po poslední dávce je nutné přeočkování jednou dávkou (v těle je nutno udržovat tvorbu protilátek v dostatečné míře). Už po aplikaci prvních dvou dávek je ale zajištěna ochrana před onemocněním. Očkování není hrazeno ze zdravotního pojištění, některé
pojišťovny ale poskytují finanční příspěvek. Očkování se provádí u dětí starších jednoho roku a dospělých,
horní věková hranice není. Nejvhodnějším obdobím pro očkování je zima, protože je minimální riziko, že
dojde k přisátí klíštěte.
Klíště, jako každý jiný živočich žijící na povrchu, potřebuje dýchat
vzduch. Přisáté klíště proto v žádném případě nezabíjejte pomocí jakýchkoliv olejů či mastí, které ho udusí. Ani klíště nemačkejte. Může totiž vyvrhnout obsah střev do rány, čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu
nákazy. Nejbezpečnější způsob odstranění klíštěte je za pomoci speciální
pinzety či karty (na obrázku) se zářezy, která klíště pevně podebere a
vytáhne bez rizika rozmáčknutí a vytlačení obsahu střev do rány.
Místo zákusu poté vydesinfikujte běžným desinfekčním prostředkem.
Klíštěte se nedotýkejte holýma rukama, mohlo by dojít k přenosu
nákazy. Jestliže se nepodaří klíště vyndat i s kusadly, která zůstanou v
kůži, není třeba propadat panice. Ze samotných kusadel již přenos infekce nehrozí. Tělo si s nimi poradí jako
se zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ranku je třeba vydesinfikovat a sledovat, aby nedošlo k
zanícení. Místo, kde bylo klíště přisáté, je pak nutno ještě několik týdnů pravidelně kontrolovat.
za pomoci portálu www.kliste.cz zpracovala Eva Navrátilová

Nově otevřený obchod
Oznamujeme, že ve čtvrtek 26.1.2012 byl na návsi znovu otevřen obchod. Nakoupit zde můžete
potraviny, ovoce, zeleninu, domácí potřeby, drogerii a tabákové zboží.
Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 6:00 – 18:00
Sobota a neděle: 7:30 – 18:00

Blahopřejeme
Během února oslaví své životní jubileum:
 Milena Fošumová

Rozloučení
Během ledna nás opustili tito spoluobčané:

Herbert Denk

Antonín Frömmel

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 25. února 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

Ze života obce obrazem
Slavnostní otevření nové hasičárny 30.12.2011

„.. takovou událost je třeba řádně zapít…“

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 16.ledna 2012

Informační okénko
Obecní úřad Vstiš
Vstiš 107, 33441
Úřední dny:
pondělí a středa: 8.00 - 14.00 hod.
17.00 -19.00 hod.
úterý: 8.00 - 14.00 hod.
(ČT, PÁ po telefonické domluvě)

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa
6.30 - 7.30 náběry
14.00 - 18.00 ordinace

OBECNÍ KNIHOVNA VSTIŠ
Knihovna je umístěna v 1. patře OÚ
Provozní doba: sudé pondělí 18.00 – 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)

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

