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ZDARMA

Pár slov úvodem
Milí spoluobčané,
letos se na nás vánoční zboţí (mnohde i výzdoba) valí jiţ od října. Podle mého názoru to kazí tu pravou vánoční atmosféru, která k nejkrásnějším svátkům v roce patří, neboť do Vánoc se kouzlo vytratí a zevšední.
Kdyţ se řekne listopad, vybaví se mi svátek zemřelých, chmurná, melancholická nálada, jedním slovem šeď.
Pokud v této šedi na mě mávají vánoční ozdoby, vánoční kolekce, vůbec se uvnitř nerozsvítí hřejivé světýlko
ani nezacinká u srdce vánoční rolnička. A to byl důvod, proč jsme se tentokrát rozhodli pořádat adventní
koncert v kapli o týden později, tedy aţ na druhý adventní víkend. Uţ jen (samotné) slovo prosinec umí totiţ
rozsvítit v očích jiskřičky naděje, lásky, těšení, …
Dovolte mi, váţení Vstišané, abych Vám touto cestou popřála klidný předvánoční čas, adventní neděle bez
shonu a zbytečných starostí a Štědrý večer plný sváteční pohody.
Výtěţek ze vstupného se vţdy posílal jako dar Diakonii v Merklíně. Rozhodli jsme se tak i letos. Pokud by
ale někdo z vás věděl o jiné organizaci, které bychom mohli naším drobným příspěvkem před Vánocemi
udělat radost, dejte vědět.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 21.11.2011
ZO bere na vědomí:
 kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
118. podpis smlouvy č. IE-12-0003107/1 se společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčína akci „Vstiš – VN,
TS, NN, kNN (stíţnost)“ týkající se pozemků p.č. ZE PK 1995 d.1 a d.2, ZE PK 1996 d.1 a d.2, ZE PK 2056
119. návrh ceny vodného pro rok 2012 předloţený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou sloţku vodného ve výši
23,78 Kč/m3 bez DPH a pevnou sloţku vodného pro vodoměr s průtokem do 2,5 m3/H ve výši 490,Kč/vodoměr/rok bez DPH a pro vodoměr s průtokem do 6 m3/H ve výši 2190,- Kč/vodoměr/rok bez DPH
120. dodatek provozního řádu vodovodu obce Vstiš vydaného společností ČEVAK a.s
121. rozpočtové opatření č. 5/2011
122. podání ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příleţitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
uchazečů o zaměstnání

123. uzavření smlouvy o dílo s Marií Paděrovou, Šumperská 19, Jeseník, jejímţ předmětem je
vypracování projektové ţádosti k záměru „Dětské hřiště“ na čerpání prostředků z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2012 a zajištění výběrového řízení a následně realizace
celého projektu s tím, ţe smlouva bude podepsána po zapracování změn doporučených právníkem obce

Vánoční stromečku, kde ses tu vzal?
„Vánoční stromečku, kde ses tu vzal, máš pěkné ozdůbky, kdo ti je dal?“ Těmito slovy začínala jedna říkanka, kterou jsme se jako děti učili v mateřské škole. Uţ si sice nepamatuji, jak pokračovala, tento první verš mi ale utkvěl v paměti. A vzhledem k tomu, ţe se blíţí Vánoce, napadlo mě, ţe by moţná nebylo od
věci se zamyslet nad tím, kde se tradice zdobit stromeček vzala. Moţná to mnohé překvapí, ale není to zvyk
aţ tak starý. Do světa se rozšířil z Německa aţ někdy v 19. století. Vánoční stromky měly
původně ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci, v některých krajích se zavěšoval
nad štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů.
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Jedna z
prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z
roku 1570. Nejdříve bychom jej našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat aţ v polovině 17. století. V 19. století pak opouští
německé prostředí a šíří se do světa. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově,
většinou ho přijímají dříve protestanté neţ katolíci. Katolická církev povaţovala
zpočátku zdobení stromů za pohanský zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny prý tak kdysi o zimním slunovratu uctívaly boha Wotana. Podobně i
Keltové ozdobenými stromky či větvemi uctívali boha Slunce.
V Česku poprvé vánoční strom postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel
praţského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal
prosazovat jen pozvolna, a to aţ ve 40. letech 19. století v bohatých praţských měšťanských rodinách. Na
vánočních trzích se sice začaly prodávat z Německa dovezené umělé stromečky vyřezané z kartonu nebo
tenkých prkének, ale kupující o ně nejevili příliš veliký zájem. Více se ujaly ţivé stromečky, smrčky a jedličky ozdobené sladkým pečivem, perníkem a především ovocem – jablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky. Do venkovských
stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Aţ do první světové války bývala v mnoha
domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Na náměstí či návsích se často umísťují velké vánoční stromy. Tento zvyk je však v našich končinách ještě mnohem mladší. Poprvé byl vánoční strom (nazývaný „Strom republiky“) postaven na brněnském
Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem (1882-1928). Pohnula ho k tomu událost, kdy s
přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento proţitek ho zasáhl natolik,
ţe se o vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem
opuštěným dětem. Tradice sbírek pro potřebné se pak stala neodmyslitelnou součástí vánočních svátků aţ
dodnes. Alespoň jednou za rok nemyslet jenom sám na sebe nebo nejbliţší rodinu, ale pomoci i těm, kteří
třeba neměli tolik štěstí, patří pro lidi dobré vůle k vánočním svátkům stejně, jako stromeček.
za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Hasiči informují
Den 5. 11. 2011 byl soutěţním dnem pro celý náš sbor.
V dopoledních hodinách se naši muţi zúčastnili soutěţe dospělých „O štít města Dobřan“, kdy se tradičně
vyndávalo nářadí z Avie (nebo vozíku) a pak se prováděl poţární útok na mašině PS 8. Naši rozběhli útok

velmi slibně, ale bohuţel se nám
nevyplatilo, ţe jsme neměli pořádně
odzkoušenou mašinu a tak nám sání trvalo
trochu déle, neţ jsme čekali. Útok jsme
dokončili a nakonec naši muţi skončili na
12. místě ze sedmnácti druţstev.
Večer jsme se zúčastnili dětské noční
soutěţe nazvané „Nevřeňské bloudění“.
Jak jiţ název napovídá, na soutěţ jsme jeli
do 31 km vzdálené Nevřeně, ale stálo to
za to. Na trať se vycházelo opravdu aţ za
úplné tmy, takţe některé menší slečny
(Kája a Kačka) se trochu obávaly vstoupit
do úplně černo-černého lesa, kde na ně
kromě soutěţních stanovišť čekala i
strašidla.
Soutěţe se zúčastnilo 78 hlídek, z toho 41 mladších. My jsme měli opět dvě hlídky v kategorii starší, kdy
tentokrát v první hlídce se startovním číslem 43 jako Vstiš - A pochodovali nočním lesem Kája, Katka,
Honzík, Kuba a na povel je měl nejstarší z nich Dominik (Mašek). Za nimi v těsném závěsu nebo spíše s
nimi za ruku šli Aču, Markéta a Lukáš a náš věrný fotograf Milan. Se startovním číslem 50 jako Vstiš - B na
trať vyrazili Jirka, Honza, Filip, Petr,
Dominik (Dušek). I kdyţ se jednalo o
soutěţ hlavně vědomostní, chlapci
vyrazili
během
vstříc
nočním
nástrahám. Naštěstí si Martina, která si
také sebou vzala doprovod Tondu,
prošla trať ještě před našimi hlídkami a
tak jim předala cenné informace o
stanovištích. Jako první byla dţberovka,
kde se napřed musely postavit
plechovky a pak za pomoci právě
dţberovky srazit je proudem vody. Jako
druhé stanoviště uprostřed hrozného
kopce, byla tajná disciplína, kde děti
střílely z paintballových pušek. Poté je
čekalo děsivé lano, které vzhledem k
tomu, ţe zde byly nataţeny dva provazy, jim tentokrát nedělalo velký problém. Po laně byla zdravověda,
kde dokonce dle pořadatelů získaly rekord, jelikoţ šátek, který se překládá dvakrát, dokázala hlídka mladších
přeloţit šestkrát. Na dalším stanovišti se určovaly druhy
ohňů a pak následovala topografie (bohuţel) zase
problémová jako posledně. Dalším stanovištěm byly
uzlíky, hod granátem na cíl a pak jiţ následovaly
hasičské disciplíny – určování hasičských prostředků,
motání hadic na čas a hasičské kuţelky. I kdyţ spoustu
věcí děti znaly, pravděpodobně je v černém lese strachy
zapomněly. Vstiš - A skončila na celkovém 38 místě a
Vstiš - B na 23 místě. Výsledky sice nejsou nejlepší, ale
zábava a podívaná na ohňovou show to byla výborná.
Nezbývá nám neţ doufat, ţe se účast na Nevřeňském
bloudění stane příjemnou tradicí.
Martina Knorová, vedoucí mládeţe

Nový sběrný dvůr v Dobřanech
V polovině měsíce října byl dostavěn a dovybaven nový sběrný dvůr odpadů včetně nové kompostárny určený pro obyvatele města Dobřany. Stavba na doposud nevyuţívaném pozemku města v bezprostřední blízkosti čistírny odpadních vod v ulici Plzeňská (odbočka vlevo ve směru od ulice Spojovací) trvala čtyři měsíce.
Sběrný dvůr odpadů se tedy nachází nedaleko největší sídlištní zástavby – panelového a bytového sídliště
Pančava, ve kterém ţije polovina obyvatel našeho více jak šestitisícového města. Nový sběrný dvůr odpadů
nahradí ten stávající v ulici Vančurova, který byl pro potřeby obyvatel a odpadového hospodářství našeho
města kapacitně nevyhovující. Bude slouţit primárně všem občanům města Dobřany a rovněţ tak, jako tomu
bylo doposud, i pro obyvatele nedaleké obce Vstiš (na základě smlouvy mezi městem a obcí Vstiš). Po vyřízení řady nezbytných administrativních záleţitostí spojených se zahájením provozu bude nový sběrný dvůr
otevřen pro veřejnost ve čtvrtek, 1. prosince 2011. Do této doby bude fungovat stávající sběrný dvůr odpadů v ulici Vančurova, který bude následně uzavřen!
Zcela stejná bude provozní doba:
Pondělí 14:00 - 18:00
Středa 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Pátek 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Neděle 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

umístění sběrného dvora

Nový sběrný dvůr odpadů o velikosti více neţ 4 200 metrů čtverečních (z toho 800 metrů čtverečních nově
vybudované kompostárny) je v současné době nejmodernější v celém kraji, a to především v komfortu pro
jeho uţivatele, tedy obyvatele našeho města. Na rozdíl od ostatních sběrných dvorů v obcích a městech Plzeňského kraje je vybaven obrovskou nájezdovou rampou na automobily či jiné dopravní prostředky (osobní
vleky, káry apod.), odkud je moţno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do pod úrovní terénu postavených kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny. Celkem se jedná o osm kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií. Sběrný dvůr je tak vybaven potřebnými
sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které produkují obyvatelé našeho města ve svých domácnostech, včetně odpadů nebezpečných. Obyvatelé Dobřan (a samozřejmě i Vstiše) budou moci tedy do sběrného
dvora ukládat jakýkoli odpad, např. objemné odpady (nábytek, koberce, linolea, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které budou umisťovány do speciálních uzamykatelných kontejnerů. Dále je sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem s nádobami pro ukládání nebezpečných odpadů v tuhé i kapalné podobě (např. autobaterie, zářivky,
oleje, nádoby od barev či laků apod.). Tento speciální sklad, stejně jako některé ostatní kontejnery a nádoby
ze stávajícího sběrného dvora odpadů budou pouţity na základě posouzení jejich technického stavu s ohle-

dem na plné vyuţití jiţ investovaných veřejných prostředků. Velkou novinkou je ukládání biologického odpadu, jako je tráva, zbytky rostlin, listí či např. větve. Tyto odpady budou ukládány na zvláštní plochu nově
vybudované tzv. komunitní kompostárny s kapacitou 150 tun tohoto odpadu ročně. Dalším komfortní sluţbou pro naše obyvatele je digitální mostová váha s kapacitou do 30 tun, která s velkou přesností zváţí při
příjezdu (a odpočtem následně při odjezdu) váhu odpadu do sběrného dvora přivezeného jak ze strany obyvatel, tak i jiných subjektů. Výrazně se tak zvýší přesnost evidence odpadů. Celý areál je oplocen kombinací
betonového a plechového plotu s ostnatým drátem, osvětlen a vybaven nejmodernějším elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer, které jsou schopny detailně identifikovat kaţdou „neţádoucí“ návštěvu. Elektronický zabezpečovací systém je napojen přímo na Policii ČR, obvodní oddělení Dobřany.
Sběrný dvůr je tak velmi výrazně zabezpečen proti jakémukoli vniknutí ze strany nepovolaných osob! V
případě vniknutí bude kaţdá takováto osoba okamţitě identifikována! Kromě toho všechny odpady, které by
mohly vykazovat svoji potenciální budoucí hodnotu, jsou bezpečně uzavřeny a uzamčeny ve speciálních
kontejnerech či skladech!
Za podpory prostředků Evropské unie nově vybudovaný sběrný dvůr odpadů bude stejně jako stávající dvůr
zcela zdarma pro všechny občany, kteří mají ve městě své trvalé bydliště a kteří uhradili roční místní poplatek za odpady. Stejně tomu tak je u obyvatel obce Vstiš. Ostatní obyvatelé, stejně jako podnikatelské subjekty, které mohou sběrný dvůr odpadů vyuţívat, budou za jejich uloţení platit dle platného ceníku. Maximální
mnoţství odpadů, které bude moci za jeden kalendářní měsíc kaţdý obyvatel, jenţ uhradil roční poplatek
(tzv. „poplatek za popelnice“ ve výši 500,- Kč ve Vstiši – poznámka redakce), do sběrného dvora zdarma
uloţit, je 400 kg. Novinkou je rovněţ moţnost ukládat do sběrného dvora odpadní azbest, a to maximálně
100 kg za osobu za měsíc zdarma pro obyvatele, kteří uhradili příslušný roční „poplatek za popelnice“ (přesně místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady města Dobřany). Tyto limity se netýkají biologických odpadů (tráva, zbytky rostlin, listí, větve) ukládaných v nové kompostárně.
Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřan
článek byl převzatý z Dobřanských listů (kráceno)

Křížová hora 2011
Jako každý rok i letos jsem se vydala 28.10.
s partou přátel na Křížovou horu. Sraz byl u
hostince Na Bayerce, a pak uţ jsme vyrazili po
hrázi rybníka přes pole k lesu. Nízká oblačnost se
pomalu rozpouštěla, aţ se na nás usmálo sluníčko.
V blízkosti rozhledny plápolal ohníček, tak jsme si
opekli buřty a posilnili se z přinesených zásob.
Pohled z rozhledny byl opravdu úchvatný. Sluneční
paprsky hladily nádherně zbarvené listí stromů a

my si vychutnávali poslední pohledy po okolí, neţ se
rozhledna na zimu uzavře. Na zpáteční cestě jsme se
zastavili a doplnili tekutiny v Losiné a svůj výlet zakončili opět v Hostinci Na Bayerce.
Baštařová Marie

Podzimní pletení
V sobotu 5.11. se v dílničce CVČ sešlo pár nadšených pletařek včetně přespolních, aby si vyrobily
nějaké uţitečnosti do domácnosti. Nikdy nepleteme
podle jedné předlohy, kaţdý si plete dle svého výběru – viz foto. Škoda, ţe se při těchto činnostech potkává stále stejná parta a naše řady se nerozšiřují o
další pletařky nebo i pletaře.
JaKoMoKy

Kultura
Místo pro básničku na prosinec věnuji básníkovi Konstantinu Bieblovi (26.2. 1898 – 12.11.1951), který svůj
ţivot ukončil v tuhých 50. letech („Bojím se jít domů, ţe uvidím koţené kabáty na schodech.“...),
a vzpomínku
tvůrci prvních hororů K. J. Erbenovi (7.11. 1821-21.11. 1870)
a největšímu psychologovi F. M. Dostojevskému (11.11. 1821-9.2.1881).

S lodí jež dováží čaj a kávu
K. Biebl

S lodí jeţ dováţí čaj a kávu
jedu jednou na dalekou Jávu

po-

Za měsíc loď kdyţ vypluje z Janova
ne u zeleného ostrova

sta-

Pojedem spolu já a ty
vezmeš si jen kufřík a svoje rty

POZVÁNKY
Mikulášská besídka: 10.12. od 13 hodin v KD Vstiš
Všichni účastníci se na místě promění v čertíky a anděly.
Proměna bude probíhat přímo v sále od 13 hod za podpory rodičů a pořadatelů.
Dále jsou připraveny soutěţe, promítání, zdobení perníků, výroba vánočních ozdob.
Kdo přijde, uvidí.

Program:
Od 13:00 - výtvarné dílny
14: 00 oficiální zahájení
Reje andělů s čerty – pohybové hry
15:00 Promítání animované české pohádky
15:30 Mikulášská a čertovská překvapení spojená s
nadílkou
Program uzavírají volné taneční reje čertíků a andělů
Hudbou a slovem provází: Anděl, Čert a Lukáš
Vstup: dobrovolný

Těšíme se na Vás!!!

Taneční kurz pro dospělé 2012
Vstiš, kulturní dům
Zahajujeme v pátek 13. ledna 2012 ve 20 hod.
Během 6 lekcí Vás taneční mistři NAUČÍ základům tanců, které vyuţijete po
celou plesovou sezónu.
Prima atmosféra a slušné zacházení zajištěny.
Přihlášky a dotazy směřujte na kultura@vstis.cz

CO PŘIPRAVUJEME





Nové dětské hřiště na pozemku vedle kaple. V lednu poţádáme o dotaci na jeho vybavení.
Herní prvky budou pro děti i dospělé.
Jednou z podmínek v ţádosti o dotaci je předloţení návrhu a vybavení hřiště budoucími uţivateli.
V lednu svolám zájemce a společně budeme vymýšlet, kreslit a modelovat hřiště přímo na místě. Dokumentace z tohoto happeningu bude nezbytnou přílohou ţádosti.
Těšíme se na Vaši účast a nápady.

Přílohou zpravodaje je Anketa 2011 – „Ţijeme ve Vstiši“ určená dětem a mládeţi.
Je jen na Vás, zda vyplněním ankety vyjádříte svůj názor, který bude vodítkem pro další směřování v oblasti
kultury, sportu a vyuţití volného času. Prosíme rodiče dětí, které ještě neumějí číst, aby jim s vyplňováním
pomohli, protoţe i názor našich nejmenších je pro nás důleţitý. Nebudou nám lhostejné ani názory dospělých.
Výsledky ankety zveřejníme začátkem roku 2012.
Čisté formuláře jsou k dispozici na OÚ.
Zdeněk Zajíc

Pranostiky na prosinec







Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček.
Kdyţ zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom.
Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.
Tmavé Vánoce - bílá Velikonoc.
Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med.
Prosinec-li naleje, leden potom zavěje

Sportovní zpravodajství
A – tým
Vstiš – Záluţí
1 : 3 (1 : 2)
Střelec: Kosmata
Lepší hosté zaslouţeně vyhráli.
Vstiš – Ptenín
1 : 2 (1 : 0)
Střelec: Příhoda
Nešťastná prohra domácích v prodlouţení.
Dnešice – Vstiš
Střelec: R. Švec
Zaslouţená výhra hostů.

0 : 1 (0 : 0)

Naše A-muţstvo skončilo po podzimu na 6. místě se 14ti body a skóre 21 : 16.
Na to, ţe muţstvo pronásledovala marodka opor, není umístění v soutěţi nejhorší. Pokud ale hráči nezačnou
trénovat, můţe být umístění horší, protoţe většina zápasů se na jaře hraje na hřištích soupeřů.
Chtěli bychom poděkovat přízni našich fanoušků a „děvčat“, která nám pomáhají při práci v udírně a při
vybírání vstupného.

Dále přejeme všem našim přátelům „míče kopaného“ do konce starého roku hodně zdraví a ještě úspěšnější
nový rok 2012.

Tým A
Předpřípravka kopané
Pravidelně dochází kaţdou středu od 16 hodin do tělocvičny v bývalé škole kolem šesti dětí. Doufáme, ţe se
jejich řady ještě rozšíří. Jedná se o děti od pěti do devíti let. Mladší a ani starší určitě nevyţeneme.

Blahopřejeme
Během prosince oslaví své ţivotní jubileum:
 Marie Procáková

V listopadu jsme navštívili paní Vlastu Beránkovou.

Obec Vstiš
ve spolupráci se
Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany

pořádají

v sobotu dne 3. prosince 2011
od 17:00 hodin v kapli ve Vstiši

V PROGRAMU VYSTOUPÍ VELKÁ DĚTSKÁ LIDOVÁ MUZIKA VOZEMBACH
ZE ZUŠ J.S.BACHA DOBŘANY.

VSTUP DOBROVOLNÝ
VÝTĚŽEK Z KONCERTU BUDE VĚNOVÁN DIAKONII V MERKLÍNĚ.
V průběhu koncertu bude podáván čaj a svařák Z D A R M A !
Po skončení koncertu následuje lampiónový průvod k obecnímu úřadu,
kde si děti mohou poslat dopis Ježíškovi a rozsvítí se vánoční stromeček.

Z dění v obci obrazem

Upozorňujeme nepořádníky, ţe jejich
činy jiţ nezůstanou skryty.

Ale naštěstí nejsou všichni lhostejní k našemu
společnému ţivotnímu prostředí. Mládeţ by
mohla jít tentokrát příkladem.
(vysazení dvou lip u pomníčku J. Bódiše)

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 19. prosince 2011. Vaše příspěvky můţete 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 uráţející) – noviny neslouţí k vyřizování si vzájemných účtů mezi
občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Kdyţ se nám nepodaří
příspěvek přečíst, nemůţeme jej uveřejnit.

Anketa 2011 -" Žijeme ve Vstiši" pro děti a mládež
za účelem oživení života v obci

Vydává zastupitel pro kulturu

Odpověď
ANO

Vstišský zpravodaj
Chceš mít ve Vstišském zpravodaji rubriky pro vás?
Máš zájem do této rubriky pravidelně přispívat?

Centrum volného času
Co bys rád/a doplnil/a do:
* herny DDM
* knihovny - jaké knihy-žánry?, časopisy?
* tělocvičny

HŘIŠTĚ
Jak si představuješ vybavení budoucího dětského hřiště?
Přijdeš na setkání o diskusi, jak má nové hřiště vypadat?

Kulturní a sportovní vyžití
Máš zájem o:
* pravidelné promítání v KD
* pravidelné cvičení v tělocvičně
* jaký kroužek by tě bavil
* Chceš se zúčastnit noci s Andersenem?
* dětské sportovní turnaje např. floorball, stolní tenis
* společné výlety
* rybářské závody dětské
*

Tvoje účast na životě v obci?
Jsi ochoten/na chodit na brigády v obci, kde si vyděláš na vstupné,dopravu?
Chceš pomoci při organizování akcí pro ostatní ?
Pomůžou rodiče při organizaci? Zeptej se!

Napiš své nápady!!!

Podpis (není povinné):
Vyplněnou anketní stránku vhoďte prosím do schránky OÚ VSTIŠ!!!

NE

JINÉ

