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Pár slov úvodem
Píseň, co mě učil listopad
Nevím o nikom kromě Wabiho Daňka, kdo by uţ od jarního tání čekal na listopad. Naopak. Listopad mi vţdycky přišel jako měsíc, kdy lidé neví, co přijde.
Ano, podle jeho jména přirozeně opadávají listnaté stromy. Ale dá se očekávat
jakékoliv počasí od slunečných a teplých dní aţ po chumelenice a mrazy. Kaţdý myslí na to, jak se připravit na zimu a postupně zalézá do své ulity. A přesto
i tento čas má své kouzlo. Na sklizených polích jsou opět vidět stáda zvěře,
kterak okusuje ozim, krajina je přehlednější, a kdyţ nejsou mlhy, je vidět na
míle daleko. I mlha má jistě své kouzlo, pokud v půl šesté ráno nespěcháte do
práce a není na krok vidět. To Vás ta srnka skákající přes silnici příliš nepotěší.
Ale takové jsou přece všechny dny, kaţdý jeden den, kaţdý rok, po celé věky.
Je v nich i to dobré i to nepříliš potěšující. Je jen na nás, co z toho si vezmeme
za podstatné a čemu budeme věnovat pozornost.
Světlé dny se krátí, bude více tmy, budeme mít více času sami na sebe a na své blízké, na koníčky. Můţeme
se více věnovat četbě, máme v obci knihovnu, která je pro všechny k dispozici, máme moţnost chodit na
cvičení paní Baštařové kaţdé úterý a čtvrtek, můţeme se více věnovat ručním pracím, abychom i příští rok
mohli v kapli vystavit své výtvory a aby jich třeba i bylo více neţ letos. Pro to vše a mnohé další je nejen
listopad měsícem plným příleţitostí a spousty dobře vyuţitelného času. Přeji Vám, aby jste jej vyuţili sami
pro sebe i pro ostatní co nejlépe.
Alena Tintěrová

Usnesení ZO ze dne 17.10.2011
ZO bere na vědomí:
 kontrolu usnesení
114. budoucí směnu pozemků s p. V. Maškem do doby dodání geometrického oddělení a smlouvy o směně pozemků
ZO schvaluje:
108. prodej pozemku p.č. 791/4 o výměře 55 m2 manţelům Janě a Miroslavovi Šurkovým za cenu 30,- Kč/m2 +
náklady včetně podpisu kupní smlouvy

109. podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlase zřízením stavby se společností
RWE Gas Net, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem k provedení stavby plynárenského zařízení „Rodinný dům na
pozemku p.č. 1865/105 a 1865/106 k.ú.Vstiš – Prodlouţení STL plynovodu + přípojka plynu“ investorů manţelů Vlasty a Karla Uldrychových a podpis smlouvy o právu provést stavbu s manţeli Vlastou a Karlem Uldrychovými na pozemcích p.č. 1865/29 a 1865/64 ve vlastnictví obce
115. vydání předběţného souhlasu k přesahu střechy na obecní pozemek p.č. 1995 PK pro investora Z. Janského
dle situace z PD „Novostavba rodinného domu, vodovodní, plynovodní a elektro přípojka + ţumpa, Vstiš
č.parc. 2899“
116. povolení ke zřízení dalšího vjezdu za původně zrušený vjezd na pozemek p.č. 806/18 ze západní strany
117. Rozvojový strategický dokument Obce Vstiš
ZO zamítá:
111.a) nájem části pozemku p.č. 1865/2
112. kácení dubu na pozemku p.č. 1955/2
ZO ukládá:
110. kontrolu odstranění autovraku na pozemku p.č. 1865/55
111.b) osobně projednat se spoluvlastníky domu čp. 78 údrţbu a uţívání části pozemku p.č. 1865/2

Kulturní okénko
Motto:
„…dříve než přiznám co jsem zvoral, zapěju hlasitě vítězný chorál…“
Ohlédnutí zastupitele za oblast kultury za 1. rokem ve funkci.
Na ustavující veřejné schůzi nově zvoleného zastupitelstva naší obce jsem před nemnohými přítomných
přednesl svoji představu, co bych chtěl uskutečnit:
a) zahájit systematickou práci s mládeţí školou povinnou v oblasti kultury a sportu
b) zasadit se o vybudování dětského hřiště na parcele č. 762/2 před bytovkami
c) pomáhat dle moţností stávajícímu týmu nadšenců při organizaci tradičních akcí (Mikulášská besídka, Maškarní bál pro děti, Dětský den, Bubules), které tu byly přede mnou a budou jistě i po
mně.
Jaká byla a je skutečnost:
1. Spoluorganizace Adventního koncertu v kapli.
2. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Dobřanech jsem připravil ţádost o dotaci z Ministerstva kultury na zlepšení vybavení naší místní knihovny. Podařilo se. Na dnu otevřených dveří v naší knihovně
jste se o tom mohli přesvědčit. Nové počítačové vybavení, knihovnický program, nábytek a práce navíc
pro paní Procákovou (počet návštěvníků 1)
3. Organizace kurzu „ Taneční pro dospělé“ (účast 7 párů ze Vstiše, celkem 15 párů)
4. Organizace 1. Obecního bálu (108 prodaných lístků, z toho cca 25% občanů ze Vstiše)
5. Uspořádání Noci s Andersenem za účasti 10 dětí z naší obce
6. Uspořádání divadelního představení (40 návštěvníků)
7. Velikonoční orientační závod (5 dětí)
8. Akce děti uklízí odpadky z veřejných ploch
(6 dětí)
9. Návštěva Techmanie v Plzni (17 dětí)
10. Přebory Vstiše v plavání a skocích do vody
(6 dětí)
Start závodu: zleva startér Vlaďka, Adéla, Karolína,
Marcela, Michal, Petr, Dominik

11. Letní vstišské promítání ( 6 -10 dětí, o dospělých nemluvě)
12. Vstiší kříţem kráţem (6 dospělých, 4 hosté a 2 psi)
Výčet obsahuje akce, které jsem pomáhal organizovat z větší části, nejedná se však o všechny akce uskutečněné v naší obci. Také neproběhly jen za mého přispění a tak tímto děkuji všem „pomocníkům“ z řad mládeţe i dospělých. Do financování jednotlivých akcí je moţno nahlédnout na OÚ.
Co se mi nepovedlo naplnit:
1. Zahájit systematickou práci s dětmi. Pro jednoho je to velký oříšek. Nevzdával bych se, pokud se najde
mezi rodiči nebo občany nějaký pomocník.
2. Získat povolení ČEZu s vybudováním dětského hřiště na parcele 762/2. Společnost ČEZ zamítla naši
ţádost z důvodu kolize s ochranným pásmem vedení VN. Jaká je budoucnost této plochy? Dětské hřiště
v této podobě bude zrušeno, protoţe nevyhovuje normám a obec jako budoucí majitel tohoto pozemku
na sebe nevezme zodpovědnost za případná zranění.
3. Zorganizovat slíbený turnaj v badmintonu.
K čemu bych rád přispěl v roce 2012 :
1. V místě zrušeného dětského hřiště budu navrhovat vybudovat přírodní park, který nebude podléhat přísným normám na dětská hřiště a děti i dospělí si přesto zde budou moci hrát. Tato varianta bude však vyţadovat spoluúčast dalších dobrovolníků.
2. Oţivit studii zahradnických úprav z roku 2001 na návsi, zakomponovat do něj prvky her pro děti i dospělé. Prvním krokem je zajištění dotace a financování
3. Zabývat se myšlenkou vybudovat naučnou stezku napříč Vstiší ovšem za pomoci znalců historie.
4. Připravuji velký sněm školáků s jasným záměrem, ţe děti budou těmi, kdo vymýšlí akce, které chtějí, a
my dospělí jim pomůţeme s organizací a zajištěním.
5. Nezůstat jen u sněmu školáků, ale uspořádat anketu i pro dospělé - jakou představu o kulturním vyţití
v obci mají spoluobčané.
6. Z kurzů „Tanečních pro dospělé“ bych rád udělal tradici
7. Organizace 2. Obecního bálu
8. Uspořádat 2. divadelní představení
9. Pokud se najdou alespoň dva - tři pomocníci, uspořádat volné pohybové hry pravidelně kaţdý týden.
10. Pokračovat v cyklu procházek za historií naší obce Vstiší kříţem kráţem s panem Oldřichem Rejlkem
11. Zorganizovat turnaj v badmintonu a stolním tenise
12. Pokusit se za pomoci zkušených dospělých rybářů zorganizovat dětské rybářské závody
Doufám, ţe spousta námětů vyplyne z Vašich nápadů z ankety, která vyjde v příštím čísle zpravodaje.
Zdeněk Zajíc

Básnička na říjen je věnována vzpomínce na V+W
(Jana Wericha a Jiřího Voskovce).
Nejlepší divadelní představení letošního roku se jmenuje Korespondence V+W v podání herců Národního
divadla Brno a nyní přichází do kin dokumentární film
Můj otec George Voskovec reţisérky L. Rudinské,
který přibliţuje karieru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 aţ do jeho smrti
v roce 1981.

Bleška a veška

Tam v bleším domečku,
na krtčím kopečku,
ve všivé zahrádce,
v slepičí skořápce
bleška pivo vařila,
celá se opařila.

Jan Werich

Do kopce pěšky
s kopce koloběţkou
jela teta veška
za tetou bleškou.
Našla ji uprostřed práce
na zahrádce,
jak v skořápce
míchá pivo vařečkou.
Tam v bleším domečku,
na krtčím kopečku,
ve všivé zahrádce,
v slepičí skořápce
bleška pivo vařila.
Bleška fňuká,
ţe je to práce těţká,
na to veška,
ať bod varu nezmešká.
V tom bleška vařečkou trhne
a uţ se do piva zvrhne
a opaří se bleška.

Teta veška ani chvíli nemešká,
začne křičet, ţe to bleška nepřečká,
koloběţka plná vervy
řve na ni: Nervi mi nervy,
to je vinna vařečka.
Tam v bleším domečku,
na krtčím kopečku,
ve všivé zahrádce,
v slepičí skořápce
řve vařečka na vešku,
veška na koloběţku:
Bleška pivo vařila,
celá se opařila.
Vidí to a slyší to
veliký mrak,
chtěl by taky pomoct,
ale neví jak.

kopce pěšky,
Jak bylDo
velký,
tak byl hloupý,
spustil dolů velký kroupy
a za kroupama liják.
Podemlel domeček,
zatopil kopeček
a potlouk' zahrádku,
odplavil skořápku
i vařečku i blešku,
koloběţku i vešku
a lil a lil a lil,
aţ se vylil a nebyl.
I ta sebelepší vůle zaniká,
kdyţ z vůle vzniká zvůle a panika,
vţdyť i mrak, kdyţ neplánuje,
pluje tam, kam vítr duje,
a na konec zaniká.

Některé významné dny v listopadu
Dušičky – 2. listopad
Jde o jeden z nejvíce drţených svátků na našem území, ačkoli jsme státem skoro ateistickým a tento jest veskrze křesťanský, či spíše přímo katolický. Slaví se zhruba od 10. století jako „Vzpomínka na všechny věrně zesnulé“. Tradicí je tento den nebo v tomto období navštívit hrob, zapálit na něm svíčku a poloţit ţivé květiny, coţ má symbolizovat
víru ve věčný ţivot a v to, ţe smrtí nic nekončí. Pravdou je, ţe tento původní smysl byl
malinko pozměněn a dnes chodíme na hrob často jen proto, ţe se to tak dělalo vţdycky.
Není proto od věci si občas připomenout, proč tato tradice vznikla.

4. listopad - Světový den diabetu
Diabetes mellitus, cukrová úplavice čili cukrovka, jak obvykle zkráceně říkáme, je poměrně rozšířeným
onemocněním s výskytem více neţ 5% v celosvětové populaci. Slovo diabetes pochází z řečtiny a znamená
úplavici, odvodnění – tedy to, co cukrovku provází.
Rozlišujeme dva hlavní typy – diabetes 1. typu, inzulin dependentní a diabetes 2. typu, inzulin non dependentní. Co to znamená? Velmi zjednodušeně se dá říci, ţe diabetici 1. typu jsou od počátku své nemoci závislí na inzulinu, protoţe ho nemají nebo mají nedostatek. Je jich podstatně méně a obvykle se jejich nemoc
projeví ve velmi mladém věku. Diabetici 2. typu inzulin mají, ale jejich tělo ho postupem času (díky špatnému ţivotnímu stylu, jiné nemoci,...) začne ignorovat a nepouţívá ho tak, jak by mělo a to vede k tomu, ţe se
hromadí cukr v krvi. Zpočátku jsou léčeni dietou, léky a v konečném stadiu pak i inzulinem.
Diabetes provází mnohé komplikace – problémy s vodní bilancí v těle, horší hojení ran, zhoršování zraku a
mnohé další. Pokud jiţ člověk diabetes má, je potřeba, aby spolupracoval se svým lékařem a především sám
se sebou, neboť nejdůleţitější ze všeho je dodrţovat potřebný reţim, který můţe nemoc zbrzdit natolik, ţe
nezpůsobí váţnější komplikace a umoţní svému nositeli i přes svoji přítomnost poměrně kvalitní ţivot.

16. listopad - Mezinárodní nekuřácký den
Pamatujete si na akci „Šance pro 3 000 000“ ? Před nějakým časem (v r.1986) byla
tato akce státem vyhlášena jako šance pro tři miliony dětí, které se narodí do roku
2000, aby ţily ve světě, kde se méně kouří. Málokdo si na ni dnes vzpomene, ale na
reklamu na cigarety si vzpomene jistě kaţdý, neb je na kaţdém kroku. Co naplat, ţe je
na kaţdé krabičce cigaret nápis o škodlivosti kouření. Ani stále se zvyšující ceny kuřiva neodradí významnou část kuřáků od svého zlozvyku. Škoda. A to uţ dnes kaţdé
malé dítě ví, co cigareta umí s lidským tělem udělat...

19. listopad - Světový den prevence týrání a zneuţívání dětí
25. listopad - Mezinárodní den boje proti násilí na ţenách
Týrání a zneuţívání dětí, stejně jako násilí na ţenách, jsou negativní jevy související se špatně nasměrovanou
silou silnějších jedinců vůči těm, kteří se nemohou bránit. Je jedno jakou podobu týrání, zneuţívání nebo
násilí má, vţdy je něčím, co je na tomto světě navíc. Chce to obrovskou sílu zabránit zlovůli tyranů. Tu sílu
má v sobě potenciálně kaţdý, ale ne kaţdý ji dokáţe pouţít, kdyţ je to nejvíc potřeba. Pokud budete mít
někdy moţnost pomoci jedinému takovému nešťastnému člověku, najděte v sobě, prosím, tolik odvahy a
zodpovědnosti, abyste tento nepříznivý stav ovlivnili ve prospěch těch slabších. Zároveň Vám přeji, abyste
se nikdy obětí zlovůle druhých nestali. A pokud uţ, aby se našel někdo odváţný, aby Vám ji pomohl porazit.

21. listopad - Světový den pozdravů
Ahoj. Dobrý den. Krásný víkend. Nashledanou. Dobrou noc. Pěkné odpoledne. … Pozdravů je ohromné
mnoţství k mnoha příleţitostem. Pozdrav umí mnohé v pozitivním i v negativním smyslu. Upřímný a vhodně zvolený pozdrav nebo i jen úsměv směrovaný byť třeba neznámému člověku, dokáţe mnohdy projasnit
den svému adresátovi a potaţmo i autorovi. Naproti tomu pozdrav, který nezazněl a byl očekáván, nebo dokonce pozdrav, na nějţ nebylo odpovězeno, dokáţe zničit často víc neţ jediný den. Zkušenosti jistě máte s
oběma situacemi. Proto Vám všem přeji nejen krásný den dnešní, ale i všechny ostatní. Přeji Vám, aby Vám
na Váš pozdrav bylo vţdy adekvátně odpovězeno a aby zazněl třeba i z neznámých úst … a to tak, aby potěšil a zahřál u srdíčka.
Alena Tintěrová

Co je za námi
Vstiší kříţem kráţem
První vycházka z cyklu výprav za historií
naší obce byla věnována zaloţení obce,
počátkům školního vyučování v obci,
vzpomínce na učitelskou rodinu Platzerů a
místopisně jsme probrali celou náves.
Vzorným a zasvěceným průvodcem byl pan
Oldřich Rejlek.
Další vycházka je plánována na jaro a bude
věnována těţbě uhlí ve Vstiši.

Zdeněk Zajíc

Potomci vstišských občanů se po staletích vrací do obce na krátkou návštěvu.
V roce 1706 nastoupil na místo chotěšovského probošta Čech Dominik Peterka. Před jmenováním zastával místo profesora filozofie na arcibiskupském semináři v Praze. V klášterním kostele svěřil výzdobu oltářů
vynikajícímu baroknímu řezbáři Matěji Václavovi Jeklovi, jemuţ, jako svému krajanu, vyplácel vysoké honoráře jako výpomoc v nouzi. V roce 1734 slavnostně poloţil základní kámen pro vybudování nové konventní budovy (v té podobě, jak ji známe dnes). Kdyţ v roce 1737 zemřel, byl hluboce ţelen v celém okolí.
Údajně znal více řečí a staré řecké a římské texty studoval v originále. Sám si vybíral sluţebnictvo a staral se
o jeho jazykové a společenské vzdělávání.
Probošt také přijal do sluţby Jana Platzera, mladého syna Urbana Platzera a Doroty, dcery vstišského
chalupníka Hofmana (později čp. 17). Jan se postupně vypracoval aţ na osobního kočího probošta. To znamenalo vykonávat časté dlouhé jízdy do Prahy, do Teplé, ale i jinde v Čechách a do Vídně, kam probošt
pracovně zajíţděl. Není tedy divu, ţe Jan zaloţil rodinu aţ v 39 letech. V dobřanské farní matrice je o tom
záznam (originál v latině):
"6. listopadu 1730, Vodní Újezd
Po třech ohláškách o třech po sobě jdoucích nedělích, první 22. října, druhé 29. října a třetí 5. listopadu během slavnostních mší, kdy nebyly shledány právní překážky k manželství, jsem se já
farář tohoto kostela sv. Mikuláše v městě Dobřanech P. Makarius dotázal mladého ženicha Jana
Platzera ze Vstiše, syna chotěšovské farnosti, a nevěsty panny Apolonie Dykové z Vodního
Újezda, dcery dobřanské farnosti, a poté, co oba přisvědčili, jsem je ve farním kostele v Dobřanech
6. listopadu slovem i svou účastí spojil svazkem manželským v přítomnosti těchto svědků ze Vstiše: Norbert Demuth, Josef Mašek a Ondřej Demuth. Poté jsem jim při mši dle ritu svaté matky
církve požehnal. Ohlášky tohoto manželství uskutečnil P. Kristián Noach, farář v Chotěšově, odkud
pochází ženich, během farní mše a neshledal žádnou kanonickou překážku tohoto manželství, jak
mne informoval v listě, který se nachází u mne na faře."
(obec Vstiš patřila do roku 1740 pod faru v
Chotěšově)
V roce 1735 se Janovi narodil syn Josef, jak opět dosvědčuje matriční zápis:
"Kaplan P. Rafael pokřtil předešlého dne (17.3.1735) narozeného Josefa, syna Jana a Apolonie
Platzerových, podruhů a poddaných kláštera v Chotěšově. Kmotr: pan Josef Rus ze Stoda, komoří
chotěšovského probošta, svědci ze Vstiše: Josef Mašek a Eva Fiklšerová."
(probošta na křtu zastoupil jeho komoří)
Po smrti probošta Peterky vykonával Jan Platzer funkci osobního kočího i u nového probošta Kryštofa
Schmidla. Janův prapravnuk Václav Platzer o tom v
německy psané kronice v roce 1875 píše: ".... v roce
1740 (Janovi bylo 49 let - pozn. autora) byl těžce
zraněn splašenými koňmi. Neschopen další služby, zakoupil s pomocí probošta ve Vstiši domek
(později čp 32) a po dohodě se sedláky ujednáno,
že bude v zimních měsících vyučovati jejich děti.
Tak se stalo, že ve Vstiši bylo od roku 1740 vyučováno jako v 1. nefarní obci chotěšovského panství."
V únoru letošního roku mně byl předán email od
Luboše Platzera z Kynšperka, ve kterém sděluje, ţe by
měl být potomkem Jana Platzera, učitele zakladatele, a
jestli by mohl získat další informace. Ve vzájemné
spolupráci jsme dali dohromady Lubošův rodokmen a
potvrdilo se, ţe je skutečně přímým potomkem výše
jmenovaného Jana Platzera a tedy i Urbana Platzera,
který se v roce 1689 přiţenil do Vstiše. V úterý 14.
června 2011 přijel Vstiš navštívit Luboš Platzer se
svým synem, aby si prohlédli místa, kde ţili jejich dávní předkové.
(foto Jozef Príhoda)
Jan Platzer (*23.3.1691, †5.1.1763) první učitel ve Vstiši (1740-1756). Po něm vyučoval jeho syn Josef,
vnuk Antonín, pravnuk Vojtěch, prapravnuk Václav.
- reol -

„Setkání starostek, místostarostek a tajemnic Plzeňského kraje – VIII. ročník“
7. - 8. 10. 2011 v Ţihli Poustkách (Školící a výcvikové středisko Ţihle)
V uplynulém měsíci jsem se zúčastnila jiţ podruhé setkání starostek, místostarostek a tajemnic PK. Poprvé to
bylo v předminulém volebním období. Byly jsme s paní M. Procákovou v Běšinách u Klatov na úplně
prvním ročníku. Tehdy jsme si přivezly nápad zorganizovat v naší obci módní přehlídku, kterou jsme tam
zhlédly. Moţná, ţe si na tuto akci v kulturním domě ještě pamatujete, ba máte v šatníku nějaký kousek oděvu
zde zakoupený. Já ano (ale uţ těţko zapínatelný).
A tak jsem si slibovala, ţe i z letošního setkání
nějaký ten nápad přivezu. V tomhle ohledu jsem
se vrátila tak trochu zklamaná, i kdyţ pár
drobností by se našlo. Velké plus pro práci
starostky tato akce pro mne přece jen měla.
Navázala jsem přátelské kontakty s některými
starostkami v našem okolí. Celkem se setkání
zúčastnilo něco přes čtyřicet představitelek obcí
PK.
První den nás čekala prezentace „Zařízení na
energetické vyuţití odpadů tzv. ZEVO“, které by
mělo být vystavěno v prostoru skládky odpadů Chotíkov. Svoji účast přislíbil generální
ředitel Plzeňské teplárenské a.s. Mgr. Tomáš Drápela (ředitel společnosti, která bude
investorem stavby), ředitel Plzeňských komunálních sluţeb s.r.o. Ing. Petr Baloun, který
nám představil prezentaci ZEVA. Bliţší informace o spalovně v Chotíkově se můţete
dočíst na internetových stránkách www.spalovnachotikov.info.cz, kde je i zajímavá
vizualizace umístění spalovny v krajině.
Byli nám představeni sponzoři a hosté z KÚ PK. Pan Ivo Grüner - náměstek hejtmana pro oblasti regionální
rozvoj, fondy EU a informatiku káral starostky, ţe málo docházejí do jeho kanceláře, a přitom on by tak rád
byl jim nápomocen při zajišťování dotací pro obce. Hned nato jsme se s místostarostou k němu objednali,
avšak zatím ke schůzce nedošlo, neboť v čas naší schůzky musel pan náměstek vítat zástupce velvyslanectví
Vietnamu. Snad k plodnému setkání brzy dojde.
Společenský večer s hudbou a s překvapením, které pro nás
přichystal a zajistil starosta Ţihle pan František Procházka,
byl úţasný. Hlavně to překvapení. Ţihelský pěvecký smíšený
sbor (ač v polovičním počtu - 23) nás svým zpěvem ohromil.
Nejen velmi příjemným výběrem písniček, ale hlavně svým
zpěvem a elánem, se kterým vystoupili. Dlouhotrvající
potlesk byl zaslouţený.
K programu patřila i tombola, do které všechny přítomné
dámy přispěly mnohými předměty. Výtěţek z tomboly i
z příspěvků obcí a sponzorů bude předán Dětskému domovu
do Trnové (cca 70 000,- Kč).
Druhý den nás čekala procházka k ţulovým balvanům
„Dědek a Bába“, které byly Plzeňským krajem uznány přírodní památkou. Jiţ v roce 1933 zde byla
vyhlášena přírodní rezervace s názvem „U báby“. Tyto
balvany se v posledních letech stávají lákadlem nejen pro
stále rostoucí zájem turistů, ale kaţdoročně v období
prázdnin je navštěvován letními dětskými tábory. Tam jsme
ale nedošly. Prohlédly jsme si uskupení balvanů v blízkém
lese.
Celou akci organizovala poprvé starostka města Města
Touškova Vilma Kunešová. Vycházela ze zkušeností
z minulých setkání a myslím si, ţe se svého úkolu ujala
velmi dobře. Takováto setkání mají obrovský přínos nejen
pro začínající zastupitelky (starostky) hlavně tím, ţe je to
ideální prostor k předávání zkušeností a rad.
starostka

Hasiči informují
PLAMEN - PODZIMNÍ KOLO
Dne 8. 10. 2011 se v nedalekém Oplotu konal první velký závod
poţárnické všestrannosti našich mladých hasičů. Jednalo se o
branný závod, kde soutěţily pětičlenné hlídky. My jsme měli
dvě hlídky. Po nástupu byla chvilka volna, kterou někteří (Kačka) vyuţili k opoţděnému koupání, a proto musíme poděkovat
ochotným děvčatům z Chlumčan, které jí zapůjčily náhradní
věci.
První na trať vyrazila hlídka ve sloţení Honza Petrovický, Matěj Hrubý, Lukáš Koubovský, Kačka Klímová a Honzík Klíma
se startovním číslem 12, trať proběhli v pěkném čase a za relativně dobrého počasí.
Jako druhá vyrazila hlídka ve sloţení Dominik Dušek, Petr Mašek, Dominik Mašek, Filip Kagánek, Kája Mašková se startovním číslem 21. Trať proběhli v jednom z nejlepších běţeckých časů a za velmi vydatného deště, takţe v cíli vypadali
jako mokří bratři v triku.
Přestoţe jsme si všichni mysleli, ţe naším největším úskalím
v branném závodě bude střelba ze vzduchovky, vše nakonec
dopadlo jinak. Nejvíce nás potrápilo lano a zdravověda. I
kdyţ naši mladí hasiči neskončili zrovna v nejlepší desítce,
všichni se snaţili podat co nejlepší výkon a uţ se určitě těší
na další závody.
Celkem nastoupilo 24 druţstev starších ţáků. Naše dvě druţstva skončila na 14. a 16. místě. Další soutěţí je Nevřeňské
bloudění, které se bude konat 5. 11. 2011.
Drţte nám palce.
Martina Knorová, vedoucí mládeţe

Sázení lip
V sobotu dne 22.10. 2011 od 9.00 hodin se konala
brigáda na osázení lip. Obec zakoupila 30 kusů lip k dosázení aleje při polní cestě směrem k Novému vstiškému
rybníku. Účastnit sázení se měli všichni nebo alespoň
většina těch, co ţádali o povolení kácení, nebo ti, kteří
měli výřez v obecním lese.
Velmi nás mrzí, ţe mnoho obyvatel ţádá o povolení kácení nebo vyřezává dřevo po katastru na černo.
Kdyţ ovšem má udělat něco pro obec ve svém volném
čase, tak to nejde. Nemůţe nikdo říct, ţe o tom nevěděl,
protoţe článek o chystané brigádě byl ve vstišských novinách, kde byl upřesněn i datum a čas konání. Brigády se zúčastnila jen hrstka lidí, kterým není lhostejná
zeleň kolem naší obce, a to, co vzali přírodě, jí zase vrátí. I přes velmi chladné počasí se nám podařilo zasázet vše, co jsme zakoupili.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za odvedenou výsadbu.
Jiří Duchek, místostarosta obce

Zprávy z fotbalu
Stará Garda
Vstiš - Lhota
2 : 4 (1 : 2)
Střelec: Dobrý, Procházka
O něco lepší hosté vyhráli díky neproměněným šancím domácích.
Losiná - Vstiš
2 : 1 (2 : 0)
Střelec: Dobrý
Ve vyrovnaném utkání měli domácí větší štěstí.
Chlumčany - Vstiš
Nesehráno – muţstva se nedomluvila na náhradním termínu.
Vyhodnocení starých gard
Naše muţstvo skončilo na 15. místě ze 17-ti moţných. Na slavnostní vyhodnocení v místním kulturním domě se dostavilo mnoho hráčů a funkcionářů ze sedmnácti muţstev. Smutné je, ţe z místních se dostavili pouze tři hráči. Jinak se ale zábava, při které hrál pan Ţákovec, podařila. Chtěli bychom poděkovat Pohostinství
paní Šurkové.

A – tým
Dolní Lukavice - Vstiš
0:0
Vulgární domácí měli vyloučené tři hráče, přesto hosté tuto výhodu nevyuţili.
Vstiš – Hradec „B“
4 : 2 (2 : 1)
Hosté posíleni několika hráči z „A“ týmu byli zaskočeni obětavým výkonem domácích.
Střelci: Příhoda, Kraus, Kosmata, Vodička
Líšiná – Vstiš
1 : 5 (0 : 1)
Hosté jasně přehráli domácí muţstvo.
Střelci: vlastní, P. Švec 2, Kraus, Hřebec

Povzdech…
Celé léto vstišská mládeţ „okupuje“ tribunu sportovního
areálu TJ. To by nebylo to nejhorší, ale stojí za to se jít na
dotyčné místo podívat. Jedno
obrovské smetiště plné nedopalků, střepů z lahví a sklenic od
alkoholu. To ale některým nestačí
a navíc lámou dřevěné lavice a
rozšlapávají eternitovou střechu.
Zvaţujeme, ţe to budeme řešit
s policií ČR. Všechna ostatní
opatření se zatím minula účinkem.
Jan Kraus

Poznámka starostky: Milí mladí přátelé!!! Přijměte tento článek, prosím, jako výzvu a pokuste se po sobě
pokaţdé uklidit. Kaţdá zábava má totiţ své meze a za své činy musíme nést zodpovědnost.

Relaxační cvičení pro ţeny
Přiznám se, ţe mě velice překvapil velký zájem o cvičení
v naší tělocvičně, a proto bych ráda vyšla vstříc starším
ţenám, které chodí cvičit, abychom se nemačkaly a měly
dostatek prostoru na rehabilitační cvičení. Z vlastní zkušenosti vím, ţe počáteční nadšení postupně opadne, ale alespoň si zkrátíme dlouhé zimní večery, které nám nastanou
se změnou letního času. Budeme cvičit bez poskoků, pouze
protahování, rehabilitace a relaxace. Přijďte si samy vyzkoušet, co Vám bude vyhovovat. První hodina bude ukázková a bude zdarma. Další hodina bude za 20,- Kč.
Začínáme v úterý 1. 11. 2011 v 18 hodin v tělocvičně. Na Vás všechny se těší
Baštařová Majka

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

Za upozornění stojí beseda letošního čestného hosta jachtaře
a legendárního mořeplavce žijícího v USA Richarda Konkolského, která proběhne 3. 11. 2011 od 18 hodin v Káčku
v Dobřanech.
Další program festivalu naleznete v říjnovém čísle Dobřanských listů nebo na www.outdoorfilms.cz

Blahopřejeme
Během listopadu oslaví svá ţivotní jubilea tito naši spoluobčané:
 Vlasta Beránková
 Miloslav Kydlíček
 Jaroslav Baloušek

V říjnu jsme navštívili paní Vlastu Havlíčkovou u příleţitosti jejích narozenin.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 21. listopadu 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.
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Fotoreportáţ ze stavebních úprav hasičárny

Foto: J. Príhoda a M. Petrovický

