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Pár slov úvodem
Váţení spoluobčané,
od začátku června do konce srpna byly realizovány tři větší
investiční akce. Oprava místních komunikací, kterou provedla firma Silnice Chmelíř. Opravila se cesta k Vodnímu
Újezdu, spodní náves, cesta kolem kasáren a cesta na černotínskou křiţovatku. Celkové náklady této akce činí
225 000 Kč. Další důleţitou akcí byla oprava naší kulturní
památky a tou je kaple z roku 1906, takţe letos slaví 105
let. Na kapli byly provedeny dvě důleţité práce
- a to celkové odvodnění
pomocí drenáţe i okapů
od kaple, za další oprava
fasády a její obílení.
Tuto akci realizovali naši občané p. Josef Bešta a p. Josef Procák. Chtěl
bych jménem obce poděkovat za kus odpracované poctivé práce. Na této
akci byl pouţit materiál zakoupený ve stavebninách Libušín a pouţita
byla výšková plošina od p. Tetřeva. Celkové náklady činily 90 000 Kč.
Poslední akcí je oprava sálu v kulturním domě. Sál se kompletně vymaloval, tuto část provedla malířská firma p. Říhy. Okopání a
následné nahození omítky
kolem pódia. Zde se podíleli
na práci p. Josef Procák, p.
Josef Bešta a p. Jiří Bešta. Při prvotním úklidu byl zjištěn špatný
stav lemování parket a obloţení pódia. Dřevo bylo napadeno
červotočem a zčásti vyhnilé. Opravu lemování zajistila firma
Truhlářství Miroslav Oberdörfer ze Vstiše. Oponu včetně závěsu
odvezl p. Libor Oplt do Plzeňských prádelen k vyprání. Celkového úklidu a pastování parket se účastnili p. Jiří Duchek, p. Dušan
Košan, Denis Mašek, Antonín Jeţek a Martin Košan. Nesmíme
také zapomenout na pí. Vlastu Šurkovou, která je provozovatelem
kulturního domu a také se podílela na úklidu v sále. Celkové náklady akce činily 160 000 Kč. Všem zmiňovaným bych rád ještě jednou za vše poděkoval.
Jiří Duchek, místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení ZO ze dne 20.6.2011:
ZO bere na vědomí:
 kontrolu usnesení
 provedení auditu Ing. Janem Nozarem, auditorem, Na Výhledech 315, 334 52 Merklín, IČ 49737601
 informaci starostky o MAS Radbuza
ZO schvaluje:
 souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě projednání závěrečného účtu Obce Vstiš za
rok 2010
 rozpočtové opatření č. 3/2011
 nákup křovinořezu pro potřeby p. Faltýna k údrţbě ploch okolo úřadu, Centra volného času a pozemků
u řadových bytovek
ZO ukládá:
 odeslání objednávky na přeměření pozemků geometrovi p. Mazínovi – zodpovídá p. Kleisner
 odeslání výzvy k posekání porostu majitelům dotčených pozemků – zodpovídá p. Navrátilová
Usnesení ZO ze dne 15.8.2011:
ZO bere na vědomí:
 zápisy finančního a kontrolního výboru za II. čtvrtletí 2011
ZO schvaluje:
 podpis smlouvy o pronájmu části nemovitosti a o umístění anténního systému nadzemního telekomunikačního vedení s Českou telekomunikační společností ČETES a.s. se sídlem Dobřany na část střechy na
budově čp. 100 stojící na stp.č. 89 v obci a k.ú. Vstiš
 bezúplatný převod pozemků p.č. 200/19 a 2008/20 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
 rozpočtové opatření č. 4/2011
 podpis smlouvy o právu provést stavbu pro manţele Hanu a Václava Vollerovi na pozemcích p.č.
1889/1 a 703 (ZE-GP), p.č. 2056 (ZE-PK) a p.č. 1888/17 ve vlastnictví obce, předloţenou PD pro akci
„Stavba pro rekreaci na parcele č. 1888/4, k.ú.Vstiš“ a připojení objektu na obecní inţenýrské sítě (vodovod, plyn)
 schvaluje uzavření a podpis veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s Městem Dobřany
 návrh kvalifikačních a hodnotících kritérií pro zakázku „Obec Vstiš – splašková kanalizace, napojení na
kanalizační soustavu Města Dobřany pro Stavební poradnu s.r.o. se sídlem České Budějovice, která
uspořádá zadávací řízení na základě mandátní smlouvy
 příspěvek pro TJ Druţstevník Vstiš na pořízení polomotoru ve výši 20 000,- Kč formou úhrady dodavatelské faktury
ZO ukládá:
 vyčkat s rozhodnutím o moţnosti prodeje části pozemku p.č. 1890/1 aţ na dodání geometrického vytýčení s přeměřením hranic
 pozvání zpracovatele ÚP p. Kydlíčka k podání bliţších informací ohledně navrhované změny cyklostezky Praha - Řezno

Usnesení ZO ze dne 20.9.2011:

ZO bere na vědomí:
 kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
 podpis mandátní smlouvy se Stavební poradnou spol. s r.o. se sídlem České Budějovice za účelem uspořádání zadávacího řízení pro akci „Obec Vstiš – splašková kanalizace, napojení na kanalizační soustavu
města Dobřany“
 prodej pozemků p.č. PK 792 díl 2 – část i o výměře 48 m2, část c o výměře 190 m2, část p o výměře 29
m2, část o o výměře 287 m2, část q o výměře 17 m2, p.č. PK 753 díl 2 část a o výměře 32 m2, p.č. PK
2033 díl 2 část b o výměře 69 m2, část n o výměře 31 m2, p.č. GP 801 část a1 o výměře 3 m2, část y o
výměře 19 m2, část e o výměře 122 m2, část x o výměře 198 m2, p.č. GP 802 část b1 o výměře 1 m2,
část z o výměře 4 m2, část w o výměře 1489 m2, část u o výměře 62 m2, část v o výměře 243 m2, p.č.
GP 803 část t o výměře 89 m2, p.č. GP 804 část s o výměře 204 m2 a část r o výměře 51 m2 Štěpánce a
Liboru Opltovým za cenu 60,- Kč/m2 včetně jejího podpisu
 příkaz k provedení inventarizace za rok 2011
 schvaluje změnu cyklostezky Praha – Řezno podél kanalizace z Dobřan do Vstiše a následně severně od
zástavby jejím průchodem v ulici směrem na Vodní Újezd
 uzavření a podpis smlouvy o poskytování poradenských sluţeb s Ing. Ondřejem Schrötterem, poradenství v oblasti podnikání a sluţeb, se sídlem Praha 8 spočívající v činnosti zhotovitele směřující
k naplnění záměru objednatele, tj. získat finanční dotaci z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 na
realizaci kanalizace s tím, ţe smlouva bude podepsána po zapracování změn doporučených právníkem
obce
 objednávku prezentace obce v publikaci Encyklopedie Plzeňského kraje v rozsahu dvou stránek formátu A4 u společnosti Proxima Bohemia s.r.o. se sídlem Praha 2

Kulturní okénko
Básničky na říjen jsou věnovány vzpomínce na Jaroslava Seiferta a Jiřího Ortena. Jaroslav Seifert se narodil
23.9. 1901 a Jiří Orten tragicky zemřel 1.9.1941.
Růže pro slečnu učitelku
Jaroslav Seifert
Nebojím se to slovo říci,
sním o tom jako o štěstí.
Bylo to v parku před radnicí
na Havlíčkově náměstí.
Havlíček má tam sochu z kovu
a hrozil městu Habsburkovu
rukou sevřenou do pěstí.
Ţe hřích je omyl vzniklý z touhy
dělati dobro - tenkráte
tušení neměl školák pouhý,
ještě tě neznal, Sokrate!
A růţe, chlapec hodný vcelku,
kradl pro slečnu učitelku.
Chodil jsem asi do páté.

Vím ...
Jiří Orten
A u té sochy na záhonku,
kdyţ tma se vkradla do ulic,
nekvetly dlouho na svém stonku.
Bývávalo nás asi víc.
Schoval jsem je pod staré necky
a před maminkou pokrytecky
tvářil se jakoby nic.
Ve třídě první byl jsem ráno
a vstříc jsem učitelce šel.
Kradeny byly. Nevídáno.
Dneska uţ bych to neuměl.
Nic netušíc, něţně je kladla
do vody na okraj umyvadla.
A já se štěstím při tom rděl.

Vím, kdosi přijít má.
Světlo anebo tma.
Za lásky zrezivělý západ
budu snad moci tiše chápat
a odpouštěti krutým svým.
Bolí to, kdyţ se uzdravím.
Bolí to, kdyţ se neuzdravím.
Jsem poníţený tam, kde slavím.
Jsem ztracen v říši ztracených.
Krvácím v sobě, ţiji v nich.
Jen skrze trýzeň k míru dojít,
neopíti se, neopojit,
čekat, kde nikdo nečeká,
na jediného člověka,
jenţ ještě přijít má
se světlem, v němţ je tma.

Ohlédnutí za BUBULESEM
Tentokrát bych se na tuto úspěšnou akci ráda
podívala z trochu jiného pohledu. Domnívám se,
ţe je na čase odkrýt i finanční stránku věci.
Velké díky patří sponzorům, kteří přispěli
na realizaci akce rozloučení se s prázdninami
financemi či darem. Jsou to: Mikroregion Radbuza (2000,- Kč), Obec Vstiš (5000,- Kč),VFarma Vstiš, Kupectví H. Vollerové, Pohostinství
V. Šurkové, Pekařství Dobřany, autoservisy –
manţelé Görgesovi, J. Kraus, L. Šafránek, dále
Sdruţení rybářů, TJ Druţstevník, SG Vstiš,
GASTOP Z. Pokorný, M. Šnajdr, L. Oplt, DJ Šelma. Celková částka byla 20 634,- Kč. DĚKUJEME!!!
Výdaje na tuto akci pro děti jsou ovšem nemalé – utratili jsme celkem 20 726,- Kč (vypůjčení masek, nákup
balíčků pro děti (nikdy se neodhadne přesně, kolik se
jich sejde), ohňostroj, divadelní představení Divadélka Kuba – Pletené pohádky, občerstvení pro děti –
uzenina a limonáda, louče na osvětlení trasy a další
drobnosti na doladění atmosféry). Na vstupném se
nám podařilo vybrat 2 872,- Kč.

Jednoznačně patří poděkování i těm, kteří se na přípravě a realizaci podíleli
(a opravdu jich nebylo málo!!!).

I kdyţ tentokrát to od rána vypadalo, ţe smlouva se sv. Petrem na krásné počasí uţ vypršela, k večeru se
přece jen vyjasnilo. Celodenní zamračené počasí neodradilo 136 dětí.
text M. Beštová, foto T. Kydlíček

Pouťová výstava v kapli
Ani letos nechyběla v tradičním pouťovém
programu výstava v kapli. Tentokrát jsme
upustili od často vystavovaných fotografií a
chtěli jsme vyzdvihnout šikovnost našich
občanů, o které jsme byli přesvědčeni. Určitě
nám mnohý um zůstal ještě skryt. Snad se
ostatní příště osmělí a představí nám svoje
výrobky.
V prostorách kaple jsme v první zářijovou sobotu i v neděli mohli obdivovat jemnou krásu paličkované krajky od Markéty
Trdličkové (roz. Vollerové), slámové vánoční
ozdoby vytvořené paní Hanou Vollerovou,
obrazy vyšité kříţkovým vzorem Alenou Tintěrovou a Evou Navrátilovou. Podruhé
jsme se mohli seznámit s obrazy paní
Martiny Mertlové a drobnými, přesto
půvabnými,
dílky
našich
dětí
z keramického krouţku z CVČ a dámským klubem pletenými výrobky z
pedigu. Mezi vystavovatele se zařadila
i paní Jana Tenglerová ze Soběkur
s ukázkou patchworku.
Je aţ
s podivem, kolik krásy dokáţou vytvořit lidské ruce.
Děkujeme vystavovatelům za zapůjčení exponátů a přejeme jim, aby měli i
nadále radost ze své práce.
M. Beštová

Hasiči informují
Během prázdnin se hasiči účastnili několika soutěţí v poţárním sportu. Druhého července proběhl
Memoriál Leonhardta Spillera ve Vstiši, kterého se
zúčastnilo třináct druţstev muţů, tři druţstva ţen a
čtyři druţstva dětí. Obec reprezentovaly dvě druţstva muţů a dvě druţstva dětí. Starší hasiči se
umístili na čtvrtém místě a mladší na osmém místě. Děti obsadily první a druhé místo. Dne16. července se konal Memoriál Hrdonky v Černotíně a
13. srpna Pohár starosty v Soběkurech. Zde reprezentovalo obec jedno druţstvo a obsadilo celkem
páté místo. V sobotu 27. srpna proběhl Pouťový
pohár v Nové Vsi. Zde nás reprezentovali muţi a
děti.

Muţi skončili na devátém místě a děti
byly třetí. A v sobotu 3. září se konal v
Plzeňském pivovaru Prazdroj Cup.
Tady se soutěţilo ve dvou kategoriích
do 35 let a nad 35 let. V kategorii do
35 let jsme se umístili čtrnáctí a nad 35
let byli naši hasiči čtvrtí.

Jiří Duchek, velitel jednotky

Některé významné dny v říjnu
1. říjen – Mezinárodní den seniorů
Jiţ od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl
totiţ Organizací spojených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem Kofi Annanem
vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti
přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým se potýkají, jako například
zneuţívání starších lidí.
V druhé polovině dvacátého století se zvýšila průměrná délka ţivota o celých dvacet let.
Během následujících dvaceti let bude přibliţně jedna třetina obyvatelstva vyspělého světa starší neţ
60 let. Typickým obrázkem je dnes jedno dítě, dva rodiče, čtyři prarodiče a jeden i více praprarodičů. Téměř
na celém světě se ţeny průměrně doţívají vyššího věku neţ muţi. Existuje u nich tedy i vyšší riziko chudoby
ve stáří. U ţen je také větší pravděpodobnost onemocnění chronickými nemocemi či zdravotní postiţení a
diskriminace. V České republice se proto v roce 2010 odstartovala kampaň "Nech mou babičku na pokoji"
namířená proti diskriminaci seniorů. Přes padesát procent penzistů v Česku nedosáhne na průměrný důchod,
pod hranicí chudoby u nás ţije skoro sedm procent důchodců. Podle pracovníků „Linky seniorů“ ale výše
penze není pro důchodce hlavním problémem - nejvíce je trápí osamělost a také vztahy v rodině. Je proto na
nás všech, abychom se situaci naší nejstarší generace pokusili zlepšit.
Linka seniorů je bezplatná a anonymní telefonická sluţba pro seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými ţivotními situacemi, poskytuje jim smysluplné
kontakty na další sluţby a instituce a tím je podporuje v aktivním, nezávislém a důstojném ţivotě.
LINKA SENIORŮ:  800 200 007 (kaţdý všední den 8-20 hodin)

5. říjen – Mezinárodní den učitelů
Od roku 1994 je z rozhodnutí UNESCO 5. října připomínán Mezinárodní den učitelů.
Ten náš, český Den učitelů, který se slaví 28. března (v den narození J. A. Komenského), má ale tradici mnohem delší. Je to den, kdy si máme připomenout nelehkou a
nezastupitelnou práci učitelů při výchově následujících generací.

10. říjen – Světový den duševního zdraví
Světový den duševního zdraví (The World Mental Health Day), připadá kaţdoročně na 10. října a slaví se od
roku 1992 z iniciativy Světové federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health - WFMH).
Hlavním záměrem pořadatelů byla podpora úsilí o dosaţení nejvyšší moţné úrovně duševního zdraví ve
všech jeho souvislostech. Duševní zdraví je integrální součástí celkového zdraví člověka. Je to pojem, jehoţ
obsah vyjadřuje stav osobní pohody, v němţ můţe člověk naplnit a uplatnit své individuální schopnosti, dokáţe přiměřeně zvládat kaţdodenní ţivotní zátěţ a stres, můţe produktivně a úspěšně pracovat a rozvíjet
vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi. V pojmu duševní zdraví se tedy nevyjadřuje jen nepřítomnost
duševní choroby nebo poruchy.

15. říjen - Světový den venkovských žen
Světový den venkovských ţen připomíná OSN kaţdý rok 15. října. Kampaň by měla zvýšit obecnou znalost
specifik venkovského sociálního prostředí a podpořit snahy ţen, které v něm ţijí. Venkovské ţeny tvoří více
neţ čtvrtinu světové populace, výsledkem jejich práce je více neţ polovina mnoţství světové potravy. Přesto
právě zemědělské oblasti jsou ekonomicky slabým prostorem, 500 milionů venkovských ţen ţije v chudobě.

31. říjen – Den UNICEF
Dětský fond OSN – UNICEF je hlavní světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním ţivotních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Zaloţen byl v roce 1946, původně
jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency
Fund) pro pomoc dětem, postiţeným 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, jiţ pod názvem United
Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíţivější. Za více neţ půlstoletí své činnosti pomohl UNICEF ochránit ţivoty stovek milionů dětí, celkem
dnes působí ve 160 zemích a oblastech světa. Veškerá činnost UNICEF je vedena
přesvědčením, ţe péče o děti a jejich zdravý vývoj (výţiva, přístup k nezávadné
vodě, očkování, vzdělávání, ochrana dětí před jakýmkoliv vykořisťováním) jsou
základní podmínkou rozvoje lidstva. UNICEF byl zaloţen s cílem podílet se na
vymýcení překáţek, které staví dětem do cesty chudoba, násilí, nemoci a diskriminace.
 UNICEF prosazuje opatření, která dětem umoţňují co nejlepší start do ţivota, protoţe správná péče v
raném věku je nejdůleţitějším základem pro budoucnost člověka.
 UNICEF podporuje vzdělávání dívek. Zajišťuje, aby se jim – stejně jako chlapcům – dostalo alespoň
úplného základního vzdělání.
 UNICEF se zasazuje o to, aby byly všechny děti proočkovány proti základním dětským chorobám a aby
byly dobře ţiveny, protoţe je nepřijatelné, aby děti trpěly nebo umíraly z důvodů, kterým lze předcházet.
 UNICEF je aktivní v prevenci šíření HIV/AIDS mezi mladými lidmi, protoţe je moţné je před tímto rizikem ochránit. UNICEF pomáhá dětem a rodinám postiţeným HIV/AIDS proţít ţivot důstojně.
 UNICEF zapojuje všechny do budování bezpečného prostředí pro děti.
 UNICEF pomáhá a je připraven pomáhat v krizových situacích a kdekoliv tam, kde jsou děti v ohroţení,
protoţe ţádné dítě by nemělo být vystaveno násilí, zneuţívání a vykořisťování.
 UNICEF podporuje Úmluvu o právech dítěte. Jeho cílem je zajistit rovnost pro všechny, kdo jsou diskriminováni, zejména pro dívky a ţeny. Snaţí se o dosaţení Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals) a pokroku nastíněného v Chartě Spojených národů. Usiluje o mír, bezpečí a o to, aby sliby dané dětem byly plněny a aby byl kaţdý za jejich plnění volán k zodpovědnosti.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Pranostiky na říjen







Studený říjen – zelený leden. Teplý říjen – studený únor.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Svatý František (4.10.) – v poledne košile, ráno koţíšek.
Na svatého Placida (5.10.), zima teplo vystřídá.
Po svaté Tereze (15.10.), mráz po střechách leze.
Déšť na Havla (16.10.), déšť na Vánoce.

Týden knihoven - 3. až 9. října 2011
Sekce veřejných knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyhlašuje jiţ 15. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. Letošní motto zní 15. kraj České republiky – kraj knihoven. Cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního vyuţití volného času.
Zveme Vás na

Den otevřených dveří
v místní knihovně ve Vstiši, který se koná u příleţitosti týdne knihoven
v sobotu 8. října 2011 od 14 do 17 hodin.

Centrum volného času oznamuje
Centrum volného času oznamuje, ţe od úterý 4. října zahajuje činnost zájmový útvar „Keramika pro děti“.
Pracovat budeme v dílničce bývalé základní školy kaţdé úterý od 15 hodin.
Na všechny šikulky se těší Monika.

Změna provozní doby Centra volného času od 3. 10. 2011
Pondělí 14.00 – 17.00
Úterý
15.00 – 17.00 (Keramika pro děti)
Středa
14.00 – 17.00
Čtvrtek 14.00 – 17.00
Pátek
14.00 – 17.00
Poznámka: V úterý probíhá pouze ZÚ Keramika pro děti. Klub je otevřen po dobu trvání krouţku pro rodiče
s malými dětmi.

Pozvánky na říjnové akce
Land Rover Expedition Team Czech Republic
Lidé, hory a ţivot v rumunských horách pohledem členů týmu Landy Heaven. Přijďte si popovídat
s účastníky expedice, prohlédnout si auta a proţít záznam jejich expedice na filmovém plátně. Těšíme se na
Vás ve Vstiši v sobotu 8. října 2011 od 19 hodin v Kulturním domě.
Vstupné dobrovolné.
Losuje se opravdový Land Rover Defender (v měřítku 1:43).
Za členy týmu Landy Heaven srdečně zve Lukáš Jindra

Vstiší křížem krážem
Zveme všechny zájemce o historii na vycházku spojenou se zasvěcenými komentáři pana Oldřicha Rejlka.
Termín 15. října v 10 hodin.
Sraz před kaplí.

Připravujeme
Sázení stromů předběţně plánujeme na 22. října
(sobota) od 9. 00 hod. Sraz účastníků před obecním úřadem. Zúčastnit by se měli ti, kteří byli
v červnu v Techmanii v Plzni a ti, kteří ţádali o
povolení kácení stromů. V případě nepřízně
počasí bude termín upraven.

Zdeněk Zajíc
Kdo se pozná, nechť se dostaví 

Děvčata, přijďte si zacvičit!
Cvičení vhodné pro ţeny bez rozdílu věku - zahřátí, posilování a závěrečná relaxace. Začínáme cvičit ve čtvrtek
6.10.2011 v 18 hodin v tělocvičně ve Vstiši. První hodina je
ukázková a je zdarma. Přijďte se samy přesvědčit, zda Vám
cvičení vyhovuje.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

Oznámení ČEZ
o přerušení dodávky elektrické energie
K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni

dne 13.10.2011 od 7:30 do 15:00 v obci Vstiš,
část obce od č. p. 133 směr Bajerka - pravá strana k č.p. 68

PŘERUŠIT DODÁVKU ELEKTŘINY
Ţádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením §25, odstavec 4, písmeno d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb.
o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení
případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším moţném čase po ukončení prací.

POZOR! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat
za zařízení pod napětím!
Pro případné informace volejte prosím linku 840 840 840

Amatérský turnaj v nohejbale
Dne17. 9. 2011 se na fotbalovém hřišti od 9.00
hodin konal "Amatérský turnaj v nohejbale
trojic".Turnaje se zúčastnilo 6 druţstev většinou
sloţených z místních občanů. Celkovým vítězem se stalo druţstvo "Uţ vim" - Marián Drugda, Pavel Skala, Tomáš Marek. Za sportovní
výkon získali ceny - soudek piva Gambrinus a
osobní automobil značky Mercedes Benz. Samozřejmě nechybělo pěkné počasí, výborné
občerstvení a dobrá nálada :-) Děkujeme všem,
kteří pomohli při organizaci této akce.

pořadatel TJ Druţstevník Vstiš

Zprávy z fotbalu
A - tým
Vstiš : Merklín B
1 : 1 (0 : 0)
Nešťastná remíza. Záporem utkání bylo zranění domácího Malého.
Vstiš : Předenice B
6:0
Jednoznačný výsledek s velmi slabým soupeřem.
Mantov : Vstiš 5 : 2 (2 : 1)
Kompaktnější a sehranější soupeř z Mantova vyhrál i díky školáckým chybám hostů.
Vstiš : Radkovice
0 : 2 (0 : 0)
Domácí udrţeli krok s leaderem soutěţe jen poločas a také doplatili na neproměňování šancí.

Stará Garda
Vstiš : Stod
0:6
Mladý tým Stoda byl jasně lepší.
Zdemyslice : Vstiš
7:2
Oslabený tým Vstiše neměl proti dobře hrajícím domácím šanci.

Přípravka zahájila
Kaţdou středu od 16 hodin chodí trénovat nejmenší
fotbalisté. Bohuţel se zatím scházejí v malém počtu.
Snad se najde více dětí, které by chtěly hrát kopanou.

Pouťová zábava
Pouťová zábava se vydařila. Chtěli bychom poděkovat pohostinství paní Šurkové, J.T.Special panu Turečkovi, veškerým pořadatelům a také hostům. Doufáme,
ţe se zábava všem líbila.

Blahopřejeme
Během září oslaví svá ţivotní jubilea tito naši spoluobčané:
 Hildegarda Kleisnerová
 Ladislav Košan
 Vlasta Havlíčková

V měsíci září jsme byli poblahopřát panu Rusnákovi k jeho narozeninám.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 24. října 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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