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Pár slov úvodem
Letošní prázdniny jsou prakticky minulostí a během několika málo dnů čeká děti návrat do školních
lavic. Mnohé si jistě kladou otázku, proč do školy musí, kdyţ se jim tam nelíbí a čas strávený výukou jim
připadá zcela promarněný. Povinná školní docházka je ale realitou, s níţ se musí kaţdý prostě smířit. Ale ti,
co jiţ školním škamnům dávno odrostli, mi asi dají za pravdu, kdyţ řeknu, ţe to nebyla zase tak špatná doba.
Na záţitky ze školy se vzpomíná celý ţivot a teprve aţ s odstupem let člověk dokáţe ocenit to, co mu
vzdělání přináší dobrého. Vraťme se proto nyní trochu do historie a zapátrejme po původu povinné školní
docházky u nás.
Ta, která za její zavedení můţe, je císařovna Marie Terezie (17171780). Jejím záměrem bylo zvýšit všeobecnou vzdělanost obyvatelstva. Po
zrušení jezuitského řádu roku 1773 mohla Marie Terezie začít postupně
reformovat školství, které naprosto zaostávalo za Evropou. Jezuité učili podle
zastaralých metod, tudíţ do škol nemohl proniknout pro dobu tak ţádaný
osvícenský duch. Mariin návrh zavést povinnou školní docházku také
podporovalo to, ţe děti často pracovaly od útlého věku v manufakturách, byly
často trestány a jejich pracovní doba dosahovala aţ 11 a tři čtvrtě hodiny
denně! Na vzdělávání uţ proto nezbýval čas.
Marie Terezie si nechala posílat z ostatních zemí zprávy a posudky,
aby načerpala inspiraci. I díky nim školy dostala z područí klášterů pod stát. Uţ v roce 1771 byla ve Vídni
zřízena první tzv. normální škola. Ty chtěla mít Marie postupně v kaţdém hlavním městě monarchie. Kromě
náboţenství, čtení, psaní a počítání se na nich děti učily i stavebnictví a základům latiny. Touto školou
museli projít i budoucí učitelé, kteří ještě absolvovali šestitýdenní kurzy, kde se přenášely „Vlastnosti a
povinnosti poctivých učitelů“.
„Všeobecný řád školní“, oficiálně vydaný 6. prosince 1774, stanovoval povinnou školní docházku
pro všechny děti od 6 do 12 let a upravoval také síť škol. V obcích, kde byla fara, byly zřízeny farní čili
triviální školy, v nichţ hlavními předměty bylo čtení, psaní a počítání. V krajských městech to byly školy
hlavní, kde byla výuka rozšířena i o předměty poskytujících praktické dovednosti pro povolání. V hlavních
městech pak byly školy normální, které měly ještě širší učební osnovu a zabezpečovaly i prvotní přípravu
učitelů. Největším záporem zavedení povinné školní docházky byla rozsáhlá germanizace celé monarchie. V
místních jazycích se učilo jen v triviálních školách, ostatní výuka probíhala v němčině a latině.
Dnes patří školní docházka neodmyslitelně do ţivota kaţdého z nás. Člověk bez vzdělání nemůţe
v současné společnosti vůbec obstát. Proto se snaţme dětem vysvětlit, ţe ta škola není vůbec zbytečná a ţe
to, co se v ní naučí, v budoucnosti mnohonásobně zúročí. Ale ještě neţ znovu usednou do lavic, mohou si
uţít posledních prázdninových dní. Můţou si je zpestřit třeba návštěvou BUBULESA nebo poutě, která nás
čeká ve Vstiši první zářijový víkend. A pak uţ vzhůru za vzděláním! Dětem i jejich rodičům přeji do nového
školního roku hodně sil, pevné nervy a co nejlepší studijní výsledky.
Eva Navrátilová

Vesnice Plzeňského kraje roku 2011
Jak uţ jsme čtenáře informovali, naše obec se přihlásila do soutěţe Vesnice roku 2011. Ne vizáţí, ale akcemi
převáţně pro děti, činností SDH a úpravou zeleně jsme chtěli přesvědčit porotu o kvalitní práci našich občanů. Nepovedlo se. Vesnicí Plzeňského kraje roku 2011 byla vyhlášena obec Chanovice nedaleko Horaţďovic. Soutěţe se zúčastnilo 17 obcí z celého PK (viz. tabulka).
PK věnoval finanční
částku ve výši (v Kč)

Ocenění

Obec
Ţihle

Diplom za účast

0

Vstiš

Diplom za účast

0

Tymákov

Diplom za účast

0

Soběkury

Diplom za účast

0

Horní Lukavice

Diplom za účast

0

Hamry

Diplom za účast

0

Broumov

Diplom za účast

0

Luţeničky

Diplom za rozvíjení lidových tradic

0

Břasy

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

0

Kostelec

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - za obnovu kaple sv. Vojtěcha a sv. Václava v Ostrově u Stříbra

0

Němčovice

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova - za stavbu multifunkčního
domu s klubovnou

0

Vejvanov

Cena naděje pro ţivý venkov

Kostelec

Oranţová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu

20.000

městys Dešenice

Zelená stuha za péči o zeleň a ţivotní prostředí

20.000

město Kasejovice

Bílá stuha za činnost mládeţe

20.000

Němčovice

Modrá stuha za společenský ţivot

20.000

Hněvnice

Cena Rady Plzeňského kraje

30.000

Díly

Cena hejtmana Plzeňského kraje

40.000

CHANOVICE

ZLATÁ STUHA - vítěz krajského kola - VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2011

50.000

0

Tabulka převzata z webu krajského úřadu

Předávání cen v Chanovicích dne 15. 7.
jsem se zúčastnila s panem J. Príhodou, který slavnostní atmosféru zachytil na svoji kameru i do fotoaparátu.
Uţ samotný vstup do obce Chanovice byl
okouzlující. Krásná alej vzrostlých stromů, upravená zeleň (a to před dvěma dny se obcí přehnala
nebývalá bouře, která zavalila obec nánosy bahna a
písku), po pravé straně upravený statek a skanzen,
pak uţ následoval vstup na nádvoří chanovického
Pan Príhoda ve společnosti pana ministra Jiřího Pospíšila
zámku, kde nás uvítala místní kapela.
a senátorky Jiřiny Rippelové
Chanovice si vítězství určitě zaslouţí.
Kaţdý z účastníků soutěţe dostal broţuru
Vesnice roku 2011. Tu si můţete na obecním úřadu prohlédnout. Soutěţ Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je kaţdoročně vyhlašována jiţ od roku 1995.

Starostové zúčastněných obcí
starostka

Některé významné dny v září
8. září: Mezinárodní den gramotnosti
Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především
- schopnost porozumět jeho obsahu. Gramotnost ale také vyjadřuje jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se, spočítat si něco. Samozřejmě na příslušníky společnosti je kladen vyšší nárok, jak
získané dovednosti dokáţí vyuţít, coţ je označováno jako funkční gramotnost. Mluvíme tak o literární gramotnosti (= schopnost porozumět textu), dokumentové gramotnosti (= schopnost vyhledat informace i někde
jinde neţ v daném textu) nebo numerické gramotnosti (= schopnost pracovat s čísly a matematickými operacemi). Tuto funkční gramotnost je moţno neustále rozvíjet. Gramotnost není ale odrazem stupně vzdělání.
Výzkumy ukazují, ţe zhruba 80% dospělých na světě je gramotných. Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa,
Severní Amerika a Austrálie, niţší pak země jiţní Asie (59,5%), subsaharské Afriky (60,3%) a arabské státy
(70,3%). Gramotnost je přitom nezbytným předpokladem udrţitelného rozvoje. V lednu 2003 byla proto
zahájena Dekáda gramotnosti OSN, která je přímým vyjádřením zájmu mezinárodní komunity o gramotnost
a s ní spojené potřeby. Od roku 1966 se dne 8. září slaví Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day - ILD). V tento den se koná ceremonie předávání Mezinárodních cen UNESCO za boj proti negramotnosti, které jsou oceněním aktivit přispívajících zcela mimořádným způsobem k vytváření gramotné společnosti.

13. září: Mezinárodní den čokolády
Čokoláda je obvyklá součást nejrůznějších druhů sladkostí a patří
bezesporu k nejpopulárnějším na světě. Slovo čokoláda má původ
v aztéckém výrazu xocolātl, jenţ má stejný význam. Čokoláda se
vyrábí z kvašených, praţených a mletých zrnek tropického kakaového stromu Theobroma cacao. Zrna pocházejí z kakaových tobolek – bobů (na obrázku). Výroba čokolády je zaloţena na surovinách, které tvoří kakao, a to kakaový prášek, kakaová hmota a
kakaová pokrutina. Dále je to tuk, cukr nebo sladidla a další přísady. Tyto přísady se pečlivě promíchají v míchacím stroji. Jeho

součástí je válcovací stolice, která slouţí ke zjemnění chuti čokolády. Čokoládová hmota se na ni lije a roztírá. Pak se čokoláda konšuje (tento pojem znamená chuť čokolády) – přidávají se do ní dochucovací prostředky a emulgátory. Tato celá hmota se pak míchá, šlehá a provzdušňuje. Provzdušnění čokoládové hmotě
dodá vyšší chuť. Hodně záleţí na druhu čokolády, podle něj ser určuje, jak dlouho je nutné čokoládu konšovat. Zpravidla to bývá 48 aţ 96 hodin při teplotě 50 aţ 80 °C. Po tomto procesu čokoládová hmota putuje do
zásobníku, kde se homogenizuje při následné teplotě 50 aţ 60 °C. Dále následuje tzv. temperace a chlazení.
Chlazení probíhá při teplotě 30 °C a poté následuje plnění do forem. Temperace slouţí k odolnosti, aby se
tuk neodděloval, tzn. nezpůsoboval výkvět na povrchu, a také k jemné struktuře a lesklosti. Poslední proces
je chlazení, které probíhá v chladicích skříních, kde čokoláda tuhne. Po ztuhnutí se čokoláda z forem vyklepne a balí. Dobrou chuť 

21. září: Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
Datum 21.září si od roku 1994 připomínáme jako Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci. Česká Alzheimerovská asociace se k této tradici připojila krátce po svém vzniku v roce 1997. Od roku 2001 se pak tento den
označuje jako „Pomerančový den“ a u jeho příleţitost se pořádají nejrůznější osvětové akce, které mají o této
zákeřné a bohuţel velmi rozšířené chorobě veřejnost informovat. Včasné rozpoznání prvních příznaků má
totiţ pro ţivot nemocných i jejich blízkých zcela zásadní význam.
Alzheimerova choroba je onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné
demenci. Jako první toto onemocnění popsal německý psychiatr Alois Alzheimer (1864
aţ 1915; na obrázku), po kterém má jméno. V současné době není známa příčina vzniku, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také
látková činnost mozku. V současnosti trpí 1/4 lidí starších 85 let demencí. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z 50–60 %. Ve věku nad 65 trpí touto nemocí kaţdý
20. člověk. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, můţe postihnout i osoby mladší.
Podle odhadu trpělo touto nemocí v roce 2000 17–25 milionů lidí na světě, v
roce 2008 jiţ 37 milionů (jiný odhad hovoří v r. 2009 o minimálně 30 milionech). V České republice to bylo
v roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v roce 2008 jiţ 120 tisíc osob. Pokud nebude nalezena a zavedena
účinná léčba, odhadují odborníci, ţe do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů.
První příznaky nemoci nebývají většinou nijak nápadné. Patří mezi ně postupná ztráta paměti
(zejména krátkodobé – jde tedy spíš o poruchy učení a zapamatování si učeného), problémy s vykonáváním
běţných domácích úkolů, poruchy řeči a plynulého vyjadřování, zhoršená orientace, zhoršující se schopnost
úsudku, stále obtíţnější rozhodování, problémy s abstraktním myšlením, ukládání věcí na jiná místa, problémy při oblékání, změny osobnosti, nálady a chování, ztráta zájmu o koníčky a zaměstnání, ztráta iniciativy.
Nemoc probíhá v několika stádiích:
Lehká demence: typické je obtíţné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost,
popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtíţné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.
Střední stadium demence: objevují se poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běţné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtíţná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy
zmatenosti.
Těžké stadium demence: přidají se navíc poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání
okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtíţná chůze, poruchy vylučování
moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí,
smrt.
Současná medicína tuto chorobu doposud nedovede účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. V roce
2008 se ale objevily první povzbudivé zprávy o výrazném léčebném pokroku u menších skupin pacientů,
přestoţe o úplné vyléčení zatím nejde.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

28. září: Den české státnosti
Dvacáté osmé září patří mezi oficiální státní svátky České republiky a v kalendáři je vedeno jako „Den české
státnosti“. Datum nebylo zvoleno náhodně – připadá na výročí úmrtí kníţete Václava, který je častěji označován jako svatý Václav.
Václav (asi 907 – 28. září 935) byl český kníţe a světec, který je
povaţován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti. O jeho
ţivotě nejsou téměř ţádné spolehlivé doklady. Není jisté jeho datum narození ani datum úmrtí. Zpochybňují se důvody jeho zavraţdění, rozdílný názor
panuje i na jeho bratra Boleslava. Podle tradice byl kníţe Václav synem
kníţete Vratislava a zřejmě jeho jediné manţelky Drahomíry, která byla
dcerou kníţete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli první historicky doloţený přemyslovský kníţe Bořivoj I. a jeho ţena svatá Ludmila.
Důleţitým problémem Václavovy vlády se stal vztah k východofranské říši, nebo lépe řečeno, k tomu, co z ní v té době ještě zbývalo
(především kmenová vévodství Sasko a Bavorsko). Nebyl pouze důsledkem
událostí, které se odehrály za jeho vlády, ale výslednicí dlouhodobějšího
vývoje situace v této oblasti. Roku 895, po smrti Svatoplukově, odepřela
„kníţata Čechů“ poslušnost Velké Moravě (nástupcem byl Svatoplukův syn
Mojmír II.) a uznala lenní závislost na východofranské říši, jejíţ místo postupně zaujalo Bavorsko. České kníţectví se tak za vlády kníţat Spytihněva
I. a Vratislava I. orientovalo na bavorské vládce, v nichţ byla spatřována
opora nejprve proti velkomoravské říši, později především proti Sasku. Situace v říši se začala měnit po roce 911, kdy vymřeli vládci z rodu Karlovců.
Roku 919 byl východofranským králem zvolen saský vévoda Jindřich I.
Ptáčník a brzy dosáhl uznání u dalších vévodů. Kníţe Václav ale neměl v
úmyslu přenést přátelské vztahy, které ho vázaly k Bavorsku, na Sasko. Zbylé vazby kníţectví na říši se začaly postupně uvolňovat a Čechy se osamostatnily. To však nehodlal Jindřich I. Ptáčník připustit. Roku 929
vtrhla saská a bavorská vojska ze severu a jihozápadu do Čech. Útok nebyl očekáván, a tak útočící vojska
pronikla celkem bez problémů aţ k Praze. Václav si nepřál, aby jeho země byla vypleněna a vydrancována, a
raději se podrobil. Výsledkem jednání bylo podepsání mírové smlouvy, nikoliv placení obvyklého tributu,
který slovanské kmeny platily od roku 806 do roku 840. Jindřichovo uznání Václava za důleţitého politického partnera se stalo důleţitou sloţkou Václavovy vlády.
Není pochyb o tom, ţe mezi kníţetem Václavem a jeho mladším bratrem Boleslavem probíhaly názorové spory. Existují však různé pohledy na to, zda šlo či nešlo o otázky náboţenství. Častější interpretace
poukazuje na důslednou Václavovu politiku v procesu šíření a upevňování křesťanství v českém kníţectví.
Tyto skutečnosti tak mohly vyvolat nesouhlasnou reakci u části českých předáků, kteří odmítli odklon od
dosud tradičního uspořádání společnosti na více či méně pohanském základě. Jiná interpretace přihlíţí, bez
zmínky o náboţenských otázkách, k vnitřnímu uspořádání českého státu a částečně téţ, jako interpretace
předchozí, k Václavovu poměru k Sasku. Ze srovnání vlády Václava a Boleslava je patrná odlišnost jejich
koncepcí. Pokud Václav vojensky porazil některého z ostatních českých kníţat, jeho území neobsadil a spokojil se s formálním slibem závislosti, která často nebyla po odchodu kníţecí druţiny realizována. Boleslav
si ale přál pevně ovládnout celé Čechy, zbavit ostatní kníţata vlády a dosadit na jejich území kníţecí správce,
kteří by vybírali od zdejšího obyvatelstva daně. Za tyto prostředky by pak bylo moţné vybudovat vojsko a
zbavit se poplatné závislosti na Sasku. To vše Boleslav I. uskutečnil v době své vlády.
Bez rozdílu všechny legendy (ovšem ne se zcela jasným motivem) uvádí, ţe v pondělí 28. září došlo
ve Staré Boleslavi k Václavově úkladné vraţdě, zosnované Boleslavem, kterého podbízeli „čeští mužové“.
Pondělí 28. září připadá v kalendáři na roky 929 a 935. Historici za nejpravděpodobnější letopočet Václavovy smrti povaţují rok 935. Dále pak byli zavraţděni i členové Václavovy druţiny tak, jak přikazovala tehdejší zvyklost krevní msty. Existují názory, které vyvozují, ţe mohlo jít spíše o nešťastnou náhodu, osudné nedorozumění s tragickým koncem, a nikoliv o vyvrcholení mocenského boje mezi dvěma tábory Přemyslovců.
V kaţdém případě Václavova smrt znamenala šanci pro Boleslava I. uskutečnit vlastní záměry. Ty však byly
dříve mylně vykládány jako „slovanské“ či dokonce „národní“ v kontrastu s údajnou Václavovou podřízeností. Václavovy ostatky jsou uloţeny na Praţském hradě v katedrále sv. Víta ve svatováclavské kapli. Lebka
bývá při slavnostních příleţitostech vystavována. Podle nařízení Karla IV. na ní měla spočívat v době mimo
korunovační ceremonii tzv. svatováclavská koruna českých králů, kterou Karel symbolicky českému světci

věnoval. Král se tak přihlásil ke svým přemyslovským předkům, kteří jiţ na sklonku 10. století chápali Václava jako patrona rodu a české země a od konce 11. století jej pak povaţovali za věčného kníţete české země.
Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava,
jejíţ tradice sehrála velmi důleţitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Václavova obliba je také daná dlouhou církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými
potřebami. Kult, ke kterému se nakonec obrátil i samotný Boleslav, se začal výrazně projevovat od druhé
poloviny 11. století. Vyzdvihovanými Václavovými přednostmi jsou: zboţný a mravný ţivot, horlivost pro
čest a slávu Boţí, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských kostelů,
častá návštěva bohosluţeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Václav pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala
křivda, byl osobně statečný. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehoţ svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Dětské okénko
Básničky na konec prázdnin
Jak si dítě zapamatuje jména měsíců
Christian Morgenstern

Září
Jiří Havel

Sněden
úhoř.
Vezem
buben.
Svět ten
čert vem!
Na věnec
lupen.
Lháři,
lţi jen!
Tys dopad!
Blázinec.

Tak uţ nám to začíná:
Penál, kníţky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát,
potýkat se s číslicemi,
netoulat se nikde sami,
nezlobit a rovně sedět,
všechno umět, všechno vědět,
slušně zdravit, ne se rvát,
a zas brzy spát a vstát ...
Po prázdni škola zdá se
Vţdycky trochu přísnější.
Hlavní je, ţe za rok zase
budem o kus chytřejší.

Přebory obce Vstiš v plavání a skocích do vody
se opravdu uskutečnily dne 16. července v areálu Kotynka v Dobřanech. V průzračné vodě nás ráno o
deváté hodině vítalo jen hejno pulců. Na programu bylo vytrvalostní plavání, skoky z věţe, potápění
na nádech a další disciplíny.
Kdo zvítězil? Všichni, kteří se zúčastnili a překonali sami sebe:
Adéla Valentová, Karolína Mašková, Markéta Tumpachová, Dominik Mašek, Petr Mašek a David
Tumpach.
Děkuji Daně Votavové, Vlaďce Valentové, Petře Maškové a Denisovi Maškovi za pomoc při organizaci.
Hádanka na závěr: Kolikrát je jméno Mašek/Mašková zmíněno v článku?
(Poznámka pod čarou: 23. července se jiţ ve vodě proháněly ţáby velikosti 5-7 mm.)
Zdeněk Zajíc

Vstiš a Techmania, jak se to rýmuje?
Početná tlupa našich školáků se ulila ze školy a místo nudného čekání na vysvědčení vyrazila za poznáním do Techmanie v Plzni. Na začátek si procvičili vlajky a hlavní města států Evropské unie,
zblízka si prohlédli Entropu Davida Černého a pak uţ zcela ovládli jednotlivé exponáty, na nichţ si
ověřili základní fyzikální zákony. Největším tahákem byl Van de Graaffův generátor a pak hned
místní bufet a interaktivní video hra. Bohuţel po 4 hodinách jsme museli domů.
Děkuji Martinovi Košanovi a Denisovi Maškovi za výpomoc při výpravě.
Zdeněk Zajíc

Letní vstišské promítání se povedlo
Programoví ředitelé Petr Mašek a Honza Petrovický připravili pro zájemce z řad mladých samé pecky,
které došly uznání i u rodičů. Díky pomoci pana Oplta a Mikroregionu Radbuza s technickým zajištěním promítání se vše zdařilo.
Ţe jste nic nevěděli, nikdo Vám nic neřekl? Je to moţné, protoţe pozvánky se šířily pouze vzduchem.
Příště zkusíme přidat další médium.
Zdeněk Zajíc

Začíná fotbalová sezóna 2011/12
Opět se začínáme probouzet z prázdninové apatie, to se ale nedá říct o fotbalovém oddíle. „A“ muţstvo sehrálo dva přátelské zápasy - a to s Dobřany 4:1 s Dnešicemi 5:1. Obě utkání tedy skončila vítězstvím našeho muţstva.
Tuto neděli 28.8. zahajují od 17 hodin první mistrovské utkání doma s Merklínem „B“. Přejeme mnoho vstřelených gólů.
Třetího září o pouti má „A“ muţstvo podle losu volno. A tak plánuje utkání „hvězd“. Vše bude na
informačních plakátech.
Stará garda zahájila přípravu v domácím prostředí s SG Dobřany a prohrála 1:3 po vcelku (napoprvé)
solidní hře. První mistrovské utkání zahajuje opět doma s muţstvem SG Stod v pátek 26.8. od 18 hodin.
Fotbalový oddíl by chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Vstiš za finanční výpomoc při opravě sekačky,
bez které by nebylo moţno udrţovat hrací plochu v areálu TJ.
Dále bychom se chtěli pokusit zaloţit muţstvo fotbalové přípravky, ve kterém mohou hrát hoši i
dívky do devíti let (tj. narozené v roce 2002 a později). Další informace u pana Krause.
Jan Kraus

Memoriál „Chcíplého kanára“
O letošních prázdninách se v naší obci uskutečnil jiţ 19. ročník světoznámého volejbalového turnaje „Chcíplý
kanár“. Napínavého souboje se zúčastnilo celkem 12 druţstev. Pro nepřízeň počasí se ale turnaj nedohrál. Podle
dílčích výsledků by se na prvním místě umístilo druţstvo Dobřan.

Mistrovství světa v Prší
Poslední červencovou sobotu se konalo v kulturním domě mistrovství světa v Prší. Letošním šampiónem se stal pan Zdeněk Špaček.

Pozvánka na pouťovou zábavu
V sobotu dne 3. září se v Kulturním domě ve Vstiši uskuteční od 20 hodin

tradiční pouťová zábava,
kterou pořádá TJ Druţstevník Vstiš.
K tanci a poslechu hraje pan Josef Tureček.
Bohatá tombola.
Vstupné 80,- korun.

Pozvánka na pouťovou výstavu
Obec Vstiš tradičně pořádá
pouťovou výstavu v místní kapli
letos na téma

„Šikovnost a um našich občanů“.
Vystaveny budou výrobky nejrůznějšího druhu.

3.9. a v neděli 4.9.
od 13:30 do 16:00 hodin.

Obdivovat je můţete v sobotu

Vstupné dobrovolné.

Blahopřejeme
Během září oslaví svá ţivotní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jan Rusnák
 Jana Štěpánová

Během prázdnin jsme s blahopřáním navštívili
paní Marii Beštovou a paní Annu Havlíčkovou.

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)
OBECNÍ KNIHOVNA VSTIŠ
Knihovna je umístěna v 1. patře OÚ
Provozní doba: sudé pondělí 17.00 – 19.00
SBĚRNÝ DVŮR DOBŘANY
Ul. Vančurova (v blízkosti Zbrojnice SDH)
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
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 sluţba dle domluvy.
Ordinace pro infekčni nemoci i pro dospěle
úterý 12:00 - 13:00
čtvrtek 14:00 - 15:00
Telefonicka domluva moţna 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 sluţba kaţdý 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
KOŢNÍ AMBULANCE
MUDr. J. Kilian
čtvrtek 14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

DIABETOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. J. Prošková
středa 6.30 - 7.30 náběry
14.00 - 18.00 ordinace
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

Důležité upozornění pro naše čtenáře
Od příštího čísla jiţ bohuţel nemáme zajištěno roznášení Vstišského zpravodaje do jednotlivých schránek.
Zájemci si proto budou moci časopis vyzvednout buď přímo na Obecním úřadě v době úředních hodin,
v Kupectví u paní Vollerové, v kulturním domě u paní Šurkové nebo v kiosku na Bayerce.
Děkujeme za pochopení.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 26. září 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 rovněţ 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.

Všem školákům přejeme úspěšný start do nového školního roku.
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