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Pár slov úvodem
Prázdniny jsou na dohled, děti uţ se nemohou dočkat, aţ se za nimi na celé dva měsíce zaklapnou školní
vrata a většina národa začíná myslet na dovolenou. A pro spoustu z nás je dovolená spojená s koupáním a
radovánkami u vody – ať uţ jde o rybník, řeku či moře. Jenţe voda dokáţe být někdy velmi zrádná a můţe
skýtat mnohá nebezpečí. V létě se bohuţel velmi často stává, ţe člověk přecení své síly a začne se topit. Bez
pomoci tato situace často končí tragicky. Pojďme si proto společně zopakovat, co máme dělat, pokud uvidíme ve vodě topícího se člověka.
Hlavní zásadou je zachovat klid, nezpanikařit a jednat racionálně. Neţ začneme
podnikat cokoli jiného, musíme upozornit okolí na to, co se děje a přivolat profesionální pomoc, která bývá zpravidla nezbytná. K tomu lze pouţít například známé číslo 112,
kam nahlásíme, co se děje. Je důleţité mluvit srozumitelně a pracovníkovi dispečinku
podat pokud moţno co nejpřesnější informace o situaci a dobře lokalizovat místo, kam
se má pomoc dostavit. Kdyţ to jen trochu jde, snaţíme se tonoucímu hodit do vody
něco, čeho se můţe zachytit – záchranný kruh, kládu nebo provaz, kterým se ho můţeme pokusit přitáhnout ke břehu. Pokud máme k dispozici člun, je moţné se k tonoucímu přiblíţit a nechat
ho, aby se zachytil zádě (nikdy ne boků, protoţe loď by se mohla převrátit) – nepokoušíme se ho vtahovat
dovnitř.
Skákat pro tonoucího do vody je velmi nebezpečné a pokusit se o to můţe jen velmi zdatný plavec.
Pokud jste tedy rádi, ţe „na čubičku“ uplavete pár metrů, do ţádné podobné akce se nepouštějte, protoţe je
velmi pravděpodobné, ţe by pak místo jednoho tonoucího bylo třeba zachraňovat dva. Člověk, který se topí
má totiţ obrovskou sílu, snaţí se zachytit čehokoli a v rámci pudu sebezáchovy nejedná racionálně. Můţe
vás tedy svou silou stáhnout ke dnu. A pozor, to se týká i zachraňování dětí!!! Bylo by naivní si myslet, ţe
vás třicetikilové dítko nemůţe dostat ke dnu, kdyţ vy váţíte třeba dvakrát či třikrát tolik. Neţ tedy pro někoho do vody skočíte, dobře si rozmyslete, zda na to vaše síly stačí.
Pokud se přece jen rozhodnete, ţe do vody skočíte a půjdete zachraňovat, mějte na paměti několik
důleţitých věcí. K tonoucímu je třeba se přiblíţit zezadu, uchopit jej za límec šatů nebo za vlasy a obrátit jej
na záda. Přitom se snaţte jeho nos a ústa drţet nad vodou. V této poloze jej pak můţete táhnout ke břehu.
Zachránce při tomto manévru musí plavat naznak. Je rovněţ výhodné mít sebou nějaký předmět (kládu,
kruh), kterého se můţe tonoucí zachytit, protoţe pak nemá tendenci stahovat ke dnu svého zachránce.
Kdyţ se zdárně dostanete na břeh, zkontrolujte tonoucímu dýchací cesty. Pokud nedýchá, ale tluče
mu srdce, pokuste se zahájit umělé dýchání. Pokud nedýchá a srdce rovněţ netluče, je třeba zahájit navíc i
nepřímou srdeční masáţ. Pokud zachráněný dýchá, snaţíme se jej chránit před prochladnutím a čekáme u
něj, neţ dorazí odborná lékařská pomoc.
Těchto několik stručných rad můţe být velmi důleţitých a pokud si na ně v pravou chvíli vzpomenete, mohou velmi pomoci. Záchrana tonoucího ale není rozhodně to, co bychom si všichni přáli. Doufám proto, ţe výše uvedené informace nebudeme pokud moţno nikdy potřebovat. Krásné léto plné sluníčka a pohody všem.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 20.6.2011
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
86.a) auditu Ing. Janem Nozarem, auditorem, Na Výhledech 315, 334 52 Merklín, IČ 49737601
88. informaci starostky o MAS Radbuza
ZO schvaluje:
86.b) souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě projednání závěrečného účtu Obce Vstiš za rok
2010
87. rozpočtové opatření č. 3/2011
90. nákup křovinořezu pro potřeby p. Faltýna k údrţbě ploch okolo úřadu, Centra volného času a pozemků u
řadových bytovek
ZO ukládá:
40. odeslání objednávky na přeměření pozemků geometrovi p. Mazínovi – zodpovídá p. Kleisner
89. odeslání výzvy k posekání porostu majitelům dotčených pozemků – zodpovídá p. Navrátilová

Některé významné dny o prázdninách
2. červenec: Světový den UFO
Dne 2. července se slaví Světový den UFO (World UFO Day) neboli Den neidentifikovaných objektů, které v roce 2001 poprvé vyhlásily ufologické organizace k výročí
havárie UFO v Roswellu v roce 1947. Jako kaţdá správná záhada, i tato začala během
jedné noční bouřky v létě 1947. Dne 2. července byl tehdy rančer William Mac Brazel
na ranči Foster se svým synem, kdyţ zaslechl zahřmění z druhé strany, neţ znělo dunění hromu. Tu noc tomu nevěnoval ţádnou zvláštní pozornost. Dalšího dne se vydal
hledat dostatečně vlhké louky pro své ovce. Na svém ranči však nalezl něco, co zřejmě nebylo plně vysvětleno ani padesát let po celé události, pole poseté drobnými úlomky připomínajícími kov. Ve skutečnosti se mu
však nezdály být podobné ţádnému známému druhu materiálu. O několik dnů později se proto vydal s několika úlomky, podobajícími se magnetofonové pásce či tenké fólii, do nejbliţšího města, ve kterém úřadoval
šerif. Ten ihned kontaktoval místní leteckou základnu, kde bylo konstatováno, ţe jde o létající talíř. Zpráva
se objevila v mnoha novinových článcích po celé zemi. Toto je základní příběh, který koluje v ufologických
kruzích a s tím, ţe u Roswellu něco havarovalo, naprosto souhlasí všichni. Vše však bylo nakonec jasně vysvětleno - meteorologický balón. Ale dodnes se o tom spekuluje. S touto událostí je spojována také údajná
pitva mimozemšťana. Světový den UFO připomíná nález podivných trosek u Roswellu a na toto výročí události připadá světový den UFO. A debaty, zda je lidstvo ve vesmíru samo, tento den pravidelně nabývají na
intenzitě.

15. červenec: Den gumových medvídků
Kdo z nás by neznal gumové medvídky? A právě těmto ţelatinovým bonbónům je
věnován 15. červenec. První gumový medvídek vznikl jiţ v roce 1922, a to pod rukama cukráře Hanse Riegala z Německého Bonnu, který pak zaloţil firmu Haribo.
Původně se bonbóny „Zlatí medvídci“ jmenovali „Tančící medvídci“. To proto, ţe se
Hans Riegel nechal částečně inspirovat ţivými tančícími medvědy předváděnými na
poutích a částečně tehdy populárním americkým medvídkem Teddy. Od medvídka, v té podobě kterou známe dnes, se lišil ten původní tvarem - byl vyšší a štíhlejší. Od roku 1967 je medvídek chráněn patentem.
Později se začali vyrábět i jiné tvary, např. delfíni, ţíţaly aj. Praví medvídci se vyráběli v šesti základních
barvách: červená, ţlutá, zelená, bílá, růţová a oranţová. Gumoví medvídci se vyrábějí z cukru - a pozor,
jedno balení můţe obsahovat aţ 80 kostek hroznového cukru, ţelatiny, ochucovadel, přírodních aromat a

barviv. Ţelatina jako polotovar se připravuje nejčastěji z kostí, kůţí, šlach a jatečních odpadů a nebo z mořských řas. Tato směs se nalévá do škrobových forem, kde tři aţ pět dnů medvídci zrají, poté jsou vyklopeni a
je přidán vosk pro lesk a proti slepení. Gumoví medvídci jsou vhodnou cukrovinkou nejen pro dospělé, ale
zejména pro děti. Neobsahují tuk ani cholesterol a jsou vyráběny z ţelatiny přírodního původu, která je zdrojem bílkoviny pro stavbu kolagenu. Ten zabezpečuje dobrý stav kůţe, vlasů, kloubních chrupavek a vazivových tkání. Takţe jedinou vadou na kráse je právě cukr. Dle statistik sní kaţdý Čech v průměru 1, 5 kg gumových medvídků ročně.

6. srpen: Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
Jaderná zbraň je zbraň hromadného ničení, zaloţená na principu neřízené řetězové
reakce jader těţkých prvků. Mezi jaderné zbraně se někdy řadí i zbraně zaloţené na
slučování jader lehkých prvků (termonukleární zbraň). Zbraně, kde radioaktivní materiál slouţí pouze jako zdroj radioaktivního zamoření cílové oblasti, se označují jako
radiologické. Jaderná bomba byla poprvé vyvinuta ve Spojených státech v rámci vojenského projektu Manhattan, který probíhal v laboratořích v Los Alamos za vedení
Roberta Jacoba Oppenheimera. Výsledkem projektu byl první pokusný jaderný výbuch, který proběhl 16.
července 1945 v poušti White Sands. Další vyrobené bomby s názvy „Little Boy“ a „Fat Man“ byly o několik týdnů později svrţeny z bombardérů B-29 na japonská města Hirošimu (6.8.1945) a Nagasaki (9.8.1945).
Účinky těchto bomb byly obrovské. Datum útoku na Hirošimu bylo následně vyhlášeno mezinárodním dnem
boje proti jaderným zbraním.

Poslední srpnový víkend: Evropská noc pro netopýry
Evropské země, které se připojily k Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů (Agreement on the
Conservation of Populations of European bats - EUROBATS), kaţdoročně pořádají poslední víkend v srpnu
Evropskou noc pro netopýry (ENN). Tato akce je určena široké veřejnosti, která má moţnost se díky
programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými tvory, s jejich výzkumem, ochranou a
dosavadními poznatky o jejich ţivotě. Tuto noc na mnoha místech Evropy probíhají veřejné přednášky o
netopýrech, zájemci zde zjišťují, jak a čím jsou netopýři ohroţováni a kde oni sami mohou být
nápomocni při jejich ochraně. Mají moţnost získat reklamní materiály, dokonce se netopýra
dotknout a moţná změnit své dosavadní nahlíţení na tyto skrytě ţijící savce. V České republice
ENN probíhá s pravidelností jiţ několikátý rok. Počet míst, kde se veřejnost můţe s netopýry
seznámit, se kaţdým rokem zvyšuje.
za pomoci z internetu zpracovala Eva Navrátilová

Bouřka – co dělat, když nás zastihne venku
Léto je nejen období dovolených, koupání a výletů, ale rovněţ obdobím častých bouřek. Je to jen několik dnů,
kdy médii proběhla zpráva o mladém muţi, který byl váţně zraněn při zásahu blesku. Domnívám se proto, ţe
není na škodu si zopakovat, jak se vlastně máme při bouřce chovat.
 Při plánování cesty sledujte pečlivě předpovědi počasí nejen večer, ale i aktuální ráno a při předpovědi

nebezpečí bouřek se tomu přizpůsobte, lokální bouřky např. přicházejí většinou aţ v odpoledních
hodinách, ale odhadnout rychlost blíţící se fronty lze jen velmi těţko!!!
 Sledujte vznik a příchod bouřek, mraky (a také počítejte vzdálenosti blízká a nebezpečná je do 3 kilometrů (tj. asi 9 s mezi bleskem a hřměním)
a vyhledejte co nejdříve bezpečný prostor.
 Zůstaňte na bezpečném krytém místě, v domech, autech, autobusech nebo
hospůdkách, při zavřených oknech jsou bezpečné i kabiny lanovek a obytné
přívěsy, i letadla a kryté lodě.
 Najděte vysoký objekt (alespoň 15 m) a ukryjte se v jeho bezpečné zóně (u
středu odvěsny myšleného pravoúhlého trojúhelníka), nepřibliţujte se také
k dalším předmětům na méně neţ 2 m, ke stojícím osobám pak na 3 m.

 Sedět na suché podloţce (například batohu) je příjemné, izoluje vás to i od krokového napětí i kdyţ to

není ţivotu příliš nebezpečné, ale před přímým zásahem blesku vás to nechrání!!!
 U velmi vysokých objektů (skály) si najděte místo v bezpečné zóně pouze do 30 metrů a v ní se

nepřibliţujte do vzdálenosti pod 2 metry k předmětům menším neţ 4 metry (balvany, stromky).
 Neukrývejte se v jeskyni, pod převisem tam kde ke stropu či ke stěnám je menší vzdálenost neţ 2 metry, a



















to i k zadní stěně, nezdrţujte se ani tam kde je ve skále patrná rudná ţíla, spára, trhlina nebo kudy
prosakuje voda, nepřibliţujte se také k ústí jeskyně na méně neţ 1,5 metru.
Pokud jste v otevřeném terénu najděte si a skrčte se v nějaké větší prohlubni, ruce a nohy mějte u sebe a
dodrţujte vzdálenost větší neţ dva metry od jejích okrajů, vhodné je se také ukrýt v suti ze které
nevyčníváme.
Po zásahu blesku do země se výboj šíří dál cestou nejmenšího elektrického odporu – většinou tedy po
vlhkém povrchu a některá přerušení v cestě přeskakuje (trhliny, výmoly a převisy). Nesmíte být v těchto
místech, abyste neutvořili tzv. zkratový můstek. Toto nebezpečí je také ve vchodech chat, bivakových
budek, jeskyň a u otevřených oken jakýchkoliv budov.
Nezůstávejte ve skupině, nedrţte se za ruce a je-li to moţné vzdalte se na 3 metry od sebe.
Ve skalách je nebezpečí zasaţení bleskem větší neţ na sněhu nebo ledu (ledovce).
V horách ihned opusťte vrcholy a hřebeny (i ploché a nevýrazné) nejlépe na odvrácenou stranu od
bouřky, nezdrţujte se ani v travnatých pánvích, sníţeninách pod sedly (protoţe jde zde spodní voda).
Pryč od ocelových lan, ţebříků, vleků, lanovek, zábradlí, nevstupujte do ţlebů (zde hrozí i padající
kameny a přívaly vody) a ve volném terénu bez úkrytu si sedněte, klekněte, dřepněte nebo i lehněte a
nepokračujte dále v chůzi.
Blesk vás můţe zasáhnout i z bouřky pod vámi v údolí, nebo můţe udeřit vodorovně do svahu, skalní
stěny – blesk tak mnohdy udeří zcela nečekaně a bez varovných příznaků.
V lese se ukryjte v hustém a niţším porostu, vyhýbejte se i tam vysokým stromům zvláště rostoucím
ojediněle, nezdrţujte se u potoků a také na prameništích (podmáčené půdy), osamělých (i nízkých)
stromů (nezáleţí na druhu), předmětů (kupka sena, balvan) – mohou být totiţ velmi nebezpečné.
Ihned po úderu blesku v okolí máte čas asi 3 sekundy na nutnou změnu místa v bezpečné době.
Zůstaňte v bezpečném úkrytu dokud bouřka není vzdálena alespoň 10 km(!) tj. 30 sekund trvající interval
mezi bleskem a zahřměním, (rychlost šíření zvuku ve vzduchu je asi 330 m/s).
Pokud jste svědky zásahu člověka bleskem, ihned zkontrolujte postiţenému tep i dýchání a začněte také
ihned s kardiopulmonální resuscitací prováděnou aţ do příchodu odborné pomoci. Popáleniny a další
lehčí zranění se ošetřují aţ následně.
Za bouřky nepouţívejte síťové elektrické spotřebiče, telefony a to ani mobilní, nepouţívejte radiostanice
a uzemněte svody od antén, zatáhněte výsuvné antény a v kempu také odpojte přípojku elektrického
proudu, v budovách lze doporučit vypnutí všech jističů.
Zdroj: http://www.zachranny-kruh.cz

Ohlédnutí za dětským dnem
V sobotu 4. června 2011 se
od 14 hodin konal u kaple dětský
den v duchu rekordů. Na děti čekaly
různé soutěţe, kde se zapisovaly
jejich výsledky na kartičky a nakonec byly ohodnoceny balíčky. Před
zakončením dětského dne byla podpisová akce hokejistů a nakonec byla
provedena členy SDH Vstiš a SDH
Dobřany pěnová párty. Na tomto dni
bylo přítomno 135 dětí které soutěţily a pak ještě několik dětí, které se
soutěţí nezúčastnily.

Tato akce měla velký ohlas jak u dětí tak i u dospělých. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Bohumile
Procákové a jejímu realizačnímu týmu za pěkné proţití sobotního odpoledne s dětmi. Celý den bylo navíc
nádherné počasí. Všichni si musíme uvědomit, ţe příprava akce aby všechno klaplo, je velmi náročná. A
akce, které se ve Vstiši pořádají pro děti, uţ mají ohlas nejen ve Vstiši a okolí, ale i ve vzdálenějších obcích a
městech. Za tuto akci proto ještě jednou patří poděkování organizátorům i všem sponzorům.
Jiří Duchek

Hasiči informují
V sobotu dne 25.6.2011 se náš sbor účastnil oslav 120. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů obce Chlumčany. Oslavy se
konaly od 12.00 hod, kdy vyšel průvod z náměstí na hřbitov uctít
památku zakladatelům SDH. Poté pokračoval průvod vysvětit nový
prapor, kterému poţehnal farář. Od kaple se pokračovalo průvodem po Chlumčanech. Na
náměstí se přidala i mobilní technika, kde byla i naše
Avie 30 DA-L-1-Z. Průvod
byl zakončen na hrázi poţární soutěţí, které se zúčastnilo cekem 16 druţstev – z toho devět muţských, dvě ţenská a
pět dětských. Naši muţi skončili pátí a děti byly třetí. Děti si přivezly ze soutěţe svůj první pohár a měly zněj velkou radost. Doufáme,
ţe jim nadšení a píle vydrţí i do dalších soutěţí. Další se koná 2.7.
2011 od 13.00 hodin ve Vstiši.
Jiří Duchek,velitel jednotky

Připomenutí akce
Jak jsme jiţ informovali v předchozích číslech, SDH Vstiš pořádá v sobotu 2. července 2011 od 13 hodin na
fotbalovém hřišti V. ročník Memoriálu Leonhardta Spillera. Občerstvení zajištěno.

Studánka
Studánka, která se vybudovala v roce 1974, byla ve špatném
stavu. Sousedé v blízkosti studánky – pan Michal Michalides a
Jaroslav Frondl se proto rozhodli, ţe studánku vyčistí a provedou
celkovou rekonstrukci, tak aby nadále slouţila všem našim občanům.
Text: Václav Voller, Foto: Josef Príhoda

Letní vstišské promítání
Na přelom července a srpna připravujeme:
Na programu ještě pracujeme a tušíme, ţe uvidíte:
 Expedice Off Road 2011 Rumunsko s komentářem přímého účastníka Lukáše Jindry.
 Vyprávění o jachtařských závodech a pocitu, kdyţ vám vítr napne plachtu a plachta popoţene jachtu
doprovázené záběry ze závodů.
 Filmy o potápění.
 Filmová překvapení.
Promítat se bude u kaple, moţná i na hřišti. Den páteční nebo sobotní a čas večerní. Vstup zdarma.
Přesnější údaje vylepíme a rozešleme tichou poštou. Stačí mít našpicované uši a něco zaručeného se Vám
určitě dostane.
Zdeněk Zajíc

Dění v kapli
Babo raď …
Nové zastupitelstvo obce se na začátku svého
působení sobě zavázalo, ţe tak pěknou budovu,
jakou je kaple, nenechá stát osamocenou a bez
lidí. Měli jsme v plánu dělat v těchto prostorách
co nejvíce akcí, aby kaple oţila. Výstavy uţ
mají dobrý ohlas. Vánoční koncert také nezůstává bez povšimnutí občanů. A tak jsme si říkali,
ţe by se mohlo v kapli zorganizovat koncertů a
dalších akcí více. Zvolili jsme spolu s ředitelem
ZUŠ J. S. Bacha z Dobřan podle mého repertoár
přijatelný pro široký okruh posluchačů. Snad
špatným výběrem času či dne se ale stalo, ţe na
koncert do kaple přišlo celých deset!!! našich
obyvatel (nepočítaje fotografa a organizátory).
A tak „BABO RAĎ !“
Byli bychom rádi, kdyby Vaše návrhy, připomínky a přání dorazily aţ k nám, abychom vám příště padli do noty. Jen doufám, ţe vás neodradilo
vstupné.

První zářijový víkend bude patřit naší pouti a tím i tradiční výstavě
v kapli. Tentokrát bychom chtěli oslovit všechny šikovné lidičky,
kteří - ať uţ pro radost sobě či jiným - vyrábějí cokoli z čehokoli.
Věříme, ţe výstava nazvaná „Šikovnost a um našich občanů“ překvapí nejen místní obyvatele, ale i pouťové návštěvníky. Zájemci o
vystavování se mohou přihlásit na OÚ do 17. srpna 2011.
M.Beštová

Skromné řady místních posluchačů rozšířily i dvě vlaštovky s potomky.

Sportovní zpravodajství
Nohejbal
V sobotu 25.6.2011 se ve Vstiši uskutečnil turnaj v nohejbale. Hlavními pořadateli byli pánové Petr Bílek, Roman Krejčí a
Petr Kuda. Klání se zúčastnilo celkem 13
týmů. Vítězem se nakonec stalo muţstvo
LPL Plzeň. Úspěšná akce byla zakončena
večerní zábavou, na níţ zahrála skupina
Extra Band.
Foto i text: J.Príhoda

Fotbal – „A“ mužstvo
Vstiš : Radkovice B
5:1 (3:0)
Střelci: Švec Petr, Malý, Zachariáš
Jednoznačná záleţitost domácích, střelecky se prosadil zejména Péťa Švec.
Hradec B : Vstiš
2:1 (1:1)
Střelec: Příhoda
Nezaslouţená prohra hostů, kdy ze stavu 1:1 rozhodčí neuznal Šípův gól.
Vstiš : Zdemyslice
8:1 (4:0)
Střelci: Malý (4), Vodička (3), Švec P. (1)
Jednoznačná záleţitost domácích, kdy podali nejlepší výkon sezóny.
Muţstvo Vstiše celkově skončilo na 7. místě ze 13 s celkově 33 body a skóre 49:48.

Stará Garda
Luţanské tulipány povadly
Lužany : Vstiš 1:4 (1:4)
Střelci: Rada, Bílek
Nejlepší výkon vstišské Staré Gardy za sezónu. Zápas se odehrával velmi slušně, bez
karet.
Ve Vstiši řádili Klatovští Dragouni
Vstiš : Klatovy 0:12 (0:4)
Velmi mladý tým hostů si s domácími pohrál jako kočka s myší.
Chotěšovský klášter nájezdu vstišských odolal
Chotěšov : Vstiš 7:3 (2:0)
Střelci: Dobrý, Dolanský, Petrţelka.
Další omlazený tým soupeře, na který muţstvo Vstiše nestačilo. Za hosty jiţ nastoupil jiţ uzdravený Pepa Dolanský
Po jarní části fotbalové sezóny starých gard skončilo muţstvo Vstiše na 11. místě ze 17 moţných s 10 body a skóre
22:45. Soutěţ pokračuje 11. kolem dne 26.8. v 18 hodin v domácím prostředí proti muţstvu Stoda.
J.Kraus

Důležité upozornění
Oznamujeme, ţe Centrum volného času přerušuje provoz po dobu letních prázdnin (tedy od 30.6. do 2.9.). Opět otevřeno bude od pondělí 5.září. Přejeme všem krásné počasí, prázdniny i dovolenou bez karambolů a novém školním roce
nashledanou.
M. Kydlíčková

Co s ním?
Obecní zastupitelstvo projednávalo opravu desky na pomníku, který stojí na návsi vedle kaple. Nebylo by
nic jednoduššího, neţ nechat zhotovit obdobnou destičku a připevnit jí na pomník, kdyby ..... , kdyby osud
místního monumentu nebyl tak problematický a rozporuplný. Pokud budeme vycházet čistě z historického
hlediska, nakupí se tolik protichůdných názorů, ţe by snad bylo lepší stávající pomník odstranit. Jistě, ţe
tohle nemyslím váţně, ale jako člověk trochu znalý místní historie, nedokáţu říci, co by mohlo být jednoznačně správné.
Pomník byl postaven na podzim v roce 1938 z rozhodnutí místního
německého zastupitelstva jako upomínka na padlé v 1. světové válce.
Všichni ale věděli, ţe zdůvodnění je zástupné a hlavní důvod je přihlášení
se k němectví a ztotoţnění se s událostmi tohoto roku.
Po válce se v roce 1946 projednával nový, jiţ zcela český národní
výbor, otázku německých symbolů v obci a oslavu návratu českého obyvatelstva do obce. Rozhodl o odstranění německých nápisů na pomníku a
nahradit je českým nápisem o znovuosídlení obce českým obyvatelstvem
po 260 letech. Z nedostatečné znalosti historie obce bylo uvedeno číslo,
které neodpovídá skutečnosti. Dnes je známo a zcela prokázáno, ţe ještě v
1. polovině 18. století převaţoval ve vesnicích chotěšovského panství český ţivel nad německým. Od roku 1880 přicházely do obce rodiny českých
horníků a vytvořily v obci čtvrtinovou menšinu.
Po roce 1948 byla na pomník instalována pěticípá rudá hvězda, jako
symbolické zvýraznění přátelství se Sovětským svazem. Tohle naprosto
nedomyšlené rozhodnutí působilo spíše komicky.
Je zřejmé, ţe je nutné pečlivě zváţit, jakým symbolem bude pomník pro dnešní a budoucí generaci občanů obce. Tady je kaţdá rada dobrá, která ale bude tou nejlepší?
- reol -

Ohlédnutí – dovolená s cvičením
Své kouzlo má dovolená s dětmi, jiné kouzlo má dovolená s manţelem či přítelem a úplně jiné kouzlo má
dovolená pouze v dámské společnosti.
Třetí týden v červnu se vydaly ţeny z Chlumčan,
Dobřan, Vstiše a okolí uţít si aktivní dovolenou se cvičením.Tentokrát jsme jely do Chorvatska na ostrov Korčula.
Počasí nám přálo a teploty vystupovaly ke 35 stupňům. Stravování bylo formou polopenze, a tak jsme se věnovaly jenom
sobě.
Cvičily
jsme
kaţdé ráno a
večer
na
zpevněném povrchu poblíţ moře. Byly jsme výborná parta,
pořádaly jsme výlet do Dubrovníku a na přilehlé ostrovy,
chodily na diskotéku a uţívaly si to po svém.Věřím, ţe se
všem zúčastněným děvčatům dovolená líbila a budeme se
těšit na další.
Baštařová Majka

Kam s ním?
Jan Neruda: Kam s ním?
Byl čtenář uţ někdy ráno na ulici? Já nechci čtenáře urazit, já vím, ţe čtenář je nóbl a nemá zapotřebí, aby vstával před devátou - no
ale náhoda! A kdyţ tedy náhoda ho vyvedla někdy z domu dřív, zajisté ţe sobě při známém svém bystrozraku povšimnul, ţe na ulici
jsou nejen lidé, nýbrţ i věci, jichţ tu jindy nevídáme. Jakoţ také při známé jeho duchaplnosti není pochyby, ţe v těch lidech a
věcech, hlavně ale o těch věcech pak přemítal. Někde u domu stojí starý dţbán. Někde na pokraji chodníku zdrátovaná bandaska.
Někde uprostřed ulice leţí pekáč. Jak tam přišly ty věci? Vyšly si za noci z nestřeţených polic a netrefily pak domů, kdyţ se
rozbřesklo ráno? Ztratily nějakou náhodou, při ranním nakupování, svou kuchařku a čekají teď zde jako dobře vycvičený pes, který
osamotněv usedne třeba doprostřed cesty a ohlíţí se, aţ si ho pán zase najde? - Nuţ dobře. Teď se mluví o choleře a o přípravách na
ni - prosím čtenáře aby mne nevyrušoval, aby se neptal, jak ţe to souvisí spolu - jen ať mne nechá klidně psát a psát, na konec se
přece jen uvidí zase, ţe nemluvím tak příliš hloupě. Tedy: mluví se o choleře. Co prý člověk má všechno dělat, aby jí zabráni .
Především: čistota bytu je prý půl zdraví. Desinfekce vzduchu je prý také půl zdraví. Zdravé maso hovězí, telecí a vepřové je prý
rovněţ půl zdraví. Summa summarum, kdyţ sedá na všechny předpisy řádně pozor, je prý člověk v době cholery 2 1/2krát zdravější,
neţli je vlastně zapotřebí. Proč bych ale nedal na všechny předpisy úpěnlivě pozor, kdyţ jsou a) k mému zdraví, b) kdyţ plnění
předpisů ouředních člověka zároveň plní rozkoší nevýslovnou!?
Jakmile jsem si tedy na nejbliţším nároţí přečetl dotyčné magistrátní nařízení, přerušil jsem ihned procházku svoji a vrátl ses domů.
No já myslím, čisto je tu dost! Podlaha a nářadí je pod stálým a pečlivým dozorem mé Anče. Knihy jsou sice jen pod dozorem mý m
vlastním, ale domnívám se, ţe trochu prachu jim ani neškodí - vţdyť vypadají sice tak okázale, tak chlubně a hloupě! A ostatek - hm,
ostatek uţ vlastně ţádný není. Leda teď loţe - co pak by ale mohlo být ve světě čistějšího, neţ mládenecké loţe!
Polštáře jako dvě labutě. Pokrývka jako plášť lilie. Poslámka jako sníh. Ţíněnky jako buchtičky. Slamník - slamník "Ančo!"
"Račte?"
"Kdy pak jsem si dal naposled přecpat svůj slamník?"
"To já nevím - co jsem tady, ne. - uţ musí být samá řezanka."
Anča je u mne šest let. Vzpomínám zpátky, aţ za těch šest let - marné vzpomínání!
Koupil jsem ten slamník, vycpaný a prošitý, ještě za dob růţového svého mládí "Ančo!"
"Račte?"
"Tadyhle máte 75 krejcarů - dojdete ihned k senaři pro tři otepě slámy - ihned, povídám!"
Anča letí. Anča přivlíkne tři otepě slámy. Chytne slamník, vypáře prošívání, rozpáře švy, zamuchlá uvnitř slamou.
"Ale kam pak dáme tu slámu starou!?"
Přece je jen rozum ţenský bystřejší neţ náš! Na to bych nepřipad ještě dlouho! Ano, vţdyť neţli cpeme na novo, musíme dřív vyndat
slámu starou a - kam s ní? Vyhodils ji okny, někomu na hlavu?
"Kam pak se dává taková sláma stará?"
"To já nevím!"
"Hm," povídám najednou, "zde tumáte peníz, jenţ je šesták. Jděte tamhle do toho vysokého domu. Tam mají jámu na smetí - dejte
domovníkovi ten peníz šesták a on vám dovolí, abyste do jámy vysypala slamník." Vţdyť on rozum muţský také není zrovna k
zahození! Šla a přišla. Ţe prý domovník nechce. Ţe prý tam do jámy házejí sluţky také horký popel a sláma by se mohla vzchyti t. A
jáma by prý také byla brzy plna a sedlák si teď pro smetí nepřijede, aţ v zimě, teď prý má doma dost co dělat.
"Tak co?"
"Já nevím!"
"Ale, ale!" volám po chvíli - mozek muţský je obdivuhodně plodný! - "zejtra je středa, obecní vůz přijede pro smetí! Vezmete ten
peníz šesták, dáte polovinu smetaři, který zvoní, polovinu kočímu, a vysypou vám to sami na vůz.
"Dobře, ale na čempak račte dnes tedy spát? Slamník uţ nemohu dát do postele, je rozpárán, sláma by propadala skrz prkýnka - "
"Arci - no ale - budu spát tedy na zemi! Rozloţíme postranní, dlouhý ten polštář tamhle z pohovky na zem, pěkně na něj usteleme - a
budu spát jako kníţe - to bude feš!"
Také jsem spal jako kníţe. A hned ráno vynesla Anča slamník na chodbu přede dveře, a čekali jsme. Zvoník přišel a já se honem
vyloţil z okna, abych byl procedury svědkem. Vůz přihrčel, Anča se vyhrnula se slamníkem před dům. "A kdyby mi dávali zlatku, já
jim to na vůz nevezmu -já nesmím, mám zákaz!" zvolal kočí a prásk do koní. Anča táhla slamník zase domů.
"To je uţ hloupé!" povídám.
"Je to hloupé," potvrzovala Anča.
"Tak přece se k něčemu mějte - pro pána boha! - zeptejte se někde, co dělají lidé jiní!"
Anča letí. Asi za hodinu zase přiletí. "Ţe prý nejlíp to spálit v kamnech."
"Inu ovšem - ţe nás to nenapadlo! Tedy palte! A víte co? Jděte se po domě trochu poptat, nebudou-li někde péct buchty a nepřejou-li
si pořádně podpálit troubu? Nebo propláknout pec - rozumíte?"
Anča letí uţ zase. A pak vyřizuje, ţe prý nikde nebudou péct buchty, a nikde ţe si nepřejou propláknout pec. Ona ale ţe uţ musí teď
do trhu a hrát si s tím spalováním ţe prý nemůţe také, aţ tedy večer. Ţe prý aby člověk pak pořád při tom seděl. - Nu dobře! Nadešel
večer a odbyla se večeře. Anča začla tahat slámu, dělat věchty a strkat je do pece. Já jsem si zasedl do pokoje k psacímu stolku a
naslouchal, jak to z kuchyně do komínu pěkně táhno a hučí. Kouřil jsem spokojeně virţinku svoji - já tenhle hukot v komíně mám
náramně rád!
Náhlý hřmot před domem. Lidské hlasy venku, zvonění pak na dům. Vyskočím a naslouchám do chodby, co ţe se děje. Ţe prý u nás
z komínu lítá oheň a lítá aţ na třetí střechu.
"Pro pána boha, Ančo - přestaňte pálit! Honem s tím slamníkem někam do pokoje, a přijdou-li na nás, tvařte se, jako byste nevěděla
ani muku. Jsou kamna rozpálena?"
"I toto - od těch pár věchtů - studena jsou skoro!"

Nepřišli - zaplať pánbůh! Oheň přestal po střechách lítat a lidé na ulici se po nějaké hodince rozešli.
Bafal jsem mrzutě do stropu. A hodně mrzut ulehl jsem pak zase na zem.
Ovšem následující jitro mne zase osvěţilo. Vyšel jsem si ihned ven abych pátral. Ptal jsem se policejního stráţníka. Ptal veř ejného
posluhy. Ptal se všech svých paniček známých.
Stráţník salutoval: "To já nevím." Posluha nadzdvihnul čepici:"Prosím, to nevím." Paničky řekly jedna jako druhá: "Ano, s takovými
věcmi je to těţká věc!"
"Holka, holka," povídám Anče zase doma,"to bude potíţ! - Ale co naplat, takhle to nenecháme přece! Umíte kornouty dělat - ne? No
ja vás naučím, pojďte!" A kdyţ jich byla uţ tak hromádka pěkná, nacpal jsem jich něco do kapes, šel zas na procházku a trousil
kornouty, kudy jsem chodil. Téhoţ dne byl jsem na procházce ještě šestkrát. Následujícího dne pak dvanáctkrát.
Prováděl jsem to tak po čtyry dny, a pak se ukázalo, ţe jsme ze slamníku vyprázdnili zrovna jen malý cípek. A počítal jsem, ţe bych
byl musil asi sedm měsíců takhle chodit.
Zajisté nepotřebuji říci, ţe jsem uţ stonal. Na nic jiného jsem uţ nemyslil. V hlavě jsem měl uţ jenom slámu, a před očima také
slámu. Tamhle v tom koutě pokoje stály tři snopy, tamhle v tom koutě nebohý můj slamník, a tamhle zas z pohovky ten polštář
dlouhý - kam - kam obrátit oči!? A kdyţ jsem v noci ulehal na zem, klel jsem a huboval, ţe to bylo věru aţ hanba. Nespal jsem
téměř, vstával jsem ráno uţ před slunce východem a utekl hned zas na procházku. A při jedné té procházce se tedy stalo, ţe jsem
sobě všimnul na ulici pravě oněch dţbánů, bandasek a pekáčů, jichţ sobě bystrozraký čtenář všimnul ovšem hned na počátku tohoto
článku.
S těmi dţbány, bandaskami a pekáči má se to ale takhle: Kaţdý Praţan smí mít nějaký dţbán, po případě bandasku, a také pekáč - v
to není závady a na to není trestu. A ono se stane, ţe dţbán např. se rozbije - a teď to začne! Kam s ním!? Vyhodíš-li jej na dvůr,
přinutí tě domovník, abys si jej vzal hezky zase zpátky. Vyhodíš-li jej na ulici, sebere tě stráţník. Vyhodíš-li jej smetařovi na vůz,
smetař ti jej shodí. Nevezme ho ani za nejlepší diškreci, má přísný zákaz - Dobrá. Vezmeš tedy dţbán v noci, vyjdeš na ulici a
postavíš jej nepozorován - no kamkoli. A následujícího dne sebere jej smetař pěkně z ulice, i bez diškrece, a je dobře.
Projela mne myšlenka hanebná! Jakpak kdybychom tedy já a Anča chytli v noci slamník, donesli jej tamhle za roh a slámu vysypali!?
Myšlenka rozhodně nepěkná - nepořádná - protizákonní - ale přiznám se: mně se líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným!
Arci - já mám malér. Najednou bůh ví odkud, bude tu stát patrola. Bude chtít abych tu slámu zase sebral. Já se budu bránit, spáchám
naposled nějaký mluvený zločin, seberou mne, odvedou - pojednou bude po mé dosavadní bezouhonnnosti občanské - ale to uţ je
všechno jedno - já - "Milostpane - milostpane" - vrazila pojednou Anča do pokoje - "já uţ vím, kam s tou slamou! Mlíkařka - tak
která tamhle s vozíkem stává - béře prý ji ráda, potřebuje stlaní doma pro chlív! Zítra jí to dáme!" "Je to ale jisté?" "Jisté."
Co mám říci ještě dále!? Spal jsem tu noc dobře. A následujícího jitra nesli jsme tedy já a Anča slamník k mlíkařce, kdyţ se byla
Anča ovšem ještě dřív pozeptala, zdali dárek náš vskutku také přijme.
Byl to okamţik krásný! Kdyţ nám mlíkařka podávala prázdný pytel zase zpátky, byl jsem překonán dojmem, políbil jsem jí ruku,
obejmul vřele její kobylu a kráčel pak se zaroseným zrakem domů.
A doma jsme chytli čerstvou slámu a cpali tedy znova. A kdyţ byl slamník zase uţ plný, chytl jsem Anču, začal hvízdat "Na tý louce
zelený" a točili jsem spolu kolem slamníku sousedskou, aţ se nám zatočila hlava.
To je ta celá historie, tak jak se stala a jak ji povídám. Je pěkná a časová; jsem s ní spokojen, končím.

Moţná vás napadne, proč v našem Zpravodaji uveřejňujeme více neţ sto let starý Nerudův
fejeton. Připadá mi ale i po těch letech velmi aktuální. Zejména v souvislosti s problémy,
které má naše obec s vyváţením kontejnerů slouţících pro svoz komunálního odpadu. Kontejnery jsou věčně plné a z velké části jsou zacpány věcmi, které do nich v ţádném případě
nepatří – zejména trávou a odpadem ze zahrádek. Je potom logické, ţe na to, co do kontejnerů patří, uţ pak místo nezbývá. A následky jsou jasné – nepořádek a vzájemné dohadování o
tom, kdo za to můţe. Není tedy od věci si znovu zopakovat, jak to tedy s odpady vlastně je.
Pojďme si tedy společně s Nerudou říci „kam s ním“.
Komunální odpad nebo také směsný odpad je podle legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob
(domácností) na území obce. Komunální odpad zahrnuje: tuhý komunální odpad, domovní odpad, objemný odpad apod.
Jedná se o odpad, který není separován, nebo ho jiţ dále separovat nelze. Ke sběru komunálního odpadu slouţí speciální
nádoby (popelnice a kontejnery).
ODPADY, které je zakázáno odkládat do těchto nádob:

stavební suť

tekuté, toxické nebo ţhavé odpady

beton

cihla

autobaterie

pneumatiky a odřezky pryţe

plechovky od barev a motorových olejů

skelná vata

samozápalné odpady

výbušné a radioaktivní odpady












odpady v uzavřených nebo tlakových nádobách
odpady kontaminované ropnými látkami
televize, obrazovky, počítače
ledničky
pračky
koupelnové vany
kusový odpad
elektromateriál
uhynulá zvířata
tráva, keře

Kam tedy patří jaký odpad?
 Do kontejnerů na papír je u nás moţno vhazovat noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP,
20, 21 či 22.
 Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, pouţité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.
 Do kontejnerů na sklo je u nás moţno vhazovat nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72.
 Do kontejnerů na sklo nevhazujeme keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, ţárovky, zářivky a výbojky.
 Do kontejnerů na plasty je u nás moţno vhazovat stlačené PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE,
PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6.
 Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky
od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.) V některých městech je do kontejnerů na plasty moţné vhazovat i nápojové kartony, coţ je na popelnici náleţitě poznamenáno.
 Pro sběr nápojových kartonů slouţí speciálně upravené popelnice (v oranţové barvě), nebo se v některých obcí
sbírají společně s plasty. Je to závislé na zavedeném sběrovém systému a moţnostech recyklace. Pokud se sbírají s plasty je popelnice označena oranţovou nálepkou "Nápojové kartony"
 Do bioodpadu patří např. zbytky ovoce, zeleniny, slupky , čajový a kávový odpad; odpad ze zahrady - tráva,
listí, větve a uvadlé květiny.
Sběrný dvůr
Sběrný (recyklační) dvůr je místo, kam se odevzdávají odpady, které se nevejdou do běţných kontejnerů. V kaţdém
dvoře je správce, který vám poradí, do kterého kontejneru můţete odloţit odpady, které jste přinesli.
Co můžeme odnést do sběrného dvora?
 kovy: ţelezný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.
 kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky atd.!!!
Do kompostu nepatří: maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá
zvířata.
 objemné odpady: starý nábytek (křesla, ţidle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
 elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
 stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
 nebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky, mrazničky,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Sběrný dvůr v Dobřanech je umístěn ve Vančurově ulici (blízko zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů) a občané Vstiše sem mohou bezplatně vyváţet odpad (stačí předloţit potvrzení o zaplacení poplatku za komunální odpad, který jste
dostali při placení popelnic). V provozu je kaţdé pondělí od 14 do 18 hodin a dále ve středu, pátek a v neděli (vţdy od 9
do 13 a od 14 do 18 hodin).

Pozvánka na otevření koupaliště „Biotop Kotynka“
Ve čtvrtek 30. června 2011 od 16 hodin proběhne v Dobřanech (naproti
areálu Psychiatrické léčebny) slavnostní otevření největšího přírodního koupacího biotopu v České republice. V tento den bude areál zdarma otevřen pro
veřejnost, plánován je i bohatý kulturní program. Všichni jste srdečně zváni
(plavky sebou). Vlastní provoz koupaliště bude zahájen v první prázdninový
den v 9 hodin (o prázdninách otevřeno denně od 9 do 20 hodin).

Pozvánka na letní slavnost na Křížovém vrchu
Kdy: 5.7.2011 od 14:00
Kde: Rozhledna na Kříţovém vrchu
Pořadatel akce: Město Stod ve spolupráci s Mikroregionem Radbuza.
Čeká na nás klidné odpoledne zpříjemněné muzikou kapely Country Záchwatt,
dětskými atrakcemi a spoustou dobrého občerstvení. V průběhu odpoledne se
bude prezentovat další etapa komunitního plánování sociálních sluţeb a také se
dozvíme o vzniku Místní akční skupiny. V podvečer bude zapálena tradiční vatra, která připomene výročí upálení Mistra jana Husa .
Přijďte, akce se bude konat za kaţdého počasí.

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá ţivotní jubilea tito naši spoluobčané:
 Marie Beštová
 Anna Havlíčková
 Jaroslav Kleisner
 Antonín Frömmel
 Jaroslav Drudík

Z dění v obci obrazem
Obec se i letos přihlásila do soutěţe „Vesnice roku“.
V pátek 27. května Vstiš navštívila komise, která bude
rozhodovat o našem umístění. O výsledcích soutěţe vás
budeme informovat.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. srpna 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.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová, Jozef Príhoda
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

