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Pár slov úvodem
Jaro pomalu předává svou vládu létu, teploty se občas šplhají k tropickým hodnotám a ve vzduchu už visí
vidina prázdnin a letních radovánek. Také cyklisti se začínají na našich silnicích objevovat čím dál tím častěji. Kolo k letním měsícům zkrátka patří. Ti, kdo tento sport provozují, by si ale měli být neustále vědomi
toho, že usednutím na kolo se z nich stávají účastníci silničního provozu a musí se podle toho chovat. Domnívat se, že pro cyklisty značky ani předpisy neplatí, je hodně velký omyl, který může být někdy velmi
draze zaplacen.
Ráda bych se s Vámi nyní podělila o malý zážitek. Jela jsem jedno květnové odpoledne autem ze
Vstiše do Dobřan. Z nepřehledné zatáčky (díky vysoké trávě je na některých místech opravdu špatný rozhled) se proti mně najednou vyřítily čtyři děti na kolech. Všem mohlo být tak nanejvýš 12 let. Ani jedno
z dětí nemělo helmu, jely roztaženě přes celou šířku vozovky, jeden chlapec předváděl jízdu bez držení a při
spatření auta je ani nenapadlo se stáhnout ke kraji. Byla jsem nucena zastavit a počkat, až přejedou. Riskovat, že mi některé z dětí upadne pod kola, se mi rozhodně nechtělo. Díky tomu, že jsem jela pomalu, se naštěstí nic nestalo. Nechci ale domýšlet, co se mohlo přihodit, kdyby místo mne seděl v autě milovník rychlé
jízdy, který příliš nebere v potaz stav silnice a nestihl zabrzdit včas. Minulý týden jsem zase přímo na návsi
narazila na skupinu vstišské omladiny, která přímo uprostřed vozovky bez jakéhokoliv rozhlížení provozovala akrobatické kousky na kolech. Rovněž celkem riskantní zábava. A o tom, že často večer potkávám neosvětlené cyklisty asi není třeba ani mluvit. Domnívám se proto, že je nutné si znovu připomenout zásady
bezpečné jízdy na bicyklu. Zákon praví následující:











Cyklista je dle zákona chápán jako řidič nemotorového vozidla.
Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba, která by vzhledem k věku či sníženým duševním či tělesným schopnostem mohla ohrozit bezpečnost silničního provozu.
Řidič nesmí požít bezprostředně před jízdou nebo během jízdy alkohol ani jiné návykové látky, nesmí řídit,
pokud je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. (Kolo tedy není vhodný dopravní prostředek na cestu do
hospody!!!)
Při jízdě na jízdním kole je zakázáno kouřit
Znamení o změně směru jízdy se dává upažením.
Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen
pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i kolobežka.
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou, jízda vedle sebe je zakázána.
Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným
směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je
vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí
cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.














Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce
a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen
užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce muže cyklista užít
pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a
cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty muže užít i osoba pohybující se na lyžích
nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly silničního provozu a světelnými signály.
Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti
jízdy.
Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního
předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. (Helma je ale velmi vhodná pro všechny cyklisty.)
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole
jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa
nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky
provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a
zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a
souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným
spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

Možná jste teď trochu zaskočeni tím, kolik těch pravidel a předpisů, které cyklista musí dodržovat je,
ale když se nad tím zamyslíte trochu do hloubky, svůj smysl a logiku to jistě má. Každý rok totiž na silnicích
zahyne mnoho cyklistů, často i dětí. A úplně zbytečně. Stačí jen víc dodržovat pravidla. Není to samoúčelná
buzerace, jde o životy zdraví nás všech. A i kdyby nedošlo k nejhoršímu, každý den strávený v nemocnici je
závažným zásahem do života. Buďme proto k sobě vzájemně ohleduplní a přejme si bezpečnější silnice pro
nás všechny.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 16.5.2011
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
68.b) zápisy finančního výboru za období 11/2010 – 4/2011
80. možnost spolupráce se společností ADP Group, s.r.o. ohledně poradenské činnosti při získání dotace na
kanalizaci a ohledně provedení výběrového řízení
84.b) dotaz p. Príhody ohledně činnosti na černé skládce
ZO schvaluje:
69. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003914/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín k pozemku p.č. 2008/22 na akci „Vstiš, Valenta, pp. 888/2 – NN IV-12-0003914
70. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. UZSVM/P/20872/2010HMSU s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Mikroregionem Radbuza k pozemku
p.č. 2005/1 díl 2 na akci „Čistá Radbuza II, Vstiš – kanalizace“
71. prodej pozemku p.č. 806/32 o výměře 1102 m2 Heleně a Pavlu Pechovým za cenu 60,- Kč/m2 včetně
jejího podpisu

72. prodej pozemku p.č. 806/33 o výměře 855 m2 Ivaně a Josefu Dolejšovým za cenu 60,- Kč/m2 včetně
jejího podpisu
73. prodej pozemků p.č. PK 792 díl 2 – část i o výměře 48 m2, část c o výměře 190 m2, část p o výměře 30
m2, část o o výměře 286 m2, část q o výměře 18 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 204 m2, p.č. GP 802 část b1 o výměře 1 m2, část z o výměře 4
m2, část w o výměře 1464 m2, část u o výměře 87 m2, část v o výměře 249 m2, p.č. GP 803 část t o výměře
95 m2, p.č. GP 804 část s o výměře 219 m2 a část r o výměře51 m2 Štěpánce a Liboru Opltovým za cenu
60,- Kč/m2 včetně jejího podpisu
81. uzavření a podpis dohody o uznání dluhu a jeho splacení s dotčenými dlužníky na základě půjčky poskytnuté fyzické osobě v minulých letech
82. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vymalování KD s Václavem Říhou, lakýrnické práce, Dobřany dle
předložené nabídky v částce 39226,- Kč + cena 1350,- Kč/den za pojízdné lešení dle počtu dnů skutečného
použití
ZO ukládá:
40. požádat o podrobnější výklad pojmu „v dobré víře“ a vytypování konkrétních
míst pro zjištění správné výměry pozemků
83. svolání mimořádného zasedání ZO dne 30.5.2011 od 18 hodin s bodem Přístavba
požární zbrojnice
84.a) obhlídku a předložení návrhu na opravu rozbité pamětní desky u pomníku padlých

Pozvánka
Okresní hospodářská komora Plzeň-jih pořádá:

Setkání starostů okresu Plzeň-jih
Vážená paní,
Vážený pane,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Setkání starostů měst a obcí okresu Plzeň-jih s místními podnikateli a
občany, které se koná:
24. června 2011 v pátek od 14:00 hod v Kulturním zařízení KÁČKO, Sokolovská 1011, 334 41 Dobřany.
Program:
1. Zahájení – slovo předsedy OHK Plzeň-jih
2. Slovo senátorky paní Dagmar Terelmešové
3. Představení zástupců měst a obcí okresu Plzeň-jih s krátkou prezentací
4. Seznámení s podmínkami podnikání a problematikou jeho dalšího rozvoje
v jednotlivých částech okresu PJ
5. Spolupráce OHK Plzeň-jih s reprezentanty městských a obecních samospráv
6. Diskuze
Po skončení oficiální části programu bude účastníkům promítnut zdarma film v 3D
projekci.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Uţ se pomalu blíţí letní prázdniny
Už se opět blíží konec školního roku a s ním i kroužku „Keramika pro děti“. Oproti roku loňskému se na
keramice sešla méně početná skupinka malých výtvarníků. I proto jsme si mohli dovolit časově náročnější
výrobky. Samozřejmě že děti jsou stále zručnější, vždyť kroužek keramiky zde ve Vstiši běží už čtvrtým
rokem. Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu za finanční podporu, protože bez ní by museli rodiče sáhnout
hlouběji do kapsy. V tom horším případě by se keramika nekonala vůbec. A poděkování si zaslouží i děti –
Libuška, Majda, Karolína, Ivetka, Péťa, Honzík i Tomášek, za vzornou docházku i to, že jsou senzační a moc
šikovné. Určitě svými výrobky udělaly radost nejen rodičům. Doufám, že nám obecní úřad zachová přízeň i
nadále a my budeme mít příležitost se opět sejít po prázdninové přestávce v nadcházejícím školním roce.
A možná se k nám přidají i nějací nováčci. 
Monika Kydlíčková

Vítání občánků
Dne 14. května jsme slavnostně přivítali do života nejmladší obyvatele naší obce: Barboru Procházkovou,
Dominika Havlíčka, Štěpánku Opltovou, Agátu Kuthanovou a Jana Moutelíka. Své budoucí kamarády
přišly pozdravit i starší děti, které měly
připravený krátký kulturní program. Našim nejmenším spoluobčanům i jejich
rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví a
radosti.

Brigáda
Kdo hledá, většinou najde.
V minulém Zpravodaji jsme hledali kluky a holky na jarní úklid
veřejných prostor v naší obci. A našli šest statečných, kteří
v sobotu 7. května prošli obec křížem
krážem a sesbírali volně ložené odpadky z veřejných prostranství. Chatovou oblast jsme nechali chatařům.
Sbírání odpadků na zem spadlých není žádná povznášející činnost.
Cílem akce však bylo vydělat si peníze
na návštěvu Techmanie v Plzni. A to
se povedlo.
Očistná koupel v rybníce byla pouze pro otužilce
Jirku Duchka, Petra a Karolínu Maškových. Petr Mašek se modlí za zdar příští brigády, kdy budeme pomáhat sázet stromy.
Zdeněk Zajíc

Zpráva z ptačí říše
Vrcholí jaro a s ním i hnízdní sezóna ptáků. Mnohá ptačí mláďata jsou již vyvedena a
mnoho druhů zasedá na druhou snůšku. Víte, co dělat, když naleznete (zdánlivě) opuštěné ptačí mládě? Odpověď je jednoduchá - nechte jej tam kde je! Většinou vůbec
není opuštěné a rodiče jsou někde v okolí. Mnoho ptáků totiž vyvádí svá mláďata,
když ještě neumí pořádně létat a takové mládě pak může vypadat bezbranně a opuštěně. Podrobné rady co dělat s takovým ptáčetem nebo s nalezeným zraněným ptákem
naleznete například v infocentru na stránkách České společnosti ornitologické.
http://www.cso.cz/index.php?ID=843

Trocha poezie
Sluníčko
V úterý do Sluníčka chodíme si hrát,
moje mamka mě tam vodí,
se mnou puzzle skládá,
kostky staví, maluje a dovádí.

Děkujeme úřadu,
že se můžem ve Sluníčku smát,
vždy nechce se nám domů,
nechce se nám spát.

Na klouzačce do míčků
to mám hrozně ráda,
často tady čekávám
na dalšího kamaráda.

Prázdniny se blíží
a hračkám musíme sbohem dát.
Snad půjdeme si v září
do klubu zase hrát.

Hrajeme si v krámečku,
čteme knížky, vaříme,
v Centru volného času
dobře se bavíme.

Za všechny spokojené děti a rodiče
Samcovi

Nástrahy léta
Léto je samozřejmě spojeno se sluníčkem a vysokými teplotami - tím pádem hrozí i rizika s pobytem
venku spojená. Asi nejznámější jsou úžeh a úpal. Riziko, že se s nimi v následujících měsících potkáme, je
poměrně vysoké. Pojďme si o nich proto povědět něco víc. Postiženi bývají zejména malé děti, kojenci, staří
lidé, osoby s onemocněním srdce a oběhu a obézní jedinci (tuková vrstva je při vysoké okolní teplotě nežádoucí izolací zabraňující ztrátám tepla z organismu).
Úpal je reakce organismu na jakékoliv nadměrné tepelné působení. Výsledkem je přehřátí organismu
ze selhání jeho vlastní termoregulace. Nemusí být tedy nutně spojen jen s dlouhým sluněním. Příčiny mohou
být nadměrná tvorba tepla (porucha funkce štítné žlázy), nedostatek tekutin a solí k tvorbě potu, nedostatečný odvod tepla vlivem nepříznivých vnějších podmínek (teplota přes 35 stupňů, prostředí s nadměrnou vlhkostí, těsné pracovní prostory. Často se kombinuje hned několik faktorů dohromady. Úpal se projeví bolestí
hlavy, závratí, nevolností či zvracením, bývá zrychlené dýchání, zrychlený tep. Stav se může velmi rychle
zhoršovat do bezvědomí s křečemi až do šokového stavu. Je silně zvýšena tělesná teplota (nad 40 stupňů).
Úžeh je stav podráždění mozku a jeho blan přímým slunečním zářením. Většinou nevznikne sám o
sobě, ale většinou bývá spojený i s úpalem a příznaky jsou velmi podobné. Na rozdíl od úpalu mohou ale
přicházet příznaky s časovým zpožděním po sluneční expozici, například v noci po slunění. Může být opálení sluncem, nebo i spálená kůže, navíc je přítomno ztuhnutí šíje a podobné příznaky jako u zápalu mozkových blan.
Velmi často se v létě může objevit i mdloba z horka, která vzniká při působení zvýšené teploty většinou v kombinaci s delším stáním. Příčinou je nedostatečné prokrvení mozku při rozšíření cév z horka a současným ztrátám tekutin při pocení. Příznakem jsou nevolnost, malátnost, závrať až mdloba.
Je samozřejmé, že podobným stavům je lépe předcházet. Hlavním preventivním opatřením je dostatek tekutin, střídavé ochlazování (koupání, sprchování, zvlhčování kůže), pokrývka hlavy a zvlhčování vlasů
(jsou-li jaké) zvláště u dětí. Pokud už ale úžeh či úpal dostaneme, existuje poměrně jednoduchá první pomoc:
 Přeneseme postiženého na chladné, stinné místo, uložíme jej s podloženými nebo zvednutými končetinami. Při úžehu mu spíše zvedneme hlavu.
 Uvolníme těsný oděv.
 Provádíme postupné ochlazování (obklady, led...) Ochlazujeme především hlavu postiženého!!
Současně se můžeme snažit o ochlazování kůže proudícím vzduchem, ventilátorem a podobně.
 Opatrná náhrada tekutin. Podáváme pomalu malé množství tekutiny, není vhodná čistá voda, spíše
použijeme minerálku či iontový nápoj, pokud nic podobného nemáme k dispozici, můžeme obyčejnou vodu osolit (1 čajová lžička soli na litr tekutiny), vhodný je i studený velmi mírně oslazený čaj s
citronem.
 Při bezvědomí uložíme postiženého do stabilizované polohy.
 Při selhávání životních funkcí je nutná jejich podpora (umělé dýchání, nepřímá masáž srdeční).
 Zajistíme transport k lékaři.
Zcela zásadní význam má po celý rok (a v letních měsících obzvlášť) dostatečný pitný režim. Pro zachování našeho zdraví je nutné vždy udržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Doplňovat tekutiny (napít
se) bychom měli ještě dříve, než pocítíme žízeň. Pocit žízně není vůbec rozhodující (zejména ve stáří pocit
žízně mizí – díky tomu jsou staří lidé velmi náchylní k dehydrataci). Pokud chceme orientačně zjistit, zda
přijímáme dostatečné množství tekutin, stačí běžně sledovat, jaké množství a zbarvení moči z našeho těla
odchází. Pokud má moč tmavou barvu, je to jedna ze známek nedostatečného zásobení tekutinami.
Každý den bychom měli vypít mezi 2-3 litry tekutin. Jestliže se pohybujeme v horku, těžce pracujeme nebo sportujeme, musí být příjem tekutin přiměřeně větší. Potřebné množství tekutin
ovlivňuje i jídelníček - pokud je základem zelenina, ovoce a mléčné výrobky, může být
příjem tekutin formou nápojů o něco nižší. Příjem tekutin by měl být plynulý v průběhu
celého dne. Zcela zavádějící a nebezpečná je domněnka, že v zaměstnání stačí vypít několik šálků kávy a potom vše dohnat večer. Denní objem tekutin je nutné rovnoměrně rozložit
do celého dne.
Základem pitného režimu mají být především nekalorické nápoje, hlavně voda, nejlépe minerální
s nízkou až střední mineralizací, s vyváženým poměrem minerálů. A ještě jedno upozornění na závěr: alkohol a káva se do pitného režimu nepočítají!
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Pozvánka na cykloakci
Mikroregion Radbuza
zve starosty, místostarosty a přátele Mikroregionu Radbuza
na již 3. ročník cykloakce, která se uskuteční
Dne: 16.6.2011
Od: 10:00h
Start a cíl: Restaurace „V Cihelně“ ve Zbůchu
Celková délka trasy: rekreační cyklisté 18km
zdatní cyklisté 32km
Navštívíme: novou ornitologickou rozhlednu na severním Plzeňsku a
ekofarmu paní Benešové v Nové Vsi
Připraveno bude: degustace sýru u paní Benešové a občerstvení
v restauraci „V Cihelně“, praktický dárek pro každého
účastníka a zábava v cíli
Startovné: 100,-Kč (nutné uhradit do 9.6.2011 manažerce Mikroregionu)
V případě dotazu volejte na tel.č.: 602 405 576,
pište na adresu: manazerka@mikroregion-radbuza.cz

Malý povzdech starostky
Milí spoluobčané,
během posledních dnů jsem byla opakovaně upozorněna na mizející označení cyklotrasy za vsí směrem k
Chotěšovu. Jak jistě víte, naší vesnicí jezdí velké množství cyklistů a je smutné, že na tomto místě potom
tápou, kudy dál. Už jednou obec směrovku obnovovala a teď chybí zas. Škoda každé koruny zbytečně vydané z obecní pokladny.
M. Beštová

Některé významné červnové dny
1. červen: Mezinárodní den dětí
Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen,
Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích
celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na mezinárodní
konferenci pro ochranu dětí v roce 1952. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.

5. červen: světový den ţivotního prostředí
Tento den vyhlásilo valné shromáždění OSN Světovým dnem životního prostředí. Poprvé
byl vyhlášen v roce 1972 ve Stockholmu na Konferenci OSN o životním prostředí, která
znamenala mezník v přístupu k životnímu prostředí ve světovém měřítku. Správně označila hlavní ekologické problémy a vyzvala k okamžitým akcím na jejich řešení jak v jednotlivých státech, tak na mezinárodním poli. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí
je tento den považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Stává se příležitostí k
zastavení se a zamyšlení nad stavem prostředí a možnostmi jeho ochrany. Pro nevládní
organizace představuje možnost oslovit veřejnost a informovat zejména o místních a regionálních problémech. Mezinárodní oslavy se každoročně konají na jiném místě. U příležitosti Světového dne
životního prostředí se koná každoročně jednodenní osvětová akce nazvaná EKOFESTIVAL. Cílem EKOFESTIVALU je nenásilnou a zábavnou formou zvýšit informovanost veřejnosti o problematice ochrany pří-

rody, upozornit na základní vazby mezi fungováním přírody a města, poukázat na dopady spotřebitelského
chování na životní prostředí a zdraví obyvatel a zároveň nabídnout existující možnosti chování

12. červen: Mezinárodním den boje proti dětské práci
Dětská práce zahrnuje všechny formy práce, které jsou vykonávány dětmi mladšími než 18 let, a které jsou
škodlivé pro jejich fyzické i psychické zdraví a brání jim ve školní docházce. Zejména děti v méně rozvinutých zemích jsou běžně nuceny vykonávat velmi těžkou práci. A dívky jsou na tom mnohem hůř než chlapci.
Vykonávají ty nejhorší formy práce, včetně otroctví, prostituce a pornografie. Podle ILO (Mezinárodní organizace práce) jsou dívky zaměstnány zejména v domácnostech, mimo dohled veřejnosti. Kromě těžkých
prací v domácnostech musí ještě mimo domov vykonávat ekonomickou aktivitu. Tento den má na zmíněné
skutečnosti upozornit, přispět k tomu, aby dětská práce byla odstraněna a děti mohly prožít skutečné dětství.

14. červen: Světový den dárců krve
14. červen je již tradičně ve všech zemích připomínán a slaven jako Světový den dárců krve. Vyhlásit tento
den Světovým dnem dárců krve a vzdát tak hold obětavým jedincům, jejichž zásluhou jsou často zachráněny
lidské životy, byla společná myšlenka Světové zdravotnické organizace,
Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní
federace dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzního lékařství. Ústředním
heslem tohoto dne je „Krev je dar pro život. Děkujeme“. V České republice je
potřeba ročně téměř půl milionů odběrů krve a jejích složek. Registrováno je
téměř 350.000 dárců, což je však stále méně než doporučení Světové zdravotnické
organizace, dle nějž mají dárci krve tvořit 5% populace.

3. červnová neděle: Den otců
Den otců se slaví vždy třetí neděli v červnu. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku
Spokane ve státě Washington 19. června 1910. Den otců se slaví na celém světě, například v Německu, Austrálii nebo USA, kde také vznikl. Svátek založila Sonora Smart Dodd, která chtěla vzdát hold svému otci,
který ji spolu se čtyřmi sourozenci po smrti matky vychoval. Narodil se v červnu, a tak Den otců připadl na
třetí neděli tohoto měsíce. V Česku se zatím Den otců moc neslaví, ale snaží se ho prosadit už několik let
Liga otevřených mužů a Síť mateřských center. Svými aktivitami chtějí motivovat české muže k většímu
zapojení do života rodin. Kampaň s názvem „Táta dneska frčí“ se snaží otevřít nový prostor pro propagaci
hodnoty otcovství mezi rodiči a především ve společnosti.

21. červen: Mezinárodní den trpaslíků
Jde o poměrně nový svátek, slaví se od roku 2002 a oslavuje trpaslíky – mytologické
postavičky, které provázejí lidstvo již po tisíciletí. Tradice a motiv trpaslíka se neustále
vrací v literatuře, filmu nebo hudbě, jak evropské tak světové. Na přelomu 19. a 20. století se symbol trpaslíka stal kýčem. Měšťanská kultura i avantgarda moderního umění
kladla důraz na estetickou kvalitu i originalitu a tak vznikalo mnoho „originálních“ pojetí
trpaslíků. Význam trpaslíků pro evropskou kulturu dokládá svou činností řada institucí a
organizací v různých evropských zemích. Například v Německu je možné navštívit jak
trpasličí park i trpasličí muzeum. Ve Francii působí několik velice zajímavých hnutí, například především Fronta za osvobození zahradních trpaslíků, Hnutí za emancipaci zahradních trpaslíků nebo světoznámé teroristické hnutí za osvobození zahradních trpaslíků. Hlavním městem
evropských trpaslíků je švýcarská Basilej, kde sídlí Mezinárodní společenství pro ochranu zahradních trpaslíků. Toto společenství bylo založeno v roce 1981 samozvaným profesorem nanologie (věda o trpaslících)
Fritzem Friedmannem. No, a od roku 2002 mají trpaslíci i svůj svátek.

26. červen: Mezinárodní den boje proti drogám
Již přes dvacet let je datum 26. června spojené s Mezinárodním dnem proti drogám pod hlavičkou OSN.
Hlavní heslo komunikační kampaně OSN k problematice drog se dá shrnout do tří vět: „Ovládají tvůj život
drogy? Jde o tvůj život a o tvé blízké! Drogy tam nepatří!" Problém drogové závislosti je v České republice
velice aktuální – vzhledem k vysokému výskytu alkoholismu. A alkohol je rovněž droga (dokonce velmi
nebezpečná droga), která se od ostatních liší pouze tím, že je legální.

27. červen: Světový den rybářství
Na území České republiky se nachází více než 24 tisíc rybníků a vodních
nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 tisíc ha, z toho je v Čechách a na
Moravě využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků. Produkce tržních ryb se
dlouhodobě pohybuje okolo 20 000 tun, z toho produkce české tradiční ryby kapra - tvoří plných 89 procent. Rybářství v České republice je možno
rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech.
Hospodaření v rybářských revírech spočívá v obhospodařování říčních
systémů a udržování rybích společenstev v lokalitách, kde je rekreační
rybolov prováděn lovem na udici. V České republice je vyhlášeno více než 2 000 rybářských revírů o
výměře 42 tisíc ha. Rekreačním rybolovem se zabývá 340 tisíc registrovaných členů všech rybářských
svazů.
za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Pozvánka na seminář
Nově vzniklé občanské sdružení MAS Radbuza, o.s. zve zástupce neveřejného sektoru
(tj. podnikatele, zemědělce, aktivní občany, neziskové organizace, příspěvkové organizace, zájmové spolky aj.)

na již 2.seminář k tématu:

„Přínos místní akční skupiny pro venkovské území“
Termín konání akce: středa 9.6.2011 od 16h
Místo konání akce: Klášterní dvůr Gigant – Záluží u Stoda,
(mapu místa naleznete na těchto stránkách www.dvurgigant.cz)
V případě dotazů kontaktujte jednatelku MAS Radbuza, o.s.,
Ing. Andreu Kubernátovou tel.č.: 602 405 576, mail: info@mas-radbuza.cz

Pozvánka na koncert
Obec Vstiš
ve spolupráci se
Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany
Vás srdečně zvou na
Večer filmových,
muzikálových a populárních melodií
který se uskuteční v neděli 19. června od 19:00
v kapli ve Vstiši (vstupné 50 Kč)

jako hlavní hvězdy večera zazpívají

Karolína Tothová
a
Klára Vlahačová-Kartáková

Fotbalové zpravodajství
A.muţstvo
Letiny : Vstiš 3:0 (2:0)
Domácí byli lepším týmem. Hosté se ale po poločase zlepšili, ale bohužel pouze nastřelili tři tyče.
Vstiš : Chlumčany B
1:3 (1:0)
Naše mužstvo vedlo do poločasu střelou Pavla Purdeše, pak se bohužel zranil klíčový hráč Malý a
domácí neudrželi výsledek s hosty, kteří jsou aspiranti na postup do vyšší soutěže.
Ptenín : Vstiš 1:2 (1:1)
Vstišští konečně vyhráli. Zodpovědným výkonem a jistým Petrželkou v bráně kluci konečně zahráli. Do poločasu vyrovnával Péťa Švec a rozhodující branku dal překvapivě Vláďa Zachariáš, který se obětavě vrhl do střely. Blahopřejeme.

Stará Garda
Dobřany : Vstiš 5:1 (2:1)
Branka: Dolanský
Naše mužstvo odjelo do Dobřan v 11 lidech. Kaňkou zápasu bylo zranění našeho střelce Pepy Dolanského, kterého
srazil domácí brankář. Jinak klobouk dolů před našimi kluky, kteří odehráli zápas v tak slabém počtu.
Vstiš : Blatnice 2:5 (1:2)
Střelci: Homr, Dobrý
Smolný zápas, kdy domácí nastřelili dvě tyče a nedali penaltu.
Přeštice : Vstiš 8:1 (2:0)
Střelec: Dobrý
Jednoznačný výsledek není pro vstišské ostudou, jelikož přeštičtí disponují mladým mužstvem s mnoha divizními zkušenostmi.
Vstiš : Klášter 2:5 (1:2)
Střelec: Rada
Hosté byli fotbalovější, přesto měli vstišští šance. Utkání bylo odehráno velmi slušně, a tak by to mělo být.
K dalšímu zápasu odjíždí Garda do Lažan. Věříme, že se mužstvo Vstiše konečně sejde ve větším počtu a uhraje slušný
výsledek.
J. Kraus

Hasiči informují
Od měsíce května se SDH Vstiš může
pochlubit mladými hasiči. Děti ve věku do patnácti
let se schází pravidelně na požární zbrojnici, kde se
pod vedením své velitelky pí. Martiny Kmorové
učí vázat uzle, poznávat požární nářadí podle jejich
značek, absolvují praktický výcvik s nářadím a
také si zdokonalují svojí fyzičku. Doufáme, že
naším nejmladším vydrží a přivedou i více dětí a
na podzim se přihlásí do celostátní hry Plamen.
Dne 21.5.2011 se konala na místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž Okrsku Dobřansko
č.2. Soutěž se skládá ze štafety 7x50m a požárního
útoku. Soutěžilo celkem sedm družstev mužů, jedno družstvo žen a jedno družstvo dětí. Za muže
Hradčany, Vstiš, Chlumčany, Stod a Nová Ves. Za

ženy Hradčany a děti Vstiš. Vstiš jako jediná postavila dvě družstva. Soutěž začala štafetou, která se běží ve
dvou kolech, lepší čas se počítá. Štafetu zvládla všechna družstva včetně vstišských dětí, které ji běžely poprvé bez předešlého nácviku. Po krátké přestávce pokračovala soutěž požárním útokem. Každé družstvo
muselo nastoupit, podat hlášení veliteli soutěže a poté si vylosovat, s jakým nářadím poběží. Soutěž ukončila
všechna družstva.
Výsledky:
muži 1- Hradčany
2- Chlumčany
3- Vstiš 1
4- Dobřany
5- Vstiš 2
6- Nová Ves
7- Stod

ženy 1 – Hradčany

děti 1 - Vstiš

SDH Vstiš si Vás dovoluje pozvat na již V. ročník Memoriálu Leonharta Spillera,
který se koná 2. července 2011 od 13.00 hod. na místím fotbalovém hřišti.
Občerstvení zajištěno.
Dne 30.5.2011 od 10.00 hod. byli mladí hasiči spolu s p. Petrovickým a p. Duchkem na návštěvě u profesionálních hasičů na stanici v Přešticích. Na stanici je prováděl p. Milan Dvořák, velitel směny. Byly předvedeny automobily prvního výjezdu, poté speciální a záložní technika. Ze speciálů měl velký obdiv požární žebřík na podvozku Mercedes - Benz.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Vstiš očima občanů
Parčík za garážemi autobusů upravuje paní Marie
Šlajsová, vážně nemocná. Seče trávu, uklízí prostory. Prostě je na úsek se radost podívat. Děkujeme!!!

Pohled vzadu sportovního areálu. Je to kompost?
Jest to majetek V-farmy, již asi patnáctiletý kompost
(kompost zraje 6 let, takže je 2x dozrálý) a na nepořádku se podílející.

Foto: J.Príhoda, text: p. Sajdl

Ţivot v obci obrazem
Blahopřání paní Hřebcové k životnímu jubileu.



Účastníci fotosoutěže při slavnostním vyhodnocení.


Návrat hovězího dobytka do vsi (v pátek 20.5.2011).



Blahopřejeme
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Helena Korschinská

Rozloučení
Během minulých dnů nás navždy opustili tito spoluobčané:
 Miroslav Vokáč
„… možná byl čas již odejít, snad to tak bylo v osudu psáno…“
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 30. června 2011. Vaše příspěvky můžete 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 doručené příspěvky krátit nebo neuveřejnit
(například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

