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Pár slov úvodem
Čas nezadrţitelně běţí a máme za sebou začátek května, který se i letos tradičně nesl ve znamení
pálení čarodějnic a oslav prvního máje. Je ovšem pravda, ţe spousta z nás má první květen dodnes znechucen vzpomínkami na strojené veselí prvomájových průvodů, kterými minulý reţim nutil své „poddané“ oslavovat práci. Na lásku se moc nemyslelo, a pokud ano, jednalo se pouze o lásku k Sovětskému svazu. Nyní je
jiţ ale bohudík všechno jinak a nikdo naštěstí nemusí vylovit ve skříni mávátko, vyvěsit praporky, zapíchnou
do klopy rudý karafiát a jít se povinně radovat do průvodu. Tyto časy se snad uţ nikdy nevrátí a první máj
tak i nadále zůstane zejména svátkem lásky.
Ještě neţ ale květen převezme pomyslné ţezlo nad plynutím času, propuká Filipojakubská noc, někdy
zvaná téţ Valpruţina či prostě jen pálení čarodějnic. Jde o velmi starý zvyk z dob pohanství, kdy se lidé
scházejí u zapálených ohňů a společně spolu vítají jaro. Tato noc byla odpradávna pokládána za magickou.
Lidé věřili, ţe se čarodějnice slétají na čarodějnický slet a navíc se v noci otevírají jeskyně, které vydávají
své poklady. Na ochranu před čarodějnicemi a zlými duchy se zapalovaly ohně a popel z nich se pouţíval
jako prostředek ke zlepšení úrody a zajištění plodnosti dobytka. Podobný význam mělo i skákání přes oheň.
K prvnímu květnu neodmyslitelně patří stavění májky, coţ je označení pro ozdobený kmen stromu. Nejčastěji bývá stavěna poslední dubnový nebo první květnový den, v některých oblastech ale aţ v období letního slunovratu. Původním účelem jejího stavění, který vychází z pohanských tradic, je přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho poţehnání. Májka můţe vypadat různě. Ta česká má podobu celého stromu
(většinou jehličnanu, výjimečně břízy) zbaveného větví a kůry – tyto jsou ponechány pouze v horní části,
která se dále zdobí stuhami a věncem. Se stavěním májky je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muţi
ze sousedních vesnic, kteří se ji snaţí porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro
vesnici velká ostuda. Někdy se také staví malé májky před domy jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky
dívce. Na jiţní Moravě, odkud pocházím, se ale „Mája“ (jak je nazývána) nestaví v květnu, ale na Hody,
které se tradičně slaví u příleţitosti svátku světce, jemuţ je zasvěcen místní kostel – takţe klidně v říjnu.
Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, první den v květnu se slaví rovněţ svátek práce, coţ je mezinárodní
dělnický svátek, který byl zaveden v roce 1890 na památku událostí v Chicagu dne 1. května 1886. Tehdy
proběhla pod vedením odborů celodenní stávka usilující o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz.
Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. Třetího května následně proběhlo shromáţdění, při kterém došlo ke
střetu demonstrantů s pořádkovými silami. Několik stávkujících přišlo o ţivot v důsledku policejní palby. V
českých zemích se svátek poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví aţ první pondělí v září.
Ale dost historie, vraťme se do současnosti. Jaro je v plném proudu, a tak si ho uţívejme ze všech sil.
A můţeme si společně přát, aby nám vykvetly nejen květiny na zahrádkách, ale aby nám v srdcích vzkvétala
i láska a vzájemné porozumění. Krásné jaro všem.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 18. dubna 2011
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
68. a) zápisy kontrolního výboru za 4.čt.2010 a 1.čt.2011
74. informaci p. Oplta o stavu ţádosti o dotaci na kanalizaci
ZO schvaluje:
65. prodej pozemku stp.č. 370 o výměře 5 m2 a pozemku p.č. 886/7 o výměře 72 m2 společnosti RWE GasNet,
s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem za cenu 99 350,- Kč včetně podpisu smlouvy
66. podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností
RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem týkající se pozemků stp.č. 89 p.č. 887 GP
67. rozpočtové opatření č. 2/2011
72. delegování starostky M. Beštové jako delegovaného zástupce obce do MAS Radbuza, o.s.
73. vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 806/12 zřízeného smlouvou ze dne 21.8.2009
ZO zamítá:
62. prodej části pozemku p.č. 1955/18
70. ţádost o pronájem parkovacího místa na pozemku p.č. 1890/1
ZO ukládá:
68. b) předloţit zápisy finančního výboru do příštího zasedání
69. ukládá poţádat ČEVAK, a.s., České Budějovice, provoz Dobřany o odstranění
nefunkčních kohoutů a zasypání šachty na pozemku p.č. 1888/17
71. poţádat o ořez topolu na pozemku p.č. 1955/34 odbornou firmu

Místní akční skupina Radbuza, o.s.
V březnu tohoto roku vzniklo na našem území občanské
sdruţení MAS Radbuza,o.s. Konkrétně se jedná
o novou místní akční skupinu (zkráceně MAS), která má
za úkol sdruţovat veřejný, soukromý a neziskový sektor
současně. MAS fungují na principu zdola-nahoru.
Veškeré náměty a projekty vychází z myšlenek
a podnětů místních venkovských subjektů a občanů,
tedy zdola, nejsou tedy direktivně řízeny krajskou, státní
nebo evropskou politickou mocí shora.
Kaţdá MAS má pro své území zpracovanou integrovanou rozvojovou strategii, kterou schvalují všichni její členové. Na základě této strategie je moţné ţádat o
dotační programy typu LEADER. Při podpoře z tohoto programu vyhlašují MAS výzvy k podávání projektů
a stanovují podmínky pro předkládání ţádostí. Dále poskytují konzultace a pořádají informační semináře pro
ţadatele. Shromáţděné ţádosti pak hodnotí Výběrová komise MAS, která doporučí projekty ke schválení
příslušnému řídicímu orgánu (např. Ministerstvu zemědělství).
V současné době funguje v Plzeňském kraji 11 místních akčních skupin. MAS Radbuza jako nově vzniklá
místní akční skupina vstupuje nyní do fáze tvorby rozvojové strategie pro následující období. Jak jiţ bylo
řečeno, bude ve strategii kladen důraz na potřeby a poţadavky jak veřejného, tak především neveřejného
sektoru, proto má kaţdý aktivní občan našeho území moţnost zapojit se do přípravy tohoto strategického
plánu svými podněty a nápady. MAS Radbuza uvítá jakýkoli aktivní způsob podpory této rozběhové fáze.
Proto kdokoli budete mít jakýkoli podnět, ale zároveň, budete-li mít nějaký dotaz ohledně MAS Radbuza,
neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo emailem.
Zakladatelka a jednatelka: Ing. Andrea Kubernátová

Některé významné květnové dny
4. 5. - Den hasičů
Tento svátek se slaví od roku 1990 z podnětu Svazu poţární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před poţáry. Svatý Florián (Florián z Lorchu) je katolický
mučedník, který se narodil ve 3. století v dnešním Zieselmaieru u Vídně. Pocházel z
vojenské rodiny a byl úředníkem. Později ţil v okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enţe s Dunajem. Kdyţ zde dal jeho římský místodrţitel pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů, Florian jim spěchal na pomoc.
Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a následně nucen, aby
se vzdal křesťanské víry. Protoţe se ale nechtěl za ţádnou cenu víry zříct, byl vydán
do rukou katů. Ti mu dne 4. května roku 304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky. Svatý Florián je povaţován za patrona profesí, které souvisejí s
ohněm - hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonografii je představován
obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící
poţár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti poţáru.

8. 5. - Mezinárodní den Červeného kříže
Největší humanitární organizace na světě si kaţdoročně na začátku května připomíná
narození Švýcara Henriho Dunanta, zakladatele Mezinárodního výboru Červeného
kříţe. V dějinách lidstva snad není období, aby alespoň na jednom místě zeměkoule
neprobíhala válka. Aţ do druhé poloviny 19. století provázely kaţdou válku hrůzy,
utrpení, mnoţství mrtvých, raněných a zmrzačených lidí z řad vojska i civilního obyvatelstva. Historie uvádí, ţe před zaloţením Červeného kříţe (ČK) umíralo 7 z 10
raněných, několik desetiletí po zaloţení uţ jen 1 z 10 raněných. Mezníkem v dějinách
Červeného kříţe je rok 1859, kdy v bitvě u Solferina bojovala italská a francouzská
vojska proti rakouské armádě. Bitevním polem projíţděl švýcarský obchodník Henri Dunant a byl zhrozen
tím, co viděl. Tisíce raněných vojáků umíralo bez pomoci. V roce 1862 napsal knihu "Vzpomínky na Solferino", kde vylíčil svoje záţitky a dojmy z této události. V závěru knihy podal dva návrhy:
 V kaţdé zemi utvořit dobrovolnou organizaci, která by se zabývala pomocí raněným ve válce.
 Přesvědčit vlády států, aby tato forma pomoci byla státem podporována a chráněná.
Dunantova kniha otřásla svědomím veřejnosti. Hned poté se sešli čtyři váţení ţenevští občané (generál
Dufour, lékaři Appia a Maunoir a právník Moynier) a oznámili, ţe Dunantův návrh na zaloţení organizace
pro pomoc raněným ve válce podpoří. Těchto pět muţů se sešlo v roce 1863 a zaloţili výbor, později
nazvaný Mezinárodní výbor Červeného kříţe. V roce 1965 bylo přijato 7 hlavních principů ČK: humanita,
nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. Těmito principy se v současnosti na
celém světě řídí asi 105 milionů muţů a ţen - dobrovolníků a 300.000 zaměstnanců, organizovaných ve více
neţ 180 národních společnostech Červeného kříţe a Červeného půlměsíce. Kaţdoročně poskytnou pomoc
cca 233 milionům lidí. Činnost ČK se rozšířila i na pomoc lidem postiţeným přírodními katastrofami
(zemětřesení, povodně, větrné smrště, poţáry) a mírovou činnost (prevence, odběr krve a propagace
dárcovství, první pomoc, zabezpečování hromadných akcí po zdravotnické stránce, školení nových členů ČK
a doškolování stávajících, propagace mezi mládeţí formou seminářů, soutěţí) a neustále se dle potřeby
rozvíjí.

2. neděle v květnu – Den matek
Tento svátek má svůj původ ve starém Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea, matka všech bohů. První
zprávy o předchůdci nynějšího Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo
Mateřská neděle nebo Neděle matek (Mothering Sunday) a slavil se na počest všech anglických matek v
období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní období od Velikonoc). Je to vţdy druhá neděle půstu, jeţ
oslavuje matky. V USA (poprvé v roce 1872) Den matek navrhla oslavovat Julia Ward Howe jako den míru.
Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v

pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, ţe by matkám měly být více
nakloněny zákony a ţe stát by měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Zboţnou Annu Jarvisovou (1864 1948), matku 11 dětí, inspirovalo k zaloţení Svátku matek úmrtí její maminky v roce 1906. Kampaň zahájila
v americkém stylu následující rok zádušní mší za všechny maminky na světě a 1908 jej uţ oslavovalo celé
město Filadelfie. O rok později se jiţ k oslavám Dne matek připojilo 45 států USA a další země všech
světových kontinentů. V roce 1911 se Den matek slavil téměř ve všech amerických
státech. Roku 1913 Kongres USA navrhl slavit kaţdoročně vţdy druhou květnovou
neděli jako národní svátek věnovaný matkám. V roce 1914 oslavy prvního národního
Dne matek oficiálně vyhlásil tehdejší americký prezident Woodrow Wilson. Jako
symbol poděkování matkám byla určena květina – bílý karafiát. V tento den matky
nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc maminky
ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se
zdobili květinou - bílou ten, kdo maminku uţ neměl a červenou ti ostatní. V roce 1913 se
Dne matek slavil poprvé v Evropě - konkrétně v Anglii. V naší zemi Den matek
prosadila emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříţe Alice
Masaryková v roce 1914. Ale aţ v roce 1922 se se svátkem seznamuje československá
veřejnost a to právě prostřednictvím takzvaných vojenských domovů, jeţ u nás řídila americká YMCA
(Křesťanské sdružení mladých lidí) - nejstarší a největší mládeţnická organizace na světě, která působí v
České republice i dnes. Poprvé se ale slavil aţ 13. května 1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské
asociace mladých žen (YWKA). Po únoru 1948 byl Den matek oficiálně nahrazen Mezinárodním dnem ţen,
i kdyţ v mnoha českých rodinách druhá květnová neděle jako Den matek neupadla v zapomnění.
Po listopadu 1989 se pomalu k této krásné oslavě maminek vracíme. A tak je tu příleţitost pro děti a otce dát
jednou v roce své mámě či manţelce třeba kytičku.

3. neděle v květnu - Den památky obětí nemoci AIDS
Do kalendáře významných dní, které vyhlásila Světová zdravotnická organizace přibyl teprve nedávno Světový den památky obětí AIDS. Onemocnění HIV/AIDS se objevilo poprvé
v roce 1981 a stalo se další novodobou metlou, kterou se nakazily za velmi krátký čas desítky milionů lidí. Na nemoc zatím nebyl nalezen lék, který by ji účinně potíral, přestoţe se o to
snaţí vědecké týmy celého světa. Název AIDS pochází i angličtiny a dá se přeloţit do češtiny
jako Syndrom získaného selhání imunity. Jedná se celý soubor příznaků a infekčních onemocnění, které vznikají na základě poškození imunitního systému člověka. Onemocnění se
šíří zatím třemi známými způsoby – krví, sexuálním kontaktem a přenosem z matky na dítě.
Nemoc má fatální důsledky, protoţe je nevyléčitelná a dříve či později končí smrtí. Lékařská věda zatím
dokáţe pouze oddálit propuknutí a zpomalit průběh nemoci a pokud je zachycena v raném stádiu, můţe
člověk ţít ještě velmi dlouho a u některých lidí nemusí v plné síle vůbec vypuknout. Nejvíce jsou nemocí
postiţeny africké státy, odkud se také onemocnění rozšířilo. Problémem zde je chudoba, nedostatečná hygiena, osvěta a zvyky. Zejména chudoba způsobuje, ţe pro nakaţené lidi nejsou dostupné drahé léky, které by
nemoc zpomalily nebo oddálily její nástup a umoţnily rozsáhlejší preventivní opatření. Právě to je důvodem
vyhlášení významného dne. Je to upozornění pro ostatní svět, ţe je zde potřeba pomoci všemi dostupnými
prostředky. Pokud by bylo šíření nemoci ponecháno bez povšimnutí, chudoba a propad třetího světa se ještě
zvýrazní.

24.5. – Evropský den parků
Evropský den parků vyhlásila Federace přírodních a národních parků Evropy EUROPARC v roce 1999 na počest devadesátého výročí vyhlášení prvních národních parků v
Evropě. 24. května 1909 bylo ve Švédsku zřízeno hned 9 národních parků, nejstarších na
starém kontinentě. Od té doby se svátek slaví pravidelně.

31.5. – Světový den bez tabáku
Světový den bez tabáku je kaţdoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické
organizace jej vytvořily v roce 1987. Upíná pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a
dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt.
V důsledku kouření (aktivního či pasivního) umírá ročně zhruba 5,7 milionů lidí po celém
světě a Světová zdravotnická organizace chce tento obrovský počet maximálně sníţit. Den
bez tabáku má proto lidi na problematiku kouření ještě více upozornit.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Pozor na zmije
Odborníci na přírodu varují, ţe rok 2011 bude zvláště příznivý pro hady, včetně zmijí, kterých má být podle předpovědi
letos víc neţ jindy a hrozí tudíţ riziko jejich výskytu i na místech, kde bychom je normálně nečekali – tedy i na cestách, v
zahradách a někdy se mohou dostat i do domů. Pojďme se
tedy s tímto zástupcem ţivočišné říše seznámit trochu
podrobněji, aby pro nás případné setkání s ním nedopadlo
nějakým pořádným průšvihem. Jak zmije vypadá, víme asi
všichni. Klikatice, která zdobí zmijí hřbet, je skutečně nezaměnitelná. Základní zbarvení těla je hnědé, šedozelené, ţlutavé, není ale výjimkou ani černá zmije. Barva se značně liší
podle prostředí, ve kterém zmije ţije. Délka těla můţe dosahovat aţ 85 cm. Za běţných okolností se s ní můţeme setkat
na horských loukách, v močálech, ale také se můţe vyhřívat na nějakém kamení na břehu rybníka, nebo i na
ţelezničním náspu či ve Vaší zahradě. Obecně má radši vyšší nadmořské výšky, ale na druhou stranu se ráda
vyhřívá na slunných místech. Proto borůvkáři, houbaři a ostatní návštěvními lesa pozor kam šlapete nebo
kam si sedáte!!! Jako úkryt zmiji velmi dobře poslouţí skalní výklenky, kořeny stromů, nebo třeba nory savců. Kromě České republiky zmije obývá téměř celou Evropu a velkou část Asie.
Zmije je, ostatně jako většina hadů, velmi plachá. Proto se nemusíte bát nějakého útoku - pokud na
ni ovšem nešlápnete nebo dokonce nesednete. V této situaci nelze zaručit, ţe nepouţije svou zbraň, kterou je
jed. Zmijí kousnutí sice nebývá smrtelné, ale není v ţádném případě dobré ho podceňovat a je proto dobré
raději urychleně vyhledat lékaře. Spíše neţ na Vás ale zmije raději zaútočí na nějakého toho obojţivelníka,
hlodavce, ještěrku či ptáka. Po jarním probuzení v březnu aţ v dubnu (podle lidové pranostiky „Na svatého
Jiří (24.4.), vylézají hadi a štíři“) začíná pro zmiji období námluv. Mezi samečky dochází k bojům o samičky. Zmije patří mezi ţivorodé druhy. To znamená, ţe rodí přímo ţivá mláďata. Pokud se chcete vydat na
fotolov či jen na pozorování těchto mláďat, ideální doba je koncem srpna nebo začátkem září. V tomto období samice rodí 6-20 mláďat, která měří do 180 mm. Pohlavně dospívají mezi čtvrtým aţ pátým rokem
ţivota. Zmije patří mezi zvláště chráněné, kriticky ohroţené druhy ţivočichů ţijících v ČR.

První pomoc při uštknutí zmijí
 Zachovejte klid!!! Zmiji nezabíjejte, je chráněná. Má-li moţnost, ráda se odplazí.
 Ránu nezaškrcujte, nevysávejte, nečistěte, nevypalujte, zkrátka nedejte na ţádnou z dobrých a zaručených rad, kterou jste během ţivota zaslechli. Důleţité je omezit pohyb pokousané části těla, aby se jed nerozplavoval po těle.
 Uštknutí zmijí obecnou neznamená většinou pro postiţeného, a to ani pro dítě, závaţné onemocnění.
NICMÉNĚ je ţádoucí k situaci přistupovat váţně.
 První pomoc spočívá v IMOBILIZACI (= znehybnění) postiţené končetiny volnější bandáţí na dlaze (=
ovázat volně např. šátky postiţenou končetinu okolo větve) nebo znehybnit pacienta samotného. Následně je nutné zařídit transport postiženého do zdravotnického zařízení.

Projevy po uštknutí
Známkou proniknutí jedu do těla je bolestivý zhoršující se otok a zduření lymfatických uzlin. Maxima
dosahuje obvykle do 48 hodin, v těţších případech se rozšiřuje aţ na trup. Prvními příznaky celkové reakce
organismu jsou pocity na zvracení, zvracení, pocení, zvýšená teplota a ţízeň. Stav většinou doprovází také
bolesti břicha a průjem. Tyto projevy se řeší běţnými prostředky, nejsou potřeba ţádná zvláštní opatření.
Veškerá léčba patří ale VŢDY do rukou lékaře.

Léčba
 Podání antiséra je častou diskutovanou otázkou. Toto podání můţe být kdykoliv konzultováno s Toxikologickým centrem Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice 1.
LF UK Praha (tel.: 224 963 355)
 Lokální ošetřování poškozené tkáně nebývá významné. Většinou stačí šetrnost, zvednutí postiţené končetiny a mírné chlazení. Antibiotika se podají pouze při vzniku bakteriálního zánětu (ten není vyvolán jedem, ale bakteriemi, které ţijí na hadích zubech).
 Součástí léčby je kontrola nebo zajištění protitetanové prevence.

První pomoc při uštknutí domácího mazlíčka
 Zajistěte veterinární ošetření.
 Zdravý pes nebo kočka zmijí kousnutí přeţije. Nebezpečí hrozí pouze v případě, ţe došlo k přímému
průniku jedu do ţíly či tepny, dále u zvířat starých či nemocných.
 Jarní uštknutí jsou horší, neboť zmije mají v zubech hodně jedu.
 Veterinární ošetření spočívá v podání infuze, aby se jed rychleji vylučoval, léků proti bolesti a antibiotik,
aby nedošlo k rozšíření infekce. Antisérum se příliš nepouţívá, neboť je jeho podání spojeno s extrémním
rizikem anafylaktického šoku, které můţe vést k rychlému úhynu.
 Pokud dojde k uštknutí nějakým exotickým jedovatým hadem ("domácí chov"), je riziko váţných komplikací podstatně vyšší, záleţí na typu hada a odolnosti zvířete. Veterinární moţnosti jsou v takovém případě omezené.
 Při uštknutí nejedovatým hadem je vhodné podat antibiotika. Hadi mají na zubech infekci.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Dětské okénko
Brigáda
Hledáme kluky a holky na jarní úklid veřejných prostor v naší obci.
Lehká práce spočívající ve sběru volně leţících plastových lahví, papírových obalů od ţvýkaček, čokolád,
nanuků a ostatního volně leţícího odpadu (mimo zvířecích bobků), který komusi upadl a jiţ nezbyl čas na
zvednutí.
Těţce vydělané peníze pouţijeme na jízdné a vstupné do Techmanie v Plzni. Kdo neví, podívá se na
www.techmania.cz. Termín návštěvy Techmanie si domluvíme na brigádě.
Sraz brigádníků je v sobotu 7. května 2011 v 9:00 před kaplí. Rukavice a pytle na odpad budete mít připraveny.
Zdeněk Zajíc

Dětský den 4. června 2011
Nebojte se, bude. Centrální mozek jiţ vymýšlí program. Překvapení nejsou vyloučena. Podrobnější program
připravíme a zveřejníme.

Básnička na květen
Píseň o lásce
Jaroslav Seifert
Slyším to, co jiní neslyší
bosé nohy chodit po plyši.

Kdyţ má ještě vločky v kadeři,
vidím kvésti růţi na keři.

Vzdechy pod pečetí v dopise,
Chvění strun, kdyţ struna nechví se.

Zaslechl jsem lásku odcházet,
kdyţ se prvně rtů mých dotkl ret.

Prchávaje někdy od lidí,
vidím to, co jiní nevidí

Kdo mé naději však zabrání
-ani strach, ţe přijde zklamání -,

Lásku, která oblékla se v smích
skrývajíc se v řasách na očích.

abych nekles pod tvá kolena.
Nejkrásnější bývá šílená.
Ze sbírky „Jaro, sbohem“.

Pletení z pedigu
V sobotu 9.4.2011 jsem se společně se svými
přáteli zúčastnila pletení z pedigu v centru
volného času. Bylo nás 11 a zaplnili jsme
keramickou dílnu i vedlejší místnost. Pod
vedením paní Kydlíčkové si i začátečníci
odnesli výrobek z pedigu, za který se vůbec
nemuseli stydět. K vidění byly koše a košíčky
na velikonoce i na běţnou potřebu, ale i opletené hodiny. Někteří zdobili jen přírodní barvou pedigu a jiní do svých košíčků zaplétali
pedig barevný, korálky nebo barevné stuhy.
Myslím si, ţe jsme si mile zpříjemnili předvelikonoční sobotu a těšíme se na další pletení.
Michaela Samcová

Výsledky velikonoční fotosoutěže
S radostí mohu všem autorům fotografií
sdělit, ţe téměř všechny snímky dostaly
hlasy návštěvníků. V kapli bylo vystaveno
117 fotografií od paní M.Samcové, pana J.
Príhody st., J. Příhody ml., A.Procáka, J.
Procáka, Z.Zajíce, V. Vraštila, slečny D.
Šurkové a T. Kydlíčka. Výstavu navštívilo
celkem 161 lidí nejen ze Vstiše, ale i ze
širokého okolí (např, aţ z Vejprnic). O
výstavě vypovídají zápisy v návštěvní
knize. "Výborný nápad, velmi zdařilé,
všichni zúčasnění jsou vítězi."
"Více
takových výstav." "Ať ţijí amatéři!!!
Krásné záběry, Jedinečné!!!" Po sečtení
hlasů zvítězil J. Příhoda ml. s fotografií
„Kříţový vrch v zimním závoji“ (32 hla-

sů). Na druhém místě se umístil snímek „Nic nevidím“ od J. Príhody st. (15
hlasů) a třetí příčka patří slečně D. Šurkové za fotografii „Večerní kaplička“
(12 hlasů). Na dalších místech jsou Príhodovy snímky „Západ slunce“ a
„Zimní romance“ (11), D. Šurkové „Zrcadlo“ (9), T. Kydlíčka „Svačina“ a
M. Samcové „Slunečnice“(8).
K předání hlavních cen dojde v sobotu 7.5. ve 14.00 hodin v kapli.
Tam budou tentokrát vystaveny fotografie podle autorů. Přijďte se znovu
podívat. Na závěr bych chtěla poděkovat hlavnímu organizátorovi panu J.
Príhodovi st., který přípravě této soutěţe a větrání v kapli, aby se fotkám nic
nestalo, věnoval velké mnoţství svého volného času.
M.Beštová

1. místo: J. Příhoda ml.
„Kříţový vrch v zimním závoji“

2. místo: J. Príhoda st.
„Nic nevidím“

3. místo: D. Šurková
„Večerní kaplička“

Stručná reakce
Letošní Velikonoce se moc povedly. Můţe za to krásné počasí, kdy teploty vystoupaly aţ k letním hodnotám, všechno se zelenalo, kvetlo a lidé vyráţeli na
procházky. Svým podílem na dobré náladě přispěla i
soutěţní výstava fotografií v místní kapli. Interiér
kaple je přímo předurčen pro pořádání podobných
akcí. Slova chvály patří fotografům a hlavně organizátorům akce.
Baštařová Marie

Vítání občánků
Zastupitelstvo obce Vstiš oznamuje, ţe dne 14. května 2011 od 14 hodin proběhne
v modrém salonku Kulturního domu „Vítání občánků“. Pozvánky pro rodiče a jejich děti
byly rozeslány.

Pozvánka od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Vstiš
pořádá v sobotu 21. května 2011 od 13.00 hodin na hřišti TJ Druţstevníku Vstiš okrskovou
soutěţ Okrsku č.2 Dobřansko v poţárním sportu. Soutěţ se skládá ze dvou disciplín – štafety
7x50m a poţárního útoku.
Srdečně Zvou členové SDH Vstiš

Obrazem

Návštěva zastupitelů u paní Krausové u příleţitosti jejího
ţivotního jubilea.

Vstiš – fotbalové mužstvo, které neumí vyhrávat?
Záluží : Vstiš 4:4 (3:2)
Utkání v Záluţí bylo plné překvapení. Prvním bylo, kdyţ Vstiš prohrávala ve 25. minutě 3:0, ale do poločasu
se jí naštěstí podařilo sníţit na 3:2. Po druhém poločase šli domácí do dvoubrankového vedení, ale naši kluci
přesto dokázali vyrovnat. A chybělo málo, aby vyhráli.
Střelci: Příhoda, P. Švec ml., Hřebec, Vodička
Vstiš : Líšiná 1:1
Utkání, které se vůbec nepovedlo mladému rozhodčímu. Vedli jsme střelou Michala Šípa, ale hosté vyrovnali do poločasu z pokutového kopu, kdy po hrubém faulu zezadu na našeho obránce nechal rozhodčí pokračovat ve hře a po sporném zákroku ve vápně odpískal penaltu, kterou hosté určili konečný výsledek zbytečně
nervózního a tvrdého utkání.
Střelec: Šíp
Předenice : Vstiš 2:2 (2:0)
Podobné utkání jako v Záluţí, s tím rozdílem, ţe se prakticky hrálo jen na předenickou branku.
Střelci: Vodička, Malý
Vstiš : Dnešice 0:0!
Utkání velmi slabé úrovně, a to zejména z domácí strany. Hosté měli dva vyloučené 30 minut před koncem.
Domácí si ale nebyli schopni poradit s vyztuţenou hostující obranou.
STARÁ GARDA
Střížovice : Vstiš 0:5 (0:3)
Zodpovědný výkon hostů určil jednoznačný výsledek, kdy prakticky domácí k ničemu nepustili.
Vstiš : Radkovice 0:0
Fotbalovější hosté byli po většinu utkání lepší, ale zodpovědná obrana domácích v čele s výborným Petrţelkou v brance remízu ubránila. V závěru domácí Dolanský z vyloţené šance přestřelil branku.

DODATEK
Jsem rád, ţe se podařilo udrţet pohromadě partu Staré gardy, navzdory prognózám některých „fandů“ (a
nebo ne?), ţe se vše rozpadne a nic tady nebude fungovat. Stát se můţe cokoliv, ale dále se budeme jako
fotbalový oddíl snaţit, aby Garda fungovala. Přeji všem hráčům hodně zdraví a radosti z kopané. A vůbec
nezáleţí na tom, jestli vyhrávají nebo prohrávají.
J. Kraus

Trocha historie. Pánové, poznáváte se ve vyšší třídě?

Dachl Cup Vstiš
23. dubna se u nás opět sjeli fanouškové
starých motorek, aby své stroje trochu prohnali. Uţ potřetí se závod těšil hojné účasti
a konečně se pořádně vydařilo i počasí. Po
dvou hodinách závodu a sečtení všech ujetých kol byly výsledky jasné.
Kategorie speciál:
1.místo – Pavel Plzák z Radobyčic – 85 kol
2.místo – Martin Macháček z Dolců – 76
kol¨
3.místo – Pavel Vránek z Horšic – 75 kol

Kategorie klasik:
1.místo – Jiří Stojanovič z Roupova – 83 kol
2.místo – Láďa Hrubý ze Vstiše – 80 kol
3.místo – Josef Záhořík a Josef Staněk z Dolců – 79 kol
Vítězům gratulujeme, sponzorům, pořadatelům a všem zúčastněným
děkujeme a těšíme se zase za rok.
manţelé Hubých (hlavní pořadatelé)

Důležité oznámení
Pro malý zájem se dočasně ruší cvičení, které probíhalo kaţdou středu od 18 hodin v Domě dětí. Znovu se
začneme scházet na podzim. Termín bude včas upřesněn.
Alena Tintěrová

Informace pro účastníky zájezdu na muzikál Děti ráje
Sraz a odjezd účastníků na muzikál „Děti ráje“ je v neděli 15. května v 9 hodin od Kulturního domu. Přijďte prosím včas.

Povinné ochranné očkování psů proti vzteklině
Oznamujeme, ţe ve čtvrtek 26. května 2011 od 18.15 do 18.45 hodin proběhne u váhy ochranné očkování
psů proti vzteklině. Očkování je ze zákona povinné.

Nabídka občanům na sběr nebezpečného odpadu
-

Přijímány budou následující druhy odpadů :
Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
Lednice, sporáky, bojlery
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Brzdové a nemrznoucí kapaliny
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
Pneumatiky – osobní bez disků
Sběrné místo:VSTIŠ U ODPADOVÝCH KONTEJNERŮ PROTI CENTRU VOLNÉHO ČASU
Odvoz odpadu bude probíhat :
8. června 2011
Odloţení odpadu pouze dne 7. června 2011

Příspěvek od občana, který neměl odvahu se podepsat
Na adresu Vstišského zpravodaje byl doručen následující anonymní příspěvek, jehoţ autor neměl dost
odvahy se podepsat. Protoţe ale částečně reaguje na článek, v němţ jsem se zmínila o své averzi vůči
velikonočním zvykům, rozhodla jsem se jej uveřejnit, podle zásady „nechť je vyslyšena i druhá strana“. Za
svými názory si stojím a nebojím se k nim přiznat. Do budoucna chci ale upozornit všechny případné
přispěvatele, ţe uveřejňovány budou pouze řádně podepsané příspěvky. Podpisy „občan“ a podobně nebudou
nadále akceptovány. Kdo nebude mít odvahu se pod své dílo podepsat, bude mít prostě smůlu.
Za redakční radu Eva Navrátilová

O tradicích a zvycích
Jiţ několikrát bylo v našich novinách zmíněno téma „Tradice a zvyky“, já určitě jsem zastáncem lidových
tradic a zvyků. Např., kdyţ jsem četl, podle mého názoru, nevhodné zamyšlení ve Vstišském zpravodaji o
velikonocích, nenechalo mne to téţ v klidu. Vţdyť je na kaţdém z nás, jak si tyto svátky oslaví a nikdo nikoho nenutí dveře otevírat či naopak.
Ale letošní „Májové zvyky“ v naší obci mne doslova dopálili. Stavění „Májky“ je celkem v pořádku, malování po silnici moţná téţ, tím se neničí ţádný majetek, ale uráţky s vulgárními výrazy na spoluobčany, to je
uţ příliš.
Zamyslete se nad tím, hlavně vy, kdo jste to psali a zameťte si před svým prahem, VY HRDINOVÉ! Jak
vám asi bude, aţ příští rok najdete (zaslouţeně) před svým domem podobný nápis? Sranda je pěkná věc, ale
má své hranice, kdyţ uţ to někomu způsobuje bolest, tak je po legraci. Tohle se snaţíme vysvětlit uţ malým
dětem a u dospělých by to měla být samozřejmost. Je mi sice smutno z toho kam aţ jsme došli s demokracií,
kam se podělo slušné chování a opravdová zábava???
Občan obce Vstiš
(Vzhledem k tomu, ţe se jedná o anonym, neprošel příspěvek pravopisnou korekturou.)

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 30. května 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!

