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Pár slov úvodem
Tak první jarní den je letos oficiálně za námi. Příroda se probudila ze zimního
spánku a venku už se začínají objevovat dokonce včely, které se hladově vrhají na první
květiny. Teploty po ránu sice ještě nejsou nijak závratné a počasí je tradičně aprílové, ale
vše kolem nás nasvědčuje tomu, že zima je snad již definitivně pryč. A už za několik dnů
nás čekají největší křesťanské svátky – Velikonoce, na které jsme si ale v poslední době
zvykli dívat spíš jako na svátky jara. Jejich původní obsah se zejména v Čechách dost vytratil.
Přiznám se k tomu, že už jako dítě jsem Velikonoce přímo nesnášela. Vyrůstala jsem na jihu Moravy, kde se
pro Velikonoční pondělí používá vžité označení „mrskut“, které přímo napovídá, oč se jedná. Nechápala jsem (a dodnes
mi nikdo vlastně racionálně nevysvětlil), proč bych se měla nechat dobrovolně mlátit – byť symbolicky – tvářit se, že se
mi to líbí, a ještě za to rozdávat vajíčka či sladkosti. Smysl této velmi hloupé tradice mi unikal a každý rok jsem zažívala pocity ponížení, hanby a bezmoci kvůli tomu, že jsem se musela tohoto trapného počínání účastnit. A podobně na
tom byla i řada mých kamarádek. Záviděla jsem spolužačkám, které mohly odjet v tento obávaný den někam pryč, nebo
jim rodiče dovolili neotvírat koledníkům. Já jsem to štěstí neměla. Když jsem se ptala, proč nemůžeme dělat, že třeba
nejsme doma, dostalo se mi odpovědi, že by nás ostatní pomluvili a mysleli by si, že jsme lakomí a nechceme dát koledníkům výslužku. Toto vysvětlení ale pocity studu a naštvání rozhodně nezmírnilo. Nejen děvčata, ale ani hoši někdy
nebyli z velikonočních zvyků nadšení. Jeden kamarád se mi dokonce svěřil, že s pomlázkou chodil velmi nerad. Připadal si prý jako žebrák a snažil se obejít vždy pouze „povinné kolečko“ po známých. Kdyby nešel, mezi vrstevníky by
neobstál a byl by terčem posměchu. Myslím, že podobné pocity rozhodně nezažil sám. Ale abych byla spravedlivá, na
druhou stranu existuje i spousta žen a dívek, jež mají tuto tradici rády – počet koledníků se někdy dokonce bere jako
ukazatel atraktivity a leckterá dívka, na kterou koledníci zapomněli, si může dokonce připadat ošizená a ošklivá (na
pocitech méněcennosti ale rovněž není nic pozitivního).
Když jsem byla starší, začala jsem pátrat po tom, proč je s tak důležitým svátkem, což Velikonoce bezesporu
jsou, spojena tak hloupá tradice, jako je pomlázka. Je nabíledni, že s křesťanstvím nemá vůbec nic společného a v Bibli
nenajdeme nic pro její opodstatnění. Má totiž souvislost s pohanstvím a kultem plodnosti. Vyšlehání mělo ženě zajistit
zdraví a plodnost. Za to muži dávala vejce – rovněž symbol života a plodnosti. Není asi třeba zdůrazňovat, že tento
způsob zajištění následujících generací opravdu nefunguje a blahodárné účinky bití na lidské zdraví rovněž ještě nikdo
neprokázal. A koleda je z historického hlediska pouze „lepší“ formou žebroty – v minulosti sloužila pro chudší vrstvy
obyvatelstva k vylepšení rodinného rozpočtu. Troufám si tvrdit, že v dnešní době i tento význam pozbyl svého původního smyslu. Zvláště, kdy si mnozí dospělí koledníci řeknou místo o barvené vejce raději o panáka tvrdého alkoholu.
Poté, co takto obejdou několik domů, mají většinou zaděláno na pořádnou kocovinu. A pohled na potácející se opilce
opírající se o pomlázky rozhodně sváteční atmosféru nenavodí. Osobně tedy nevidím jediný důvod, proč kazit skutečný
smysl Velikonoc dávno přežitými zvyky.
Na závěr chci proto apelovat na všechny. Vy, kdo máte tradice spojené s Velikonocemi rádi, je klidně udržujte
dál, nenuťte ale prosím ty, kdo je rádi nemají (a je úplně jedno, zda se jedná o ženu či o muže – bez rozdílu věku), aby
se jich účastnili spolu s vámi. Pokud žena řekne, že si nepřeje být vyšlehána, respektujte to. Nepodléhejte bludu, že
když říká ne, znamená to vlastně ano. „Ne“, je zkrátka „ne“ a to, že jsou právě Velikonoce, v tom nehraje žádnou roli.
A vy, komu jsou velikonoční zvyky proti srsti a nesnášíte je, stůjte si za svým, nenechte se vmanipulovat do ničeho, co
nechcete. Nikdo není povinen dodržovat tradice jen kvůli veřejnému mínění. Všichni jsme svobodné bytosti a máme
právo volby. Moje dveře proto zůstanou na Velikonoční pondělí pro všechny koledníky zavřené a vůbec se za to nestydím. Ne vše, co je tradiční, je totiž dobré a smysluplné a má cenu být udržováno.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 21. března 2011
ZO bere na vědomí:
38. podání žádosti o dotaci na opravu opěrné zdi u čp. 68 na KÚ PK
56. podrobný rozpis rozpočtu na rok 2011
61. žádost manželů Libora a Štěpánky Opltových o koupi části pozemků p.č. 801, 803, 806/8 a 806/2
64. diskusi - dotaz p. Príhody ohledně plánu údržby zeleně
ZO schvaluje:
53. prodej pozemku stp.č. 369 o výměře 5 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín za cenu 1500,Kč včetně podpisu kupní smlouvy
54. uzavření a podpis nájemní smlouvy na objekt kiosku č.p. 161 s p. Vladimírem Sedláčkem
55. podání žádosti o prodej pozemku p.č. 762/2 o výměře 4278 m2 do vlastnictví obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
57. rozpočtové opatření č. 1/2011
59. výsledek hospodaření za rok 2010, tj. závěrečný účet, inventuru Mikroregionu Radbuza za rok 2010 a
zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2010
60. členství v MAS Radbuza (místní akční skupina)
63. podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
ZO zamítá:
50. prodej části pozemku p.č. 1890/1
52.b) kácení dubu na pozemku p.č. 803
58.a) kácení 2 ks olše na pozemku p.č. 1888/1
58.b) kácení topolu na pozemku p.č. 1955/34
58.c) kácení dubu na pozemku p.č. 1955/22
ZO ukládá:
62. obhlídku pozemku p.č. 1955/18 z důvodu žádosti p. Aleny Půtové o koupi části tohoto pozemku
63. ukládá zpracování plánu údržby zeleně - p. Oplt

Malé povídání o Velikonocích
Ač to možná mnohé překvapí, nikoli Vánoce, ale Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem. Jak všichni víme, jedná se o svátek pohyblivý, jehož datum se řídí měsíčními fázemi. Křesťané je slaví
první neděli po prvním jarním úplňku – jejich datum proto nikdy nepřipadne před 21. březen. Pokud první
jarní úplněk připadá na neděli, slaví se Velikonoce až o týden později. V letošním roce vychází Velikonoční
neděle na 24. dubna.
Křesťanské Velikonoce navazují na židovský svátek Pesach, který se slaví na památku vyvedení lidu
Izraele z egyptského otroctví. Právě v období tohoto svátku byl totiž dle biblického svědectví ukřižován Ježíš
Kristus. A právě na památku jeho zmrtvýchvstání, které se událo třetího dne po ukřižování, se slaví Velikonoce. Nikoli narození, ale právě smrt na kříži a následné vzkříšení je základem křesťanské zvěsti a učení.
Proto jsou Velikonoce z liturgického pohledu mnohem větší svátek než již zmíněné Vánoce. V naší zemi, jež
byla dlouhá léta pod nadvládou komunistické ideologie a vše, co mělo souvislost s náboženstvím, bylo potlačováno, se ale tato hlavní zvěst poněkud vytratila a Velikonoce začaly být pojímány spíše jako svátky jara.
Zůstaly zejména tradice s křesťanstvím nesouvisející – barevní vajec, velikonoční zajíček, pomlázka a podobně. Pojďme si tedy stručně povědět něco o těch křesťanských Velikonocích.
Velikonoce tradičně začínají bohoslužbou probíhající v noci z Bílé Soboty na Neděli Vzkříšení a pak
trvají celých padesát dnů. Jejich vyvrcholením je svátek Seslání Ducha svatého (tzv. Letnice). Týden, který
Velikonocím předchází, bývá někdy označován jako svatý (nebo pašijový) a jsou zažitá i pojmenování pro
jeho jednotlivé dny. Začíná Květnou nedělí, jež připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se
při bohoslužbách předčítá zpráva o jeho umučení tzv. Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny, a které mají připomínat palmové ratolesti, jimiž lid Ježíše
vítal. Pak následují Modré pondělí, Šedivé úterý (v tyto dva dny se žádné zvláštní náboženské akce nekonají

a nic konkrétního se v liturgii nepřipomíná) a Škaredá středa, která svůj název dostala podle toho, že ve středu Jidáš zradil Krista. Někdy se jí také říká Sazometná, protože se v tento den vymetaly komíny. Ráz všech
obřadů v pašijovém týdnu je truchlivý. V úterý se čtou pašije sepsané evangelistou Markem a ve středu pašije sepsané evangelistou Lukášem. V tomto období se nosí bílá barva, barva světla, barva, která připomíná
roucha, jež si oblékali nově pokřtění v prvotní církvi, aby symbolizovala nový život.
Zeleným čtvrtkem začíná takzvané Velikonoční triduum. Jde o období tří dnů, které bezprostředně
předchází Neděli Zmrtvýchvstání a připomíná umučení, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Zelený čtvrtek
dostal pojmenování podle zelené barvy liturgických rouch používaných v prvotní církvi. Podle pověry se v
tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok zdravý. O Zeleném čtvrtku se při
liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony a utichají až do velikonoční vigilie. Podle pověsti zvony "odlétají do Říma“ a jejich zvuk je proto dočasně nahrazen řehtačkami a klapačkami. Nutno ovšem podotknout, že
toto je pouze katolická tradice. Zvony na evangelických kostelích do Říma neodlétají ani symbolicky, protože protestanti nemají s Římem ani papežem nic společného.
Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách
spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které
vydávaly své poklady, a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože
půjčená věc by mohla být očarovaná. Nesmělo se hýbat se zemí (rýt,
kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. Katolická liturgie má za základ Janovy pašije, často předvedené dramaticky nebo hudebně. Zvláštní součástí liturgie jsou dlouhé
přímluvy.
Na Bílou sobotu se nekonají žádné obřady ani bohoslužby.
Výjimkou je obřad, kterým jsou katechumeni (tj. osoby, které se chtějí
stát křesťany) připraveni na samotný křest. V katolické církvi je zvykem během Bílé soboty konat tzv. "bdění u Božího hrobu". V pravoslavné církvi je také tradicí na Bílou sobotu slavit liturgii připomínající pomazání Kristova těla, uložení do hrobu a rozvíjející tajemství Kristova sestoupení do říše mrtvých. Bílá sobota
liturgicky končí okamžikem zahájení obřadů noční bohoslužby zvané Velikonoční vigilie, která již zahajuje
slavení neděle Zmrtvýchvstání Páně. Dnem Bílé soboty končí postní doba. Svůj název den získal zřejmě od
bílého roucha katechumenů, kteří během Velikonoční vigilie přijímali křest. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
(též Velikonoční neděle nebo Boží hod velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při
níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí. Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu",
neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne).
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den
začali pravidelně scházet a nazvali jej "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy takovou malou "oslavou
Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho totiž mohou křesťané
čerpat posilu a naději na vlastní cestu zmrtvýchvstání.
Eva Navrátilová

Významné dubnové dny
1. duben – Mezinárodní den ptactva
Akce Pták roku, kterou od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická, je bezesporu jednou z
jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí
druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit
zájem o ptactvo a přírodu vůbec.
Pták roku 2011 - Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Ptákem roku 2011 je strnad obecný, jeden z nejpočetnějších ptáků u nás, ale současně i druh,
který postupně, ale vytrvale, ubývá. Za posledních 30 let od nás zmizelo půl až 1 milion
strnadů.
Zajímavosti z ptačí říše lze najít i na stránkách:www.birdlife.cz nebo www.springalive.net

2. duben – Mezinárodní den dětské knihy
Mezinárodní den dětské knihy připadá již od roku 1967 symbolicky na 2. dubna, neboť ten je výročním
dnem narození světoznámého dánského autora dětských příběhů Hanse Christiana Andersena (2.
dubna 1805 – 4. srpna 1875). U nás se toto výročí připomíná akcí s názvem Noc s Andersenem, která
probíhá v mnoha knihovnách po celé ČR. Celosvětově toto výročí připomíná Mezinárodní sdružení
pro dětskou knihu (IBBY – International Board on Books for Young People) založené v roce 1953 v
Zurichu na popud spisovatelky Jelly Lepmannové. Sdružení se plně hlásí k Mezinárodní konvenci o
právech dítěte, která ho definuje jako právo na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím.

Zdroj: www.citarny.cz

18. duben – Mezinárodní den památek a sídel
UNESCO na návrh ICOMOS International (Mezinárodní rada pro památky
sídla) v roce 1982 prohlásilo 18. duben za Mezinárodní den památek a
del. Cílem je upozornit na problematiku ochrany kulturního dědictví. V
rámci „oslav“ tohoto dne se konají různé akce, semináře apod. Na řadě
památek se nevybírá vstupné a otevírají se také taková místa, do kterých se
běžně veřejnost nedostane.

a
sí-

Radyně
Zdroj: www.pamatkovapece.cz

22. duben – Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o
ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního
prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. Historie vyhlášení tohoto
dne sahá do roku 1969, kdy byl poprvé slaven v San Francisku. Tato oslava byla
pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale zároveň
jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu. Kampaň s
tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů.
Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné
zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971).
V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki

I v naší obci se snažíme udržovat pořádek a starat se o
zelené plochy. Ne vždy je to ale snadná záležitost a ne
všichni občané jsou nám v tom bohužel nápomocni. S
počínajícím jarem obešli obecní zastupitelé vesnici a
připravili plán na údržbu zeleně v letošním roce.

23. duben – Světový den knihy a autorských práv
23. duben je pro literaturu přímo symbolické datum, neboť tohoto dne zemřely takové významné osobnosti světové literatury, jako například Miguel de
Cervantes y Savendra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega.
Je to také datum narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi něž patří
Vladimír Nabokov či Manuel Mejía Vallejo. Je proto zcela přirozené, že světová organizace UNESCO vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a
autorských práv. Má povzbudit každého, především pak mladé lidi k tomu,
aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm,
kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity.
Prvotní nápad slavit tento den má svůj původ ve španělské Katalánii (23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a daruje se růže každému, kdo si koupí knihu). Světový den knihy a autorských
práv se slaví pravidelně od roku 1995 ve více než 100 zemích světa všech 6 kontinentů. Tradičními partnery
akcí pořádaných při této příležitosti jsou spisovatelé, učitelé, školy, knihovny, masmédia a další veřejné a
soukromé instituce.
Zdroj: http://skip.nkp.cz/

Zprávy z kultury
Nemusí pršet, stačí, když kape
Na úvod jedná poměrně radostná zpráva. Od Mikroregionu Radbuza jsme obdrželi dotaci 2000 Kč na pořádání letošního Bubulesu. Snad nám tedy vydrží i nadšenci, kteří tuto oblíbenou akci již několik let pořádají.
Bylo by škoda přidělené peníze nevyužít.
starostka

Třikrát sláva
Naše obec získala dotaci ve výši 40 000 Kč z grantu VISK 3 Ministerstva kultury na vybavení naší knihovny
počítačem, tiskárnou a knihovnickým programen. Pro naši knihovnici paní Procákovou to bude zpočátku
práce navíc. Věřím, že do knihovny postupně přitáhneme další čtenáře.

Třikrát běda
Společnost ČEZ zamítla naši žádost o souhlas s vybudování nového dětského hřiště na pozemku před bytovkami. V odůvodnění páni píší, že hřiště by se nacházelo v ochranném pásmu jejich vedení vysokého napětí,
což je nepřípustné. (Celý text vyjádření ČEZ je k nahlédnutí na OÚ.)
Neklesáme na mysli a budeme hledat nové možnosti a prostory.
Zdeněk Zajíc

Dětský maškarní bál – 12.3.
Pokud jste, milí čtenáři, shlédli video-kroniku loňského roku, určitě jste zaznamenali četnost výstupů a tím i podílení se na organizování paní Bohuny Procákové. Loni byla
součástí zastupitelstva, takže to byla tak trochu její práce. Ale
pokud se zúčastňujete akcí i v novém volebním období, kdy
už na OÚ není, víte, že její zásluhou proběhl čertovský rej,
masopustní průvod, dětský maškarní bál. Bohunka má velké
štěstí v tom, že je kolem ní dost nadšených a bezvadných
lidiček, kteří jsou ochotni vždy pomoci. Ptáte se – co za to
mají? Slovy hlavní organizátorky – mají obrovskou radost,
když ti, pro které akce pořádají, mají radost a jsou šťastni.
A teď už konečně k dětskému maškarnímu bálu.

Chtěla jsem také přiložit ruku k dílu a alespoň při samotném bálu trochu pomoci, když už jsem se na přípravě nepodílela. Při příchodu do sálu před 14. hodinou jsem se zarazila mezi dveřmi. Hned mě zaujala
nádherná výzdoba – samé kytičky, hotová rozkvetlá louka. A tak přeplněný sál
jak dospělými tak dětmi vstišský kulturák dlouho nepamatuje. Dospělí obsadili
téměř všechny židle u stolů a děti v krásných maskách už nedočkavě pobíhaly po
sálu. Raději jsem po zaplacení dobrovolného vstupného rychle vycouvala a na
jeviště se dostala přes výčep a jídelnu. I
tam bylo plno. To už se řadila děvčata z
chlumčanského souboru Orientálky.
Jejich vystoupení zahájilo odpolední
veselí. Na jevišti mě přivítaly postavičky
z knihy Ferda Mravenec. V jejich originálním provedení pohádka „Polámal se
mraveneček“ bude určitě nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné.
Když došlo na tanec či na soutěže, hemžilo se to na sále skutečně jak v mraveništi. Dokonce při jízdě trakařů se maminky či tatínkové museli vyhýbat i přihlížejícím. Očekávaným bodem programu byla i tombola. Na každého se dostalo. I když se stalo i to,
že malá holčička dostala dvoje desky na sešity a velcí kluci malé autíčko. Tombola je o štěstí. Do konce jsem
sice z časových důvodů nevydržela, ale byla jsem ujištěna, že s úklidem nemusím pomáhat, protože většinou
přiloží ruku k dílu i zúčastněné maminky či otcové. Úžasná organizace a spolupráce. Gratuluji!
Bohuna Procáková mě požádala, abych uveřejnila PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
 Občané Vstiše a okolí - finanční příspěvky z Masopustu byly využity na tuto akci
 Obec Vstiš
 Pohostinství Vlasty Šurkové
 Kupectví Hany Vollerové
 DJ Rajchy
 Libor Oplt
Dále patří velké díky maminkám a babičkám za výrobu výzdoby a za napečené dobroty, také všem, kteří se
podíleli na přípravách a hlavně dětem, že přišly, bavily se a vydržely s námi až do konce 
starostka obce

Povedená noc s Andersenem ve Vstiši
Dne 1. dubna 2011 jsme se sešli v DDM na Noci s Andersenem. Této akce se zúčastnili Petr a Karolína
Maškovi, Petr Mitro, Jiří Duchek, Denisa Lejsková, Marek Čejka, Jan Petrovický, Majda Plšková a Jakub
Budaj. Jako ,,dozor‘‘ byl Zdeněk Zajíc. Na této akci jsme dělali spoustu aktivit např.: Gagarinův test, poznávačku, hráli badminton, předčítali z knihy Velký tůdle. Nakonec jsme koukali na krásný film Kuky se vrací.
Jiří Duchek ml.

Krátká poznámka „dozoru“
Noc s Andersenem je celosvětový festival podporující dětské čtení. Letos se uskutečnil pojedenácté
na 1040 místech za účasti téměř 40 000 dětí. (Hans Christian Andersen se narodil 2. dubna 1805 v Odense.
Od mládí miloval knihy, přečetl, co mu pod ruku přišlo, chtěl být loutkohercem a zpěvákem. Dnes ho vnímáme především jako spisovatele dětských pohádek, kterých napsal přes 130.)
Naše první vstišská „Noc s Andersenem“ byla zaměřena na povídání o oblíbených knihách, o tom,
co děti čtou, co je baví. Kniha je krásný vynález, ale volně si zařádit, soutěžit, luštit a poznávat nepoznané, to
je to, co děti baví.

A když se pak Kuky po velkých dobrodružstvích konečně vrátil zase domů, tak po chvíli zdánlivého
klidu těsně po půlnoci vypukla ta správná noční andersenovská polštářová bitva za účasti všech přítomných.
Být pan Andersen přítomen, jsem přesvědčen, že by se s chutí přidal. Po bitvě rychle najít svůj polštář, to
správné místo ke spaní, zachumlat se do spacáku a spokojeně usnout.
Ráno jsme posnídali čaj s výtečnou bábovkou připravenou Jirkou Duchkem. Pak už jen nudný úklid, balení a
hurá za dalším dobrodružstvím.
Moc jsem se nevyspal, ale bylo to s dětmi
krásné. Děkuji své ženě za pomoc při organizaci a při
dalších dobrodružstvích ahoj. Blahopřeji rodičům
zúčastněných hrdinů – Vaše děti jsou úžasné.
Zdeněk Zajíc

Zdravím všechny, kteří čtou tento článek.
Touto cestou bych vám chtěla sdělit informace o
„Noci s Andersenem“, která probíhala v DDM ve
Vstiši od 1. 4. do 2. 4. 2011. A teď podrobněji. Když
jsme všichni přišli na akci, nejdříve jsme hráli různé
hry a potom jsme společně četli knihu. Před spaním jsme se dívali na film Kuky se vrací promítaný na plátně.
Když film skončil, nechtělo se nám vůbec spát, tak jsme hráli ještě šachy. Potom někdo zvolal: „
Polštářová bitka!“ Za chvíli už jsme byli unavení házením polštářů a šli jsme spát. Ráno, když jsme se probudili, sbalili jsme spacáky, nasnídali jsme se a vyrazili jsme k domovu.
Této akce se zúčastnili: Marek Čejka, Petr Mitro, Jakub Budaj, Petr Mašek, Jiří Duchek, Jan Petrovický, Magda Plšková, Karolína Mašková, Denisa Lejsková, pan Zdeněk Zajíc, paní Dana Votavová.
Magda Plšková

Hasiči informují
V letošním roce jsme si podali žádost na Krajském úřadě v Programu stabilizace obnovy venkova na přístavbu požární zbrojnice. Projekt na přístavbu jsme měli již od roku 2004, protože ve stávající zbrojnici není
žádné sociální zázemí a není zde ani vyhovující zasedací místnost. V programu vyhlášeném
krajským úřadem jsme žádali o půl milionu korun na tuto akci. Při rozdělování krajských
peněz jsme obdrželi 290 tisíc korun. Zbytek nákladů by měla hradit obec. Jestli se bude
akce realizovat, záleží na tom, zda obec obdrží dotaci na kanalizaci.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Poděkování
Děkuji obecnímu zastupitelstvu, které reprezentovali pánové
ing. Oplt a Kleisner. Byl jsem mile překvapen pozorností, kterou obecní zastupitelé nám starším občanům věnují. Děkuji za
pozornost, kterou jsem dostal ke svému životnímu jubileu. Zastupitelům přeji hodně zdaru v jejich práci pro naše občany a
pro celou obec. Ještě jednou hodně síly a úspěchů.
Ve Vstiši 26.3.2011
Stanislav Sajdl

Blahopřejeme

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 František Kleisner
 Ivan Hazucha
 Jindřiška Hřebcová

Rozloučení
Během minulých dnů nás navždy opustili tito spoluobčané:
 Venuše Burešová

Venuše Burešová

téměř celý život prožila ve Vstiši. Vychovala dvě děti - Vendulu a
Milana. Dlouhá léta pracovala v chlumčanských keramických závodech. Zemřela
předčasně po krátké nemoci ve věku pouhých 63 let.
Jen těžko se hledají slova útěchy v tak těžké chvíli.

Výzva Obecního úřadu
Vyzýváme všechny přihlášené účastníky plánovaného zájezdu do Prahy na muzikál Děti ráje, aby se
co nejdříve dostavili na obecní úřad a zaplatili za vstupenky a dopravu. Platbu je nutné provést nejpozději do
konce dubna!!!

Zprávy z fotbalu
Ve Vstiši začalo fotbalové jaro. Náš fotbalový
tým dospělých zahájil prvním kolem v Dolní Lukavici.
Po poločase 0:0 skončilo utkání 1:1, kdy vyrovnával po
nahrávce Michala Šípa Jakub Vodička v poslední minutě. Druhý zápas, který se hrál doma s Merklínem B,
se dá označit za nešťastný, protože za velkého tlaku na
merklínskou branku naše mužstvo prohrálo 0:1.
V pátek 8. dubna zahajuje svoji sezonu i Stará
garda, a to přátelským zápasem proti Sokolu Lhota.
První mistrovské utkání na domácí půdě se odehraje
15. dubna od 17.30 hodin proti nováčkovi soutěže ze
Štěnovic. Věříme, že fanoušci přijdou podpořit naše
týmy a vytvoří tak dobrou fotbalovou atmosféru.

A2A - III. třída, skupina A

VÝSLEDKY
Domácí
Radkovice B
Ptenín
Vstiš
Chlumčany B
Letiny
Dnešice

Hosté
Zdemyslice
Lukavice
Merklín B
Záluží
Líšiná
Předenice B

Skóre
5:3 (1:2)
1:2 (1:1)
0:1 (0:1)
0:3 (0:1)
0:0 (0:0)
1:2 (1:0)

TABULKA
Rk.
Tým
1.
Letiny
2.
Chlumčany B
3.
Lukavice
4.
Merklín B
5.
Vstiš
6.
Ptenín
7.
Zdemyslice
8.
Hradec B
9.
Líšiná
10.
Záluží
11.
Předenice B
12.
Radkovice B
13.
Dnešice

Záp
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14

+
10
9
8
7
6
5
6
5
4
4
5
3
3

0
2
3
4
4
2
4
1
2
4
3
0
1
0

Skóre
2
73: 12
2
44: 19
2
38: 25
3
40: 21
6
25: 30
5 42: 33
7
29: 41
6
24: 28
6
20: 30
7
25: 32
8
23: 45
10 18: 49
11 19: 55

Body (Prav)
32
(11)
30
(9)
28
(7)
25
(4)
20
(-1)
19
(-2)
19
(-2)
17
(-4)
16
(-5)
15
(-6)
15
(-3)
10
(-11)
9
(-12)

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO: Záluží – Vstiš: proběhne v neděli 10. dubna od
16:30 v Hoříkovicích.

Pozvánka na dvouhodinový závod pionýrů:
DACHL CUP
Dachl Cup se uskuteční 23. dubna 2011 ve Vstiši
Přihlášky: od 9.00 hodin
Start: ve 12.00 hodin
Startovné: 150,- Kč
Kategorie: classic a special

Večer se pak v KD Vstiš uskuteční od 20.00 hodin

ROCKOVÁ ZÁBAVA

Reakce starostky obce na článek Martina Sobotky v
Dobřanských listech č. 4/2011
V minulém čísle Vstišského zpravodaje jsme informovali o z našeho pohledu velmi vydařeném masopustním
dnu, jehož zakončením bylo divadelní přestavení Rozmarný duch v podání DOS Rozmarýn s principálem
Martinem Sobotkou v čele. Proto mně velmi zarazil závěr článku „Překřičeli jsme hospodu, přežili jsme přehlídku“ uveřejněný ve 4. čísle Dobřanských listů.
Možná to bylo díky tomu, že jsme si 5.3. prošli inscenačním peklem, kterým je bezesporu sál ve Vstiši. Zvláště
pokud je venku ještě světlo a lokál plný hlasitých masopustních slavitelů sledujících sportovní přenos. Stavebně je totiž hospoda oddělena jen truhlářským dílem, nikoliv zednickým, což je velmi znát. Přesto bylo
osmdesát (!) diváků spokojených. A my tedy také, překonat řev opilcův duchaplnou konverzaci v anglickem
stylu nikoho nezabije, ale o to víc posílí.
Už po přečtení první věty (zejména poznámky o inscenačním pekle našeho KD) se mi udělalo mdlo. Se stavebním řešením našeho KD byl pan Sobotka velmi dobře předem obeznámen, neboť byl jedním z účastníků
našich obecních tanečních pro dospělé. Věděl tedy, co jej čeká. Rovněž mi není jasné, co chtěl autor sdělit
tím vykřičníkem za počtem diváků. Má to být pochvala nebo výtka? Domnívám se, že na poměry tak malé

obce, jakou Vstiš bezesporu je, je to číslo velmi slušné. Zvláště když v ten den bylo pořádáno ještě několik
souběžných akcí.
Je mi velmi líto, že po akci, která z našeho pohledu dopadla velmi dobře, zůstane ve vzpomínkách hořká
pachuť, kterou zmíněný článek v mnohých z nás zajisté vyvolal.
M.Beštová

Pozvánka na výstavu fotografií
Na Velikonoční neděli a Velikonoční pondělí (tedy 24. a 25. dubna) Vás zveme na výstavu „Vstiš známá a
neznámá“, která bude vytvořena z fotografií, které nám dodali milovníci Vstiše a okolí. Vítěze určí sami
návštěvníci anonymním hlasováním.
Výstava proběhne v kapli, vždy od 14 do 16 hodin.
Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni. Vítězná fotografie bude uveřejněna v následujícím čísle
Vstišského zpravodaje.

I takto mohou vypadat vystavená díla. Tento umělecký
kousek by se mohl jmenovat třeba „Kontejner tři hodiny
po návštěvě popelářů“… Jak se vám líbí?

Místní poplatky
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili místní poplatek za psa a poplatek za odpad, aby tak učinili co
nejdříve. Nejlépe na pokladně OÚ Vstiš o úředních hodinách.
Splatnost:
Poplatek za psa
31.3.2011
Poplatek za odpad
31.3.2011 (občané a cizinci s trvalým pobytem)

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 3. května 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.
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

Informační okénko
Obecní úřad Vstiš
Vstiš 107, 33441
Úřední dny:
pondělí a středa: 8.00 - 14.00 hod.
17.00 -19.00 hod.
úterý: 8.00 - 14.00 hod.
(ČT, PÁ po telefonické domluvě)
OBECNÍ KNIHOVNA VSTIŠ
Knihovna je umístěna v 1. patře OÚ
Provozní doba: sudé pondělí 18.00 – 19.00
Sběrný dvůr Dobřany
Ul. Vančurova (v blízkosti Zbrojnice SDH)
Provozní doba:
Pondělí
14.00 – 18.00
Středa
9.00 – 13.00
14.00 – 18.00
Pátek
9.00 – 13.00
14.00 – 18.00
Neděle
9.00 – 13.00
14.00 – 18.00
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Stromořadí 956, Dobřany, kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
zdravé děti
pondělí, středa
7.30 - 11.00
11.00 - 14.30
úterý
13.00 - 15.00
15.00 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 11.00
11.00 - 14.00
pátek
7.30 - 10.00
10.00 - 13.00
Navštěvni služba dle domluvy.
Ordinace pro infekčni nemoci i pro dospěle
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek 14:00 - 15:00
Telefonicka domluva možna od ponděli do patku.
MUDr. Jitka Šebestová
náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
pondělí a středa
12.00 - 14.00
utery
7.30 - 18.00
čtvrtek
7.30 - 14.00
patek
7.30 - 10.30
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě
pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.
Gynekologie
MUDr. Viola Gottwaldová
kontakt: 377 972 274
úterý
13.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 12.00
Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian
čtvrtek 14.00 - 17.00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)

Diabetologická poradna
MUDr. J. Prošková
středa 6.30 - 7.30 náběry
14.00 - 18.00 ordinace
Praktický zubní lékař
MUDr. Jana Formánková
kontakt: 377 972 535
pondělí 7.30 - 17.00
utery
7.30 - 14.30
středa 7.30 - 12.30
čtvrtek 7.30 - 16.30
pátek
7.00 - 12.00
MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7.30 - 16.30
středa – pátek
6.30 - 13.00
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544
pondělí
7.00 - 12.00
14.00 - 18.00 (pro pracující)
úterý
7.00 - 13.00
středa - pátek
7.00 - 12.00
ordinace ve Vstiši: sudé středy od 13 hodin v Centru volného
času (bývalá škola)
Ordinace praktického lékaře, homeopatie
MUDr. Radana Salvétová
kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7.30 - 12.15
úterý
7.30 - 12.00
13.00 - 16.00
čtvrtek, pátek
7.30 - 12.00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15.00 - 18.00
Veterinární ordinace
MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9.00 - 11.00
čtvrtek
16.00 - 18.00

