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Pár slov úvodem
Podle odborníků na počasí je letošní tuhá zima definitivně minulostí. Sice se ještě nehodlá vzdát bez
boje a zvláště ráno nás venku teploty pod bodem mrazu ještě leckdy potrápí, ale sluníčko už se na obloze
objevuje pořád častěji, a to je jistě dobrá zpráva pro všechny. Silničáři začnou pomalu sčítat škody, které za
sebou zima zanechala, zahrádkáři se pustí do jarních prací, hospodyňky zase propadnou velkému úklidu a
budou své domovy připravovat na Velikonoce. Na ty si ale budeme muset ještě několik týdnů počkat. Přesně
měsíc před svátky nás ale čeká jedna významná událost, která sice nemusí nadchnout každého, všichni se jí
ale budeme muset zúčastnit – jako každých deset let proběhne v celé naší zemi pravidelné sčítání lidu.
Sčítání lidu má u nás velkou tradici. První se uskutečnilo již ve středověku – tehdy sloužilo zejména
k daňovým a vojenským účelům. Neprobíhalo ale plošně na celém území, většinou šlo o akci jednoho
panství. Historickým mezníkem je rok 1753, kdy císařovna Marie Terezie vydala patent o každoročním
sčítání lidu. O rok později pak proběhlo první plošné sčítání na území monarchie. Další zlomový moment
nastal v roce 1869, kdy bylo stanoveno, že sčítání bude nadále probíhat s desetiletou periodicitou – sčítalo se
vždy v noci z 31. prosince na prvního ledna v roce, který končil nulou. Toto nařízení bylo závazné až do
zániku Rakouska Uherska. U obyvatel byl zjišťován věk a pohlaví (zaznamenávaly se i případné tělesné
vady jako třeba slepota, později i mentální vady), státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání,
mateřská řeč a gramotnost sčítané osoby (měřítkem bylo to, zda dotyčný umí číst a psát). Z dat sčítání bylo
možno zjistit rovněž ekonomické poměry obyvatel.
První sčítání po vzniku samostatného Československa proběhlo v roce 1921 (dva roky předtím byl
založen Státní statistický úřad, který od té doby sčítání lidu zajišťuje). Nově vzniklá republika velmi nutně
potřebovala získat potřebná data. Další sčítání bylo naplánováno již na rok 1925, vzhledem k ekonomické
situaci ale nakonec proběhlo až v roce 1930. Podobně jako ve světě bylo následně naplánováno, že se bude
sčítat každých deset let. Kvůli druhé světové válce se ale další uskutečnilo až v roce 1950. Zatím vůbec
poslední sčítání lidu se konalo v České republice v roce 2001.
Někomu může připadat, že takové sčítání lidu je jen vyhazování peněz z kapes daňových poplatníků,
zbytečná buzerace nebo jej může vnímat jako zasahování do svých práv a soukromí. Zkusme se na ale ta tuto
akci podívat i z jiného pohledu. Pro stát je totiž takové sčítání velmi důležité – umožňuje lepší a
ekonomičtější plánování. Z informací, které přinese, je možno vypočítat, kolik bude v budoucnosti potřeba
míst ve školách, zda je třeba někde zlepšit dopravní obslužnost, jaký objem peněz bude nutné vyčlenit na
zdravotnictví, sociální programy či důchody. Argument, že všechny tyto údaje lze získat i jinak (například
z evidence obyvatel), ale neobstojí, protože při sčítání se zjišťují i údaje, které se jinde zjistit nedají, neboť
nejsou nikde uceleně evidovány – například údaje o počtu lidí žijících v domácnostech, úrovni bydlení,
vzdělání či dojíždění do zaměstnání. To vše je ale důležité mít podchyceno.
Vyplnit formulář zabere jen chvilku a zvládne to prakticky každý – jen za ty nejmenší a někdy za ty
nejstarší, to budou muset udělat rodiče či jiní blízcí. Nebojme se proto formuláře vyplnit a odevzdat.
Posloužíme tím dobré věci. Strach nebo pocity zbytečnosti nejsou na místě. Počítá se totiž s každým z nás.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 21. února 2011
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
51. zpětvzetí žádosti manželů Š. a L. Opltových o pozemky sousedících s pozemky v jejich vlastnictví
52. a) zájem p. Dolejše a p. Pecha o koupi části pozemků p.č. 803 a 806/8 a vypracování GP a kupní
smlouvy těmito zájemci na jejich vlastní náklady
52. b) sdělení p. Dolejšovi ke kácení vzrostlého dubu na pozemku p.č. 803 - písemné vyjádření obdrží po
posouzení celkového stavu situace
ZO schvaluje:
33. podpis Dodatku k nájemní smlouvě na pozemky č. 2130/2009 (pův.smlouvy 120) s V-Farmou s.r.o. se
sídlem Praha 10 - Záběhlice
42. podpis smlouvy o uzavření bud.smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV - 12 - 0006282/4 s ČEZ
Distribuce as.s. Děčín k pozemku p.č. 896/3 na akci „Vstiš, RD na pozemku p.č. 895/6 - kabel NN“
43. prodej VTL regulační stanice - technologické části společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad
Labem za cenu 550 220,- Kč včetně podpisu kupní smlouvy
44. podpis Dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí fin.příspěvku Plz.kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
45. rozpočet na rok 2011
46. závěrečnou zprávu o provedené inventuře za rok 2010
47. poskytnutí příspěvku TJ Družstevník Vstiš ve výši 20 000,- Kč ve formě úhrady faktury vystavené na
Obec Vstiš nebo dokladu při platbě v hotovosti na nákup potřebného vybavení a oprav
48. prodej pozemku p.č. 806/22 o výměře 669 m2 p. Borisi Ličačenkovi za cenu 650,- Kč/m2 včetně podpisu
kupní smlouvy
49. podpis Dodatku č. 1 Smlouvy o využívání IS VIRTUOS s Plzeňským krajem
ZO ukládá:
38. zajištění prohlídky opěrné zdi u čp. 68 statikem
50. obhlídku části p.č. 1890/1 z důvodu žádosti manželů Patových o koupi z důvodu
parkování osobního vozidla mimo komunikaci - Košan

Sčítání lidu, domů a bytů 26. března 2011
Sčítání lidu, domů a bytů přináší nenahraditelné informace o lidské společnosti. Letošní sčítání se
uskuteční o půlnoci z 25. na 26. března 2011 ve všech městech a obcích České republiky. Letos poprvé
bude možné sčítací formuláře vyplnit i elektronickou formou. Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů
2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se
v rozhodný okamžik, tj. o půlnoci z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011, nacházejí na území České
republiky. Sčítání tedy podléhá každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý nebo povolený
přechodný pobyt na území České republiky, a každá další osoba, která je na území ČR v daný okamžik
přítomna, i když zde nemá trvalý nebo přechodný pobyt. Sčítání podléhá i každý dům či byt (a to i ty
neobydlené). Za nevyplnění (či neodevzdání) formuláře nebo uvedení nepravdivých údajů je možno uložit
pokutu až ve výši 10.000 Kč.
Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje o osobách, domech a bytech, ale také údaje, které nelze
zjistit jiným způsobem, protože nejsou evidovány v žádném informačním systému veřejné správy. Ve
sčítacích formulářích se již nezjišťuje vybavenost domácností spotřebiči, osobním automobilem, chatou
apod. Jediná otázka pro Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto tématu, je vybavenost domácnosti
osobním počítačem a přístupem na internet, ta je však opodstatněná vzhledem k překotnému vývoji v této
oblasti a vzhledem k možnostem, které využití internetu dává občanům, např. v komunikaci s úřady.
Nezjišťuje se přitom vlastnictví počítače konkrétní osobou ani počet počítačů v domácnosti.

Všechny údaje zjištěné při sčítání podléhají velmi přísné ochraně podle Zákona o sčítání lidu, domů
a bytů a Zákona o ochraně osobních údajů. Údaje mohou být využity výhradně ke statistickým účelům.
Všechny osoby, které se podílejí na sběru a zpracování údajů, jsou vázány mlčenlivostí o všech
skutečnostech, o nichž se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
sčítání.
Sčítací formuláře Vám budou doručeny osobně sčítacími komisaři, kteří Vás navštíví v termínu od 7.
do 25. března. Sčítacími komisaři jsou většinou zaměstnanci České pošty nebo Českého statistického úřadu.
Každý komisař je vybaven průkazem s fotografií (viz.
obrázek) a zároveň se prokáže občanským průkazem.
Důležité je vědět, že nejste povinni sčítacího komisaře
pustit do bytu. Stačí, když od něj převezmete sčítací
formuláře a potvrdíte podpisem jejich přijetí. Za celou
domácnost to může udělat vždy jedna osoba starší 15 let.
Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v
podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Pokud
vás
sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí
vám
do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud
by vám termín návštěvy nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy.
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední desce
(seznam všech sčítacích komisařů najdete rovněž v databázi na adrese http://komisari.scitani.cz). Každý
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ
LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1. on-line vyplnění a odeslání na internetu
2. osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned domluví termín
schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3. odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař
předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. Pro cizince a národnostní
menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština, ukrajinština a polština). K vyplnění papírových formulářů použijte nejlépe černou kuličkovou
tužku. Formuláře prosím nepřekládejte, budou zpracovány hromadným strojovým skenováním. Formuláře
můžete vyplnit elektronicky. K tomu potřebujete počítač připojený na internet a papírové formuláře, které
Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní
kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte
(po rozhodném okamžiku - půlnoci z 25. na 26. března 2011), otevře se vám váš formulář a můžete začít
vyplňovat. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Reader verze 9.0 a
vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz
na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Adobe Readeru.
O pomoc s vyplněním můžete požádat sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze roznést a sebrat
formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího
či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. Můžete také zavolat na bezplatnou
informační linku, která bude v provozu od 26. února do 20. dubna 2011 denně od 8 do 22 hodin na čísle 800
87 97 02. Veškeré informace najdete na www.scitani.cz, dotazy můžete posílat e-mailem na
info@scitani.cz.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tzv. rozhodný okamžik, tím je
půlnoc z 25. na 26. března.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. Vyplněné formuláře můžete odevzdat následujícími
způsoby:





vyplníte a odešlete je elektronicky
předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou
Vám komisař na požádání vydá
zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P.O. Boxu
osobně je odevzdáte na sběrném místě (v letáčku uvedené poště)

Ať zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011.
převzato z internetových stránek Českého statistického úřadu

Vzpomínka
Když jsem v sobotu 5. března pospíchala na divadelní představení „Rozmarný duch“ ochotnického
spolku „Rozmarýn“ z Dobřan, hlavou mi prolétly vzpomínky na původní ochotnický soubor „V.
Vančury“. V té době ještě neexistovala televize, počítače a další vymoženosti. Lidé se chtěli bavit a chtěli
také pro zábavu něco udělat. Divadelní spolek měl docela velký počet členů. O prázdninách přibyli ještě
studenti. Výběr divadelních her byl velice pestrý. Operetky s krásným hudebním doprovodem nebyly
výjimkou. Soubor zajížděl i do okolních obcí – Vstiš mezi ně také patřila.
A. Hoffmann se už tehdy před padesáti
lety ujal režie a samozřejmě také hrál a zpíval.
Přátelské vztahy, vzájemná pomoc a veliká
legrace zaujaly každého, kdo do souboru vkročil.
Ráda vzpomínám i na nejstarší herce: pana Vatrse
a manžele Nováčkovi. Byli úžasní. Jednou jsem
hrála jejich vnučku a také se tak cítila – měla
jsem babičku a dědu.

Soubor V. Vančury: Slovácká princezka – opereta

Přeji souboru „Rozmarýn“ mnoho krásných her, báječných diváků a
hřejivého potlesku. Jejich principálovi Martinovi – mému žáčkovi –
spoustu trpělivosti a úspěchů na
divadelních prknech. Madam
Arcati, byla jste úžasná!

Nejstarší herci: Když ptáčka lapají – komedie

Vzpomínala Růžena Kleisnerová

Divadlo ve Vstiši opět žije
Po dlouhých 49 letech se v sobotu 5. března 2011 v KD opět prohýbala divadelní prkna.
Divadelní ochotnický spolek Rozmarýn z Dobřan v rámci příprav na přehlídku divadelních souborů předvedl
hru anglického dramatika Noela Cowarda Rozmarný duch.
Představení navštívilo úctyhodných 60 návštěvníků, kteří i přes hlučné pozadí se zaujetím sledovali zcela
profesionální nasazení a zápal celého souboru.
Režisérem představení byl Antoním Hofmann, který o přestávce s paní Růženou Kleisnerovou (dlouholetou
ředitelkou ZŠ ve Vstiši) vzpomínali svá herecká léta.
ZZ

Ještě na skok k zápisu
Tres faciunt collegium (= tři tvoří kolegium)
Jestliže toto latinské pořekadlo volně přeložím a podle potřeby trochu upravím, tak říká:
„Teprve tři prvňáčci tvoří správnou partu.“
Z minulého zpravodaje si možná pamatujete, že naši obec budou v 1. třídě ZŠ v Dobřanech zastupovat
Adélka Valentová a Matěj Maday. Hledali jsme tedy třetí do party a s pomocí rádců našli Anetku
Váchalovou.
Přepadl jsem ji s rodiči u večeře a tak jsem v rychlém sledu vystřelil několik otázek a zapsal odpověď:
„Chodím do tanečního kroužku, zpívám, hraji na flétnu, jezdím na kole, umím se podepsat, chovám malé
králíčky, poznám všechny barvy duhy, občas pomáhám mámě s utíráním nádobí a na maškarní bál půjdu za
princeznu.“
Básnička pro ANETKU
Jak se v lese vyhnout bludičkám
Pavel Šrut
Bludičky prý obloudí
jen toho kdo zabloudí.
Proto nechoď tam a sem,
nýbrž rovnou za nosem.
Jen když v cestě stojí jedle
Uhni s nosem kousek vedle

Ze sbírky „Veliký tůdle“, uveřejněno s laskavým svolením autora.

Hádanky, rébusy, hlavolamy
První hádanka: je zadaná šifra: 22 53 21 42 63 71 73 32 53 43 83 21 61
Malá nápověda: Klášter premonstrátů v Chotěšově, požerák, vycházka
A druhá hádanka nejen pro včelaře MK: Z jednoho úlu odletěly všechny včely. Jedna pětina včel na růžový
keř, jedna třetina na zimolez, trojnásobek rozdílu těchto čísel přistál na zlatobýlu a jedna odletěla na
sedmikrásku. Kolik včel bylo v úlu?
Řešení vhoďte do schránky OÚ s uvedením kontaktu. Vylosovaný výherce se může těšit na veliký tůdle.

Poděkování za kulturní zážitek
Dne 19.února proběhlo v KD ve Vstiši promítání videokroniky obce za rok 2010. Je málo obcí, ale
i větších měst, které se můžou pochlubit vlastní videokronikou. Proto si moc vážím, že se mezi námi našel
člověk tomuto tématu tak oddaný, jako je pan Jozef Príhoda. Často ho potkáváme na kole s kamerou, nebo
foťákem na krku a dovedu si představit, kolik volného času věnuje svému koníčku. Spoustu věcí, které se
udály v obci, zjistím až při promítání. Nikdy nezapomenu na fotku orosené pavučiny, ve které se třpytí
kapky rosy jako velké diamanty.
Na letošním promítání mě nejvíc zaujaly snímky bývalého zemědělského družstva. Na snímcích jsou
opuštěné budovy kravínů, na dalších snímcích se budovy bourají a končí rozdrcenými zbytky, které jsou
srovnány se zemí a na jejich místě vyrostla fotovoltaická elektrárna. Spolu se smutnou hudbou, která snímky
provází, to byl jeden z nejsilnějších zážitků.Vždyť zemědělské družstvo v minulosti poskytovalo práci a
obživu lidem z větší části obce. Nechci polemizovat o tom, jestli je to dobře nebo ne, taková je doba a změna
je život. Vesnice se mění a při pohledu na tyto snímky nostalgie zůstává.
Další týden pořádalo zastupitelstvo naší obce 1. Obecní bál. Byla bych ráda, kdyby se tyto bály staly
v obci tradicí. Jednak se na nich mají možnost seznámit nový obyvatelé obce se starousedlíky a pak je tu
zaručena určitá úroveň kulturní akce. Z mého pohledu se bál vydařil i díky programu,ve kterém jsme
mohli shlédnou ukázku standardních společenských tanců a dalších vystoupení taneční skupiny. Na tomto
bále byla oceněna význačná osobnost obce a touto osobností se stal právě pan Joref Príhoda. Toto ocenění
mu právem náleží a mi všichni mu ze srdce blahopřejeme a přejeme spoustu krásných foto dokumentů, které
pro nás zaznamenává o dění a životě v obci.
Majka Baštářová

Ohlédnutí za 1 . Obecním bálem
Je večer 26. února 2011, pár minut přes 8 hodinou.
Vstupenky na bál jsou již vyprodány, v sále je obsazeno pár stolů a na podiu je připraven 16 členný orchestr
Oty Hellera.
Kde jsou všichni? Jedna taneční série stačí, aby se sál zaplnil a paní starostka mohla slavnostně zahájit novou
tradici.
Program běží podle plánu, tanečníci se stále více osmělují, na parketu to houstne.

Ukázka špičkového tanečního umu v podání pana Gregoriadese s partnerkou, indické tance v podání skupiny
SURYA pod vedením Štěpánky Liškové, dámská volenka a už se z klobouku tahá půlnoční tombola.
Jsou dvě hodiny po půlnoci a hudebníci balí fidlátka.
Ještě velká úklona a poděkování duchovnímu otci a hlavnímu donátoru obecního bálu panu Liboru Opltovi a
můžeme se těšit na příští rok.
P.S. Děkujeme pánům Krčálovi a Vollerovi i Dobřanskému pekařství za sponzorské dary.
ZZ

Březen měsíc knihy a čtení
Zveme všechny mladé čtenáře od 6 do 15 let na setkání, povídání, čtení, soutěže a hry.
Vezměte si svoji nejoblíbenější knihu a tenisky na přezutí,
Setkáme se 26.3 2011 od 10 hod. v tělocvičně DDM. Svoji oblíbenou knihu přijde představit také paní
starostka a možná i největší znalec historie v naší obci.
Letos poprvé se chceme zapojit do akce Noc s Andersenem (blíže viz www.nocsandersenem.cz).
ZZ

Pozvánka na muzikál
Obecní zastupitelstvo zve místní občany na zájezd do Prahy na muzikál Děti ráje, který je postaven na
písničkách Františka Janečka, Michala Davida, Zdeňka Bartáka a skupiny Kroky. Možná je tenhle příběh,
který začal na diskotéce v 80. letech i vaším příběhem. Trocha romantiky, maličko nostalgie, humor, zábava,
ale i nadhled. Mládí bez ohledu na to, kolik vám dneska je. Čas na blbnutí je vždycky, zvlášť když k tomu
hrají Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Největší z nálezů a ztrát, Pár přátel, Každý mi Tě lásko závidí a další
ze třiceti legendárních písní.

15. května 2011. Odjezd v dopoledních hodinách. Zájemci nechť se hlásí
co nejdřív, abychom mohli zajistit vstupenky. Cena vstupenek od 299 do 699 Kč.

Zájezd se uskuteční v neděli

na Obecním úřadě
Autobus bude zajištěn, ale jízdné si každý bude hradit sám.

Sport
Zimní turnaj ve stolním tenise
12.2.2011
Tradičního turnaje se letos zúčastnilo 13
kluků a Eva Havlíčková. Již v kvalifikaci
potvrdil svoje v mládí získané zkušenosti
Honza Procák a turnajem prošel bez
zaváhání a s převahou zvítězil.
S druhým místem se po delší době musel spokojit Roman
Krejčí, který přivedl na turnaj dceru Kateřinu a v přestávkách
mezi zápasy ji učil základům hry. V souboji o třetí místo
všestranný talent Tomáš Příhoda přehrál velké překvapení
turnaje Dominika Šurku, který jako jeden z mála dokázal uhrát
set s Honzou Procákem.
Výtěžek ze startovného bude použit na opravy stolních pálek
používaných širokou veřejností.
Připravujeme turnaj v badmintonu, tak se těšte.
ZZ

Masopust obrazem
Masopustní veselice se letos mimořádně vydařila. V obci
proběhly hned dvě velké akce. Brzy ráno se za mrazivého
mlhavého počasí skončil život jednoho vykrmeného
pašíka.
O zabíjačku byl velký zájem, přijelo se podívat i spousta
přespolních.

Pan Čech, majitel firmy Pernarecké maso-uzeniny,
která zabíjačku realizovala, přítomným objasňoval
jednotlivé úkony a svým povídáním navodil
správnou zabíjačkovou atmosféru.

Přihlížející mohli zároveň ochutnat čerstvé výrobky a mnozí odcházeli i s plnými taškami.
S vycházejícím sluníčkem se z kulturního domu vyrojily roztodivné maškary. Jejich počet čítal několik
desítek. Tak velký a veselý průvod Vstiš už dlouho nezažila.

Paní starostka předala maškarám symbolické klíče od obce a na celý den jim přepustila vládu nad Vstiší.

Dostavily se i slepičky ze Střížova….

….. a nejveselejší čarodějnice, které si oskočily z příprav na
čarodějnický slet na Křížovém vrchu……

Nashledanou příští rok!

Celodenní veselí bylo korunováno velmi úspěšným divadelním představením „Rozmarný duch“, o kterém
jsme informovali výše. Nyní alespoň malá obrazová připomínka.

Ještě jednou děkujeme za skvělý kulturní zážitek.

Blahopřejeme
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jana Vokáčová
 Blažena Krausová
 Vlastimil Havlíček

Opustili nás
Během minulých dnů nás navždy opustili tito spoluobčané:
 Anna Strejcová
 Václav Kleisner

Anna Strejcová

se narodila 16.7.1925 v Bílukách, kde vyrůstala s rodiči a dvěma
bratry. Pocházela z rolnické rodiny. V roce 1945 se vdala za manžela Bohuslava. V
roce 1946 se přistěhovali do Vstiše. Vychovala dva syny - Jaroslava a Václava. Celý
život pracovala v zemědělství.

Václav Kleisner

se narodil ve Vstiši č.p. 70 dne 21.1.1933.
Vyučil se drogistou. Od března 1960 do října 1964 pracoval jako vedoucí prodejny
Jednoty ve Vstiši. Poté pracoval jako vedoucí skladu v panelárně v Dobřanech. S
manželkou vychovali dvě děti - Jaroslava a Radoslavu. Jeho velkou vášní byla
myslivost - myslivecké zkoušky vykonal 15.4.1952 a od té doby byl členem MS
Vstiš. Dvě volební období byl členem Národního výboru. Byl nejstarším rodákem v
naší obci.

Obec Vstiš nabízí svým občanům možnost v případě úmrtí blízké osoby oznámit spoluobčanům tuto smutnou
událost pomocí místního rozhlasu umíráčkem.

Důležité upozornění – změna času
Nezapomeňte prosím, že v noci ze soboty 26. března na neděli 27. března se nám změní zimní čas na letní.
Ve 2:00 ráno si ručičky hodin musíme posunout o hodinu dřív – tedy na 3:00. Dobrá zpráva je to pro ty, kteří
budou mít noční směnu, protože se z práce vrátí o hodinu dřív. Pro všechny ostatní to znamená o hodinu
kratší spánek.

Inzerce
Obec Vstiš nabízí možnost odprodeje dvou starších počítačů značky Toshiba, které původně sloužily v
Centru volného času. Přístroje jsou vhodné pro nenáročnou práci. Cena 500 Kč za kus.
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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

