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PÁR SLOV ÚVODEM….
Únor se nezadržitelně blíží do své druhé poloviny, Vánoce jsou již
minulostí a většina z nás již netrpělivě začíná vyhlížet příchod jara.
Pomalu plánujeme jarní úklid, připravujeme harmonogram prací na
poli či na zahrádce a těšíme se na sluneční paprsky. Do Velikonoc je
ale zatím daleko a doba, kterou nyní prožíváme, se mnohým může
zdát ponurá, šedivá a pomalu se vlekoucí. V minulosti, kdy k sobě
měli lidé (zvláště na venkově) mnohem blíž než dnes, tomu ale zdaleka tak nebylo. Vždyť právě probíhá masopust! Málokdo už ale ví, jaký je jeho význam, a že
to rozhodně není jen jednodenní veselice s průvodem masek a různorodou zábavou. Masopust, někdy také označovaný jako karneval nebo karnevalové období, je vlastně doba od Tří
králů (6. ledna) do Popeleční středy (datum je pohyblivé, letos připadá na 9. března). Pro
křesťany je to jedno z období liturgického roku, pro ostatní pak zejména dobou
plesové sezóny. Na leden a únor je tradičně plánována spousta společenských
akcí - večírků, tanečních zábav, maškarních plesů… Vstiš není v tomto směru
žádnou výjimkou. Proběhl hasičský bál, poslední únorový víkend
nás čeká ještě bál obecní a pak také maškarní pro děti. A
v neposlední řadě je právě teď i doba zabíjaček. Ani o tu letos
nebudeme v naší obci ochuzeni.
Ale zpátky k původnímu tématu. Jak jsem již naznačila,
pro křesťany z katolické tradice má ale masopust ještě další důležitý význam. Není to jen doba veselení, jde zároveň o období příprav na dlouhý, čtyřicet dnů trvající půst před Velikonocemi. (Na tomto místě považuji za důležité podotknout, že protestanti (= evangelíci) masopust
ani půst oficiálně nedodržují, jejich zbožnost se od té katolické do velké míry liší, důraz je
kladen na trochu jiné hodnoty.) Protože na postní dobu je třeba se řádně připravit, býval masopust spojen s hodováním – a jak název trochu napovídá, jedlo se zejména maso a masné
výrobky. Slovo „masopust“ je českým překladem slova „karneval“, které pochází z latiny a
v češtině se dnes používá právě pro označení veselého reje s maskami. Existují hned dva
možné výklady tohoto pojmu – ten první praví, že vznikl složením dvou slov – caro (= maso)
a valere (= nabýt sílu). Karneval je tedy obdobím, kdy se má z masa čerpat síla potřebná na
následující časy. Druhý výklad je zcela opačný a říká, že slovo karneval vzniklo ze spojení
carne levare (= opustit maso). Masopustní veselí je tedy posledním okamžikem před Velikonocemi, kdy se smí jíst maso. Pak nastane doba rozjímání a odříkání si radostí a požitků.
V minulosti byly proto největší průvody masek a bujaré oslavy spojeny s masopustním úter-

kem před Popeleční středou. Dnes se tyto akce konají většinou o víkendu – a to ryze
z praktických důvodů.
Popeleční středa je pro katolíky důležitým předělem v církevním roce. Pro protestanty
není tento den nikterak důležitý a nepatří mezi svátky či významné události. Již bylo zmíněno,
že její datum není pevné – je to vždy 40 dnů před Velikonocemi. Do těchto čtyřiceti dnů se
ale nezapočítávají neděle, takže je to vlastně ještě o šest dnů víc. Název „popeleční“ má souvislost se zvykem pálit v tento den kočičky vysvěcené na Květnou neděli předchozího roku.
Vzniklým popelem si pak věřící dělají křížek na čelo jako symbol pokání a připomenutí si
vlastní smrtelnosti a pomíjivosti. Tímto okamžikem veškeré radovánky končí a nastává doba
duchovních příprav na Velikonoce, které jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem.
Dnešní úvodní zamyšlení bych ráda uzavřela několika již zapadlými lidovými pranostikami, které se k období masopustu vztahují.






Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Velká noc.
Suchý půst – úrodný rok.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Eva Navrátilová

USNESENÍ ZO ZE DNE 17.1.2011:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
32. podpis smlouvy o uzavření bud.smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV - 12 0005522/VB/6 s ČEZ Distribuce as.s. Děčín k pozemkům p.č. 1888/17 KN a p.č. 1889/1 ZE (GP)
na akci „Vstiš, chaty p. 1888/19 - k-NN“
34. podpis smlouvy o užití, implementaci a pracovní podpoře IS Fenix s Asseco Solutions a.s.
Praha
36. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích s účinností od 18.1.2011 a zároveň
obecně závaznou vyhlášku č. 2/0011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Vstiš s účinností od 18.1.2011
37. úpravu Zadání změny č. 1 ÚP Vstiš
39. pořízení dalších historických materiálů pro zdokumentování historie obce
41. provozní řád tělocvičny
ZO ukládá:
33. zveřejnění záměru nájmu pozemků určených k zemědělské výrobě na ÚD
35. zveřejnění záměru nájmu kiosku na ÚD
38. prohlídku opěrné zdi pod čp. 68 - Duchek, Košan
40. vydání článku o parkování aut v chatové oblasti ve Vst.zpravodaji a zadání zpracování zákazu
stání na účelových komunikacích v chatách právníkovi

NAŠI NOVÍ PRVŇÁČCI
Seznamte se prosím s Adélou Valentovou a Matějem Madayem, kteří v září nastoupí do první třídy ZŠ v Dobřanech.
Zcela zaneprázdněni lítáním po hřišti nám poskytli krátký rozhovor.
Těšíte se do školy?
A. Ano.
M. Ano
Co už umíte?
A. Podepsat se a počítat česky a anglicky do 15.
M. Počítat česky a anglicky do 15.
Co děláte?
A. Chodím do tanečního kroužku a hraji na flétnu.
M. Jezdím na čtyřkolce co to dá (dá to 45 km/hod.).
Co ještě umíte?
A. Lyžuji, plavu a jezdím na kole.
M. Sám jezdím na vleku a trochu plavu.
Čím chcete být až vyrostete ?
A. Nevím.
M. Farmářem.
ZZ

Básnička pro tento měsíc je věnována našim prvňáčkům
Kdyby prase mělo křídla
Pavel Šrut
Kdyby prase mělo křídla křídla jako pták
vyletěl bych na praseti někam do oblak
uviděl bych Itálii uviděl bych svět
v Rakousku bych slyšel zvonce
z výšky koukal na Japonce
A pak bych se zase vrátil
vrátil bych se zpět.
Uviděl bys řeku Ganges uviděl bys Nil
uviděl bys Madagaskar chvíli bys tam byl
kdyby prase zachrochtalo a vzlétlo do oblak

měl bys všude plno přátel
byl bys slavný cestovatel
kdyby prase mělo křídla
křídla jako pták
Kdyby prase mělo křídla křídla jako pták
vyletěl bych na praseti někam do oblak
uviděl bych Itálii uviděl bych svět
v Rakousku bych slyšel zvonce
z výšky koukal na Japonce
A pak bych se zase vrátil
vrátil bych se zpět.
A proč ?

HASIČI INFORMUJÍ
Dne 29.1.2011 se konala Výroční valná hromada SDH Vstiš v místním kulturním domě. Kromě členů SDH zde byli přítomni i zástupci obce - starostka
paní Milena Beštová a bývalý starosta pan ing. Josef Brada. Na programu
bylo zhodnocení roku 2010 a plán na rok 2011.
V roce 2010 se náš sbor podílel na kulturních akcích jako hasičský bál,
maškarní bál pro dospělé a podprogramem na BuBu Lese, kde byla předvedena
ukázka záchranářské techniky. V roce 2010 rozšířili naše
řady mladší členové, a proto se mohl náš sbor účastnit více
soutěží. Velkou akcí byly soutěže v požárním sportu, kterých bylo celkem dvanáct. Pořádali jsme Memoriál p.
Zdeňka Lehkého, kterého se zúčastnilo 15 družstev mužů a
5 družstev žen. Z dalších soutěží stojí za zmínku Červený
Újezd, Hradčany, Dnešice, Černotín, Bolkov, Plzeňský
Prazdroj, Losiná, Nová Ves, Litice, Oplot a Dobřany. Proběhla
i školení výjezdové jednotky a také zásahy. Výjezdová jednotka měla 10 praktických školení, každé v rozsahu 40 hodin. Za
rok 2010 jsme řešili dva požáry, jednou otevření bytu, čtyři
požární a zdravotní asistence a třikrát technickou pomoc. V
roce 2010 odpracovali členové na všech akcích a brigádách
celkem 2450 hodin. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se
účastnili akcí na úkor svého volného času. Plán akcí na rok 2011 je podobný jako v roce loňském.
Dne 5. února 2011 jsme pořádali brigádu na ořez lip a prořez dřevin u potoka. Ořez
lip nám prováděla odborná firma, my jsme prováděli úklid větví a veřejných prostranství.
Následně jsme ještě uklidili několik černých skládek v
našem katastru. Nasbírali jsme jeden vůz odpadu (vývoz
stál 7.500 Kč).
Zdaleka ale zatím
nejsou
skládky
uklizeny. Jestliže
budeme takto v
úklidu pokračovat, obec bude
vynakládat nemalé finanční prostředky. Další ořez lip
se bude konat 19. února 2011.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Poznámka starostky
Rychlým krokem se blíží jaro. Doba procházek, výletů do
okolí, většího turistického ruchu. Tráva a mladé lístky stromů
a keřů se budou snažit svojí svěží zelení dodávat nám scházející energii. Fungovalo by to i s "květy" z plastů, pohozených
papírů, plechů, ...? Škoda, že jsou stále mezi námi "lidé",
kterým tento nepořádek nevadí, ba dokonce ho stále a asi s
chutí (nejen) v našem okolí vytváří. Určitě je nás hodně, komu tohle chování vadí. Ale co s tím? Budou donekonečna
dobrovolníci uklízet po těchto vandalech přírody?

Peníze, které obec na tyhle akce vynakládá, by se určitě daly využít mnohem lépe.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat místním hasičům, kteří úklidu obětovali volnou neděli
a okolí naší obce krásně uklidili. Vydrží nám uklizeno až do jara?
Mil. Beštová

PES, NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
Všichni známe ono okřídlené úsloví, které naše chlupaté čtyřnohé miláčky pasuje do role nejlepších a nejvěrnějších kamarádů. A vy, kdo psa máte, s tím jistě budete souhlasit. Pes se
na vás nezlobí, nevynadá vám ani když uděláte něco ošklivého, radostně a nadšeně vás vítá, kdykoli přijdete domů, zahrnuje
vás svou láskou a pozorností. Je skvělý a věrný společník, hlídač i ochránce, jenž mnohonásobně vrací vaši péči. A to bez
rozdílu pohlaví, rasy či velikosti. Vůbec nezáleží na tom, zda
máte doma šampiona s dlouhým a vznešeným rodokmenem nebo obyčejného voříška. Pro
mnohé z nás se pes stal zkrátka právoplatným členem rodiny.
Ale jak známo, každá mince má svůj rub i líc. Mít pejska není tedy jenom o radosti,
ale také o starostech. Když už si toho tvorečka, který je na nás zcela závislý, pořídíme, musíme se o něj řádně postarat. Musíme mu zajistit dostatek jídla, vody, pohybu, lásky, pravidelně
jej venčit, opatřit mu pelíšek a pečovat samozřejmě i o jeho zdraví. To znamená nechat jej
řádně naočkovat a v případě nemoci s ním zajít k veterináři. A pak jsou tu samozřejmě ještě
povinnosti, které zcela pochopitelně nepatří k těm nejoblíbenějším, ale co naplat, plnit se musí.
První z těchto povinností je po svém psím miláčkovi uklízet vše, co na ulici zanechá.
Vyrážet na procházku s pytlíkem na bobky v kapse by pro všechny majitele psů mělo být naprostou samozřejmostí. Ten, kdo někdy šlápnul do psího lejna, jistě potvrdí, že rozhodně nešlo o zážitek, který by si toužil někdy zopakovat. Nechávat výkaly na chodníku je velmi bezohledné a navíc nezákonné. Exkrementy jsou plné bakterií, mohou obsahovat i zárodky parazitů a stávají se tak velkým nebezpečím nejen pro ostatní zvířata, ale i pro lidi – zejména pro
malé děti, které běžně seberou na ulici kdejaký odpadek a někdy mají tendenci ho dokonce
ochutnat. A nezanedbatelná je jistě i estetická stránka věcí.
Další takovou nepříjemnou povinností je zaplatit každý rok poplatek za psa. Na venkově to není takový problém, nejedná se o částku nijak horentní. Ve městech je požadovaná
suma pochopitelně mnohem vyšší. U nás ve Vstiši byl pro letošní rok stanoven poplatek 100
korun za prvního psa a 120 korun za každého dalšího psa téhož majitele. Myslím, že je to
částka akceptovatelná, a že není nad možnosti nikoho z nás. Nezapomeňte proto prosím nejpozději do konce března přijít na Obecní úřad a dostát svým závazkům. Váš chlupatý mazlíček si jistě zaslouží, aby jeho život byl v naprostém souladu se zákonem.
A věřte, pejsek vám vše mnohonásobně vynahradí.
Eva Navrátilová

BEZPEČNÉ PARKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané. V poslední době se nám ve Vstiši čím dál víc rozmáhá
nešvar parkovat na veřejných prostranstvích bez ohledu, jak moc to může
zkomplikovat život ostatním. Situace je závažná zejména v oblastech mezi chatami. Je jasné, že pokud je ulice dostatečně široká a bez problémů po ní projede
i nákladní vůz, osobní auto zaparkované na přehledném místě u krajnice niko-

mu výrazně nepřekáží. Pokud ale někde dost místa není, parkovat se tam zkrátka nesmí. Zastupitelstvo bylo opakovaně upozorněno, že hodně majitelů bezohledně parkuje svá auta v
úzkých uličkách a brání tím v jejich průjezdnosti. V lepším případě je nutné auta objíždět po
trávníku, v tom horším případě se nedá projet vůbec. Ani jedna z těchto možností není v pořádku. Jízda po trávníku vede k jeho ničení a jaké mohou být důsledky toho, když je ulice
neprůjezdná zcela, ani není třeba dlouze rozebírat. Uvědomte si prosím, že může nastat situace, kdy bude potřeba zajistit průjezd hasičského nebo sanitního vozu. Nikdo z nás by si asi
nechtěl vzít na svědomí, že kvůli jeho špatně zaparkovanému autu někdo přišel o život, protože se k němu nedostala lékařská pomoc včas. Proto všechny motoristy jménem zastupitelstva
vyzývám, abychom se k sobě chovali ohleduplně. Pokud je to tedy možné, zajíždějte s autem
do garáže nebo parkuje alespoň tak, abyste svým autem neomezovali nikoho okolo a nebránili
v plynulém průjezdu ulicí. Věřte, oceníme to všichni.
Za zastupitelstvo Eva Navrátilová

Jsme rádi, že se nám podařilo odstranit dva vraky od potoka, které
po dlouhou dobu hyzdily naši obec.

Z HISTORIE OBCE
Vážení čtenáři!
Před několika měsíci jsem přerušil psaní příspěvků z historie obce Vstiše. Ve více než 20ti
příspěvcích jste se mohli seznámit s dávnou, ale i s mladší minulostí
obce. Psaní o historii není psaní televizního seriálu. Když dojdou témata, tedy historický materiál, nelze přejít na vymýšlení si příběhů na
pokračování. Přislíbil jsem novému zastupitelstvu, že budu pokračovat ve psaní do historického okénka našeho zpravodaje, budou-li témata o čem psát a aby také čtenáři měli možnost ovlivnit, co chtějí
číst. To ovšem předpokládá, že čtenáři vznesou konkrétní dotazy, na
které by chtěli odpověď.
Dnes bych chtěl odpovědět na dotaz ohledně křížku před Meierovo vilou, před č.p. 118 na rozcestí cest k Bajerce a ke kaolince.
Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří se spolupodíleli na jeho
opravě a renovaci a přednostně jim chci věnovat dnešní příspěvek.
Zmíněný křížek má velmi starou historii, která sahá až do 16. století. Předně, místo, kde křížek nyní stojí, není jeho původní stanoviště. Do roku 1926 stál křížek v místech, kde je dnes chodník před č.p
115 (poslední domek vlevo při cestě k Bajerce). Do té doby byla celá
plocha kolem nezastavěná. Mám na mysli celou zástavbu od Meierovy vily vlevo ve směru k Bajerce. Nacházely se zde neupravené travní porosty, na kterých si sedláci připravovali kompostovou zem na
hnojení svých polí. Byla to půda obecní. V roce 1925 požádalo asi 7

občanů o možnost koupit tuto půdu na stavební pozemky. Obecní zastupitelstvo odprodej
schválilo a zároveň rozhodlo o přemístění křížku na současné stanoviště.
Současnou podobu získal křížek již v polovině 19. století. Přemístění bylo provedeno tak
kvalitně, že nebylo třeba žádných oprav. Původní kříž byl dřevěný a kolikrát byl v historii
opravován či vyměněn se neví. Poslední statek, který se o Machovcův křížek (tak se mu v
historii říkalo) staral, byl v majetku rodiny Haalů na č.p.40. Je také zajímavé, že statek Haalů
byl až do roku 1945 nazýván "Machaweter hof". Jistě i čtenář vycítil souvislost. Na tomto
dvojitém statku (stavbami i polnostmi) hospodařili až do roku 1672 bratři Machovcové. Obdělávali 2 lány půdy, která původně patřila k zemanskému dvoru Lysovu. Jmenované dva lány
polí násilně oddělil od zemanského dvora probošt kláštera a prodejem je předal bratrům Benešovým v roce 1444. Jak přešli do rodu Machovců jsem nezjistil. Jednalo se o pole, které je
mezi uvedenou zástavbou, Kasárnami a Bajerkou při cestě na Bajerku vlevo. Na samém okraji
tohoto pole postavil rod Machovců první kříž.
- reol -

INFORMACE O DĚNÍ KOLEM KIOSKU
Děkujeme, odešli jsme ….
Rok se s rokem sešel a v hostinci „Na Bayerce“ je pusto a prázdno. Bečvářů odešli. Někteří
občané jsou udiveni a možná zklamáni, jiným je to jedno a zbytek se raduje „hurá“.
Nebylo by od nás fér, abychom odešli bez jakéhokoliv poděkování, vysvětlení, a zamyšlení se
nad vzniklou situací, která rozhodla o našem odchodu.
Za rok a měsíc naší činnosti v hospodě jsme poznali spoustu lidí, spoustu povah a charakterů.
Hodně lidí, které jsme poznali, je třeba si vážit. Nelze vyjmenovat všechny, ale aspoň bychom se chtěli zmínit o těch co nám opravdu hodně ulpěli v paměti.
Např.: Kamil Mašek, David Kleisner, Miloš „Profesor“, Saša Šimáček, Tomáš „Praha“, Marian „generál“, Standa „slávista“, „Kuki“, Honza „chatař“, Martina Valentová, Bob „Alset“,
Šárka, Honza „CAPPY Jireš“, Dáša a Honza „kouzelník“, Mirka a její babička, pan Šrámek,
Peťa Vadlejch a další a další. Všechno výborný lidi, rovný, co na srdci to na jazyku, kamarádi, lidi pro každou legraci, ochotni vždy pomoci, lidé kteří nezradí, protože oni to totiž neumí
a neví co to je.
Tento pohled na tyto lidi, je naším pohledem a nikomu jej nevnucujeme, takhle jsme je viděli
my. V každém případě jim patří úvodní část tohoto článku „děkujeme“. Dík za to, že jsme
Vás poznali, že jsme spolu mluvili a že jste byli ochotni připustit, že nejsme takový, jak jsme
v obci prezentováni. Věříme, že zůstaneme kamarádi i nadále.
A pak tu máme „opoziční“ skupinu, která nikdy nedokázala přijít, podívat se nám do očí a
říct co se jim nelíbí. Někteří z nich nás nepřekvapili, protože už když jsme přebírali hospodu
jsme o nich určité informace měli a byli jsme nabádáni, abychom si na ně dávali pozor. Někteří lidé do této skupiny skutečně patřit měli. Jiní členové této skupiny nás svým postojem
opravdu ohromili, překvapili, dle našeho názoru se tam více méně ocitli omylem, či ze solidarity a nebo z jiného důvodu, každopádně jsou tito lidé zcela evidentně svým všeobecným rozhledem a přehledem úplně jinde a jejich členství v této družině už asi navždy zůstane záhadou.
Z členů „opoziční“ skupiny největší škody způsobila rodina Šveců. Dva nejmladší členové
tohoto rodinného klanu způsobili v hostinci škodu přes 7000,-Kč. Na ně se asi není možno
zlobit. K chybě zřejmě došlo tím, že jim nikdo nevysvětlil, že ekonomicky se chovat v době
krize neznamená v hospodě pít, jíst, kouřit a útratu neplatit, ale ekonomicky se chovat je,
omezit spotřebu tak, abych konzumoval pouze tolik, na kolik mám.

Tak jak jsme psali k první skupině. I u této druhé skupiny prezentujeme pouze a jenom své
názory a jako každý člověk máme právo se mýlit. Této druhé skupině patří druhá část názvu
tohoto článku – radujte se, veselte se – odešli jsme ….
A proč jsme odešli, zrovna v době, kdy „opoziční“ skupina bojkotovala hostinec a v hospodě
vznikla nová parta lidí, která dokázala vytvořit báječnou, přátelskou a super atmosféru? Určitě
o našem odchodu z hostince půjde ve Vstiši spoustu zaručených zpráv a informací (tunelování, praní peněz atd.). Pravdou je, že to nešlo pokračovat dále, nikoliv z těchto nebo jiných
např. finančních důvodů, všichni ví a nikdy jsme se s manželkou před nikým netajili tím, že
gró našich příjmů leží někde jinde.
Důvodem odchodu byly, neustálé spory se zastupitelstvem a je už jedno, že to začalo se zastupitelstvem starým a pokračovalo zastupitelstvem novým.
Nejdřív byla moje žena napadena, že odmítla převzít výpověď – naprostý nesmysl, pak že
uzavřená smlouva jako taková je neplatná (??????). Pokračovalo to tím, že od ledna 2011
jsme v hospodě podnikali nelegálně a skončilo to tím, že moje žena se neoprávněně tímto
podnikáním obohatila. Nikdy a nikde jsme nelegálně nepodnikali a ani v budoucnu to nemáme v plánu. Za této situace jsme činnost v hostinci k 31.1.2011 ukončili. Moje žena pod tímto
tlakem rovněž ukončila svoji podnikatelskou činnost.
Nyní bude na lidech znalých obchodního práva, aby oni dle právních předpisů této země rozhodli, jak to bylo, kdo byl a kdo nebyl v právu, kdo měl a kdo neměl pravdu.
Doufáme, že naši kamarádi a přátelé tento náš krok pochopí a na naše vzájemné vztahy to
nebude mít nijaký vliv.
Věříme, že tímto je všem, co tato kauza zajímá, všechno vysvětleno. Myslíme si, že každý
průměrně inteligentní člověk se v těchto skutečnostech velice rychle zorientuje a velmi snadno si na to vytvoří svůj názor. Ten kdo nepochopil, či nedokáže pochopit právě ztratil čtením
tohoto článku 5minut svého času úplně, ale úplně zbytečně.
Závěrem se chceme ještě omluvit všem účastníkům turnaje ve stolním tenise, že jsme tento
nemohli dotáhnout do konce. Kdo zaplatil startovné a koho jsme viděli, tomu jsme startovné
vrátili. Ostatní se mohou si pro ně přijít k nám na chatu (E24), nebo až je potkáme peníze jim
určitě vrátíme. Totéž platí i o cenách, které nám byly předány, jsou uskladněny na chatě. Nerad bych, aby to vyznělo tak, že někoho a něco pranýřujeme a přitom se chováme stejně. To
bychom se s manželkou museli hanbou propadnout.
Martina a Daniel Bečvářovi

Stručná reakce zastupitelstva na článek manželů Bečvářových
Dle zásady hesla „nechť je vyslyšena i druhá strana“ dovolte malou reakci na
výše uveřejněný článek manželů Bečvářových. Z popisu událostí by se mohlo
zdát, že ze strany zastupitelstva došlo k jakémusi podrazu nebo minimálně nekorektnímu jednání. Není tomu ale tak. Postupovali jsme přesně v souladu se zákonem. Ale abych byla konkrétní. Ve smlouvě, na základě které manželé Bečvářovi provozovali hostinec, figuroval ještě jejich společník. Ten se ale rozhodl k 31.12.2010
svou činnost ukončit a byla s ním podepsána výpověď. (Tuto záležitost řešilo ještě předchozí
zastupitelstvo.) Tím ale dle právního výkladu pozbyla platnost celá původní smlouva. Manželé Bečvářovi tedy provozovali od 1.1.2011 hostinec bez smlouvy a bylo třeba s nimi uzavřít
smlouvu zcela novou – věc jsme zadali právníkovi, který vypracoval její znění. Jak nám ukládá zákon, úmysl podepsat tuto novou smlouvu jsme zveřejnili na obecní vývěsce. Text
smlouvy jsme předložili manželům Bečvářovým a pozvali je k jednání na Obecní úřad. K
projednávání nové smlouvy ale nakonec nedošlo, protože manželé Bečvářovi odmítli diskusi,

obvinili zastupitelstvo z podjatosti a nefér jednání. Pan Bečvář dále oznámil, že věc předá
svému právníkovi a svou činnost v kiosku s okamžitou platností končí.
Za zastupitelstvo Eva Navrátilová

OBEC VSTIŠ VYHLAŠUJE VEŘEJNOU SOUTĚŢ
o vhodného nájemce nebytových prostor ve smyslu ust. § 847 Občanského zákoníku.
Předmětem soutěže jsou nebytové prostory o výměře 85 m2 v budově čp. 161 v obci a k.ú.
Vstiš, okres Plzeň-jih.
Kritéria pro výběr:





výše nájmu - minimální nabídka 30 000,- Kč/rok
živnostenský list
koncesní listina pro hostinskou činnost
v sezóně (květen - říjen) otevírací doba PO - PÁ minimálně od 15 - 22 hodin
SO a NE minimálně od 11 - 22 hodin

Pro vážné zájemce je návrh smlouvy k nahlédnutí na Obecním úřadě Vstiš. Možnost projednání jednotlivých bodů smlouvy.
Obecní úřad Vstiš si vymiňuje právo kdykoli veřejnou soutěž zrušit bez udání důvodu.
Nabídky podávejte do 7.3.2011 do 19 hodin.
Výsledky veřejné soutěže budou vyhlášeny 21.3.2011 na zasedání zastupitelstva obce.

Přijďte si zacvičit
Cvičení vhodné pro ženy zlatého středního věku,
zahřátí, posilování a závěrečná relaxace. Míče s
sebou. Cvičíme s malými míči (overball). Kdo ho
nemá, může si ho na místě zakoupit. Cvičíme každé
úterý v tělocvičně ve Vstiši od 18 do 19 hodin.
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

Důležité upozornění pro všechny, kdo si chodí zacvičit ve středu od 18 hodin.
Dne 16.února 2011 se výjimečně cvičení nekoná. Následující týden se již sejdeme normálně.
Alena Tintěrová

Obec Vstiš zve všechny občany na tradiční

Promítání videokroniky Vstiš 2010
Dne 19. února od 18.00 hodin v KD.

Připravena foto- tombola.

Zastupitelé se těší na vaši účast. bohatý program již od začátku, přijďte včas.

PŘIPRAVÍME PRO VÁS:


Prodej zabijačkových specialit a uzenin (tlačenky, jitrnice, jelita, sádlo, škvarky, prejt,
klobásy, uzená masa a mnoho dalšího)



Prodej zabijačkové polévky do nádob, které si přinesete z domova



Na místě degustace zabijačkových specialit zdarma



Degustace uzenin prodávaných v průběhu akce zdarma



Prodej teplého občerstvení zaměřený na zabijačku (zabijačkový guláš, jitrničky a jelítka se zelím, ovar, horké uzené, zabijačkovou polévku, grilované Pernarecké klobásky
atd.)

Přijďte si pochutnat 5. března 2011 před kulturní dům.

BLAHOPŘEJEME
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum:
 Stanislav Sajdl
 Irena Madayová

OBEC VSTIŠ VYHLAŠUJE
fotografickou soutěž pro všechny občany Vstiše bez rozdílu věku či pohlaví. Z dodaných fotografií bude o Velikonocích vytvořena v kapli výstava. O vítězi rozhodnou návštěvníci. Téma soutěže zní „Vstiš známá i neznámá“. Fotografie do soutěže je možno odevzdávat
na obecním úřadě do pátku 8. dubna 2011.

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 17.00 – 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
KOŢNÍ AMBULANCE
MUDr. J. Kilian
čtvrtek 14.00 - 17.00

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

(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)
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