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ZDARMA

KULTURNÍ OKÉNKO
Náš vstišský zpravodaj hlásil:
Dne 7. ledna 2011 kolem osmé hodiny večerní se v okolí kulturního domu objevily podezřelé skupiny lidí. Jat zvědavostí jsem se mezi ně opatrně vmísil a zjistil, že jdou do tanečních. Moje zvědavost mi nedala a
následoval jsem je do sálu.
Napočítal jsem 14 párů, (včetně
známých tváří z naší obce ), kterým
waltz, tango, ča-ča, jive, polka ani
valčík nedělaly v základních krocích
žádné problémy. Byl na ně pěkný
pohled. Nevím, zda je to dáno šikovností jejich učitelů tance pana Urbana a paní Šimečkové nebo tanečníků. Pravda bude asi někde na půl cesty. Za týden se prý sejdou
znovu. Budu je sledovat a pan Príhoda nepozorovaně zdokumentuje jejich počínání do videokroniky.
Trocha poezie snad nikoho nezabije a možná se najdou i příznivci a přispěvatelé.
Chci oplakat to dobře (Bunes)
hudba, text: Radůza
Kéž vším, co v cestě stojí
projdu vždycky přímo skrz
kéž vyjdu tenhle kopec
bez klení a slz
a když mě přece jenom
cestou něco rozpláče
chci oplakat to dobře
a pak už se s tím nevláčet
Kéž hřeben ještě chvíli drží vítr
za teřich než projdu tímhle sedlem

a složím tíhu do řeřich
kéž všechny staré lásky
i ty dávno zemřelé
mi skála z útrob vyrve
až mě chytí za skřele
Řídne vzduch
a vítr ještě sebrat chce mi z
plic
dech, co v kámen ztuh
čím hůř to jde, tím se mi chce
dejchat víc

Kéž za touhletou horou
zase další hora je
kéž moje nohy protnou jejích
boků okraje
ať vzhůru nebo dolů
povede mě její sráz
kéž kráčím vždycky pevně
raz, dva, raz, dva, raz
Uveřejněno s laskavým svolením autorky.

SDĚLENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 22.11.2010:
ZO schvaluje:
12. a) zrušení zad.řízení „Vstiš - splašková kanalizace, napojení na kanalizační soustavu města
Dobřany“ z důvodu hodných zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v
zad.řízení pokračoval (zákon 137/2006 Sb § 84, odstavec 2 e). Odůvodnění: při bližším prozkoumání technických podmínek vyšlo najevo, že zadavatel, tj. Obec Vstiš, po úpravě technických podmínek vypíše zadávací řízení v jiném rozsahu
13. řídit se stávajícím jednacím řádem
14. podpis smlouvy o poskytování služeb - zimní údržby komunikací s p. Jindřichem Charvátem
za smluvní cenu 700,- Kč za hodinu úklidových prací, pluhování i posypu jedním technickým
prostředkem včetně posypového materiálu
15. nákup radlice k traktůrku Johnn Deere pro zimní údržbu chodníků
16. p. P. Pechovi povolit navezení zeminy, která byla skryta a odvezena z jeho pozemku p.č.
806/10
17. podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků stp.č. 11/1 a 11/3 do
vlastnictví obce z důvodu, že tyto pozemky jsou určeny ÚP k zástavbě
ZO ukládá:
12. b) prověřit stav žádosti o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129180“ - p. Oplt

Usnesení ZO ze dne 20.12.2010:
ZO schvaluje:
18. podpis smlouvy o uzavření bud.smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP - 12 - 0001676/1 s
ČEZ Distribuce as.s. Děčín k pozemku p.č. 1865/64 na akci „Vstiš, RD p. 1865/103 - přípojka
NN“
19. rozpočtové provizorium pro rok 2011 do doby schválení rozpočtu na rok 2011
20. rozpočtové opatření č. 5/2010
21. zrušení účtu č. 27-1928900297/0100 vedeného u KB Dobřany z důvodu jeho nevyužívání
22. návrh ceny vodného pro rok 2011 předložený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou složku
vodného ve výši 22,70 Kč/m3 bez DPH (24,97 Kč/m3 s DPH) a pevnou složku vodného pro
vodoměr s průtokem do 2,5 m3/H ve výši 490,- Kč/vodoměr/rok bez DPH a pro vodoměr s průtokem do 6 m3/H ve výši 2190,- Kč/vodoměr/rok bez DPH
23. ceník Zpč. komunálních služeb odvozu a odstraňování komunálního odpadu na rok 2011
26. odpis pohledávky v celkové výši 1000,- Kč za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z roku 2009 a
2010
30. zrušení bodu č. 562 - podpis smlouvy o spolupráci s Mgr. Škvainovou
ZO pověřuje:
24. členy ZO p. Kleisnera a p. Oplta projednáním konkrétních záležitostí týkajících se změny ÚP
souvislosti se schůzkou na MÚ Stod, odboru výstavby
ZO ukládá:
25. seznámit manžele Dolejšovi a Pechovi s cenou pozemků 70,- Kč/m2 + náklady souvisejícími
s prodejem části p.č. 803 a 806/8 před zadáním geometrického oddělení - starostka
27. geometrické zaměření regulační stanice a její zanesení do katastru nemovitostí z důvodu budoucího prodeje společnosti RWE - starostka

28. geometrické oddělení požadované části pozemku p.č. 762/2 z důvodu odkoupení z vlastnictví
státu do vlastnictví obce - starostka
29. zpracování žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu č. 3 Informační centra veřejných
knihoven vyhlášeného Ministerstvem kultury, odboru umění a knihoven - p. Zajíc
31. zveřejnění článku o kompostování ve Vst.zpravodaji - p. Navrátilová

Odpad v roce 2011
Poplatky za svoz komunálního odpadu se budou vybírat od 1. – 28. února 2011
v úředních hodinách (PO a ST od 17. – 19. 00 hodin). V letošním roce se zastupitelstvo obce rozhodlo odstoupit od slev pro důchodce nad 70 let a vícečetné
rodiny. A to z toho důvodu, že v roce 2010 doplácela obec Vstiš 66.468,- Kč. Na
poplatcích se vybralo 268 008,- Kč, zatímco celkové náklady činily 334 476,- Kč.
Každý trvale přihlášený občan zaplatí za rok 2011 pět set korun. Věříme, že občané tento náš krok pochopí a k nakládání s odpady budou přistupovat šetrně.

Kompostování a jeho výhody
K sepsání těchto řádek mne vede skutečnost, že ač na vsi, kde má snad každý možnost ekologicky likvidovat odpady, mnohdy se tak neděje. Pominu teď třídění odpadů doma nezpracovatelných, které je zde ve Vstiši rovněž možné ukládat do odpovídajících kontejnerů. Zastavím se dnes u odpadů, které je možné kompostovat. A to proto, že kompostovatelný odpad je
některými z nás naprosto zbytečně a bezohledně ukládán do veřejných nádob na netříděný
komunální odpad. Zbytečně proto, že takto uložený odpad je nevyužitelný, což je obrovská
škoda. Bezohledně poprvé proto, že tento nadbytečný odpad zabírá místo pro odpad, který
není možné jinam uložit a který se pak do odpadních nádob nevejde a podruhé proto, že obec
stojí likvidace odpadu nemalé finanční prostředky, které mohou chybět někde jinde. Ale konkrétněji. Do komunálního odpadu prostě nepatří posekaná tráva, shrabané listí nebo větve.
Vím, není to problém právě těchto měsíců, ale záměrně se tímto tématem zabývám již nyní,
aby se Ti, kterých se to týká, zamysleli hned na začátku nového roku a zkusili v tom novém (a
pak i v dalších letech) nakládat s kompostovatelným odpadem hospodárněji a s ohledem na
druhé.
Nyní ale něco málo o kompostu a kompostování. Přestože je
zima a objekt našeho zájmu, tedy kompost, spí, můžeme už teď plánovat a promýšlet práce na zahradě, v okolí svých bydlišť a chat. Vy,
kdo kompost máte, jistě potvrdíte, že je to užitečná záležitost. Kompost je ideálním hnojivem pro okrasné květiny nebo zeleninové záhony. Při kompostování dochází k recyklování přírodních odpadů a
vzniká hnojivo nebo substrát, který se dá použít pro zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností půdy.
Kompost nemusí být nevzhlednou hromadou odpadků, každý jej může zakomponovat
do svého bezprostředního okolí tak, aby jeho ráz nenarušoval. Existuje mnoho materiálů, z
nichž se dnes kompostéry vyrábějí. Nejběžnější a přírodě nejblíže je dřevo, ale mnozí mají
kompostéry z jemného pletiva, plechu a v poslední době jsou velmi rozšířené kompostéry
plastové. Každý má nějaké výhody, ale jejich hlavní a společnou funkcí je udržet kompostovatelnou masu v útvaru, v němž lépe dochází ke zvýšení teploty, která je jakýmsi urychlovačem rozkladu biologického materiálu. Ideální je kompost a všechny jeho vrstvy občas
promíchat, zvláště pokud tvoří jeho hlavní část posekaná tráva. Doporučuje se přidat i trošku
zeminy, aby došlo k jejímu promíchání. Velmi důležité je udržovat kompost mírně vlhký (ani

ne suchý ani přelitý) - zrychlíte tím proces rozkládání látek za pomoci bakterií. Než do kompostu přidáte větší kus materiálu, je potřeba jej rozdrtit na menší kousíčky. Pokud budete
kompost občasně provzdušňovat, kyslík rovněž výrazně zrychlí kompostování.
A co všechno tedy můžete do kompostu dávat? Zbytky ovoce a zeleniny, jejich
slupky, čerstvou trávu, čerstvé i suché listí, hnůj, močůvku, kávový lógr, čajové zbytky,
slámu, novinový papír, obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky a ubrousky, lepenky,
piliny, třísky, kůru, rozdrcené větvičky, ořechové skořápky, popel ze dřeva,... Rozhodně však
do kompostu nepatří kosti a zbytky masa, pecky, popel z uhlí, plevel se semeny, větve z tújí,
rostliny napadené chorobami, plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, potištěný papír (časopisy),
kočičí, psí a lidské výkaly, pleny a další podobné věci.
Přejeme Vám hodně úspěchů při kompostování a radosti z vlastního kvalitního hnojiva
i peněz ušetřených za odvoz směsného odpadu.

Ohrozí nás letos velká voda?
Povodňová strouha jak vidět plní svou funkci dobře.

Cesta do Vodního Újezdu 8.1.2011

Cena vodného v roce 2011
Cena pohyblivé složky je zvýšena na 22,70 Kč/m3 bez DPH a cena pevné složky činí 490,- Kč
za vodoměr/rok bez DPH.

SPORTOVNÍ OKÉNKO

TJ Družstevník Vstiš
Náš fotbalový oddíl TJ Družstevník Vstiš se v 1. polovině soutěžní sezóny 2010/11 umístil na
6. místě z 13 klubů s 19-ti získanými body, pasivním skóre 24:28. O vstřelené góly se podělili: 5 - T. Příhoda, 4 – R.Švec, M. Šíp, D.Malý, 3 – J.Vodička, 1 – J.Marek, P.Purdeš,
V.Kosmata, J.Kraus ml.
Nepříznivé výsledky poznamenala různá zranění hráčů a také pracovní povinnosti. Dále je ovlivnila malá tréninková docházka. I na III. třídu se musí trénovat!
Přesto je vidět značné herní zlepšení a také je vidět ve hře nějaký řád (občas). Jak říkají skalní fanouškové, „už se na to dá i někdy dívat.“ Těmto fanouškům je třeba poděkovat za
jejich podporu i za práci, kterou odvedli ve svém volném čase s některými hráči v prostoru
areálu TJ.
Jmenovitě: předseda oddílu P. Švec, L. Hrubý, R. Krejčí, M. Sajdl, T. Příhoda atd. Snad se
neurazí ti, kteří nebyli jmenováni.
Dík je třeba vyslovit také firmě V-Farma Vstiš za mechanizační výpomoc a Obecnímu úřadu za pomoc finanční. Jejich výpomoc se snaží TJ opětovat formou propůjčování areálu. Zvláštní poděkování však patří jednatelce Ireně Švecové a Zlatuši Krausové, které se starají o zázemí družstva, když se bojuje o body na hřišti.
Velikým přáním vedení TJ je v dalším roce konečně zrealizovat zavlažování hřiště,
které je v poslední době jedním z nejhezčích v okrese.
Členové TJ si dovolují popřát všem občanům naší obce vše nejlepší do nového roku
2011, hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů.
Jan Kraus

Ladislav Maday – nová volejbalová naděje?
Dalším
nadějným
sportovcem
v naší obci je Láďa Maday. Začal
s volejbalem na podzim 2007 v klubu USK
Slavia Plzeň, kde hraje doposud. V loňském roce se zúčastnil se svým týmem
celorepublikové soutěže starších žáků Český pohár, kde kluci obsadili hezké 16.
místo z 24 účastníků. Toto umístění je o to
hezčí, že se kluci zúčastnili soutěže ještě
coby mladší žáci a hráli tak se soupeři o
kategorii staršími. V letošním roce mají v
plánu bojovat v první osmičce.V současné
době současně hrají jako hosté soutěž v Praze - přebor Prahy, kde prozatím po dvou kolech
jsou na 1. místě! Láďa ještě dochází hrát ke kadetům. Zde vedou krajskou tabulku.
Koncem října se Láďa zúčastnil výběrového soustředění do reprezentace ČR předkadetů, kde uspěl. V prosinci se zúčastnil soustředění v Nymburku a mezi vánočními svátky byl
nominován na mezinárodní turnaj do Belgie jako naše česká volejbalová naděje. Na tomto
turnaji obsadila Lvíčata první místo a přivezla zlatou medaili. Přejeme Láďovi, aby se mu
dařilo a aby se ve světě neztratil.

Filip Šurka - kluk, co se nebojí

Jakmile jsme se začali zajímat o perspektivní sportovce z naší obce, sešlo se nám v redakci
spousty zajímavého materiálu. Je vidět, že ve Vstiši máme mnoho zajímavých lidí a výborných sportovců.
Mezi ně se řadí také Filip Šurka, kluk, který začal kariéru sportovce jízdou na kole po všech
možných terénech, které naše obec nabízí.
Filipe, v kolika letech jsi začal se závoděním?
Začal jsem v devíti letech ještě jako jezdec na motokárách. Pak jsem měl bohužel těžký úraz, který se mi
stal na kole. Lékaři doporučovali zastavení sportovní
činnosti na rok až dva, ale já jsem asi po půl roce ukecal tátu a koupili jsme motorku Kawasaki KX 85. Začal jsem trénovat na Šlovičáku v Dobřanech a na trati
v Líních.
Jakých se účastníš soutěţí?
V roce 2009 jsem začal jezdit tak zvané sdružené tréninky s názvem o „Pohár svatého Petra“. V roce 2010
jsem první polovinu jezdil tyto sdružené tréninky a ve druhé polovině zkusil krajský přebor
v kategorii Hobby 125.
Co motokros jako sport obnáší, není to nebezpečné?
Motokros je jeden z nejnebezpečnějších sportů vůbec a říká se, že je to druhý nejnáročnější
sport na fyzičku. Ve většině sportů může člověk střídat, motokros se jede v kuse bez možnosti odpočinku. Z toho plynou i úrazy. Také jsem jich již několik měl, vyhozené rameno, koleno…
Takţe se musíš na závody nějak připravovat?
Chodím do posilovny až sedmkrát v týdnu a když to stihnu, tak chodím běhat…..prostě jak
říkají všichni, když se chce něco dokázat, MUSÍ SE CHTÍT!!!
A nese tato příprava nějaké ovoce?
Letos jsem se při sdružených trénincích umisťoval přibližně okolo dvacátého místa z osmdesáti závodníků.
A co tě čeká v nejbliţší budoucnosti?
Rád bych se dostal do pátého místa v kategorii hobby open a zkusil závodit v kategorii „ostrých openů“, ale to až za nějaký ten měsíc. Pořídili jsme s tátou novou motorku, Suzuki RMZ450. Také jsem již dva roky pod „dozorem“ nového trenéra Jindry Plajnera, takže bych chtěl
letos toto úsilí zúročit, tak doufám, že to půjde, ale hlavně bych chtěl poděkovat tátovi za
všechno, v čem mi pomáhá při motocrossu a kolik času do mě dává a mamině za pevné nervy.
Doufám, že se nám to jednou všechno vrátí nějakým lepším úspěchem!!!
Filipe díky za rozhovor, a přejeme ti, aby se ti vyhýbala všechna motokrosová nebezpečenství.
Pokud byste se chtěli dozvědět více o Filipovu závodění, navštivte internetové stránky www.amkstribro.cz.

Tělocvična pro občany
Zastupitelstvo se rozhodlo využít prostory tělocvičny pro širokou veřejnost. Proto každý, kdo by měl zájem se jakkoli protáhnout či dát tělu
trochu zabrat, může si po domluvě na OÚ zamluvit volné hodiny
v tělocvičně bývalé školy – dnes CVČ (Centrum volného času). Za hodinu užívání se platí pouze úhrada energií – 50,- Kč.Rozpis již zamluvených hodin je umístěn na vývěsce před CVČ vždy po měsících.

RŮZNÉ
Vidět a být viděn
Již od dětství si pamatuji zásadu, kterou nám učitelé (a doma i rodiče) opakovaně vtloukali do hlavy. Totiž, že jedním z nejdůležitějších pravidel, která
platí pro bezpečný pohyb v silničním provozu, je zásada „vidět a být viděn“.
Možná se Vám zdá, že to přece každý ví, a psát do Zpravodaje na toto téma
je poněkud zbytečné, ale věřte, není tomu tak. A potvrzuje se mi to prakticky každý den, když procházím vesnicí nebo usedám za volant. Už v obci a
následně na cestě do Dobřan potkávám skoro každodenně alespoň jednoho neosvětleného
cyklistu nebo chodce v tmavém oblečení, který si to statečně vykračuje po silnici – a to i v
noci. Zkuste se prosím nad tím zamyslet. Netýká se to třeba i Vás? Uznávám, že Vám to může
připadat jako malichernost nebo zbytečné napomínání – proč mít na kole světlo, když přece
vidím dobře i za šera? Nebo proč bych měl být nějak osvětlen, když se za tmy vydám na druhý konec vesnice a svítí pouliční osvětlení? Odpověď je jednoduchá – je to v zájmu Vaší
vlastní bezpečnosti. Domnívat se, že pokud já vidím auto, posádka auta musí nutně vidět i
mne, nebo že ve vsi stačí k dobré viditelnosti lampy kolem silnice, je hodně naivní a nezodpovědné. Každý řidič jistě potvrdí, že jedna z nejnepříjemnějších věcí, která se za volantem
běžně stává, je situace, kdy v poklidu jedete (někdy i poměrně rychle) a zničehonic se těsně
před autem objeví chodec nebo cyklista, o jehož výskytu na silnici jste doposud neměli ani
tušení – nebyl zkrátka vidět. To, že takové nečekané setkání končí často tragicky, není asi
třeba zdůrazňovat. A taky je poměrně jasné, kdo dopadne hůř. Cyklista ani chodec nemají
zkrátka proti automobilu šanci. Pokud se něco takového stane, nešťastný (a často i soudně
stíhaný) bývá rovněž řidič, který ale v podstatě za nic nemůže. V takové situaci jde o zlomky
sekund a ne vždy se dá střetu zabránit. Myslete na to prosím, až budete příště sedat na kolo
bez světla nebo se vydáte potmě pěšky po silnici. A rodiče samozřejmě musí v tomto směru
důsledně dohlížet i na své děti, které si tíhu nebezpečí zkrátka ještě neuvědomují. Stejně tak je
ale někdy nutné dohlídnout i na naše blízké seniory, kteří se k podobným „novinkám“ staví
často odmítavě. Právě děti a senioři jsou ale častými oběťmi dopravních nehod. Investice do
dostatečného osvětlení a bezpečnostních prvků na oblečení se opravdu vyplatí. Nejedná se
navíc o žádné horentní částky. Pořádné zadní a přední světlo na kolo pořídíte již za několik
stokorun a reflexní proužky, které se dají připevnit na batoh či na oblečení, pořídíte ještě
mnohem levněji. Uznávám, že v době krize, kdy se počítá každá koruna, může být i tato částka pro někoho vysoká, ale ve srovnání s životem či zdravím je to suma skutečně zanedbatelná.
Zmíněné bezpečnostní prvky zajistí, že Vás řidič v projíždějícím autě uvidí dostatečně včas na
to, aby se Vám vyhnul. Pokud se budete spoléhat, že řidič vás určitě uvidí i bez světla a dá si
pozor, můžete dopadnout velmi špatně a kvůli Vám pak může mít zkažený život i nevinný
člověk, který Vás díky Vaší neopatrnosti srazí. Buďme proto všichni zodpovědní a chovejme
se k sobě ohleduplně. Obětovat těch pár korun se opravdu vyplatí.
Eva Navrátilová

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy

se koná 10. 2. 2011 od 15 do 18 hodin
v budově Základní školy Dobřany, Školní ulice 48 (u náměstí).
K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce
děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005.
Při zápisu je nutno předloţit:
- vyplněnou žádost (k dispozici v MŠ či ve škole),
- občanský průkaz zákonného zástupce,
- rodný list dítěte,
- u cizinců potvrzení o režimu pobytu

POZVÁNKY
Obec Vstiš zve všechny občany na tradiční

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

Připravena foto- tombola.

Sbor dobrovolných hasičů Vstiš
Vás zve na již tradiční

HASIČSKÝ BÁL,
který se koná dne 22. 1. 2011 od 20.00 hod.
v Kulturním domě ve Vstiši.
K tanci a poslechu hraje Special One.
Vstupné 80,- Kč a nebude chybět ani bohatá tombola.
Srdečně zvou členové Sboru dobrovolných hasičů obce Vstiš.

BLAHOPŘEJEME
V únoru oslaví svá životní jubilea tito spoluobčané:





Anna Rusnáková
Stanislav Mezek
Helena Sedláková
Marta Havlíčková

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání
je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března
2011. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad.

Proč sčítat?
Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem
Sčítání pomůže nám všem zjistit, kolik nás je, jak a kde žijeme, na jaké úrovni. Poskytne údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, o domácnostech, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. Tyto údaje jsou nezbytné
pro tvorbu a změny penzijního systému, systému vzdělávání či zdravotní péče, ale také bytové
a dopravní politiky. Takto vzájemně provázané údaje se nedají zjistit žádným jiným způsobem.
Zjistíme, kolik financí můţeme získat z veřejných rozpočtů
Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a krajům přístup k finančním prostředkům jak ze státního rozpočtu - výpočet podílu na výnosu z některých daní, tak z evropských zdrojů – bez
aktuálních dat se nedá žádost podat. Jsou součástí nejrůznějších studií a expertiz. Informace
vyplývající ze sčítání slouží také jako podklad pro přerozdělování rozpočtových prostředků
krajům a obcím.
Zapojíme se do celosvětového programu
Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů, které
koordinuje OSN. Poprvé v historii se jednotně uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských
států Evropské unie, což umožní vytvořit zcela srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých
členech.
Dáme budoucím generacím informace o našem způsobu ţivota
Sčítání poskytne budoucím generacím obraz doby, ve které žijeme, a nám dává přehled o dobách minulých. Díky historickým výsledkům sčítání máme nyní přesnou představu o tom, jak
žili naši předkové – jaké bylo osídlení, jaké byly rodiny, jak se měnil bytový a domovní fond,

jaká byla kvalita bydlení, jak se vyvíjelo socioekonomické složení populace. První sčítání lidu
se datují již do doby před nejméně 6000 lety, jak dokazují hliněné tabulky nalezené ve starověkém Babylonu. Sčítání prováděli také ve starověké Číně či v Egyptu, v Římské říši i ve
středověku. Přesný a detailní obraz naší doby zanecháme také my našim potomkům.
Získáme informace o dalším vývoji populace
Z výsledků sčítání vychází i prognózování očekávaného počtu obyvatel, tzv. demografické
projekce. Nemusíme se však obávat, že údaje o naší individuální situaci budou poskytnuty
komukoli. S daty se pracuje vždy v takové podobě, aby nebylo možné identifikovat konkrétní
osobu, dům nebo byt. Při sčítání nám jde o celek, nikoli o jednotlivce.
Budeme mít podle čeho se rozhodovat
Výsledky sčítání jsou velmi důležité a slouží jako podklad pro rozhodování například v oblasti územního rozvoje, sociální politiky, bydlení, dopravy atd. Mohou být oporou při rozhodování o investičních záměrech, podnikatelé poznávají strukturu svých stávajících i potenciálních nových trhů s produkty a službami, mohou pomoci i při rozvoji integrovaných záchranných systémů. Mapují život menšin i sociálních skupin, které potřebují pomoc ze strany státu
či samosprávy. S výsledky pracují vědecké instituce i vysoké školy. A údaje ze sčítání jsou
také velmi důležitým zdrojem informací na mezinárodní úrovni.
A důvod navíc…
Neberte to jako útok na vaše práva, ale povinnost poskytnout požadované údaje formou vyplnění sčítacích formulářů stanovuje zákon a plyne to ze závazků, které má ČR jako člen Evropské unie. Především ale pomůžete celé společnosti.
Pokračování příště
Zdroj: www.czso.cz

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
KOŢNÍ 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

SLASTI A STRASTI LETOŠNÍ ZIMY
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