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ZDARMA

V minulém čísle jsme uveřejnili dva články, které mnohé z vás nadzvedly ze židlí. My jsme ale rádi i
za negativní reakce, protože nám pomáhají hledat i další způsoby řešení.
Věřte, že i zastupitelé jsou lidé s emocemi a občas i v nich ty pomyslné saze bouchnou. První článek
byl právě takovou reakcí na poznámky občanů, které ale nevedly k žádným podnětům, či aktivnímu přístupu
ba dokonce spolupráci. Paní Navrátilová zdůraznila, že účelem jejího zamyšlení nebylo nikoho nazlobit, což
se ovšem stalo.
Všichni si uvědomujeme, že v obci jsou skupiny lidí, které pro občany ve volném čase pořádají velmi oblíbené akce, udržují své okolí bez nároku na odměnu, aj… Díky nim je naše Vstiš známá v širém okolí, díky nim v některých částech obce bývá upravené okolí domů, zelené pruhy před staveními posekané, …
Těmto lidem patří poděkování. A na konci minulého úvodníku o nich byla zmínka s tím, že by se taky mohlo
stát, že jim dojdou síly, pokud nebudou mít podporu.
Druhý článek se týkal kanalizace. Tady nám v samém úvodu nedopatřením vypadla věta o tom, že
článek se týká pouze lidí žijících u hlavního kanalizačního řadu. Ke konci bylo podtržené slovo bezdůvodně
(se nepřipojí), a je přece logické, že tam, kde nevede řad, se nelze připojit. Výzva byla určena tedy těm, kteří
jsou u hlavního řadu, připojit se mohou, ale nechtějí, protože se domnívají, že existují „levnější“ způsoby
likvidování odpadu. Ty jsme chtěli varovat. Nechceme rozhodně rozpoutávat paniku a vášně, ale zákon je
neúprosný a musíme se řídit jeho literou. Kdo tedy má možnost se připojit, má zároveň povinnost se připojit.
Jinak riskuje potíže. Nic víc, nic míň. Je ale nutné si uvědomit, že pokud se ke kanalizaci nepřipojí dostatečný počet domácností, můžeme přijít o několikamiliónovou dotaci, což by bylo pro obec prakticky likvidační.
Proto si nesmíme dovolit nic zanedbat. A k práci zastupitelstva patří i dělat nepopulární rozhodnutí. Rozhodně se v tom nevyžíváme, ale někdy to bohužel nejde jinak.
S přáním hezkého, klidného léta bez zbytečných konfliktů
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 15. 06. 2015
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
260. zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného
celku Obec Vstiš za rok 2014 vyhotovenou Ing. Ivanem Vičarem – VEGA AUDIT, se sídlem Pod
Dubovkou 7, 301 00 Plzeň
261. rozhodnutí zadat přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 nezávislému auditorovi

263. informace starostky o připravené petici týkající se opravy silnice III. třídy č. 18038 ze Vstiše
do Dobřan
ZO schvaluje:
247. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č.
47/1 a p.č. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Dušanem Vaněm, bytem Vstiš 14
248. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č.
1996/1 v obci a k.ú.Vstiš s Janem Šmrhou, bytem Sladovnická 194/29, Plzeň, pro čp. 48, pro 6,
proti 0, zdržel 0.
249. ZO schvaluje uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č. 885/2, pč. 2008/1 a p.č. 2008/19 v obci a k.ú.Vstiš s Václavem Strejcem a Růženou
Strejcovou, oba bytem Vstiš 131
250. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č.
5/1, stp.č. 5/2 a p.č. 1995/1 v obci a k.ú.Vstiš s Ivanou Průchovou, bytem U Borského parku
1213/3, Plzeň, pro čp. 5
251. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č.
124, p.č. 1147/1, p.č. 1147/2 a p.č. 2007/1 v obci a k.ú.Vstiš s Miloslavem Kydlíčkem a Monikou
Kydlíčkovou, oba bytem Vstiš 129
252. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č.
134 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Jaroslavou Šimkovou, bytem Kralovická 1479/20, Plzeň, Stanislavem Wohlgemuthem a Věrou Wohlgemuthovou, oba bytem Kyjevská 1938/62, pro čp. 137
253. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č.
1871/4 a p.č. 2005/5 v obci a k.ú.Vstiš s Šárkou Čejkovou, bytem Vstiš E 96
254. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku stp.č.
68/3 a p.č. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš s Helenou Korschinskou, bytem Vstiš 139
255. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky nacházející se na pozemku p.č.
1865/1 v obci a k.ú.Vstiš se společností Bent Holding, a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 3910, Zlín,
pro stp.č. 318 (garáže ČSAD)
256. uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Emilií Bacíkovou,bytem Plzeňská 293, Zbůch a Miroslavou Dvořákovou, bytem U Stadionu 603, Chlumčany,
umístění přípojky na stp.č. 51/1 a stp.č. 51/2 v obci a k.ú. Vstiš
257. celoroční hospodaření obce Vstiš za rok 2014 bez výhrad na základě projednání závěrečného
účtu obce Vstiš za rok 2014
258. roční účetní závěrku ke dni 31.12.2014
259. převod výsledku hospodaření za rok 2014 na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období ve výši 509 871,17 Kč
ZO ukládá:
244. odpovědět otázky p. Vollera: co a kdy se chystá v oblasti chat u potoka a zda se bude dále jednat o možnost uzavření nájemní smlouvy na části obecních pozemků nebo odstranění všeho, co tam
v současnosti je, a komu byly po 20. 8. 2014 prodány pozemky
262. zjistit předpokládané náklady na realizaci ČR II v oblasti chat u potoka a nad hřištěm
264. zveřejnění záměru obce – prodej pozemku stp.č. 26/1 na úřední desce

Dětský den
Je horká jarní sobota roku 2015 a kapitánka Bohunka vítá malé piráty a pirátky na vstišské návsi, aby s ní
okusili dobrodružnou plavbu tímto tropickým dnem až k místu, kde se ukrývá poklad jejího praprapradědečka. Každý i ten nejmenší mořeplavec dostal do ruky kousek mapy. Podaří se poskládat mapu vedoucí
k pokladu? Naleznou piráti zlato, drahokamy a perly? To se jistě honilo hlavou nejednomu klukovi, či dívence. Plavba byla náročná, všechny sužovalo pálivé slunce a trápily těžké úkoly. Kdo vylezl na stěžeň pomysl-

né lodi a vydrhl palubu, musel také uvázat uzle a natrénovat hod nožem a vodními bombami nebo mečem
srazit lebky nepřátel. Správný pirát má tetování a v té nejhlubší vodě umí nalézt perlu. U stavby lodě a čtení
tajného vzkazu pomocí dalekohledu se zapotil nejeden dobrodruh. Unavené nohy zchladila při brodění voda
potoka a hladové žaludky nasytila lodní kuchyně, která vařila dle kuchařky Jacka Sparrowa. Velkým dobrodružstvím se stala plavba na opravdové pirátské lodi pana kapitána Maxy a možná i opékání párků v 30
stupňovém vedru. Více než 120 pirátů a pirátek doneslo do cíle své kousky mapy a nalepilo na svá místa,
mapa byla téměř kompletní, chybělo jen pár kousků, které zřejmě skončily na dně rybníka. Jenže čmuchalové se najdou všude a ještě před sestavením mapy musel praprapradědeček kapitánky Bohunky poklad přemístit, aby se ho snad nezmocnili nedočkaví piráti. Poklad byl nakonec nalezen a k úlevě všech nebyl vyloupen a každé „piráčisko“ si odneslo zaslouženou odměnu. Najednou se zdvihly vlny a vzedmula se mořská
pěna, na které se každý do sytosti vyřádil. Poděkováním pro pořadatele je jistě úsměv nejen na dětských
tvářích. A pořadatelům nezbývá než poděkovat dětem, které si s nimi přišly hrát a hlavně sponzorům (Pohostinství na Bayerce, Obec Vstiš, V-Farma Vstiš, Autoservis Jan Kraus, Gastop Pokorný s.r.o., Rybáři Vstiš,
Potraviny Vstiš, Pekařství Dobřany, Pavel Hrabák, DJ Šelma, Kuba Kohout, Petr Schmid – elektroinstalační
práce, SDH Vstiš), bez kterých by nebylo možné tyto akce organizovat a dopřát dětem sladkou odměnu, dále
všem, kteří pomáhali a hasičskému, který opět připravil parádní pěnové kluziště.
Krásné prázdniny přeje Michaela Samcová

Novinky ze vstišské kopané
Naše mládež
Naše děti sehrály turnaj přípravek v rámci okresu
starších přípravek na našem stadiónu. I přesto, že
skončily na posledním, desátém místě, všichni byli
spokojeni, a to hlavně všichni hosté. Zvítězil tým
Žákavé, který porazil ve finále v penaltovém
rozstřelu Chotěšov. Kdo se nepřišel podívat,
opravdu prohloupil. Výsledky naší skupiny:
Vstiš – Žákavá
Vstiš – Spálené poříčí
Vstiš – Kasejovice
Vstiš – Chlumčany
Vstiš – Stod (o umístění)

0:8
0:3
0:2
0:2
2:4

Naše mladší přípravka hrála i v Přešticích, kde
skončila osmá z deseti. Smůla byla, že naše hlavní opory Kuba Kraffer a Matěj Brokeš nemohli hrát. Určitě
bychom byli do 6. místa.
Áčko
Klášter – Vstiš
2:2 (na penalty 5:4)
Bojový výkon, díky kterému naši definitivě udrželi
první místo.
Vstiš – Spálené Poříčí
3:1
Oslabený tým „vydřel“ v úmorném horku vítězství.
Losiná – Vstiš
3:5
Jasné utkání od začátku, kdy jsme zbytečně nechali
domácí zkorigovat výsledek.
Od příští sezóny bude hrát nejvyšší okresní soutěž a
cíl č. 1 je udržet se v této soutěži, což nebude nic jednoduchého. (poznámka redakce – BLAHOPŘEJEME!)

Děkujeme všem fanouškům a sponzorům, bez nich bychom v našem pěkném areálu těžce žili. Těšíme se na
novou sezónu a rádi podpoříme naše „skalní“ při akcích v našem areálu během letního období. Přejeme všem
pěkné „prázdniny“ a těšíme se na shledanou a abychom se ve zdraví opět sešli na další sezónu.
Jan Kraus

Slavnostní otevření LESOPARKU
MARTINSKÁ STĚNA v Dobřanech
V pátek 19. června jsem se zúčastnila v sousedních
Dobřanech slavnostního otevření lesoparku Martinská
stěna. Program byl připraven opravdu stylově – místo
přestřižení stuhy pan starosta Martin Sobotka spolu
s panem Ing. Pavlem Boukalem (BP Stavby – zhotovitel)
přeřízli pilou dřevěnou kládu.

Úvodní slovo měli pan Mgr. Martin Sobotka a bývalý starosta pan Bc. Marek Sýkora. Ten nás seznámil
s tím, jak vznikala myšlenka na obnovu dříve již
zaniklého lesoparku. Iniciátory projektu za více než 6
milionů byli Jaroslav Šedivý, Pavel Krákora a Jitka Dlouhá. Myslím, že se jim dílo zdařilo. Nejen dobřanští
mají krásný bezbariérový příměstský park, lokalitu
k odpočinku i k sportování a dokonce i místo na kulturní
aktivity. Obnovili zde přírodní jeviště, kde nás potěšilo vystoupení keltského souboru ze ZUŠ Dobřany De Domhanaigh.
Zajímavé bylo i vystoupení silných chlapů pana J. Kamíra a
M. Kaliny, kteří předvedli, jak umí zacházet se sekerami,
které jsou tak ostré, že by se s nimi mohli i oholit, s ručními
pilami dlouhými 2m. TIMBERSPORTS = férový sport,
moderní podoba dřevorubeckých soutěží.

Pokud budete mít teď v letních měsících čas, najdete zde chládek v horkých dnech, čekají vás zde mnohá
zastavení s informacemi nejen o přírodě, ale i o historii, a mnoho dalšího.

M. Beštová

Hornicko historický spolek
Západočeských uhelných dolů
Dne 12.5.2015 se na svatého Pankráce (pozn. jedním z největších těžařů na Nýřansku byl František
Pankráz) uskutečnila ve Společenském a kulturním centru v Nýřanech zakládací schůze nově vzniklého Hor-

nicko historického spolku Západočeských uhelných dolů, slavnostně založeného 31.3.2015 v Národním domě v Chotěšově. V nýřanském kulturním domě se sešlo více než 40 členů, kteří se do spolku přihlásili. Po
uvítání došlo k prostudování a schválení stanov spolku a poté ke schválení navržených výborů. Do výkonného výboru byl zvolen Ing. Jakub Bacík, Ing. Ondřej Ujházy, Antonín Lukášek, Mgr. Vlasta Hanauerová,
Václav Straka a kontrolní komise Hana Jindřichová, Antonín Cubera a Drahomíra Tachovská. Poté valná
hromada zvolila předsedou spolku Ing. Jakuba Bacíka. Následně byla představena nová vlajka spolku a přehled kulturních akcí, kam jsme pozváni. Dále byl prvním čestným členem jmenován in memoriam Ing. Václav Křivanec, který se po odchodu do důchodu a dlouholeté práci v oboru dále věnoval osvětě a připomínání
hornictví na Plzeňsku. Před závěrečnou diskuzí ještě představil pozvaný Jan Drnek druhé vydání své knihy
Krajina nad pokladem. S druhým vydáním bude chtít hornický spolek panu Drnkovi dále pomoci ve vydání.
Hornicko historický spolek, konkrétně Ing. Jakub Bacík a Ing. Tatiana Meľová, se zúčastnil 19. Setkání hornických měst a obcí ČR, které se konalo 19. - 21. 6. 2015 v Havířově. „Havířovské vzpomínání“ bylo spojeno s druhou kulturní akcí ve městě „Havířov v květech“. Setkání bylo zahájeno hudební produkcí v pátek
odpoledne na náměstí Republiky, kterou ukončilo slavnostní zahájení Setkání ve Společenském domě Renata. Ve Společenském domě se celý víkend nacházela také expozice o historii hornictví v Ostravskokarvinském revíru. V sobotu následovalo dopoledne přivítání všech spolků havířovským primátorem Bc.
Danielem Pawlasem v Kulturním domě Radost. Poté u magistrátu města začalo řazení hornických spolků do
průvodu. Jednotlivé spolky doplňovaly alegorické vozy ozdobené květy s hornickou tématikou. Slavnostní
průvod čítající takřka 1000 zástupců z více než 60 spolků nejen z ČR, ale i zahraničí vyrazil od magistrátu
města po Hlavní třídě, kterou lemovaly stovky diváků a na náměstí Republiky, kde byl každý spolek představen, zabočoval ke sportovní hale. Zde následovalo po hornické hymně předání pamětních stuh na vlajky
přítomných delegací a dále bohatý kulturní a společenský program. Večer zakončilo předání světla sv. Barbory městu Příbram, pořadateli 20.
Setkání hornických měst a obcí ČR.
Doufám, že v příštím roce bude náš
spolek
a
region
prezentovat
v Příbrami na jubilejním setkání více
zájemců o hornictví. Setkání zakončily nedělní exkurze po hornických
památkách na Ostravsku. Navštívili
jsme bývalé doly Dukla a František,
kde jsme výtahem vyjeli na železobetonovou skipovou těžní věž vysokou 90 m, která dominuje okolí.
Následoval průjezd přes rekultivovanou krajinu po těžbě a také okolo
posledních dolů těžících černé uhlí
v Karvinské dílčí pánvi. Cestou zpět
do Havířova jsme se zastavili u šikmého kostela v Karviné, který je díky poddolování nakloněn o 7° a klesl o více než 30m.
V měsíci červenci je náš spolek pozván do Plané u Mariánských Lázní na oslavu 20 let Hornickohistorického spolku Planá. Oslava se bude konat v sobotu 11. 7. 2015 v odpoledních hodinách. Na programu
je také průvod městem. Dále se ve dnech 24. - 26. 7. 2015 koná v Banské Bystrici 8. Stretnutie banských
miest a obcí Slovenska, kterého se HHS ZUD také zúčastní. HHS ZUD dále plánuje obnovení dne horníků,
který by se měl konat 12. 9. 2015 v areálu bývalého Dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace a program bude do konce července zveřejněn.
Hornicko-historický spolek dále vyzývá spoluobčany, kteří by se chtěli podělit o své vzpomínky na
hornictví v regionu, případně se zapojit do činnosti spolku, ať nás kontaktují písemně na adrese Plzeňská
437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz, případně ujhazy.ondrej@quick.cz. V současné
době má náš hornický spolek již více než 80 členů.
Ing. Jakub Bacík, předseda HHS ZUD

Moruše bílá
Na dětském hřišti za obecním úřadem uprostřed stojí
strom moruše bílá. Ochutnali jste již její plody? Ti, co chodili do
mateřské školky ve Vstiši, jistě pamatují mohutnou moruši na
pískovišti. Když já jsem kdysi trávila prázdniny ve Snopoušovech, bývaly vzrostlé moruše kolem celého tamního rybníka.
Nikdy jsem jejich plody neochutnala. Škoda. Až nyní jsem se
dočetla, jak je morušovník zdraví prospěšný. Dovolte mi tedy pár
informací vám předat.
Existuje více druhů těchto stromů, ještě např. moruše červená či černá. Z historie určitě víte, že morušovník byl (a je)
používám k výrobě pravého hedvábí. Žijí na něm housenky bource morušového, které se živí listy tohoto stromu.
Plody se mohou použít do koláčů, k výrobě vína. Listy se v přírodním čínském léčitelství používají
tisíce let. Západní medicína užívá listy bílé moruše až v poslední době. Bylo zjištěno, že dovede řídit hladinu
cukru v krvi, obsahují vitamíny, minerály a další látky zdraví prospěšné (beta-karoten, vitamíny C, B1, B2,
B6, A, vápník, železo,…). Plody moruše bílé chutnají i špačkům, to mohu potvrdit. ☺
M. Beštová

Nabídka z knihovny
Oznamujeme našim čtenářům, že do naší sbírky knih přibyl druhý díl knížky „Hříšníci, lumpové a nešťastníci (arabesky ze života města Dobřan)“, kterou podle podkladů od Karla Kašpara zpracovala Markéta Čekanová. Knihu je možno zapůjčit.

Pozvánka – 9 týdnů baroka
Zveme všechny na festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje. V rámci třetího týdne se
dne 13. 7. 2015 uskuteční na Křížovém vrchu Prezentační den projektu Artvrch z.s. „Obnova křížové cesty“
u Stoda.
Program:
• Od 10 hodin proběhne sympózium malířů a sochařů
• Ve 13 hodin bude otevřen infostánek
• V 16 hodin začne hlavní program, v rámci kterého proběhne představení
projektu obnova křížové cesty, slovo starosty města Stod, vizualice projektu
obnovy křížové cesty a hudební vystoupení skupiny Vox Imperfecta
• Od 19 hodin je plánován večerní program, vystoupí Lumír Honzík, ředitel
Hvězdárny a planetária Plzeň. K vidění budou i další zajímavosti.
Vstupné dobrovolné.

Prosíme občany o vyplnění a navrácení vloženého dotazníku (do schránky OÚ) ohledně Centra
volného času ve Vstiši a možnosti vybudování pietního místa (hřbitova) v obci . Děkujeme.

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Beštová
Josef Korschinký
Václav Faltýn
Alena Havlíčková
Marie Zemanová
Jan Karnolt
František Hamrle
Petr Švec

Z dění v obci obrazem
Na začátku července jsme s gratulací navštívili nejstarší
občanku obce, paní Marii Beštovou – 92 let.

Nejen vichřice láme stromy. Ve Vstiši nám řádí bobr.

V místní hasičárně proběhl kurs první pomoci.

Den dětí se vydařil….

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. srpna 2015. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
Nepodepsané příspěvky neuveřejňujeme! Redakce si rovněž vymiňuje právo neuveřejnit všechny doručené příspěvky (například hanlivé či urážející) – noviny neslouží k vyřizování si vzájemných účtů mezi občany.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek
přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.

Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová, foto J. 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.

