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Pár slov úvodem – barvy podzimu

ZDARMA

Právě jsem si přečetla na internetu, že nás čeká v závěru října inverze, sluníčko bude jen na horách. Škoda. Právě teď je
příroda ve slunečním svitu nejkrásnější. Opravdový čaroděj s barvami. V našem okolí se vyskytují převážně tóny od
světle žluté po oranžovou, různé odstíny zelené. Jen červené máme v krajině málo. Sem tam nějaký keřík se může touto
barvou pyšnit. Stačí však popojet kousek dál – mezi dnešickou (dnes už přeštickou) vlakovou zastávkou a křižovatkou k
Dolní Lukavici je les lemován dubem červeným, letos obzvláště vybarveným do červena. Nádhera. A pokud byste chtěli té červeně ještě víc, na Domažlicku v Českém lese se do červena barví i javory.
A nejen ony…
Nedávno jsem zde s manželem navštívila místo i pro naši obec významné – prameny řeky Radbuzy nedaleko obce Závist. Z vesničky je trasa dobře značená. Vodu jsme v těchto místech měli možnost ochutnat. A pokud budete mít štěstí,
můžete zde zahlédnout třeba i vlka.

Usnese ní zastupitels tva obce z 19 . 10. 2015

M. Beštová

ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
302. informaci starostky o zrušení řízení o prodeji pozemku p.č. 824/19

ZO schvaluje:
292. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Michalem Míškem, bytem Vstiš 171, umístění přípojky na p.č. 2890 a p.č. 2004/1 v obci a k.ú. Vstiš
293. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Markem Míškem, bytem Vstiš 51, umístění přípojky
na p.č. 2890 a p.č. 2004/1 v obci a k.ú. Vstiš
294. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Helenou Bohmannovou, bytem Generála Píky
2095/30, Plzeň, Miroslavou Hirschovou, bytem Vstiš 68, Marií Koubovskou, bytem Vstiš 68, Bohumilou Procákovou,
bytem Vstiš 68 a Markétou Trdličkovou, bytem tř. 1. máje 1042, Dobřany, umístění přípojky na st.p.č. 66/1 v obci a
k.ú. Vstiš, pro čp. 68
295. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Martou Valentovou, bytem Vstiš E 76, umístění přípojky na p.č. 1888/23 a p.č. 1888/7 v obci a k.ú. Vstiš
296. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jaromírem Hauserem, bytem Vstiš E 82, umístění
přípojky na p.č. 1888/22 a p.č. 1888/7 v obci a k.ú. Vstiš
297. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Margitou Kalinovou, bytem Brandlova 1641/1, Praha, umístění přípojky na p.č. 1888/21 a p.č. 1888/7 v obci a k.ú. Vstiš
298. prodej pozemku p.č.806/7 o výměře 31 m2 p. Jakubu Vodičkovi, bytem Vstiš 56 za cenu 70,- Kč/ m2 + náklady
včetně podpisu kupní smlouvy

299. prodej pozemku p.č.806/16 o výměře 763 m2 p. Vladislavu Duchkovi, bytem Vodní Újezd 11 za cenu 300,- Kč/
m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
300. podpis souhlasu vlastníka pozemků (obec) a prohlášení investora – stavebníka (Povodí Vltavy, s.p., se sídlem
Holečkova 8, Praha, kancelář Denisovo nábřežní 14, Plzeň) z důvodu vydání územního a stavebního rozhodnutí pro
stavbu „Nový Vstišský rybník, zkapacitnění odpadního koryta pod bezpečnostním přelivem“
301. rozpočtové opatření č. 4/2015
303. podpis Smlouvy o právu k provedení stavby „Revitalizace areálu FC Dobřany, parc.č.st. 1116, 726/4, 726/5, 726/6,
726/7, 3725/19, 3721/1, 830/3, 830/4, 831/1, 714/4, 3725/16“ s Městem Dobřany zastoupeném Ing. Lukášem Novotným, Slovanská 173, 326 00 Plzeň
304. podpis Smlouvy o právu k provedení stavby „Revitalizace areálu FC Dobřany – komunikace a zpevněné plochy“
s Městem Dobřany zastoupeném Ing. Lukášem Novotným, Slovanská 173, 326 00 Plzeň
305. bezúplatný převod pozemku p.č. 762/2 o výměře 4559 m2 v obci a k.ú. Vstiš od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví obce
306. opětovné uzavření a podpis smlouvy o dílo č. 841/UEFA/69/15 se společností Strabag a.s., se sídlem Praha, Na
Bělidle 198/214 na akci „Vstiš – oprava asfaltů“ díla po vzájemné dohodě obou stran
ZO ukládá:
307. navázat kontakt s p. Kučerou ze společnosti Skandor, s.r.o., se sídlem v Plzni ohledně podání
žádosti o dotaci na akci Čistá Radbuza II a zajistit dodání smlouvy na úpravu PD ČR II ing. Faiferlíkem
308. oslovení několika firem ohledně dodání cenových nabídek na úpravu cesty k rodinným domkům
p. Němce a p. Stuchla (podmínka pro kolaudaci)

Vážení spoluobčané,

Nabídka na čištění komínů

již několik let vznikla povinnost mít řádně vyčištěné spalinové cesty. Naši obec oslovila firma Kominictví Berka. Vyčištění komína stojí 200 Kč a revizní zpráva 200 Kč. Kdo má zájem o vyčištění komína, tak se může přihlásit
na Obecním úřadě v úředních hodinách do 20. listopadu. Termín vyčištění bude upřesněn.

Výprava za poznáním -ohlédnutí

J. Duchek

Katko, Báro, Adély, Moniko, Matěji, Vojto!!!!!!!

Tímto zvoláním v duchu Máje Karla Hynka Máchy (narozen 16. 11. 1810) jsem vyčerpal jména vstiškých dětí na úžasné výpravě za poznáním květeny v okolí naší obce dne 4. října 2015.
Výpravu vedli členové České botanické společnosti Jan Bureš a Ivona Matějková. Společně jsme prozkoumali plácky,
meze, zídky, pole, louky v okolí obce. Celkem odborníci zadokumentovali přes 100 lučních a ruderálních (na rumištích
rostoucích) druhů.
Katka našla na poli úlomek keramiky a Matěj pazourky a pěkný kousek zkamenělého dřeva.
Celkem se výpravy zúčastnilo 31 nadšenců.
Další výpravu plánujeme na listopad do polesí Dubovec (u letiště). Tentokrát
si budeme více všímat lišejníků a mechů. Odbornými poradci budou osvědčení Honza Bureš a Ondra Peksa.
Rodiče a děti
Máte-li chuť poznat přírodu kolem naší obce, tak neváhejte.
Sraz bude u kulturního domu. Doporučuji pevné boty, svačinu a něco k pití.
Přesný termín výpravy zveřejním.

Z. Zajíc

Pozvánka do kaple – adventní koncerty

Dovolujeme si pozvat všechny občany na adventní koncerty v kapli, které pro Vás opět v letošním roce plánujeme.
První se uskuteční v sobotu dne 28. listopadu od 17 hodin. Jako tradičně vystoupí malí vstišští muzikanti ze ZUŠ J. S.
Bacha v Dobřanech. Po ukončení bude následovat lampionový průvod, který bude ukončen před obecním úřadem slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Další program bude upřesněn.
PROSBA: Pokud by někdo z občanů daroval vánoční jehličnatý strom před obecní úřad, budeme velmi rádi. Dejte
vědět do 13. 11. 2015. Děkujeme.
A abychom si u stromku mohli společně zazpívat, zde jsou slova koled, které by měly při rozsvěcení zaznít. Mnozí je
jistě znáte, ale jak známo, opakovaní je matka moudrosti 
Nesem vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Synáčka zrodila čistá panna, v jesličky vložila Krista Pána. Jej ovinula a zavinula. Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.
Andělé nebeští k němu přišli, i chudí pastýři se tu sešli. Jeho vítali, jeho chválili. Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Srdce svá ochotná ti dáváme, s každým žít v pokoji si žádáme. Pomáhat sobě v každé zlé době.
Pomáhat sobě v každé zlé době, vůli máme.
Pásli ovce Valaši
Pásli ovce Valaši při betlémském salaši.
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom.
Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal.
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom.
Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete.
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom.
On tam leží v jesličkách, vinutého v plenčičkách.
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom
My tři králové
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju, a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem

Půjdem spolu do betléma
Půjdem spolu do Betléma dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
Začni, Kubo, na ty dudy: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
A ty, Janku, na píšťalku: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
A ty, Mikši, na housličky: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.
A ty, Vávro, na tu basu: dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.

Poděkování

Děkujeme V-Farmě za finanční podporu keramického kroužku v Centru volného času. Přispěli nám na nákup keramického materiálu.
Monika Kydlíčková

V NAŠÍ VSTIŠSKÉ TĚLOCVIČNĚ
OPĚT CVIČÍME S DĚTMI!!!!

Začal nový školní rok a s ním také naše cvičení pro rodiče s dětmi. Vítáni jsou všichni s dobrou náladou, v přezůvkách
a ve cvičebním oděvu.  Na začátku hodiny se společně přivítáme, protáhneme si tělíčka a společně zatančíme pár
dětských lidových tanečků. Odměnou za snažení dětem postavíme ke konci hodiny opičí dráhu z tělocvičného nářadí,
kde se děti sklouznou, zaskákají si, prolezou tunel a spoustu dalších věcí.
Každý rodič dělá po celou dobu cvičení, tj. 60 minut, svému dítěti záchranu. Cvičení
je určené pro děti předškolkového věku, které samy chodí. S sebou vezměte pití a
svačinku.
A kdy, že se celá akce koná? KAŽDOU STŘEDU OD 9,30 HOD DO 10,30 HOD.
Kam, že máte jít? No přeci do TĚLOCVIČNY VE VSTIŠI V BUDOVĚ CENTRA VOLNÉHO
ČASU (HNED VEDLE OBECNÍHO ÚŘADU)
Za pár korun tak můžete strávit příjemné chvíle s vaším dítětem, ale také ostatními
dětmi. Dítě si tak nenásilně zvyká na kolektiv a společné dovádění.
Tak nezapomeňte! Každou středu jsme s dětmi na značkáááách!!!!!
Bližší info na tel. 736760526 Veronika Vesecká, ale také na Facebooku ve skupině Maminky a děti ze Vstiše.

Blahopřejeme

Během listopadu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:



Vlasta Beránková
Josef Pokorný

Z dění v obci obraze m

S gratulací jsme navštívili paní Vlastu Havlíčkovou.

Pište Zpravodaj spolu s námi

Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. listopadu 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.
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