VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
IX. ročník

číslo 11

prosinec 2015

ZDARMA

Usnese ní zastupitels tva obce z 16 . 11. 2015

ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
315. změnu termínu zasedání ZO na 7. 12. 2015

ZO schvaluje:
308. uzavření smlouvy o dílo na úpravu cesty p.č. 824/1 a 824/8 s firmou HOKAR spol. s r.o. se sídlem Předenice
309. prodej pozemku p.č.1775/17 o výměře 44 m2 p. Janě Houbové, bytem Vstiš E 102 za cenu 70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
310. prodej pozemku p.č.1775/18 o výměře 10 m2 p. Anně Rumlové a p. Františku Rumlovi, oba bytem Terezie Brzkové 52, Plzeň za
cenu 70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
311. prodej pozemku p.č.1865/134 o výměře 53 m2 p. Iloně Peškové, bytem Toužimská 11, Plzeň za cenu 70,- Kč/ m2 + náklady
včetně podpisu kupní smlouvy
314. návrh ceny vodného a stočného pro obec Vstiš pro rok 2016 předložený společností ČEVAK s tím, že o ceně stočného se bude
ještě jednat
ZO ruší:
312. bod č. 298 ze dne 19.10.2015 týkající se prodeje pozemku p.č. 806/7
313. bod č. 432 ze dne 23.6.2014 týkající se smlouvy o dílo na úpravu komunikace pč. 824/1 a 824/8 se společností Silnice Chmelíř,
s.r.o., se sídlem Plzeň

Odpad

V tomto roce bylo již o odpadech v našem zpravodaji popsáno mnoho řádek. Ještě pár jich
přidám…
V sobotu 28. listopadu bude poslední svoz bio odpadu (na Bayerce v 10 hodin,
před bývalou školou v 16 hodin). Věříme, že občané i naši chataři budou ukáznění, a už se
nestane, že po odjezdu obecního tranzitu zůstanou svozová místa zaneřáděná. Rádi bychom
uvítali i z Vaší strany připomínky k tomuto způsobu svozu bio odpadu (ať už písemné či při
návštěvě obecního úřadu).
Na veřejném zasedání dne 19. října vznesli přítomní občané požadavek na plastové
kontejnery s otvíracím víkem. Vznesli jsme dotaz na svozovou firmu AVE sběrné suroviny,
která nám vyprazdňují nádoby „zvony“. Odpověď byla následující: Ve vašem okolí tyto
nádoby naše firma nemá. Protože by k vám zajíždělo auto extra, platili byste drahou dopravu. Upozorněte občany, že kontejnery jsou menší než „zvony“, vejde se do nich menší množství odpadu. Další nebezpečí tkví
v tom, že lidé hází do těchto nádob vše možné bez třídění. V tom případě firma kontejner nevyveze.
Podle dosavadních zkušeností s disciplínou obyvatel a chatařů Vstiše to nevidíme růžově. Ještě je možnost domluvit se
svozovou firmou, která pracuje v Dobřanech. Ale….
M. Beštová

Pozvánka do kaple – adventní koncerty
Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí trochu zpříjemnit adventní čas a nasát trochu předvánoční atmosféry na již tradiční adventní
vstišské koncerty. I letos jsme pro vás připravili na každý týden jeden.

1.
2.
3.
4.

Adventní sobota – 28. listopadu 2015 od 17:00 hodin vystoupí děti ze ZUŠ J. S. BACHA Z DOBŘAN
Po ukončení programu následuje tradiční lampiónový průvod k obecnímu úřadu, kde bude slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Připraveno bude i občerstvení.
Adventní NEDĚLE – 6. prosince 2015 od 16:00 hodin

Z ROKYCAN

SCHOLA OD PANNY MARIE SNĚŽNÉ

Adventní sobota – 12. prosince 2015 od 16:30 hodin CHAVRUTA – zazní tradiční židovské písně v podání plzeňské
kapely, slovem provází Irena Pulicarová
Adventní sobota – 19. prosince 2015 od 17:00 hodin – SEDMIHORKA – nejmenší chodská dechovka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Poznámka: Pro občany, kteří mají problém se do kaple dostat, bude připraven svoz, který zajistí naši dobrovolní hasiči. Odjíždí se
vždy půl hodiny před začátkem koncertu z autobusové zastávky na Bayerce.

Cvičení pro ženy (posilování celého těla)
KDY: každé úterý od 20 hodin
KDE: v místní obecní tělocvičně ve Vstiši
VSTUPNÉ: 20,-Kč

Zveme všechny, kteří chtějí být fit a v kondici!

Veronika Kapounová

Zprávy z fotbalu

Podzimní sezóna skončila pro náš fotbal vcelku dobře. Naše Áčko skončilo na 9. místě ze 14 týmů. Mladší žáci na sedmém místě ze sedmi. To znamená poslední s jedním bodem z Kasejovic. Úspěch ale je, že
na každý zápas bylo cca 15 dětí a hraje se 7+1. Starší přípravka a mladší přípravka bohužel nevíme, protože „Svaz“ nevydal tabulky. Víme jen, že starší se pohybují někde ve středu tabulky a mladší o trochu
více. Každopádně to není podstatné. Hlavní je, že dětí chodí a zápasy už mají úroveň. Trochu mrzí, že se
můžeme spolehnout na děti z okolí spíš než na místní (co dělají?). Vždyť spolehlivost je odměna trenérům, kteří na tréninky a zápasy chodit musí! Děti z okolí to znamená z Dobřan, Chlumčan, Plzně, Soběkur. Nyní už trénují v dobřanských tělocvičnách, a to díky našim mládežnickým sponzorům, kterým
tímto chceme také poděkovat, že můžeme trénovat celý rok.
Hřiště, kabiny a klubovnu se nám díky brigádě „Áčka“ podařilo zazimovat na poslední chvíli a vše už je

prakticky připraveno na jarní sezónu. V letošním roce se v areálu udělalo zase kus práce, a to díky obecnímu úřadu, bez nějž bychom hráli fotbal určitě jako „v pravěku“. Trochu nás mrzí odvěký nešvar, kdy jisté skupinky kohosi chodí popíjet a vykuřovat na
tribunu. Kluci to pak musí ve svém volném čase uklízet.
Přejeme všem sportovním fandům, sponzorům a hlavně všem občanům mnoho úspěchů v životě a hodně zdraví do nového roku.

Blahopřejeme

J. Kraus

Během prosince oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:




Miroslav Vyvial
František Březina
Oldřich Volopich

Vyhlášení fotosoutěže

Redakční rada našeho zpravodaje vyhlašuje fotografickou soutěž o „foto měsíce“, která bude probíhat po celý rok 2016. Prosíme
občany, kteří rádi fotografují, aby nám nosili nebo posílali své digitální fotografie v původní velikosti (neupravované), které zachycují dění v obci (může jít i o přírodní scenérie). Každý měsíc vybereme jednu vítěznou fotografii, kterou uveřejníme, na koci
roku bude z fotografií sestaven kalendář. Autoři uveřejněných fotografií pak dostanou kalendář jako odměnu, ostatní si jej budou
moci zakoupit. Připomínáme ale, že uzávěrka lednového čísla je již 15. prosince, takže pokud se chcete zúčastnit lednového kola,
moc času už nezbývá.

Z dění v obci obraze m

S gratulací jsme navštívili paní Vlastu Beránkovou.

Máme nové, krásné autobusové zastávky. Věříme, že se v naší obci nevyskytují žádní vandalové a zastávky zůstanou dlouho čisté
a jako nové.

Čištění strouhy od Vachtlova mlýna k řece.

Oprava silnic…

Zakončení sezóny…

Pište Zpravodaj spolu s námi

Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15. prosince 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.
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

