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Pozor – začaly platit změny
v pravidlech silničního provozu!!!
Jednou z hlavních novinek jsou povinné reflexní prvky pro chodce. Jestliže člověk půjde ve tmě
nebo v mlze po silnici mimo obec a nebude vidět, může dostat přímo na místě dvoutisícovou
pokutu. Anebo i o pětistovku víc, pokud přestupek dostane k vyřešení úřad.

Rovněž bude možné pokutovat řidiče, kteří si před jízdou neočistí auto od sněhu a ledu. Zákon
také přísněji potrestá řidiče, kteří vjedou na železniční přejezd na červenou.
Dopravním policistům se po patnácti letech vrátí pravomoc zabavit přímo na silnici takzvaný malý
technický průkaz od auta, které je na první pohled nebezpečné – má například sjeté pneumatiky
nebo příliš opotřebované brzdy.

Čištění zvonů na zvonici naší kaple
Jak tak chodíme do naší kaple, shodli jsme se s kamarádem Zdeňkem Zajícem, že je škoda, že místo
lan ke zvonění, dívají se na nás ze stropu kaple pouze prázdné dírky. Vylezli jsme tedy na půdu
kaple a zjistili, že abychom dali zvony do chodu, bude potřeba dostat se do zvonice zvenku. I zavolali jsme si na pomoc plošinu a do třináct metrů vysoké zvonice se nechali zdvihnout silou hydrauliky. Jen co jsme se ubezpečili, že to s námi z té výšky opravdu nespadne, jali jsme se čistit zvonici.
Nános produktu holubího trávení byl silný asi 15 centimetrů. Zbavili jsme naši zvonici i zvony všeho, čeho nás lidi zbavuje naše nová kanalizace. Pravda, značná část ulpěla i na našich montérkách.
Dalším, kdo se podílel na čištění, byl Tonda Oplt. Pomohl připevnit nová lanka ke zvonům. Protáhli
jsme je na půdu a připravili k připojení lan.
Očištěním zvonů se nám zjevily reliéfy a obrázky
vzniklé odlitím zvonů. A protože internet je mocný
pomocník, záhy se podařilo nalézt i autora. Menší
zvon je vyroben panem zvonařem Jubem Vilémem
Seitzem a dokonce víme i datum – L. P. 1780. Jen
si představte, co všechno již tento zvon pamatuje za
236 let svojí existence. Vznikl v roce úmrtí Marie
Terezie, překonal obě světové války. Větší zvon je
pravděpodobně novější a byl pořízen až při stavbě
nové kaple (1906). Nyní plánujeme vhodné datum
pro zkoušku zvonů a jistě dáme vědět, kdy to bude.
Libor Oplt

Pozvánka - promítání videokroniky pana Príhody
Srdečně všechny zveme na tradiční promítání video-kroniky, které se uskuteční
v sobotu 5. března 2016 od 18 hodin v KD Vstiš. Tentokrát bude i malé kulturní překvapení.
Těšíme se na Vás.

Zprávy z fotbalu
Tuto neděli 21. 02. 2016 se konala Valná hromada TJ.
Řešily se nové stanovy a nový název podle novely občanského zákoníku. Budeme se jmenovat TJ Družstevník
Vstiš, z.s. (zapsaný spolek). Schůze se zúčastnila starostka obce paní Beštová, za hasiče místostarosta Jiří Duchek.

Byla představena činnost klubu za minulý rok a
plán činnosti na rok letošní. Čeká nás zase velmi
náročná sezóna na hřišti i mimo něj. Máme
v plánu mimo jiné zprovoznit informační ceduli u
hřiště o činnosti a sportovních výsledcích. Bylo
vysloveno poděkování obecnímu úřadu, našim
hasičům, panu Hrubému a dalším sponzorům.
Mluvilo se o zdařeném maškarním průvodu, jehož výtěžek cca 3.000 Kč bude věnován na naši mládež, která
se nám neustále rozrůstá.
Byl zvolen nový výbor našeho spolku – jmenovitě: Petr Švec st., Martin Švec, Jan Kraus st., Zlatuše Krausová, Blažena Krejčová, Václav Voller a Jakub Vodička.
Jan Kraus

Letní čas v roce 2016
Už v březnu nás čeká změna zimního času na letní. Letos to bude 27. března od 02:00 hodin.

Blahopřejeme
Během března oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Blažena Krejčová (60)
 Ondřej Gašpár (60)

Foto měsíce
Autor: Libor Oplt

Autor: Alena Tintěrová
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Z dění v obci obrazem
S gratulací jsme navštívili paní Annu
Rusnákovou a Janu Míškovou.

11. února proběhl v Dobřanech zápis do první třídy

Štěpánka Opltová ml.

Ladislava Fodorová

Dominik Havlíček

Zjišťování průsaku hráze rybníka.

MUDr. Vojtěch Rubeš opět zvelebuje…

Masopustní průvod…

Foto masek: B. Procáková

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 21. 3. 2016. 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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