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Malý velikonoční úvodník
Velikonoce se slaví po celém světě. Pojďte se s námi podívat na tradice v USA, na Slovensku v Austrálii a
mnoha dalších zemích.
V USA jednoznačně vede zajíček. Rodiny s dětmi barví kraslice, pak začíná lov na vajíčka, kdy je podle
pohádky neposedný zajíček schovává všude po domě i zahradě. V USA není volné Velikonoční pondělí,
ale Velký pátek. V neděli se hoduje nad tradičními pokrmy, jako je pečená šunka, sladké brambory, zelenina
nebo jehněčí pečínka. Mnoho Američanů má k těmto svátkům silný náboženský vztah a dodržuje i tradiční
půst. A jak už dobře známe, v Americe se vše velmi prožívá, proto v domácnostech nechybí velikonoční
dekorace. Vše končí o Velikonoční neděli dobrým tradičním obědem a honbou za čokoládovými vejci ukrytými v plastovém obalu.
Němci si zase svátky neumí představit bez kraslic, které jsou pestře malované a vyfoukané či uvařené natvrdo. Na některých místech jsou tyto dny spojené se sportem v podobě přenášení, házení, koulení či rozbíjení
vajec. Mezi disciplíny patří hození vejce co nejdál nebo nejvýš, aby se nerozbilo. Zvykem také je, že se majitel domu pokouší přehodit střechu. Člen rodiny chytá na druhé straně. Hod ochrání stavení před bleskem.
Tradičním moučníkem bývá i štola. Na slavnostním stole se objevují pečená masa. V předvečer Velikonoc
vyrábí děti slaměná hnízda, která rodiče schovávají po domě, kde do nich snese velikonoční zajíček vajíčka.
V pondělí se vyráží za hledáním vajec. Dalším zajímavým zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky.
Na Slovensku je tradicí hodování, polévání a korbáč. V pondělí chodí muži a chlapci po domácnostech a
zalévají či korbáčují ženy a dívky ručně vyrobeným korbáčem z vrbového proutí. Stejně jako v České republice dostanou za svou snahu vejce. Polévání se používá převážně na východě Slovenska.
Velikonoce v Anglii začínají Masopustním úterkem, který je známý jako palačinkový den. Vytváření a malování kraslic není ve Velké Británii tak rozšířené. Většinou jde o vajíčka čokoládová a nosí je velikonoční
zajíc, který je poschovává po domě a na zahradě. V Anglických školách se nosí velikonoční klobouky. Pomlázky v Británii nejsou známé a berou tuto tradici za násilnou. K jídlu se podává
jehněčí pečeně se sladkými bramborami a mladou jarní zeleninou.
V Polsku si 90 % lidí nechává své sváteční pokrmy posvětit. Kromě klobásy a
šunky se jí také chléb, sůl a hlavně křen - jako symbol zdraví, ale také utrpení.
Pečou se bábovky z kynutého těsta. Tradiční pochoutkou je i mazurek, plochý
moučník s různými náplněmi. Potraviny se posvětí na Bílou sobotu. Tradiční
cukrovinkou jsou beránci vyrobení z cukru. Na Velikonoční pondělí se lidé polévají
vodou, což jim podle všech tradic a pověstí zajistí zdraví a dlouhý život.
V Maďarsku se ženy a dívky polévají vodou, aby byly plodné. Muži následně
dívku postříkají parfémem a dostanou vajíčko, koláč nebo alkohol. Ani v Maďarsku
nechybí pečená masa a sladké kynuté buchty.

Velikonoční zajímavosti z celého světa:












Na Filipínách se ve vesnici San Pedro Cutud věřící nechávají po vzoru Ježíše Krista přibít na
kříž jako pokání.
V Itálii se z kynutého těsta pečou velikonoční holoubci zdobení mandlemi, k snídani se v pondělí
podává torta rustica, slaný koláč s vaječnou náplní.
V Chorvatsku mají zvyk si přiťuknout vajíčkem. Tomu, komu zůstane skořápka celá, vyhrává.
Ve Španělsku prochází na Velikonoce procesí se sochami Ježíše Krista. Na hlavě mají špičaté kapuce a někteří na výraz pokání nesou kovové řetězy.
Řekové barví vajíčka pouze na červeno. Barva symbolizuje obnovu života a ukřižování Ježíše Krista.
V Irsku se pojídají vajíčka na uzavření půstu. Během dne, kdo chce velikonoční koláč, musí zatančit.
V Mexiku vyráží lidi do ulic s obrázky či krabicemi, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí nebo
se do nich mlátí.
V Rusku se po obdarování vejci třikrát políbí na důkaz přátelství.
V Norsku jsou velikonoční svátky spojené s detektivkami. Dokonce i potraviny jsou potištěné detektivními příběhy.
Na Velký pátek se v Austrálii úplně všechny obchody zavírají.
V Rakousku se dodržuje tradice Zeleného čtvrtku, kdy se musí sníst něco zeleného. Na Bílou sobotu
se dělají tradiční ohně, které mají spálit zimu.
Krásné Velikonoce všem přeje zastupitelstvo
(informace byly převzaty z internetu)

Usnesení zastupitelstva obce z 21. 03. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
346. podrobný rozpis rozpočtu – výdajových položek na rok 2016
364. stížnost p. J. Kydlíčka na neznámého občana
ZO schvaluje:
342. podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2016 mezi Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 24 050,- Kč
343. podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Vstiš, PJ, RD p.806/41 – kNN č. IV-12-0010954/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín
344. prodej pozemků p.č. 352/3 o výměře 131 m2 a p.č. 352/4 o výměře 274 m2 podniku Povodí Vltavy,
státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, DIČ CZ70889953 za cenu 36 031,- Kč
včetně podpisu kupní smlouvy
345. prodej pozemků p.č. 351/4 o výměře 217 m2, p.č. 351/8 p výměře 353 m2, p.č. 351/9 o výměře 78 m2 a
p.č. 351/11 o výměře 57 m2 podniku Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5,
IČ 70889953, DIČ CZ70889953 za cenu 36 031,- Kč včetně podpisu kupní smlouvy
347. rozpočtové opatření č. 1/2016
348. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Nguyenem Thanhem Nga, bytem Turgeněvova 1245/8, Černovice,
Brno, umístění přípojky na pč. 2008/1 a pč. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro čp. 158
349. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky se Zdeňkem Drudíkem, bytem Vstiš 124, umístění přípojky na stp.č.
114, pč. 791/1 a pč. 2008/1 v obci a k.ú.Vstiš
350. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Františkem Braunem a Jaroslavou Braunovou, oba bytem Kolmá
1172/8, Plzeň-Doubravka, umístění přípojky na stp.č. 70/5, pč. 1865/1 a pč. 1865/8 v obci a k.ú.Vstiš, pro
čp. 41

351. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Milanem Petrovickým a Janou Petrovickou, oba bytem Vstiš 78,
umístění přípojky na pč. 1865/84 a pč. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 86
352. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Václavem Švábem a Alenou Švábovou, oba bytem Holoubkov 102,
umístění přípojky na pč. 1865/88 a pč. 1865/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 62
353. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Josefem Gusmanem, bytem Macháčkova 926/22, Plzeň-Skvrňany,
Václavem Šlesingerem, bytem Vstiš 78, Pavlem Kagánkem a Petrou Kagánkovou, oba bytem Vstiš 78, Milanem Petrovickým a Janou Petrovickou, oba bytem Vstiš 78, umístění přípojky na stp.č. 104 a pč. 1865/102
v obci a k.ú.Vstiš, pro čp. 78
354. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Františkem Březinou a Gerlinde Březinovou, oba bytem Vstiš 77,
umístění přípojky na stp.č. 103/1 a stp.č. 103/2 v obci a k.ú.Vstiš
355. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Jaroslavem Weinerem a Bc. Jaroslavou Weinerovou, oba bytem Manětínská 1505/29, Plzeň-Bolevec, umístění přípojky na stp.č. 22 a pč. 1996/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro čp. 29
356. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s JUDr. Václavem Jílkem a Hanou Jílkovou, oba bytem Radimova
136/27, Praha-Břevnov, umístění přípojky na stp.č. 21/1 v obci a k.ú.Vstiš, pro E 41
357. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Josefem Cibulkou a Irenou Cibulkovou, oba bytem Vstiš 105, umístění přípojky na stp.č. 21/2 a stpč. 21/1 v obci a k.ú.Vstiš
358. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Janou Zedníkovou, bytem Vstiš 33, umístění přípojky na stp.č. 18 a
pč. 1996/3 v obci a k.ú.Vstiš
359. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Bedřichem Mathiowetzem, bytem Vstiš 25, umístění přípojky na
stp.č. 29/1 a stpč. 29/4 v obci a k.ú.Vstiš
360. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Jiřím Duchkem a Andreou Duchkovou, oba bytem Vstiš 60, umístění
přípojky na stp.č. 29/1 a stpč. 29/5 v obci a k.ú.Vstiš, pro čp. 61
361. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Andreou Duchkovou, oba bytem Vstiš 60, Monikou Jindrovou, bytem Vstiš 60, Dušanem Košanem, bytem Vstiš 60, Jiřím Madayem a Martinou Madayovou, oba bytem Vstiš
130, Annelies Platzovou, bytem Vstiš 60, Annou Oswaldovou, bytem Vstiš 60, Annou Vlčkovou, bytem
Vstiš 60 a Martou Šilhavou, bytem Dnešice 276, umístění přípojky na stp.č. 29/1 a stpč. 29/2 v obci a
k.ú.Vstiš, pro čp. 60
362. uzavření a podpis dohody o spolupráci při vybudování kanalizační přípojky a smlouvy o smlouvě budoucí o převodu kanalizační přípojky s Ladislavem Madayem a Jitkou Madayovou, oba bytem Vstiš 77,
umístění přípojky na stp.č. 103/2, pč. 1865/2, 1865/107 a pč. 1865/103 v obci a k.ú.Vstiš, pro stp.č. 376
367. poskytnutí příspěvku na celoroční sportovní činnost ve výši 20 000,- Kč TJ Družstevník Vstiš včetně
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ZO ukládá:
363. obhlídku cesty do chatové oblasti u potoka p. Veseckému, oslovení dvou firem k předložení cenové
nabídky na zpracování PD veřejného osvětlení v chatové oblasti a zjištění orientační ceny PD na vodovod
v chatové oblasti p. Beštové
365. požádat odborníka v oboru dendrologie o posouzení stavu stromů z důvodu žádosti p. I. Peškové o kácení stromů na pozemku p.č. 1865/67
366. požádat odborníka v oboru dendrologie o posouzení stavu stromu z důvodu žádosti p. M. Kalinové o kácení stromu na pozemku p.č. 1890/1

Poškozená kanalizace!!!
Milé dámy,
vzhledem k tomu, že se nám opět ucpala čerpadla kanalizace, chceme připomenout, že do záchodové mísy
nepatří žádné dámské hygienické pomůcky, nejen vložky, ale i menstruační tampóny!!! Jejich provázek se
díky svému složení nerozmělní a namotává se do čerpadel, tím je poškozuje, což obci přináší nemalé náklady
na opravu. Takže Vás chceme znovu poprosit, abyste vložky i tampóny házely do koše, nikoli do záchodu.
Milí pánové, totéž platí o použitých prezervativech.
Děkujeme.

Dětský maškarní karneval
V pátek 27. 2. se v podvečer sešly vstišské maminky, aby dokončily přípravy na sobotní dětský maškarní
karneval. Látkový šašek v nadživotní velikosti, ušitý paní Ublovou, již visel uprostřed sálu a děti, které doprovodily své maminky, testovaly tuto novinku letošního karnevalu.
Sobotní akce začala pohádkou v provedení Divadýlka Kuba. Děti ke konci už nervózně posedávaly, přece
jen už byly natěšení na soutěže, tanec, sladké odměny a hlavně až předvedou své masky. Šašci, princezny,
víly, piráti, kovbojové, tanečnice, nejrůznější zvířátka a mnoho dalších masek se těšilo, až to pořádně roztočí.
Celým odpolednem doprovázela paní starostka Milena Beštová jako krotitelka neposedných opiček. Opičky
byly opravdu neposedné a stále hopsaly po sále. Dokonce pro děti nacvičily taneční vystoupení, kdy tančily
letkis. Jak už to tak u opiček bývá, trochu při tom opičení zapomněly kroky, až jim děti musely trochu napovědět.
K poslechu hrál již tradičně DJ Šelma a na parketu bylo pořád plno. Tanec střídaly soutěže se sladkými odměnami a nechyběla ani tombola.
Neradi jsme se loučili s opičkami,
jejich krotitelkou a s maxi šaškem,
který poskakoval do rytmů hudby,
jak za něj děti celou dobu popotahovaly. Ale vše má svůj konec a
nožičky dětí byly z toho poskakování jistě unavené.
Poděkování patří dětem, které se
přišly bavit, maminkám a tatínkům, kteří pro ně připravili výzdobu sálu, dobroty a soutěže.
Opičkám i krotitelce, všem sponzorům, cukrárně U Krtečka za
muffiny a marcipánové postavičky, paní Šurkové za zapůjčení sálu
a obci Vstiš za finanční podporu.
Tak za rok zase na shledanou .

Michaela Samcová

Ohlédnutí za 15. videokronikou
Vzpomínky pana Jozefa Príhody na začátky fotografování a natáčení.
„První kameru „osmičku“ jsem si pořídil ještě za svobodna. Film byl
černobílý bez zvuku. Z těchto prvních záznamů se nic nedochovalo. V
roce 1957 jsem absolvoval zkoušky na promítání filmů. Jezdil jsem promítat filmy do Vodního Újezdu. Po pořízení promítačky do Vstiše byl
první film Noc na Karlštejně. Sál byl plný. Pan M. Koskuba pořídil pro
obec první fotoaparát značky FLEXARETA v 60. letech. S ním jsem fotil
nejen já, ale i Josef Procák a další. V roce 1975 se v květnu po rekonstrukci v KD vytvořila za jevištěm fotokomora a od té doby se fotografování a vyvolávání fotek rozjelo naplno. Fotografie se vystavovaly na
dveřích do promítací místnosti (dnes již neexistují). V 80. letech minulého století jsem s paní Janou Kaslovou tvořil první fotokroniku
z diapozitivů. Promítaly se rovněž v kulturním domě, paní Kaslová doprovázela fotografie slovem. S touto kronikou jsme se zúčastnili okresní,
krajské a dokonce i celostátní soutěže. První videozáznamy byly tvořeny
pozvanými hosty (např. p. Kotasem z Dobřan). Já jsem s videokronikami
začal v roce 2001.“
Jozef Príhoda
Ano, na obecním úřadě jich je uloženo právě patnáct. Občané mají možnost si je půjčit a znovu si připomenout dění v obci v daném roce. Díky panu Príhodovi si můžeme vybavit tváře, které již nepotkáváme, scenérie, které v obci či v okolí už neuvidíme, či jak se obec rozrůstala a upravovala, jak děti rostou a stárnou.
Určitě tuto záslužnou činnost ocení především budoucí generace.

Jsme rádi, že i nadále bude pan Príhoda součástí skupiny občanů, která má zájem pokračovat v započatém
díle. Jsou to Tomáš Kydlíček, Diana Šurková, Martina Vávrová, Bohumila Procáková, Jakub Vodička, Libor
Oplt a sestavovat kroniku bude Martin Úbl. Samozřejmě budeme rádi, pokud i další občané se zapojí příspěvky do tvorby obecní videokroniky.
Činnost pana Príhody možná ovlivnila i mnohé obyvatele při výběru svého koníčka – fotografování či natáčení. Kéž by jeho skromnost a nesobecká láska k fotografování byla také tak nakažlivá.
Výzva – kromě fotografií nebo videozáznamů bychom přivítali i vzpomínky našich dříve narozených
spoluobčanů na akce, situace, vzhled Vstiše, … Každý máme jiný pohled, v paměti se nám zachytí jiné
„úryvky“ života.

M. Beštová

Letní čas
V noci ze soboty 27. března na neděli 28. března od 02:00 hodin začíná platit letní čas.
Tentokrát se tedy vyspíme o hodinu méně, protože ručičky posuneme o hodinu dopředu.

Zprávy z fotbalu
Naše Áčko zahájilo
sezónu třemi přátelskými zápasy. Se
Zbůchem 4:6, kde
se hrál bezstarostný
fotbal „nahoru dolů“.
Další přátelák, už
na domácí půdě,
s divizním dorostem SK Plzeň dopadl ještě hůře 2:8,
kdy většina hráčů si
uvědomila, že je na hřišti až po poločase.
Poslední příprava doma s Rapidem Plzeň „B“ skončila 0:1 s absencí několika hráčů. Doufejme, že se kluci
šetřili na první zápas v sobotu 26.3. ve Dvorci.
Děti mají ještě volno, přesto sehrály přátelák s Dobřany a vůbec jim „nedaly šanci“. Ani jsme nepočítali,
kolik jsme vyhráli.
Aby nebyl někdo překvapený, že ve Vstiši hraje stará garda, tak je to stará garda Dobřan, které jsme umožnili odehrát páteční zápasy u nás.
Chtěl bych poděkovat všem klukům, kteří se během dvou týdnů zúčastnili brigády na hřišti místo „povalování“ se doma. Dík také hasičům.
J. Kraus

Blahopřejeme
Během dubna oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jan Procák (60)
 Blažena Krausová (85)

Rozloučení



V březnu nás navždy opustila slečna Václava Živná.

1. ročník soutěže

O nejlepší
Kastelský utopenec 2016
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí a v sobotu
21. května v 15.30 hodin přinese do sálu v dolní hospodě ve
Vstiši minimálně tři vlastnoručně naložené utopence.
V 16.00 hodin zasedne minimálně tříčlenná mezinárodní komise gurmánů, která provede ochutnávky a vyhodnocení předložených vzorků. Hodnotit se bude nejen chuť, ale i prezentace

Výrobce vítězného utopence získá prestižní světové ocenění
„Kastelský utopenec“ a získá putovní pohár, kam bude navždy vepsáno jeho jméno.
Všichni závodníci musí nejpozději do
10. května 2016 potvrdit svou účast
na e-mail: liborpilar@seznam.cz, nebo SMS na číslo 605 299 269.
Kdo nebude závodit, může se
v případě zájmu a vystříbřeného jazýčku přihlásit do gurmánské komise. Zájemci hlaste se na výše uvedených kontaktech.

Foto měsíce
Foto: Alena Tintěrová

Foto: Martina Bečvářová

Upozornění občanům na změnu svozu biologicky
rozložitelného odpadu
V měsících duben, květen, září a říjen bude odpad odvážen 1 x za 14 dnů,
vždy v sudé týdny dle platného kalendáře.
V červnu, červenci a sprnu se bude odpad odvážet 1x týdně.
Svoz bude probíhat vždy v sobotu v čase
15:30 – 15:50 před bývalou školou
16:00 – 16:30 na Bayerce u garáží ČSAD
Po celý rok lze samozřejně bioodpad vozit do sběrného dvora v Dobřanech.

Poděkování hasičům
V neděli 20. března, mimochodem v první jarní den letošního roku, udělali hasiči hned dva velmi záslužné
počiny. Prvním bylo oplocení skládky zeminy, která vznikla při budování kanalizace. Více na očích jsou
ovšem nově umyté kontejnery na tříděný odpad před školou i na Bayerce. Díky vyčištění jejich povrchu je
naše obec před nastávajícími svátky zase o něco hezčí.
Děkujeme.
PS: Předpokládáme, že nikoho už ani nenapadne, že by na skládku zeminy, která byla tímto definitivně
uzavřena, cokoli vozil.

Pozvánka na jarní brigádu
Zastupitelé obce ve spolupráci s hasiči Vás zvou na jarní úklid příkopů podél silnice do Dobřan a na
„kaolínku“. Je skutečností, že údržbu silnice na Dobřany zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Neočekáváme však, že bude uklízet odpadky v příkopech, jejichž původ určitě někdo z nás
vstišských bude znát. Silnice na černotínskou křižovatku a dále na kaolínku je v majetku naší obce.
Stejně jako v minulých letech mají školáci (1. - 9. ročník) po účasti na třech brigádách ve prospěch
obce šanci vyrazit před začátkem prázdnin na společný výlet. Nově za stejných podmínek nabízíme
stejnou možnost i středoškolákům. Cíle výletů si vyberou hlasováním mezi sebou.
Sraz mladých i starších, malých i velkých je v sobotu 9. dubna v 9 hod. před kulturním domem.
Pytle na odpad a auta na svoz zajistí obec. Vezměte si pracovní rukavice.
Dospělí po brigádě budou mít připravené pivo a mládež malé překvapení. Zajistíme i čaj.
Zdeněk Zajíc

Z dění v obci obrazem
Dětský maškarní bál…

Zemina nepatří na opravu
polních cest!!!

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 21. 4. 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.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
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