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Pár slov úvodem
14. května uplyne rovných 700 let od narození největšího panovníka v českých dějinách, Otce vlasti, Karla IV. Jeho
rodiči byli Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský. Karel byl v pořadí jedenáctý český král, byl ale také králem římskoněmeckým, italským a burgundským. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské a byl
posledním korunovaným burgundským králem. Byl tak bezesporu nejvýznamnějším panovníkem středověké Evropy.
Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města
pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu
Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné územní expanze
českého státu, především severovýchodním směrem.
Poměrně hodně známá je skutečnost, že se za život celkem čtyřikrát oženil, méně už se
ví, že zplodil 12 legitimních potomků (a nejméně jednoho levobočka jménem Vilém).
Ve všeobecném povědomí jsou pouze jeho synové Václav IV. a Zikmund
Lucemburský, alias „liška ryšavá“. Ani jeden z nich ovšem nedosáhl věhlasu svého
otce a oba se do dějin zapsali spíše negativně.
Nikdy v budoucnu už české země nestály v centru evropského, a dalo by se dokonce
říci, světového dění. Není proto od věci si výročí narození tohoto významného
panovníka připomenout. A zájemci nemusí chodit daleko. Od 13. května do 30. září je
připravena v kostele sv. Víta v Dobřanech výstava „Život Otce vlasti“, na 14. května je
přichystáno putování „Po stopách Otce vlasti“ (začátek je od 9 do 11 hodin na starém
mostě) a v Káčku budou průběžně promítány některé filmy, jež Karla IV. připomenou. Podrobnosti naleznete na
stránkách města Dobřan.
Přejeme Vám hezký kulturní zážitek.
Zastupitelé

Usnesení zastupitelstva obce z 18. 04. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
386. informaci starostky z jednání Mikroregionu Radbuza
390. informaci p. Zajíce o zpracovaných průkazech energetické náročnosti budov
ZO schvaluje:
366. kácení vícekmenného javoru na pozemku p.č. 1890/1 paní M. Kalinové
368. uzavření a podpis smlouvy 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
369. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky se Zdeňkem Drudíkem, bytem Vstis 124, umístění
přípojky na stp.č. 114, pč. 791/1 a pč. 2008/1 v obci a k.ú.Vstiš
370. uzavření a podpis smlouvy 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
371. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Milanem Petrovickým a Janou Petrovickou, oba bytem Vstiš 78, umístění přípojky na pč. 1865/84 a pč. 1865/1
372. uzavření a podpis smlouvy 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
373. uzavření a podpis smlouvy 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
374. uzavření a podpis smlouvy 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
375. uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Jaroslavem Weinerem a Bc. Jaroslavou Weinerovou,
oba bytem Manětínská 1505/29, Plzeň, umístění přípojky na stp.č. 22 a p.č. 1996/1v obci a k.ú.Vstiš, pro čp. 29
376. uzavření a podpis smlouvy 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
377. uzavření a podpis smlouvy 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
378. uzavření a podpis smlouvy 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
379. uzavření a podpis smlouvy 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
380. uzavření a podpis smlouvy 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
381. schvaluje uzavření a podpis smlouvy o převodu kanalizační přípojky s Andreou Duchkovou, 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
382. schvaluje uzavření a podpis smlouvy 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
383. podpis smlouvy o dílo se společností VODOPLAN s.r.o. se sídlem Sokolovská 41, Plzeň týkající se vypracování
projektové dokumentace pro vodovod v chatové oblasti s názvem „Vstiš – vodovod v souběhu kanalizace Čistá Radbuza II“ v ceně 35 961,20 Kč
384. přijetí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2016 ve výši 300 000,-Kč na akci „Oprava místních
komunikací“
387. Povodňový plán stavby „Nový Vstišský rybník – zkapacitnění odpadního koryta pod bezpečnostním přelivem“ pro
Povodí Vltavy s.p. se sídlem Praha
389. podpis dohody o poskytnutí příspěvku za telefonní služby mezi obcí a zaměstnankyní obce z důvodu využívání
služeb mobilního operátora i pro potřeby svého zaměstnání v rámci CVČ
ZO ukládá:
385. zahájit jednání se společností NoskaNet ohledně rozšíření připojení k internetu – p.
Beštová, p. Duchek
ZO zamítá:
365. kácení stromů (douglasky, jedle) na pozemku p.č. 1865/67 paní I. Peškové s tím, že
obec bude postupovat dle posudku společnosti Arbocom, s.r.o v době mimovetetačního
období, tj. od 1.10.2016 do 31.3.2017
388. poskytnutí finančního příspěvku na nákup narkotizačního přístroje pro Stodskou
nemocnici

Očkování psů
V pondělí 16. 5. 2016 od 18.45 do 19.00 hodin u váhy bude provedeno
OCHRANNÉ OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ PSŮ
Povinnému očkování podléhají všichni psi starší 6 měsíců bez ohledu na to, zda u nich bylo
očkování prováděno v minulém roce.
Chovatel je povinen zajistit očkování svých zvířat a poskytnout pracovníkům veterinární služby
účinnou a potřebnou pomoc. Náklady vakcinace hradí majitel psa.
Nepředvedení zvířat k povinnému očkování bude posuzováno podle zákona č. 166/96 Sb. a
obecně právních předpisů upravujících povinnosti chovatelů zvířat při předcházení nákazám
nebo bude-li se jednat o trestný čin podle § 191 trestního zákona č. 65/94 Sb.

Svoz nebezpečného odpadu
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá pravidelný
jarní svoz nebezpečného odpadu.
Odpady je možné ukládat na sběrné místo, kterým je v naší obci stanoveno:
Obecní úřad Vstiš (prostranství za vraty)
dne 25. 5. 2016 od 17 do 19 hodin.
Druhy sváženého odpadu: Oleje, brzdové kapaliny, jiné chemikálie, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, filtry,
pneumatiky osobních i nákladních vozidel, baterie, olověné akumulátory, pesticidy, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, vyřazená zařízení domácího chlazení, barvy, detergenty, nepoužitá léčiva, zářivky, vyřazená elektrická
a elektronická zařízení. Přesný seznam je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Upozornění myslivců
V minulém týdnu byla v lukách nalezena srna, která zemřela prokazatelně po útoku psa. Jednalo se navíc o srnu, která
mohla za pár dnů přivést na svět srnče. Apelujeme proto na všechny majitele psů, aby si na své čtyřnohé miláčky dávali
větší pozor, a to zejména nyní, kdy lesní zvěř přivádí na svět mláďata.
Děkujeme

Poděkování
Zastupitelé obce a hasiči děkují všem účastníkům brigády ze dne 9. dubna za vydatnou pomoc při úklidu odpadků podél
komunikací na Dobřany, Černotín a „kaolínku“. Papírové obaly, plastové a skleněné lahve, pneumatiky, rozbité televizory, záchodová mísa, dveře, zbytky stavebních materiálů, domovní odpad pečlivě zabalený do pytle a další „cennosti“
jsme nasbírali během 3 hodin v celkové hmotnosti přes osm tun. Odvoz na skládku Vysoká a poplatek za uložení odpadu vyšlo obecní rozpočet na téměř sedm tisíc korun.
Vstišskou mládež zastupovalo devět statečných dětí (Katka Czerná, Katka Krejčová, Monika Madayová, Aďa Valentová, Štěpánka Valentová, Terezka Vesecká, Štěpánka Opltová, Matěj Maday a Matyáš Drugda). Děti se zúčastní ještě
dvou brigád ve prospěch obce a za odměnu pojedou koncem června do aquaparku v Čestlicích (www.aquapalace.cz).
Kdo z mladých se nemohl této brigády zúčastnit, a rád by s námi do aquaparku jel, má poslední možnost přijít na 2.
brigádu, která bude v sobotu 7. května.

Týden po úklidu jsem již objevil nové odpadky podél silnice. Silně to připomíná boj s větrnými mlýny toho stárnoucího
magora dona Quijota. Mimochodem v těchto dnech si připomínáme 400 let od úmrtí jeho tvůrce Miguela Cervantese.
Zdeněk Zajíc

2. brigáda mládeže
2. brigáda mládeže se bude konat v sobotu 7. května 2016 od 9 hodin. Sraz je před kulturním domem. Tentokrát sami
bez pomoci dospělých uklidíme odpadky v obci a v lesíku u Kastlova rybníka.
Pracovní rukavice s sebou. Délka brigády do 3 hod. Kdo z rodičů má chuť, může se přidat.
Zdeněk Zajíc

Výzva pro všechny školáky
Vyhlašuji pokus o založení kroužku, jehož činnost si budete tvořit převážně Vy sami. Určitě nebude chybět pohyb venku či v tělocvičně, hry všeho druhu a dobrodružství poznávání. První sraz všech zvědavých bude v pátek 6. května
2016 v 15 hodin na dětském hřišti. Zde si dohodneme termíny a čas schůzek.
Zdeněk Zajíc

Retro disko-ples
Zábava v retro stylu se konala 9. 4. 2016 v kulturním domě ve Vstiši. O hudbu na toto
téma se postaral DJ Šelma. Každý si zvolil styl, který mu byl příjemný, a všichni se vrátili
o několik desítek let zpět v čase. Bylo možno vidět kostýmy z let 30-tých až 80-tých.
Nechyběla bohatá retro tombola, ani půlnoční překvapení.
Kulturní dům se otřásal, tančilo se celou noc a tak to také má být :-)
B. Procáková

Noc s Andersenem
16. ročník pohádkové Noci s Andersenem připravili v pátek 1. dubna 2016 ve více než 1.633 registrovaných místech
Evropy i zámoří. Ve veřejných i školních knihovnách, školních třídách, klubovnách, ústavech, všude na dálku spojilo
čtecí pohádkové dobrodružství malé čtenáře několika zemí. Noc s Andersenem jako
první v pořadí odstartovala v Austrálii, připravili ji také na Slovensku, ve Slovinsku,
Chorvatsku, Polsku, v českých krajanských spolcích na Ukrajině, v Srbsku i Bulharsku. Pořádaly ji také České školy bez hranic na celém světě, v Českém kroužku v
Kodani, v saúdsko-arabském Rijádu a také na velvyslanectví v izraelském TelAvivu. Mezi účastníky nechyběly děti z africké Keni, Nového Zélandu, USA i Kanady. Ale především si užily pohádkové nocování děti ve stovkách knihoven a škol
naší vlasti. (převzato z internetu)
NOC S ANDERSENEM VE VSTIŠI
Také naše děti se již poněkolikáté zúčastnily této velmi hezké akce. Nocování se
konalo, jak jinak, než v Místní knihovně od 18.00 hodin. Děti měly hned od začátku

připravený program od naší knihovnice paní Marie Procákové týkající se daného tématu, různé vyplňovačky, kvízy a
hádanky. A nechybělo ani předčítání z několika knih. Myslím si, že nejvíce se děti těšily na spaní ve spacácích na karimatkách. Copak se jim asi zdálo v této pohádkové atmosféře? Moc toho asi nebylo, protože jak už to bývá, ani spánku
nebylo mnoho. Ranní hygiena, snídaně, ještě pár předaných zážitků a už si pomalu rodiče odvádějí své ratolesti domů. Zbývá jen těšit se zase za rok na Noc s Andersenem. 
Bohumila Procáková

Slavnosti svobody: Plzeň 5. -8. 5. 2016
Slavnosti svobody Plzeň chystají pro letošní rok opět hodně zajímavého. Těšit se můžete na tradiční pietní akty, besedu
s válečnými veterány, military kempy či prezentaci Armády ČR. Novinkou bude Ride of Freedom (Cesta svobody) konvoj historických vozidel s válečnými veterány, který projede Plzní a vyvrcholí na náměstí Republiky. Divácky
atraktivní bude rovněž celodenní soutěž „Z Normandie do Plzně“, určená zvláště rodinám s dětmi nebo oblíbený Street
Food Festival v DEPO2015, zaměřený na americké pouliční občerstvení. Součástí letošních oslav bude také účast na
projektu Jom ha-šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu. Bohatý kulturní program bude jako obvykle probíhat na
náměstí Republiky, kde vystoupí například Marta Kubišová, kapela BOOM!BAND s hosty Martinem Chodúrem a
Tonyou Graves, Ondřej Ruml a další.
Podrobný program je uveřejněn na www.slavnostisvobody.cz

Malé fotbalové zpravodajství
Naši nejmenší hráli první utkání v Chlumčanech, prohráli 10:1, ale podívaná to byla náramná, když se ukázali
nováčkové, kteří bojovali jako lvi. O týden později prohráli s Novou Vsí 1:4, ale utkání bylo ještě lepší. V pátek 29.
dubna budou hrát ve Stodě.
To samé čeká i starší přípravku, která smolně prohrála v Chlumčanech 5:4 ve velmi pěkném utkání. O týden později si
spravili chuť doma s Lužany, které rozstříleli 11:0. Musíme ale tentokrát říci, že byl soupeř bohužel slabší. Po tomto
utkání se mělo sehrát utkání mladších žáků v Přešticích. Ti ale na nás odmítli čekat „přesčas“, takže jsme bohužel
prohráli 3:0 kontumačně. Ve středu jsme hostili Stod, bohužel už jsem nestihl dopsat výsledek, který ale bude na
informační tabuli u kabin.
Naše „Áčko“ bohužel na jaře nezískalo ani bod a pronásledují ho samá zranění a někdy i pracovní zaneprázdněnost
hráčů. Co se týče hry, některé pasáže nejsou špatné, ale pak vždy následují neuvěřitelné výpadky ve hře. Výsledky snad
ani nebudu psát, ty vychází v plzeňském deníku a na internetu „Fotbal u nás“.
Dne 30. dubna hostíme už ve 14 hodin Nepomuk „B“ a o týden později zajíždíme do Předenic. V pátek 29. 4 hostí SG
Dobřany na našem hřišti SG Chlumčany od 18:30. Klobásy budou.
Dodatek: Fotbal je kolektivní sport, kde se tuží zodpovědnost ve hře, přátelství a vzpomínky na sportovní zážitky a
kamarády. O to víc bolí, když někdo nechá „svůj?“ kolektiv ve „štychu“ a své kamarády, kteří se v dobré víře celý rok
sportu věnují, nechá napospas soupeři a kybicům. Je krásné, že takové věci se u dětí nestávají. Asi mají větší sportovní
srdíčko, než dospělí.
Jan Kraus

Blahopřejeme
Během května oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Jindřiška Hřebcová (87)
 Václav Živný (70)
 Stanislav Dvořák (60)

Zájezd zahrádkářů
Český zahrádkářský svaz pořádá 15. května 2016 zájezd na Konopiště a do průhonického parku.
Odjezd: 7:30 od velkého kruhového objezdu v Dobřanech
Cena: 220 Kč
Vstup na zámek 150 Kč, důchodci 105 Kč
Přihlášky u paní Havlové a paní Baborové na telefonu 377 971 444

Malé oznámení
Obyvatelé bytového domu č. 142 se rozhodli věnovat obci 1.000,- Kč, které budou použity na sekání obecní zeleně.

Foto měsíce

autor: Markéta Trdličková
autor: Alena Tintěrová
Poznámka k fotografiím: Nejde nám pouze o fotky přírody, byť jsou některé opravdu velmi povedené, z fotografií by
mělo být ale zřejmé, že se jedná o Vstiš 

Z dění v obci obrazem

Partu s řehtačkami letos posílila i děvčata…

S jarem opět vyjely do obecní zeleně sekačky…

Fichtl Cup

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 5. 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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