VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
X. ročník

číslo 6

červen 2016

ZDARMA

Usnesení zastupitelstva obce z 16. 05. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
393. výsledek hospodaření MRR za rok 2015, tj. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza
395. informaci starostky o podání třech připomínek k návrhu ÚP Vstiš, které byly předány MÚ Stod, úseku
územního plánování
ZO schvaluje:
391. uzavření a podpis smlouvy o nájmu se společností NoskaNET s.r.o. se sídlem Nýřany za účelem umístění anténního systému na části střechy na budově čp. 100 umístěné na pozemku stp.č. 89 v majetku obce
392. podpis Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu Vstiš, PJ, RD pč.1865/3 – kNN č. IV-12-0011066/2/VB se společností ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín
394. rozpočtové opatření č. 2/2016
ZO ukládá:
396. schválení smlouvy o dílo se společností SILNICE Chmelíř s.r.o. se sídlem Plzeň
ZO zamítá:
397. pokračování v řízení za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení k přeložce vodovodního řadu

Proběhla brigáda…
Dne 15. května se konala brigáda, kde myslivci, hasiči a
další dobrovolníci osázeli svah, kam se vyvážela hlína
z výkopových prací při výstavbě splaškové kanalizace. Na
toto místo se dalo 20 kusů jeřabin a 70 jehličnanů. Na výkopové práce byl povolán malý bagr, protože hlína byla
velmi utažená. Ke stromkům jsme přivezli ornici a o vodu
se postarali místní hasiči. Prostor je z části oplocen a monitorován.
Jiří Duchek

Májka 2016
Letošní 30. duben byla sobota, a ač
jsme tomu po předchozích studených dnech moc nevěřili, bylo příjemné teplíčko, ideální na zdobení a
stavění májky.
V pátek, den předtím, vyjelo pár
mužů do lesa, aby porazili a přivezli
smrk, ze kterého ještě ten samý den
oloupali kůru.
V sobotu odpoledne poté, co se vyspali i ti nejmenší pomocníci, se u
řadových domů v parku sešli všichni, kterým se tato tradice líbí. Začalo
se se zdobením májky, kdy ženy a
dívky pečlivě navazovaly na větvičky a na věnec ze smrkového chvojí
barevné krepové stuhy. Malé děti
také pomáhaly a stuhy vázaly, kam
se jim to líbilo, na kmen májky, na stromy v okolí a hlavně na sebe, takže během chvilky byl park plný víl.
K večeru přišli i muži a mohlo se začít se stavěním májky. Bez mechanizace se to neobejde, takže rukám
několika mužů pomáhala i ruka nakladače. Společnými silami májku postavili a pevně usadili do
země, aby celý květnový měsíc rovně a pevně
stála.
Odměnou všem, kteří zdobili, stavěli anebo se
přišli jen podívat, byl oheň pod krásnou barevnou
májkou, na kterém se opékaly buřtíky a párečky.
Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu
a účastnili se tak příjemné tradice jako je stavění
májky.
Michaela Samcová

Kastelský utopenec 2016
V sobotu 21. května proběhl v sále v dolní hospodě 1.
ročník Kastelského utopence. Nejednalo se o žádný plavecký závod, ale o soutěž, jejímž cílem bylo nalézt ve
Vstiši toho nejchutnějšího utopence. Celkem se závodu
zúčastnilo devět týmů, s chuťově zcela odlišnými vlastnoručně naloženými utopenci. Aby bylo hodnocení objektivní, zasedla čtyřčlenná nestranná, neúplatná, mezinárodní porota v čele s předsedkyní poroty paní Ilonou
Krčálovou. Mezinárodní část poroty zastoupila paní Mai,
se kterou se můžete setkat v našem vstišském „Makru“.
Čtveřici pak doplňovali dva gurmáni z Prahy (Jiří Freedom Svoboda) a Brna (Jiří Boban Navrátil).
Po krátkém zahájení soutěže a vylosování čísel zapálení soutěžící
nazdobili své vzorky utopenců pro porotu, neboť třetinu bodů mohl
každý vzorek získat za estetiku, dvě třetiny bodů za chuť. Celkem
mohl závodník získat až 60 bodů. Všechny vzorky se shromáždily
před porotou, která se svého úkolu zhostila velmi zodpovědně, za
což jí patří naše poděkování.
Během posuzování nastala nejkrásnější chvíle celého závodu, neboť
závodníci i diváci mohli jednotlivé utopence ochutnávat, jak bylo
libo. Pochopitelně došlo i k výměně tipů na recepty a předání zkušeností s nakládáním této vynikající pochoutky.
Po pečlivém posouzení všech vzorků porota zvolila vítězem s celkovými 52 body tým Markéta & Michal
s jejich Utonátem, a ti jsou tedy prvními držiteli putovního
poháru.
V gurmánské soutěži Kastelský utopenec budeme pokračovat i příští rok a přejeme si, aby byly další ročníky minimálně stejně zajímavé, jako ten letošní.

Pořadí:

Celkem bodů:

Název týmu:

Název utopence:

1.

52

Markéta & Michal

Utonát

2.

50

Paní Vargová

Utopenec z Bayerky

3.

48

Pilařovi

Prasátko Pepa

4.

45

Vstišská smečka

Piráti z Karibiku

5.

41

Hajšmanojc

Utopenec alá pejsek a kočička

6.

40

Jarda

Drak z Bayerky

7.

39

Markéta & Roman

V pivním nálevu

8.

38

Vollerovi

Volerojc buřty

9.

37

Markéta

Baron v kruhu

Libor a Zuzka Pilařovi

Nové stoly v Kulturním domě
Ve čtvrtek 12. května přivezl pan Oberdörfer 30 nových masivních stolů ze smrku do sálu KD, které vyrobilo Truhlářství
Oberdörfer v provozovně ve Vstiši.

Poděkování
Děkujeme MUDr. Bohumile Fegové za osázení záhonu před pomníkem u kaple .

Blahopřejeme
Během června oslaví své životní jubileu pan
 Stanislav Baloušek (60)

Foto měsíce
Foto: Alena Tintěrová

Foto: Michaela Samcová

Pozvánka na den dětí
Tématem letošního dne dětí bude zoologická zahrada. Toto
téma nebylo zvoleno náhodně, ale v souvislosti s tím, že
ZOO v Plzni oslaví letos v září neuvěřitelných 90 let své
existence. Do Vstiše v sobotu dne 28. 05. 2016 v 15:30
zavítá Mgr. Martin Vobruba, který sebou přiveze krajtu.
Výtěžek ze vstupného mu bude předán na adopci klokana
rudokrkého, jehož se stane obec Vstiš patronem.

Pár slov závěrem…
Často se na nás občané obracejí s připomínkami ke vzhledu komunikací, chodníků či jiných částí naší obce.
Víme, že po ukončení splaškové kanalizace je vidět mnoho (nejen) kosmetických vad. V zájmu obecní
pokladny se snažíme postupně získávat na mnohé akce dotace. Letos jsme požádali již o dvě. První se týká
opravy komunikací na návsi – jedná se o tři úseky (horní náves a cesta k přečerpávací stanici, od mostu k č.
p. 36 – dříve Dvořákovi). Zde jsme byli částečně úspěšní, máme přislíbenou dotaci ve výši 300 tisíc korun.
Obec ze svého doplatí cca 700 tisíc. Druhá žádost, rovněž směřovaná na Krajský úřad se týká opravy
chodníků od č.p. 97 (Špačkovi) až po č.p. 126 (Davídkovi) – po obou stranách silnice. Tady zatím nevíme,
zda naše žádost uspěje.
Plánujeme upravit prostranství kolem kontejnerů jak ve vsi, tak na Bayerce.
M. Beštová

Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 6. 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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