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Pravda a láska slaví osmdesátku
Vzpomínat na lidi, kteří vykonali něco výjimečného, se má proto, abychom si připomněli, v čem ta výjimečnost spočívala, ne proto, abychom truchlili, že už nám nemohou pomoci. U Václava Havla to platí bezezbytku. Udělal maximum, aby zdejší společnost měla lepší budoucnost, nicméně i za jeho prezidentského úřadování to bylo hlavně na nás.
Jedním z největších úkolů politiků je připravovat zemi na případnou kritickou situaci. Zejména mezinárodní.
V klidných dobách je totiž ideální čas na vytváření dobrých vztahů se sousedy či klíčovými aktéry světové
diplomacie. Jedině zapojení do sítě snižuje rizika dalších přepadení či okupací, jichž jsou naše dějiny plné.
V tomto ohledu Václav Havel splnil svou misi na výbornou a vlastně i překonal dílo Tomáše G. Masaryka
(který však měl složitější vnější okolnosti).
Václav Havel si přitom mohl v roce 1989 zvolit dvě strategie: Ta první by pro něj byla pohodlnější, a sice že
by v zahraničí vyprávěl svůj příběh jako svého druhu výjimečný výkon jednoho intelektuála, který čelil totalitnímu režimu tak vytrvale, až ho dokázal porazit. Druhou variantou bylo vyprávět příběh jednoho schopného intelektuála, který by nikdy systém neporazil, nebýt snahy celé společnosti. Václav Havel zvolil druhou
možnost a tak stvořil obraz malé země v centru Evropy, jež miluje svobodu a demokracii.
Václav Havel nás učinil lepšími v očích světa, čímž ale nepochybně ovlivnil i část společnosti doma, která
měla a má chuť takovému očekávání dostát. Z tohoto jeho dědictví těžíme tady i venku dodnes. A to přesto,
že současná hlava státu pracuje přesně na opaku, protože to odpovídá její politické strategii.
Podstatné rovněž je, že Václav Havel nikdy nenabízel sebe sama jako řešení problémů, jen nabízel svou pomoc při jejich řešení. Státníci totiž vymýšlejí ideje a vytvářejí pravidla, která budou funkční i bez nich. Naproti tomu populisté se tváří, že bez nich budou ostatní ztraceni. Václav Havel nám chybí tak, jako nám chybí každý aktivní a chytrý člověk. Jeho idea svobodné a otevřené společnosti však žije dál.
A pár vět z projevů VH
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco
smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá
dveře zlu.“
(převzato se svolením p. Taberyho z Respektu č. 39)
Připravil Z. Zajíc

Usnesení zastupitelstva obce z 19. 09. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
419. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2016
ZO ukládá:
420. účast p. Beštové a p. Oplta při kontrole plnění podmínek stanovených dotací na realizaci splaškové kanalizace pracovníky SZIF České Budějovice
421. účast p. Kleisnerovi při jednání na pozemkových úpravách v k.ú. Mantov a Losina

Nabídka na čištění
komínů
Vážení spoluobčané,
již před několika lety vznikla povinnost
mít řádně vyčištěné spalinové cesty.
Naši obec oslovila firma Kominictví
Berka. Kdo má zájem o vyčištění komínu, může se přihlásit na obecním úřadě
v úředních hodinách do 20. listopadu.
Termín vyčištění bude upřesněn.
J. Duchek

Nové kulturně přírodní místo ve Vstiši
Pozoruhodná stavba vznikla v blízkosti naší obce. Poutá zaslouženou pozornost a
často jsme dotazováni proč, co a kdo. Položili jsme tedy stejné otázky tomu, kdo za
celou věcí stojí, tedy majiteli společnosti V-Farma s.r.o. panu Bernardu Lainkovi. Dle
jeho krátkého sdělení se jedná o projekt, který je věnován krajině a zejména pak vodě.
„Jde o jakési poděkování vodě, protože voda je něco jako dar, který nám byl dán.“
Celá stavba se sestává ze sedmnácti kamenů, na kterých jsou vytesány symboly (kosmogramy). Dílo vytvořila skupina umělců z Česka, Rakouska, Slovinska, USA a
Francie. Tato skupina umělců pracuje v různých zemích a vzdává prostřednictvím
těchto kamenů hold aspektům života v krajině. V plánu je ještě zatravnění a umístění
informační tabule s vysvětlením významu jednotlivých symbolů. Místo bude veřejně
přístupné a můžete jej tedy kdykoli navštívit.

Svoz nebezpečného odpadu
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá pravidelný podzimní svoz nebezpečného
odpadu.
Odpady je možné ukládat na sběrné místo, kterým je v naší obci stanoveno:
OBECNÍ ÚŘAD VSTIŠ (PROSTRANSTVÍ ZA VRATY)
dne 30. 10. 2016 (neděle) od 8 do 16 hodin.
Popis odpadu
Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové a mazací oleje, ostatní oleje
Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např.
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čisticí prostředky
Nepoužitá léčiva (staré léky)
Pneumatiky osobní (bez disků)
Pneumatiky nákladní (bez disků)
Olověné akumulátory
Baterie včetně autobaterií
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení domácího chlazení
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní

Kulturní okénko
Jak rád
Vladimír Holan
Jak rád bych navštívil hospůdku,
kde je všechno prosté, kde je vidět i na kuchaře,
kde věci umyté se ještě oplachují,
kde jsou železná kamna s dlouhou rourou
a v kterých to hučí… Kdybych tam přišel,
dal bych si obyčejné víno, selské, trochu do zrzava,

a čekal bych na přítele, těšil se na něho
a on by přišel,
ještě než bych se podíval litru na dno.
Hovořili bychom, sdíleli se, popíjeli,
svěřovali si, co nás trápí, hřálo by nás to bytostně,
i když jen nadějí pozemskou –
a já bych zapomněl, že duše zemřelých
jsou opravdu větší, než byly za živa,
ano, protože zříce je, vždycky pláčem…

Říjnová básnička je věnována vzpomínce na Václava Havla, jenž by se 5. října dožil osmdesátky.

Z. Zajíc

Poděkování

Děkuji moc paní Evě Úblové, která se měrou podstatnou podílela na
úpravě okolí pomníku.
Alena Tintěrová

Prosím…
Chtěla bych poprosit všechny, kdo se pohybují po vozovkách naší obce (zejména chodce a cyklisty), aby byli
ohleduplní, chodili a jezdili po správné straně (chodci VLEVO!!!) a používali výdobytky moderní techniky –
bicykly světla a odrazky a chodci alespoň reflexní prvky (nebo baterku). Přece jen ráno je už dlouho tma a
šeří se také brzy, takže neviditelných chodců a cyklistů přibývá. Veřejné osvětlení není nikdy dostatečné
(vždy budou temná zákoutí), takže osoba v tmavém oblečení není opravdu vidět. Nezapomínejte, že se
nejedná jen o hazard s vlastním zdravím a životem, ale že svou případnou nezodpovědností můžete zničit
život i řidiči, který vás smete, protože vás prostě neviděl. Není to přece nic tak složitého.
Děkuji
Alena Tintěrová

Divadlo přijede v sobotu 22. října do KD ve Vstiši.
Od 16 hodin jste srdečně zváni na nové představení divadelního spolku Komedyjanti s názvem „Sborovna“.
Hořko-drsná komedie z prostředí sborovny učňovské školy. Neschopný ředitel, ambiciózní všehoschopná
zástupkyně, učitelé ve stávce – všichni se potkají ve sborovně a řeší každodenní školní problémy.
Vstupné dobrovolné.
Pro opravdové divadelní nadšence je pak od 19 hodin v Káčku v Dobřanech připraveno další představení.
Ochotnický kroužek z Lužan uvede „Nejkrásnější válku.“
Z. Zajíc

Blahopřejeme
Během října oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:





Hildegarda Kleisnerová (75)
Ladislav Košan (75)
Vlasta Havlíčková (88)
manželé Jiří a Marie Kagánkovi – zlatá svatba

Z dění v obci obrazem
BUBULES…

...začal pohádkou …
…START…

….odměna statečným.
Pouťová výstava slečny Aleny Pechové se líbila…

Úprava u Nového rybníka..

Foto měsíce

Po dešti (M. Beštová)

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 10. 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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