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Pár slov úvodem
Jako když hrách na stěnu hází….
Už několikrát jsme se na stránkách Vstišského Zpravodaje věnovali bezpečnosti silničního provozu a
pravidlům pro pohyb na komunikacích. Připadá mi ale, že bez valného efektu. S nastávajícím jarem se objevují na silnicích opět cyklisté a speciálně ve Vstiši a okolí je bohužel drtivá většina těch, kteří ignorují zákon
a svým nezodpovědným a bezohledným chováním ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu. A o
chodcích by se dalo říci totéž. Mnozí se asi zcela mylně domnívají, že na vesnici se pravidla dodržovat nemusí a že na bezpečnost na silnicích mají dbát zejména řidiči automobilů. Opak je ale pravdou. Za svou bezpečnost zodpovídá každý sám!!! A protože již staré moudro praví, že opakování je matka moudrosti, shrňme
si nyní několik velmi důležitých pravidel.
Pro cyklisty:
• Jízdní kolo musí být vybaveno bílým světem vpředu a červeným světlem vzadu – odrazky (které
rovněž náleží do povinné výbavy) v žádném případě nestačí!!! Neosvětlený cyklista není dostatečně
vidět.
• Cyklista je povinen jet po silnici při pravé krajnici, nikoli prostředkem cesty nebo dokonce vlevo ve
směru jízdy!!!
• Jede-li skupinka cyklistů, jsou povinni jet za sebou, jízda dvou či více cyklistů vedle sebe je zakázaná a nebezpečná.
• Mění-li směr jízdy, je cyklista povinen dát znamení paží a upozornit tak ostatní, že bude zatáčet (jinak riskuje, že ho kolemjedoucí řidič smete).
• Při jízdě na kole používejte
dobře viditelné oblečení,
nejlépe s reflexními prvky
(černá nebo tmavě modrá
bunda opravdu nejsou tím
nejvhodnějším oděvem).
• Ve vlastním zájmu používejte helmu. Rodiče, dbejte
u svých dětí, aby helmu používaly. Nejvíce smrtelných
zranění cyklistů a zranění
s trvalými následky má
souvislost se zraněním hlavy.

Pro chodce:
• Je-li k dispozici chodník, použijte jej a zbytečně se nepohybujte ve vozovce.
• Pokud jste nuceni jít po silnici, choďte vlevo, abyste měli dobrý přehled o blížících se vozidlech.
• Pohybujete-li se po silnici za šera nebo za tmy, používejte na oděv reflexní doplňky (reflexní páska
či nášivka se dá pořídit za pár korun v každé slušně vybavené textilní galanterii – včetně té
v Dobřanech). Používání těchto bezpečnostních prvků není náročné na čas ani finance a může vám
zachránit i život.
• Za snížené viditelnosti je dobré používat baterku. Domnívat se, že pouliční lampy vás dostatečně
zviditelní, je opravdu velmi naivní.
Apeluji proto na všechny, zamyslete se nad svým chováním v rámci silničního provozu!!! I cyklista
či chodec jsou povinni dodržovat pravidla a mohou být za jejich porušování pokutováni. Uvědomme si, že
svou nezodpovědností můžeme ohrozit nejen sebe, ale i ostatní. A na závěr si připomeňme, že nejdůležitějším pravidlem při pohybu na silnicích je ono známé „VIDĚT A BÝT VIDĚN“!!!
Krásný začátek jara a hodně kilometrů bez nehod všem přeje Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 25. 3. 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
239. podrobný rozpis rozpočtu – výdajových položek na rok 2013
240. zápisy kontrolního výboru za 3. a 4. čtvrtletí 2012
ZO schvaluje:
237. účetní závěrku za rok 2012 dle příloh, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, sestavených k 31.12.2012
238. převod výsledku hospodaření obce za rok 2012 na účet 432 ve výši 484 154,41 Kč
241. podpis Smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha týkající se výpůjčky sběrných
nádob na tříděný sběr využitelných odpadů
242. uzavření a podpis nájemní smlouvy na objekt kiosku čp. 161 s p. Petrem Kubaněm
243. rozpočtové opatření č. 1/2013
ZO ukládá:
244. TJ Družstevníku Vstiš dodání rozpočtu oddílu na rok 2013 včetně zdůvodnění použití
příspěvku od obce se zdůrazněním na činnost mládeže v letošním roce na pracovní zasedání
8.4. 2013

Informace pro občany k platbě místního poplatku za
komunální odpady a místního poplatku ze psa
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí 700 Kč pro rok 2013 (OZV 1/2012). Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 31.3.2013 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3. a 30.6.2013. Termíny splatnosti se týkají všech poplatníků, tj. osob s trvalým pobytem v obci i osob, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč. Poplatek je splatný jednorázově do
31.3.2013.

Poplatky je možné uhradit přímo v pokladně Obecního úřadu Vstiš nebo bezhotovostní platbou převodem na
účet Obce Vstiš č. 6024361/0100 u KB Dobřany. Pro identifikaci platby je vždy nutno uvést jako variabilní
symbol číslo domu nebo rekreačního objektu.
Kontakty:
Správce poplatku – Obecní úřad Vstiš
Tel. 377972466
e-mail: ou.vstis@iol.cz

„Předchůdce“ Velikonoc - Pesach
Pesach, často nazývaný „Svátek nekvašených chlebů“ nebo nesprávně a anachronicky„židovské velikonoce“, ve starší české literatuře někdy překládáno jako Přesnice, je jedním z nejdůležitějších židovských
svátků a zároveň jedním z nejstarších doložených svátků vůbec. Patří mezi tři poutní svátky, které se každoročně slaví a které připomínají vyjití z otroctví a cestu ke svobodě. Je svátkem osvobození židovského národa z tyranského egyptského zajetí a zároveň slavností probouzení půdy a země. Pro ty, kdo příběh neznají,
jej velmi krátce připomenu. V dobách bídy se příslušníci izraelského národa uchýlili do Egypta, který nebyl
postižen neúrodou. Z původně svobodných lidí se ale postupem času stali otroci, kteří byli nuceni pracovat
pro faraona za velmi nelidských podmínek. Pod vedením Mojžíše se proto rozhodli z otroctví odejít a vrátit
se zpět do své země zaslíbené (dnešní Izrael). Faraon ale nechtěl Izraelity jen tak propustit – Egypt byl proto
stižen deseti ranami (mezi nejznámější patří přemnožení kobylek, mor, proměnění veškeré vody v krev a
smrt všech prvorozených). Židovský národ byl ale nakonec osvobozen a po dlouhých peripetiích se vrátit
zpět do vlasti. Na památku této události se pak právě slaví Pesach.
Pesach se díky mnoha příkazům a zvykům stal jedním z nejsložitějších židovských svátků. V dobách, kdy existoval Chrám v Jeruzalémě (byl zničen r. 70 Římany), byl jedním hlavních zvyků korban Pesach (doslova „Pesachová oběť“, známá zejména později v křesťanské tradici jako „velikonoční beránek“).
Každá rodina (nebo v případě, že rodina byla málo početná a nezvládla by sníst celého
beránka, skupina rodin) musela přinést oběť mladého beránka nebo kůzlete do Chrámu.
Bylo však zakázáno, aby krev obětního beránka dopadla na něco kvašeného. Beránek
musel být opečen a jezen s macesy (křehký, rovný, nekvašený chléb, vyrobený z mouky
a vody, který musí být upečen dříve, než začne kvasit) a marorem (hořké byliny, které
mají připomínat trpkost života v egyptském otroctví). Muselo se také dávat pozor, aby se
obětnímu beránku nezlomila žádná kost. Žádné maso pak nesmělo zbýt do rána. To, které
se nesnědlo, se muselo spálit.
S Pesachem je neodmyslitelně spojen „seder“, což je označení pro slavnostní večeři pro první noc
svátku Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z
egyptského otroctví. Mnoho ze sederového rituálu je proto pojato tak, aby vzbudilo zájem a zvědavost dětí.
Seder vyžaduje přesné dodržení pořadů jednotlivých úkonů. Na stole připraveném pro sederovou večeři nesmí chybět tři zakryté macesy - představují tři složky lidu Izraele: kohanim (kněze), levijim (levity) a Jisra'el
(Izraelity), Pesachová hagada (kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu), víno v dostatečném množství, aby každý účastník mohl vypít předepsané čtyři poháry, sederový talíř (obsahuje opečenou
kost na památku obětního beránka, vejce vařená natvrdo jako symbol nového života, zeleninu a směs strouhaných jablek, oříšků, mandlí, skořice, zázvoru a červeného vína, připomínající materiál na dělaní cihel,
které museli zotročení Izraelité dělat pro faraona.), pohár na kiduš (požehnání recitované nad vínem nebo
hroznovou šťávou, jehož obsahem je posvěcení šabatu nebo svátku), slaná voda (připomíná zázrak přechodu
přes Rudé moře) a maror.
Ráno před svátkem Pesach začíná Půst prvorozených. Tento půst připomíná záchranu prvorozených
židovských dětí před poslední z egyptských ran, kdy Hospodin procházel Egyptem a vybíjel vše prvorozené,
Půst tedy drží prvorozený potomek mužského pohlaví, který již dosáhl věku 13 let. Pokud je mladší, postí se
za něj otec.
Podobně jako Velikonoce, je i Pesach svátkem pohyblivým. V letošním roce začátek připadá na 25.
března a konec na 2. dubna. Souvislost s křesťanskými Velikonocemi je pak zcela zřejmá – Ježíš byl ukřižován právě v období svátku Pesach. Křesťany je pak považován za onoho Beránka, který byl obětován pro
spásu lidstva.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Ohlédnutí za videokronikou obce
Jako každý rok, i letos se uskutečnilo promítání videokroniky obce. A stejně jako každý rok musím
(jistě nejen za sebe) říct, že panu Príhodovi patří velký dík za obětavost, s jakou celý rok shromažďuje materiál do této videokroniky. Nicméně po zhlédnutí letošního promítání jsem byla nucena se zamyslet…
Už roky mám kolem sebe lidi, kteří dobrovolně udržují v této obci trochu toho sportovního vyžití
(myslím tím lidi okolo fotbalu), starají se zde o chod celého areálu, vedou místní mládež k pohybu, nehledí
na svůj volný čas a vynaložené prostředky (cesty k zápasům, praní dresů, nákup míčů, čas strávený na trénincích, v udírně…), pořádají bezplatné brigády a zvelebují areál, zalévají a sekají hřiště…
Po zhlédnutí kroniky mi nezbývá, než konstatovat, že asi i je trochu zamrzelo, jak okrajově byla tato
činnost zmíněna (většina vlastně vůbec). Za sebe musím říct, že je až obdivuhodné, na jaké úrovni se poslední dobou náš fotbal pohybuje, kolik se na naše zápasy chodí dívat fanoušků (za což jim díky ☺, ač v kronice
to vůbec nebylo vidět, škoda…) a tudíž by pro příště jistě stálo za zamyšlení (a minimálně několika lidem, co
obětují svůj volný čas, by to udělalo radost), kdyby naše pracně udržované hřiště bylo ukázáno hlavně také
při tom fotbale a nejen na akcích hasičů a obce, kterým ho bezplatně a rádi půjčujeme (což mimochodem
v okolních obcích – viz třeba Dobřany, Chotěšov… není samozřejmostí!!!)
Věřím, že další kronika bude více objektivnější.
Za TJ Družstevník Vstiš, se schválením vedení, Markéta Trdličková

Vstišské báje a pověsti:
Kaplička velkého významu
Nakonec zbývá pověst, která z hlediska současného poznání, přestává být pouhou pověstí. Celých 8
století si obyvatelé obce předávali informaci o tom, že původní obec se nacházela asi 300 m západně od nynější obce. Přesněji řečeno, z původního dvořiště zůstala jen kaplička, která stála při cestě k Záluhovému
mlýnu, kousek za rozcestím obecních cest. Starší občané si tuto kapličku pamatují. Ještě asi po dobu 10ti let
po válce se uvnitř kapličky objevovaly čerstvě nařezané květiny. Nemohu přesně doložit, kdo se o kapličku
takto staral. Potom bez řádné údržby kaplička chátrala a nakonec byla v šedesátých letech zcela odstraněna. Nové poválečné
obyvatelstvo neznalo historický význam této drobné stavbičky.
Proto projevovalo nezájem a úplnou lhostejnost. V dochovaných písemnostech z roku 1798 jsou vyúčtovány náklady na
rekonstrukci obecní kapličky při cestě k "Wachtlmühle". Fotografie kapličky se asi nezachovala. Je ale vidět na leteckých
snímcích. Poměrně dobře je vidět na leteckém snímku z roku
1947. Od kapličky směrem k lukám vedla polní cesta. Podél
cesty se měly nacházet jednotlivé objekty starého dvořiště. Hned
vedle cesty provedli průzkum základů srubové stavby pracovníci
Západočeského muzea. Na leteckých snímcích osetého pole jsou
vidět zvláštní útvary, které nebyly dosud prozkoumány. Zajímalo
mě, jak na celou věc vzpomínali odsunutí občané ve svých časopisech. V článku o křížcích a kapličkách ve Vstiši jsou popsány
jednotlivé stavby, kde se nacházely a kdo se o ně staral. O výše
uvedené kapličce jsem našel jen krátký strohý text: "... o kapličku
velkého významu se starala obec...".

-reol-

Méně známá výročí: nálet na Dobřany (13. 4. 1943)

Méně známá výročí: „Akce K“ (13. 4. 1950)
„Akce K“ je název pro nezákonnou násilnou likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních
řádů, která proběhla v komunistickém Československu v dubnu 1950. Během akce bylo zlikvidováno 219
řeholních domů a internováno 2376 řeholníků, fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí. Důsledkem celé akce byly mimo jiné obrovské škody na kulturním dědictví národa – mnohé klášterní stavby,
které představovaly unikátní architektonické památky, byly vydány na pospas chátrání či dokonce cíleně
ničeny, zmizela řada vzácných tisků a byl rozkraden cenný movitý majetek, jako starobylý nábytek a podobně. Krátce po „Akci K“ následovala podobně koncipovaná, ale mnohem pozvolnější akce R, která byla namířena proti ženským řádům. Akce B, která měla vést k formální likvidaci všech řádů, se už z větší části neuskutečnila.
První konkrétní úvahy o zabrání klášterů a potlačení řádů se objevily na nejvyšší úrovni v dubnu
1949, kdy s nimi přišli církevní pracovníci Akčních výborů Národní fronty. ÚV KSČ schválil hrubé obrysy

akce na svém zasedání 22. srpna téhož roku a 20. ledna 1950 byla schválena konkrétní podoba akce. Dále se
už jen pracovalo s jejím časovým plánem, původní mnoha etapový harmonogram se nakonec změnil na
dvouetapový, aby řeholníci neměli čas na útěk nebo ukrytí klášterního majetku a aby veřejnost nedostala
příležitost k protestu. Aby byla brutální akce nějak odůvodněna, bylo rozhodnuto, že řády a jejich představení musejí být v očích veřejnosti zdiskreditováni a obviněni z činů proti republice a dalších ničemností. V
rámci této diskreditační kampaně bylo rozhodnuto, že bude uspořádán monstrproces s významnými představiteli řádů. Předseda Státního úřadu pro věci církevní Alexej Čepička osobně vybral sedm čelních představitelů řeholí (plus několik náhradníků, kdyby to u některých náhodou nevyšlo). Během února a března 1950
byli pozatýkáni elitní představitelé řádů. Zatčení byli za pomoci mučení, drog a vydírání přinuceni sepsat
doznání k protistátní činnosti a počátkem dubna byli před soudem odsouzeni k těžkým trestům. Kromě několika málo podvržených důkazů (zbraně, které StB umístila do Želivského kláštera, kde je poté slavně nalezla)
vycházel rozsudek pouze z přiznání dotyčných a často dokonce i z jejich zjevných dezinterpretací. Soud se
odmítl zabývat námitkami obžalovaných, že byli k přiznání donuceni za pomoci nezákonných prostředků, a
jejich státem přidělení obhájci se (s výjimkou Dr. Turečkové) omezili na žádosti o mírné tresty. Ty se pohybovaly od doživotí po 9 let těžkého žaláře.
Zabrané kláštery byly dány do péče státu a jejich movitý majetek rozdán různým institucím (např.
Národní knihovna a další státní archivy a knihovny, které tak získaly přes 1 a čtvrt miliónů knih, včetně velmi vzácných svazků), muzea a další instituce podobného zaměření získaly přes 2000 obrazů a uměleckých
předmětů. Během akce však byla též řada vzácných knih, rukopisů a uměleckých děl zničena nebo rozkradena osobami starajícími se o převzetí, zajištění a převoz majetku klášterů. Řada klášterních budov patřících ke
skvostům stavební architektury byla poté nechána zchátrat nebo přizpůsobena k „užitečným“ účelům (z některých se staly dokonce kravíny či armádní ubytovny). Zabavením veškerých úspor a hotovosti řádů získal
stát také nemalé finanční prostředky. Řeholníci byli nezákonně vězněni v internačních táborech, kde vykonávali nucené práce a podrobovali se výchovným politickým školením. Někteří byli postupně přesouvání
buďto do vězení, nebo k PTP. Část jejich řádů byla státem formálně rozpuštěna, což však jejich členové většinou odmítli akceptovat. Nijak zvlášť úspěšná nebyla ani nucená politická školení, která měla obrátit řeholníky k marxismu-leninismu a dobrovolnému vzdání se řeholního života, byť někteří (převážně mladí) řeholníci se do civilního života vrátili.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Co dělat při požáru
Požár je bohužel událostí, s níž musíme v životě počítat. Ne každý ale ví, co dělat, když se k požáru nějakým
způsobem nachomýtne. Tady je tedy pár rad jak se zachovat při požáru:
1. Vždy zavolat na tísňovou linku 150! Hasiči budou mít při nejmenším přehled, co a kde se stalo a
mohou vám i poradit co musíte udělat a jak zabezpečit místo vzniku požáru před případným znovuvznícením.
2. Je dobré vědět co čím hasit.
3. Je dobré vědět jak správně hasit.
Hasicí přístroje a jejich použití
Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se
přístroj uvádí v činnost. Hasivo je vytlačováno samočinně a to buď trvalým tlakem,
nebo tlakem z patrony. Je nutné si uvědomit, že hasicí přístroje jsou zařízení, která jsou
využívaná v mezních situacích, kdy během několika málo vteřin je od nich vyžadován
maximální výkon. Při vlastním použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu.
Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy
do ohniska požáru, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Pro chránění objektu a
zařízení je nutno volit takové hasicí přístroje, které jsou vhodné k hašení hořlavých látek, jež se
v ohroženém prostoru vyskytují. Znalost použití hasicích přístrojů patří k povinnostem každého občana.

vodní hasicí přístroj:
− vhodný: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilie, guma a výjimečně použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter a podobně
− nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů a k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí
škod promáčením vzhledem k cennosti
− nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a podobně
práškový hasicí přístroj:
− vhodný: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem do 110 kV
i pro plasty hořící plamenem
− nevhodný: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a
elektroniky
− nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých,
vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch
pěnový hasicí přístroj:
− vhodný: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová
nafta, minerální oleje, tuky a podobně
− nevhodný: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích
(t.j. na úrovni okolní teploty a níže) jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých
plynů
− nesmí být použit: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých
a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a podobně
sněhový hasicí přístroj:
− vhodný: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití
pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
− nevhodný: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou
výměnou vzduchu
− nesmí být použit: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při potřísnění pokožky je nebezpečí omrzlin.
převzato ze stránek SDH Mokropsy

Pozvánka na velikonoční bohoslužbu
Zveme všechny, kteří si chtějí připomenout původní křesťanský smysl Velikonoc na bohoslužbu, která se
uskuteční na Bílou sobotu, tedy 30. března 2013 od 21 hodin v kapli. Stejně jako o Vánocích ji povede
bývalá farářka Církve Československé husitské Alena Tintěrová.

Prosba o spolupráci
Milí spoluobčané. Obec Vstiš by vzhledem k tomu, že v letošním roce oslaví významné výročí, ráda vydala
kalendář, který by zachycoval historický pohled na obec. Protože ale nemáme k dispozici dostatek materiálu,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Máte-li doma staré fotografie obce nebo jejího okolí, přineste je
prosím na Obecní úřad. Fotografie profesionálně oskenujeme a nepoškozené Vám vrátíme zpět. Domníváme

se, že by takový kalendář plný historických fotek mohl být krásnou ozdobou nejedné domácnosti a byl by
zároveň krásnou památkou.
Děkujeme za Vaši pomoc. Zastupitelstvo

Sportovci ve Vstiši přes zimu nespali
Hráči našeho „Áčka“ během zimní přestávky každou neděli trénují ve sportovní hale v Dobřanech, a
že to dělají rádi, je vidět jak na jejich výkonech, tak i na klubových financích, protože vše si hráči hradí sami.
V přípravě hráči porazili Radkovice po výborném výkonu 6:2 a rezervu Chlumčan 4:2, což je velkým příslibem do jarní části sezóny. Ještě tuto sobotu přijede Merklín „B“. Pak tým odjíždí na 3 dny do
Kašperských Hor na soustředění, samozřejmě také na svoje náklady. Díky tomu převyšujeme jiné obce po
sportovní stránce a máme z toho opravdu dobrý pocit.
Přípravka stále trénuje jednou týdně v tělocvičně, protože na tréninky venku je pořád špatné počasí.
Uvedený rozpis utkání je pro starší přípravku, mladší se musí hrát po domluvě se soupeřem, protože děti by
dva zápasy po sobě nesehrály. Novinkou je, že už nyní máme jistotu účasti na okresním finále mladších přípravek v Losiné u Plzně. Termín bude někdy v červnu. Snad naši nejmenší uspějí a bude se mluvit o tom,
jakou máme ve Vstiši sportovní mládež.
Jan Kraus
Pozvánka na fotbalová utkání:
V pátek 29.3.2013 se od 17:30 uskuteční přátelské utkání Vstiš – Stará Garda X Spálené Poříčí.
Fotbalová utkání mužů - jaro 2013

Fotbalová utkání přípravka - jaro 2013
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Z dění v obci nejen obrazem
V sobotu 16. března navštívila Vstiš paní Jitka Šlajchová, která nás seznámila s výrobou tzv. madeirových
vajíček.

A ten samý den si děti mohly vyzkoušet, jaké to je, když se dere peří. Paní Růžena Kleisnerová je seznámila
s touto tradiční činností, která dřív patřila neodmyslitelně k zimním večerům našich babiček.

Ve čtvrtek 21. března měli možnost naši (nejen) senioři zúčastnit se zajímavé debaty s nadpraporčicí Ivanou
Telekešovou o možných nástrahách, které byly uvedeny na konkrétních případech.

Paní Telekešová zároveň varuje rodiče, kteří vozí děti do mateřských školek, aby v autě nenechávali žádná
zavazadla (a to ani drobnosti), která jsou velkým lákadlem pro nejrůznější nenechavce, jenž na těchto místech s oblibou číhají na svou snadnou kořist. Stačí pár vteřin a se svými věcmi se můžete rozloučit. V žádném případě auto nenechávejte odemčené!!! V poslední době se množí případy, kdy během několika málo
okamžiků byly odcizeny věci a dokonce i auta.

Nejnovější zpravodajství z výstavby kanalizace
Upozorňujeme občany, že od pátku 29.3.2013 začne všechny domácnosti obcházet pan
Ing. Tomáš Honéger, který s Vámi bude řešit individuálně přípojky kanalizace. Schůzku
s Vámi si vždy předem telefonicky domluví. Ozve se sám, sami jej kontaktovat nemusíte.
S obcházením začne dole na návsi.

Budování kanalizace směrem
k Chotěšovu.

Výstavba přečerpávací stanice.

Podrobnosti o výstavbě kanalizace si můžete přečíst na nově spuštěných stránkách obce.
Tímto tyto naše nové stránky doporučujeme Vaší pozornosti. Můžete posoudit sami, jak se nám nová, vylepšená verze povedla. Budeme rádi, pokud se k jejich podobě vyjádříte a dáte nám svoje podněty pro jejich
další zvelebování.

Blahopřejeme
Během dubna oslaví své životní jubileum paní:
Blažena Krausová

Rozloučení
V březnu nás navždy opustil pan Stanislav Mezek ve věku 62 let.

Ohlédnutí za dětským maškarním plesem

P iš t e Z p ra v o d a j s p o lu s n á m i
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. dubna 2013 Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu
kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na
Bayerce.
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.

