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Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané.
Obec Vstiš od roku 2015 má za povinnost odvážet BIOODPAD od občanů. Za tímto účelem byla
vypracována vyhláška o jeho svozu. Po několika jednáních s občany se vyhláška upravila a od roku
2016 byl stanoven na svoz čas v odpoledních hodinách hlavně kvůli chatařům. Kdy je přistaveno
vozidlo na svoz, je k dočtení na webových stránkách obce a několikrát bylo zveřejněno ve Zpravodaji. Zarážející je, že vozidlo je přistavené a občané místo, aby odpad hodili do korby, tak obsypou
auto. Myslíme si, že je lepší všechno naložit rovnou, než aby zaměstnanci obce nakládali haldy odpadu poté sami. Máme rovněž zkušenosti, že jeden den se uklidí a druhý den už jsou zase haldy ne
jenom bioodpadu, ale hlavně různý nepořádek u svozových nádob (matrace, křeslo a jiný domovní
odpad). Stejné je to i u autobusových garáží, kde žádné sběrné místo není, takže by se tam nic sypat
nemělo. Pokud by měl někdo i více bioodpadu nebo i jiného odpadu, který se může odvézt do sběrného dvora, tak se může na obecním úřadě domluvit na jeho odvezení. Je lepší naložit u vás, než
aby se to někde válelo po obci. Pokud se situace nezlepší, necháme místa hlídat kamerami a u svozového místa bude informační tabulka.
SOBOTA (léto)– před bývalou školou 15.30 – 15.50 hod., Bayerka u garáží – 16. – 16.30 hod.
Jiří Duchek

Usnesení zastupitelstva obce z 20. 06. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
399. výsledek hospodaření, tj. závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015
404. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec
Vstiš za rok 2015 vyhotovenou Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň
405. podpis smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň
410. informaci starostky ze shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza
411. proběhlou diskusi

ZO schvaluje:
398. prodej pozemku p.č. 806/7 o výměře 31 m2 a p.č. 1888/34 o výměře 52 m2 p. Jakubu Vodičkovi, bytem Vstiš 56 za cenu 70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
400. rozpočtové opatření č. 3/2016
401. celoroční hospodaření obce Vstiš za rok 2015 bez výhrad na základě projednání závěrečného
účtu obce Vstiš za rok 2015
402. roční účetní závěrku ke dni 31.12.2015
403. převod výsledku hospodaření za rok 2015 na účet nerozděleného zisku ve výši 1 242 805,50
Kč
406. podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na akci Vstiš, RD, p č. 806/8 – kNN
č. IV-12-0008582/1/VB se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
407. přijetí dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016 ve výši 200 000,- Kč na akci „Oprava chodníků v obci Vstiš“
408. přijetí dotace z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje
v roce 2016, dotačního titulu 2016 Příspěvek na věcné vybavení ve výši 30 000,- Kč na akci „Obec
Vstiš: JSDHO Vstiš“
ZO ukládá:
412. účast na schůzce ve věci projednání skutečného umístění splaškové kanalizace a jejího napojení na kan. soustavu Dobřan svolané MÚ Stod, odborem ŽP – Duchek, Zajíc, Kleisner,
413. vypracování odpovědi p. Dvořákové týkající se zvážení prodeje pozemků z bodu č. 398 Beštová
ZO zamítá:
409. žádost o zakoupení nebo případný pronájem části pozemku pč. 1865/15
ZO ruší:
327. tento bod týkající se prodeje pozemků p. Jakubu Vodičkovi z důvodu vypracování nového geometrického plánu
397. tento bod týkající se zamítnutí pokračování v řízení za účelem získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení k přeložce vodovodního řadu

Setkání rodáků
Stává se již tradicí, že občané, kteří se na Bayerce narodili nebo vyrůstali, mají snahu se po letech setkávat
a na starých fotografiích si zavzpomínat na dětská léta.
Na setkání přijeli až z Moravy. Procházkou po Bayerce obdivovali výstavbu Nové Bayerky, ale také zastaralé budovy čp. 68-78, které vypadají jako před 60
lety. Naši procházku jsme ukončili v Modrém salonku
v KD. V krásném připraveném salonku, kde nechyběly
domácí koláče a jiné dobroty. Paní Šurková se vzorně
starala o dolévání vína, a tak se povídalo a povídalo a
zpívalo, až se zjistilo, že se blíží silná bouřka.
Jozef Príhoda

Aktivity Hornicko historického spolku
Západočeských uhelných dolů v roce 2016
V roce 2016 oslavil Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů své první narozeniny. Již od začátku nového kalendářního roku se členové spolku zúčastnili několika hornických akcí,
kde reprezentovali náš region a hlavně jsme uspořádali 1. Hornický ples.
9. února pozval 1. místopředseda senátu Přemysl Sobotka zástupce hornických spolků České, Slovenské a Německé spolkové republiky do senátu parlamentu České republiky. Náš hornický spolek
se návštěvy také zúčastnil. Setkání bylo zahájeno v Rytířské síni Valdštejnského paláce, kde byli
všichni přivítáni. Následovala prohlídka historických prostor senátu a v neposlední řadě jsme nahlédli do bývalé konírny Valdštejnského paláce, kde zasedá našich 81 senátorů. Klub přátel hornického muzea Ostrava všem představil výstavu, o dvacetileté historii spolku a aktivitách, které za tuto
dobu pro veřejnost uspořádal. Hornický spolek Stříbro zde poprvé předvedl repliky hornických uniforem vyšších báňských úředníků z roku 1814, které vznikly po dlouhodobé badatelské činnosti
v našich archivech a dobové literatuře. Uniformy budou v budoucnu vystaveny v muzeu ve Stříbře.
Setkání probíhalo v přátelské atmosféře a např. hornický spolek z Kladna nás pozval k návštěvě
bývalého dolu Mayrau, kde provozuje muzeum.
Dále jsme byli pozváni na lampionový průvod do Stříbra, který pořádal 13. února místní hornický
spolek u příležitosti tří významných hornických událostí z roku 1806. Před 210 lety císař František
I. udělil stříbrským havířům právo nosit hornické uniformy, jeho manželka Marie Terezie jim věnovala cechovní prapor s vyobrazením sv. Prokopa a zároveň byla vybudovaná pro horníky Červená
lávka přes řeku Mži pro ulehčení cesty k dolům při kopci Ronšperk. Z našeho spolku dorazili do
průvodu i s praporem Josef Kroc, Rudolf Hrdlička a Jakub Bacík. Kromě HHS ZUD přijeli i kolegové ze Sokolova. Lampionový průvod byl zahájen hornickou hymnou a proslovy předsedy a místopředsedy stříbrského hornického spolku. Následovala slavnostní salva měšťanského střeleckého
sboru královského města Stříbra. Poté se průvod, osvětlený lampiony a loučemi, vydal z náměstí
uličkami do hornického skanzenu na břehu řeky Mže. Do kroku zahrála kapela Amátovka a připojilo se na 200 místních obyvatel. Po příchodu do skanzenu následoval ohňostroj, dále si všichni mohli
prohlédnout vystavené exponáty a nakoupit suvenýry. Již teď se těšíme na další hornickou akci ve
Stříbře.
2. dubna pořádal náš spolek 1. Hornický ples, u příležitosti 1. výročí svého založení. Večeru předcházely dlouhé přípravy. V prvé řadě bychom chtěli poděkovat obcím na nýřansku a všem, kteří
konání plesu podpořili. K poslechu a do tanečního kroku hrála nýřanská kapela PeOn Band a večerem provázel pan Antonín Lukášek. Podpořit nás přijeli i kolegové z hornických spolků ze Stříbra a
Sokolova. Po prvním bloku písní následovalo představení publikace „Zbůch 2015“, na které se
HHS ZUD podílel společně s doktorandy Fakulty architektury ČVUT a Výzkumným centrem průmyslového dědictví v Praze. Naši členové Václav Kraus, Josef Kroc, Reinhold Pluhař, Václav Straka a Josef Vostárek, přispěli velkým množstvím bohatých vzpomínek na život horníků a hlavně na
těžkou každodenní hornickou práci. Studenti poté tvořili projekty na nové využití postindustriálního
areálu dolu ve Zbůchu a okolní krajiny, které jsou představeny v knize a doplněny sociologickým,
krajinářským a historickým pohledem na náš region. Po představení jsme společně knihu pokřtili.
Poté převzal slovo Jaroslav Jiskra ze Sokolova a jako zástupce Nadace Georgia Agricoly předal
vyznamenání LUX EX TENEBRIS (Světlo v temnotách) Josefovi Krocovi a Jakubovi Bacíkovi za
udržování hornických tradic a příkladnou mezispolkovou hornickou spolupráci. Poté opět pokračovala hudební produkce. Všichni se na plese velmi dobře bavili až do pozdních hodin. Setkalo se zde
i mnoho bývalých spolupracovníků z řad horníků. Již se těšíme na následující rok, kdy bychom
chtěli uspořádat druhý ročník hornického plesu, o kterém Vás budeme včas informovat.

Publikace „Zbůch 2015“ byla 12. května představena také na akademické půdě. Na Fakultu architektury byli pozváni všichni účastníci studentského workshopu, včetně zástupců našeho hornického
spolku, kteří se podíleli na knize.
V dalších měsících roku 2016 máme v plánu mnoho aktivit a již jsme pozváni i na velký počet hornických oslav:
Ve dnech 10. – 12. června se budou v Příbrami konat největší hornické slavnosti roku na území ČR,
20. setkání hornických měst a obcí a zároveň 16. evropský den horníků a hutníků. 11. června, kdy je
v plánu hlavní program s průvodem městem, organizuje náš spolek výlet do známého středočeského
hornického města.
25. června slaví na druhé straně republiky 95. výročí založení Kroužek krojovaných horníků dolu
František Horní Suchá.
V měsíci srpnu, konkrétně 12. – 14., se koná 9. stretnutí banských miest Slovenska v Gelnici.
19. – 21. srpna slaví lázeňské město Jáchymov 500. výročí od založení města a 300. výročí od založení prvního hornického učiliště na světě.
3. září pořádají kolegové ze Stříbra hornické slavnosti u příležitosti 215 let od založení Horního
úřadu ve městě.
10. září, jsme pozváni dokonce na dvě oslavy, Hornický spolek ze Sokolova pořádá Den horníků a
kolegové z Mostu slaví 20 let od svého založení.
Po loňském úspěšném roce bude Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů pořádat
již druhý ročník Dne horníků ve Zbůchu. Oslavy se budou konat 3. září 2016 opět v areálu bývalého
dolu Obránců míru ve Zbůchu. Bližší informace a program budou do poloviny srpna zveřejněny.
Budou zde také představeny výsledky studentských projektů z knihy „Zbůch 2015“.
Na závěr připomínám, kdo by měl jakékoliv otázky, případně by se chtěl podělit o své vzpomínky
na těžbu černého zlata na Plzeňsku, nebo se chtěl zapojit do činnosti spolku, ať nás kontaktuje písemně na adrese Plzeňská 437, 330 22 Zbůch, nebo na e-mail kuba.bacik@seznam.cz.
Zdař Bůh!
Ing. Jakub Bacík
Předseda HHS ZUD

Připomínáme pořádání Putovního příměstského tábora Mikroregionem Radbuza. Ještě jsou volná místa
v srpnovém termínu. Bližší informace na www.mikroregion-radbuza.cz či na obecním úřadu.

Fotbalové zpravodajství
Skončila fotbalová sezóna a naše Áčko bohužel spadlo z nejvyšší okresní soutěže do třetí třídy. Důvodem jsou zřejmě nevyrovnané výkony, častá zranění a nedostatečná tréninková morálka. Uvidíme, jestli se v příští sezóně, která vůbec nebude lehká, podaří mužstvo stabilizovat.
Mladší žáci skončili v soutěži poslední, ale několik zápasů prohráli opravdu těsně. Nejlépe si vedla
starší přípravka, která poslední tři utkání vyhrála, a to porazila i Dobřany 4:2!!! Mladší přípravka si
tak dobře nevedla, ale měla nádhernou účast. Je jich čím dál tím více, a to je dobře. To je ta hlavní
výhra.
V polovině července by se měl v místním areálu konat memoriál Ády Krause v malé kopané. Uvidíme, jaká bude účast.
Tuto sobotu 2. 7. od 12:30 by se mělo naše Áčko účastnit fotbalového turnaje v Chotěšově. Přejeme
hodně úspěchů.
Mrzí nás věčný „nešvar“, kdy se konají různá „párty“ na naší tribuně a jenom díky tomu, že platíme
vývoz popelnice, jsme schopni udržet pořádek. Ať si někteří chlapci a děvčata vyhazují nedopité a
prázdné flašky a krabičky od cigaret u svých bydlišť a típají si cigarety doma o svou zeď.
Dále prosíme, aby nikdo nepouštěl psy na hrací plochu, je pak trapné, když děti hrají fotbal mezi víte čím.
Přejeme všem fanouškům a občanům krásné léto a ať se zase někdy sejdeme.
Honza Kraus

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Marie Beštová 93
 Václav Faltýn 82
 Marie Zemanová81

 Ladislav Krčál 60
 Milada Kurčinová 60
 Jaroslav Racek 70

Z dění v obci obrazem
Den dětí – poděkování sponzorům:
 ÚČASTNÍCI PYŽAMOVÉHO
PLESU
 PANÍ V. ŠURKOVÁ
 PANÍ L. MEDROVÁ
 PEKAŘSTVÍ v DOBŘANECH






DJ ŠELMA
NAŠI FOTBALISTI
HASIČI DOBŘANY, VSTIŠ
POTRAVINY VSTIŠ

Medrovi vozili děti na koních.

Vybranou částku 4 442,- Kč odvezl pan Mgr. Martin
Vobruba na adopci klokana rudokrkého ze ZOO Plzeň.
Děti ze Vstiše se staly 1298. kmotrem.
Pan Jan Pastuch
Foto: Diana Šurková a Bohumila Procáková

V obci probíhaly opravy cest.

Za opravu silnic na návsi obec zaplatila 983 695,- Kč,
z toho 300 000,- Kč získá dotaci z Plzeňského kraje.

Foto: pan J. Príhoda

Ze soboty 25. na neděli 26. června se díky
silným dešťům rozvodnil náš potok.
Lávka před č.p. 5.
Hodně vody bylo
i v Kastlově rybníce.
Foto: M. Beštová
Vítání občánků 2016
Tereza Pilařová, Klára Brunátová, Natálie Průchová, Maxim Kleisner, Tomáš Mejta, Trinh Anh
Duc a Dai.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 8. 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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