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ZDARMA

Kaple 1906 -2016
V letošním roce slaví naše kaple 110 let. Ke sklonku minulého roku dostala první dárek – vyčištění
zvonů od holubího trusu (pánové Libor Oplt a Zdeněk Zajíc). Mnohé z nás překvapilo stáří jednoho
zvonu (1775). Škoda jen, že holubi mají přístup do zvonice i nadále…
Druhým „dárkem“ byla svatba. Co ve Vstiši
bydlím (31 let), v kapli se konaly pouze
křtiny, ale svatba ne. Kaple k této velké
slávě byla nádherně vyzdobena rodinou
nevěsty. I svatba byla krásná, s úžasnou
atmosférou i prostředím. Se souhlasem
nevěsty (vnučka manželů R. a M. Bezděkových), mohu našim čtenářům poskytnout
pár fotografií ze soukromé akce. Oddávajícím byl starosta města Dobřany pan Bc.
Martin Sobotka.

Při spolupráci s MěÚ Dobřany na přípravách na
svatbu jsme se dověděli, že naše kaple při stavbě
v roce 1906 byla zasvěcena Andělům strážným,
kteří do roku 1913 byli v kalendáři začátkem
září. V tomto roce se kalendář měnil. Třetím „dárkem“ bude Pouťová výstava v kapli. Tentokrát zde
budou vystaveny ilustrace mladé výtvarnice Aleny Pechové žijící ve Vstiši (viz pozvánka).
Tradiční vánoční koncerty nám budou zpříjemňovat adventní čas – čtvrtý dárek pro oslavenkyni.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce z 15. 08. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
414. rozpočtové opatření č. 4/2016
415. odpis pohledávky v celkové výši 15001,- Kč za dlužné vodné a nájemné kiosku z roku 2015 a její
převedení do podrozvahové evidence
416. podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha týkající se pověření svozové firmy Zpč.
komunální služby, a.s. Plzeň, se sídlem Koterovská 522, Plzeň plněním některých určených povinností
vůči společnosti EKO-KOM z důvodu změny svozové firmy separovaného odpadu
417. podpis Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje se správcem
komunikace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., týkající se komunikace III/18038 z důvodu
žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ke stavbě „Čistá Radbuza II, Vstiš – kanalizace“
418. podpis Souhlasu vlastníka pozemků a prohlášení investora – stavebníka Povodí Vltavy, s.p., se
sídlem Praha, týkající se plánované realizace stavby „DVT Kastelský rybník – zvýšení bezpečnosti
vodního díla při převádění povodně a zvýšení retenční schopnosti nádrže“

Nové kontejnery
Od 11. července jsme na žádost některých obyvatel i chatařů vyměnili kontejnery na tříděný odpad.
Frekvence vvývozů kontejnerů je pravidelná:
-

každé pondělí PLASTY
každý pátek PAPÍR
1 x za měsíc SKLO

Už několikrát jsme vás vyzývali, abyste plastové lahve SEŠLAPÁVALI. Nyní to platí dvojnásob.
EKO-KOM nabízí obcím za dotovanou cenu pro občany tašky na tříděný odpad (40 litrů). Pokud
máte zájem o tuto sadu tří tašek na PAPÍR, PLAST, SKLO, dejte vědět na obecní úřad
do 15. září 2016.
Objednáme je pouze v požadovaném počtu. Obec vám tyto tašky poskytne zdarma.

Léto 2016 – povodeň
Mnozí z našich spoluobčanů ani netušili, že prudký a
vytrvalý déšť ze soboty na neděli 24. 7. způsobil zaplavení několika chat vodou z pole. Místní hasiči pomáhali
s odčerpáním
vody
z chat
i
studní.
Poděkování od pánů M. Klůse a A. Šimáčka hovoří za
vše.
Následovalo jak vyčištění povodňové strouhy, tak i strouhy při
černotínské cestě. Při jednání s panem náměstkem Sádlem mi
byla přislíbena pomoc při zprůchodnění propustí na křižovatce u
černotínské cesty a směr Chlumčany – Kaolínka.

Vážená paní starostko,
chtěl bych touto cestou poděkovat hasičského sboru obce Vstiš za okamžitou a obětavou pomoc při
náhlých záplavách v neděli 24. července 2016, kdy bylo zaplaveno přízemí našeho domu s přilehlou
zahradou. Velké poděkování patří zejména panu Jiřímu Duchkovi, který nám po skončení záchranných
prací nezištně zapůjčil na dva dny výkonné ponorné čerpadlo k vyčištění a vyčerpání naší znečištěné
studny. Děkujeme.
Mgr. Miloš Klůs a Bc. Petra Klůsová

Botanická vycházka
Srdečně zvu všechny zájemce o přírodu na další naučnou vycházku.
Sraz je v neděli 11. 9. 2016 v 9 hodin před kulturním domem ve Vstiši.
Trasa povede od návsi do nivy Radbuzy s bylinnými lemy a vlhkými loukami, odtud po polní cestě
ke slepému rameni řeky a do jižního okraje kontaktního lesa Dubovec s borovými doubravami. Poté
se vydáme k Vodnímu Újezdu do opuštěných luk s vlhkomilnou flórou. Na zpáteční cestě do
Vstiše, která povede přes obhospodařované nivní louky, plánujeme také průzkum ruderální
vegetace v areálu bývalého JZD Vstiš. Na trase je možné najít zkřemenělá dřeva z období karbonu.
Délka trasy do 6 km. Občerstvení a pevné boty pro všechny. Zápisník, foťák a tužku pro zanícené
zájemce. Výpravu povede Honza Bureš a Ivona Matějková z České botanické společnosti.
Zdeněk Zajíc

Putovní tábor Mikroregionu Radbuza
Ve dvou číslech našeho Zpravodaje jsme
otiskli nabídku Mikroregionu Radbuza na
umístění dětí do tábora. Jeden týden
v červenci a jeden týden v srpnu měly děti
možnost seznámit se s obcemi našeho
mikroregionu. Do Vstiše zavítali táborníci
ve čtvrtek 18. 8. Přivítala jsem děti od 7
do 14 let, manažerku mikroregionu Andreu Kubernátovou a vedoucí tábora Michaelu Wildovou u kaple. Tam se ještě
připojila ke skupině paní Alena Tintěrová
a pan Zdeněk Zajíc s vnučkami. Tato devatenáctičlenná skupina byla před kaplí
proškolena zdravotníky – panem Josefem
Příhodou a
Miroslavem
Ptáčkem. Obvazování a masáž srdce děti zajaly, ale návštěva společnosti Venap systems (firma pana Libora Oplta), kde se seznámily
s výrobou plastového povrchu na sportoviště a hlavně mohly vyzkoušet brankářskou výstroj hokejbalisty a zastřílet si na branku, či vyzkoušet posilovnu, to předčila. Pan Oplt z plastových čtverců připravil pro děti prvky na velký hrací plán na dámu či šachy, kterou se
snažili kluci s panem Zajícem složit na dětském hřišti. Pro nedostatek
času jej nedokončili. Hotový bude sloužit všem našim dětem.
Oběd od pana Křížka – kuřecí polévka a buchtičky se šodó – v sálu kulturního domu všem moc
chutnal. Místo poledního klidu si účastníci tábora namalovali
v bývalé škole trička s logem mikroregionu. Ti, kteří byli dříve s malbou hotovi, šli s panem Zajícem ke Kastlovu rybníku,
kde už na všechny čekala Alena Tintěrová a mnoho prutů a
dalšího rybářského vybavení. Po představení prutů a vysvětlení, co vše k čemu slouží, předvedla paní Tintěrová rybolovnou techniku tzv. casting – házení prutem na cíl. Několik dětí
se si to vyzkoušelo, ale chytání ryb bylo pro ně zajímavější.
Po 16. hodině všechny od hřiště odvezl autobus do Stoda, kde
si je vyzvedli rodiče.
PODĚKOVÁNÍ:
Panu Z. Zajícovi a paní A. Tintěrové za pomoc
s organizací a péči o děti
Panu J. Příhodovi a M. Ptáčkovi za zdravotnický kurz
Panu L. Opltovi za předvedení výrobního postupu a za hrací plochu na dětské hřiště
Panu P. Křížkovi za výborný oběd
Paní V. Šurkové za přístup do sálu KD
Rybářům za povolení chytání na rybníce
Panu L. Jindrovi, P. Maškovi, J. Beštovi za půjčení (výrobu) rybářských prutů
Panu J. Beštovi za nařezání dřevěných hracích „kamenů“ pro hru „dáma“
M. Beštová

BUBULES
Srdečně zveme všechny na BUBULES, který se uskuteční v sobotu 27. srpna 2016. Začátek je
plánován na 18. hodinu na fotbalovém hřišti, do strašidelného lesa se můžete vydat od 19.30 hodin.
Občerstvení pro děti je zdarma, navnadit se a získat tu správnou náladu se můžete při Ovčí pohádce.
Na závěr se můžete těšit na ohňostroj. Vstupné dobrovolné.

Pouťová zábava
TJ Družstevník Vstiš Vás zve na
POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU
dne 3. září 2016 od 20.00 hodin
do KD Vstiš.
K tanci a poslechu hraje Josef Tureček.
Vstup: 80,- Kč
Bohatá tombola.

Pozvánka na výstavu
Zdravím všechny Vstišany a Vstišanky,
už druhým rokem jsem spokojeným obyvatelem této krásné
vísky a ráda bych také nějak přispěla ke zdejšímu kulturnímu
dění. Proto bych Vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na
výstavu mých maleb a fotografií, která se bude konat 3. a 4. 9.
v kapličce na návsi. Připravím pro Vás průřez mou tvorbou,
uvidíte celou škálu témat od portrétů po makro fotografie, ale
také digitálně kreslené obrazy a ilustrace, z nichž některé byly
použity ve dvou dětských knížkách – prvním a druhém dílu
Dodíkových pohádek z lesního království. Většina mé tvorby
je silně ovlivněna fantaskními a pohádkovými vlivy, proto se
vyzbrojte dávkou fantazie a já jen mohu doufat, že se Vám
výstava bude líbit.
Alena Pechová

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
 Ilona Krčálová (60)
 Ján Rusnák (86)

Z dění v obci obrazem

Za obecním úřadem jsme vybudovali přístřešek pro
rodiče s dětmi, kteří navštěvují dětské hřiště. Pořídili jsme i zahradní nábytek, aby se bylo kam posadit.

V kulturním domě proběhlo
tradiční
mistrovství
světa
v prší…

Memoriál Ády Krause - turnaj v malé kopané

vítězné mužstvo Jakuba Bešty

Hříčka přírody…
Velká voda ve Vstiši 24. 7. 2016

Tato oprava silnice se opravdu moc nepovedla…

Memoriál chcíplého kanára…

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 9. 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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