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Ohlédnutí za rokem 2016
Vážení spoluobčané,
ohlédněme se za rokem 2016. V letošním roce jsme opravili komunikaci na horní návsi, k čerpací
stanici a směrem k Chotěšovu. Cesta byla sypaná pouze štěrkodrtí a po kanalizaci značně rozbitá.
Na tuto cestu jsme získali dotaci od Plzeňského kraje z programu PSOV, a to 300 tisíc Kč a dalších
678 tis. Kč doplácela obec. Tuto akci pro obec prováděla firma Silnice Chmelíř. Další peníze od
kraje dostali hasiči na věcné vybavení 30 tis. Kč. Pořídili jsme dva zásahové obleky a dvě zásahové
přilby. Jako poslední dotaci od kraje jsme získali na havarijní stavy, kde se žádalo na opravu části
chodníků. Jako první etapa se budou opravovat od školy po p. Hodka a od p. Špačka až po p. Davídka. Dotace činila 200 tis. Kč a 600 tis. Kč bude doplácet obec. Opravu chodníků vyhrála ve výběrovém řízení plzeňská firma DYBS. Dne 7. 11. 2016 jsme firmě DYBS předali staveniště a stavbu zahájí podle počasí. Hotovo by mělo být do konce dubna 2017.
Při bleskových povodních v červenci, kdy se zacpala povodňová strouha splavenou ornicí,
došlo k vytopení několika nemovitostí a zahrad. Po sklizni řepky se objednal bagr na vyčistění koryta strouhy. V listopadu jsme vyčistili strouhu kolem kasáren až do povodňové strouhy. Strouha
od křižovatky po p. Rubeše přijde na řadu do konce roku 2016. Vyčistili jsme koryto potoka od
poslední lávky (p. Havlíčka), až kam se bagr dostane, od náletových dřevin a jeho jiných usazenin.
V letošním roce jsme znovu zkusili udržovat zeleň zase sami. Na začátku nás dosti trápila technika,
protože se rok nepoužívala. Více hodin zaměstnanci trávili opravami než sekáním, ale myslím si, že
se to zvládlo, i když ne na jedničku. V příštím roce údržbu zeleně chceme i nadále dělat sami, tak
musíme obnovit nějakou techniku. Když jsme u zeleně a jiné práce pro obec, tak bych rád poděkoval p. Faltýnovi, p. Príhodovi, p. Beštovi, p. Míškovi, p. Ježkovi a p. Veseckému. Dále studentům
Janu Petrovickému a Matěji Hrubému. Poděkování patří p. Ladislavu Hrubému za obstarání techniky na různé akce. Další poděkování patří všem těm, kteří se podílí na akcích pro děti a i pro dospělé.
Co nás čeká v brzké době. Prořezání a nějaké pokácení na spodní návsi. Máme zažádáno o
územní souhlas na vytvoření stání na kontejnery a opravit místa kolem nich. Také jsme zažádali o
převod pozemků od státu. Jedná se o zeleň podél komunikace, kde bychom rádi vysázely nové
stromy. Velkým soustem bude cesta v novostavbách, protože nelze dosáhnout na žádný dotační
titul. Pozemky u řadových bytovek má obec již ve svém vlastnictví. Chtěli bychom tam kolem dokola vytvořit parkovací místa a omladit park. Na procházky přírodou chceme obnovit stezku kolem
rybníku a na skálu. Pokračovat budeme v opravách chodníků a výkupu pozemků pod nimi. Chybí
nám také dokončit kanalizace v chatové oblasti, to se bude řešit v závislosti na dotaci.
Jiří Duchek, místostarosta

Poděkování dětí obecnímu úřadu
Dětské hřiště za úřadem
to je naše místo.
Děláme tam bábovičky,
je tam pěkně čisto.
Zhoupneme se na houpačce,
vylezeme horu.
Ani z kolotoče
nechce se nám dolů.
Unaveni skotačením,
sedneme si pod stříšku.
V klidu pěkně posvačíme,
dobře máme v bříšku.
Jaro, léto to je prima,
na hřišti se sejdeme.

Ale v zimě to se nedá,
tak jinam jít musíme.
Ve Vstiši je tělocvična
a centrum pro volný čas.
Ve středu si zacvičíme,
s básničkou jde všechno snáz.
Odpoledne můžem si hrát
u Moniky v klubíku.
Jsou tam hračky pro náš všechny
a útulno, jak v pokojíku.
Děkujeme úřadu,
že se stará o hřiště.
A nechá nás vyřádit
v klubíku i tělocvičně.
Za děti a maminky Michaela Samcová

Pozvánka na adventní koncerty
Dovolujeme si pozvat všechny občany na již tradiční sérii adventních koncertů, které se uskuteční
ve vstišské kapli. V tomto roce, kdy slavíme 110. výročí kaple, vás bude ke koncertům pravděpodobně svolávat zvon místní kaple. Zvon zazní vždy 10 minut před začátkem. „Hasičský autobus“
bude jako v minulých letech svážet zájemce. Odjíždět bude vždy 15 minut před začátkem koncertu
z autobusové zastávky na Bayerce.
Na první adventní sobotu, tedy dne 26. listopadu 2016, plánujeme od 17 hodin jako obvykle koncert dětí ze ZUŠ J. S. Bacha z Dobřanech a potom lampionový průvod se slavnostním rozsvícením vánočního stromu před bývalou školou.
Druhý adventní týden se koncert uskuteční v neděli 4. prosince od 16 hodin a vystoupí křesťanská
skupina CHAVRUTA, která hraje a zpívá židovské písně. Vystoupili už minulý rok, a protože se
koncert líbil, pozvali jsme je podruhé. Koncert slovem provede Irena Pulicarová.
Třetí týden se sejdeme opět v sobotu 10. prosince v 17 hodin, těšit se můžeme na vystoupení začínajících umělkyň z Plzně, zazní zpěv a housle.
Sérii koncertů již tradičně zakončí nejmenší chodská dechovka SEDMIHORKA, která vystoupí
v sobotu 17. prosince od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné – bude využito na údržbu a vybavení kaple.

Pozvánka na štědrovečerní pobožnost
Vánoční bohoslužba se bude konat na Štědrý den, tedy 24. prosince od 22 hodin v kapli. Povede ji Alena
Tintěrová.

Blahopřání
Během prosince oslaví svá životní jubilea:
 Zdeněk Průcha (60)
 Manželé Faltýnovi (Diamantová svatba)

Naší nejmenší fotbalisté na turnaji ve Štěnovicích

Poklidné prožití adventního času, krásné Vánoce a co nejlepší start
do roku 2017 přejí všem občanům a přátelům Vstiše zastupitelé.
Pište Zpravodaj spolu s námi
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