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PF 2017
Vánoce máme za sebou a před námi jsou Silvestrovské oslavy, které nás postupně přenesou do roku
2017. Něco končí, něco začíná. Nikdo nevíme, co nám příští rok přinese, ale takový už je život.
Hodně z nás má v tuto dobu tendence bilancovat věci minulé, jiní zase spíš hledí do budoucnosti.
Ale ať už je to tak nebo tak, všichni se připravujeme na další rok, tentokrát se sedmičkou na konci.
A sedmička je přece považována za šťastné číslo. Tak snad to vyjde.
Příchod nového roku je vždycky očekáván s mírným napětím a v každé zemi mají na Nový rok trochu odlišné zvyky, které mají tento svátek zpříjemnit, a hlavně přinést hodně štěstí v nadcházejícím
roce. Celoevropskou klasikou jsou samozřejmě ohňostroje, prskavky a otevírání šampaňského. Co
originálního ale dělají v různých zemích? V Itálii panuje pověra, že by se měl člověk před vstupem
do nového roku zbavit všeho starého a přebytečného, aby na jeho místo mohly přijít nové věci. Proto je zvykem během novoroční noci vyhazovat staré věci z oken a Italové s vášní sobě vlastní tento
zvyk dodržují, okny létají žehličky, staré židle i oblečení. Ve Švédsku je Nový rok svátkem světla a
po celou noc nezhasínají světla v domovech ani na ulicích. Zvyk posílat novoroční přání vznikl
v Anglii. Právě tady byla první „PFka“ vytištěna v roce 1843. Když hodiny odbíjí, půlnoc mají Angličané ve zvyku otevírat zadní dveře domu, aby mohl odejít starý rok a s posledním úderem dvanácté zase otevírají dveře přední, aby dovnitř vpustili rok nový. Hezký zvyk mají ve Francii, na
Nový rok se zde peče speciální koláč, do kterého se zapéká jedna fazole. Kdo tuto fazoli ve svém
kousku dostane, stává se „králem večera“ a všichni ho musí během novoroční noci poslouchat. V
Řecku nosí novoroční návštěva s sebou kámen a nechá jej hostiteli u prahu, aby bylo jeho bohatství
v novém roce stejně těžké, jako přinesený kámen. Jak správně hádáte, čím těžší kámen, tím lépe.
Zajímavý zvyk mají v Bulharsku. Ve chvíli, kdy se rodina a přátelé setkají u slavnostního novoročního stolu, se na tři minuty zhasíná světlo ve všech domácnostech. Této krátké chvilce se říká minuty polibků, jejichž tajemství navždy uchová tma.
A protože v Čechách bývá zvykem slavit příchod nového roku zejména alkoholem, nezbývá než si
popřát, abychom to letos moc nepřehnali a přivítali rok 2017 s čistou hlavou a svěží myslí.

Všechno dobré do roku 2017 a hodně štěstí přejí zastupitelé

Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 12. 2016
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
343. nákup pozemku p.č. 2008/21 o výměře 35 m2 za cenu 2450,- Kč od Karla Křena, bytem Hodonínská 1242/11, Praha – Michle včetně podpisu kupní smlouvy
344. rozpočtové provizorium pro rok 2017
345. rozpočtové opatření č. 6/2016
346. Plán finančních kontrol na rok 2017
347. a) zapracování částky 2 mil. Kč do rozpočtu obce roku 2017 na realizaci akcí „Čistá Radbuza
II, Vstiš – kanalizace“ a „Vstiš – vodovod v souběhu kanalizace, Čistá Radbuza II“ a realizaci za
podmínky obdržení finančních prostředků z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury
2017
ZO ukládá:
348. b) pozvání ing. Uhlíka z RRA PK na pracovní jednání dne 2.1.2017

Oznámení obecního úřadu – kalendáře 2017
Obec Vstiš připravila pro své občany malý novoroční dárek. Pro všechny domácnosti je k dispozici
jako drobná pozornost obecní kalendář na rok 2017. Senioři jej již dostali od zastupitelů, kteří jim
byli jako každoročně popřát do nového roku. Ostatní si budou moci kalendář vyzvednout při placení
známek na odvoz odpadu.

Oznámení obecního úřadu – poplatky v roce 2017
Poplatek za psa zůstává v roce 2017 stejný, to je 100,- Kč za psa a 120,- Kč za každého dalšího.
Poplatek za odpad se rovněž nezměnil, zaplatíte 700,- Kč na osobu.
Poplatky se budou vybírat na obecním úřadu od 1. února 2017 každé pondělí a středu od 8 do 14 a
od 17 do 19 hodin.

Akce plánované v KD Vstiš
21. 01. 2017
10. 02. 2017
17. 02. 2017
25. 02. 2017

Myslivecký bál – dobřanští myslivci
Rybářský bál – dobřanští rybáři
Hasičský bál – vstišští hasiči
Hasičský bál – chlumčanští hasiči

Tříkrálová sbírka 2017
Letos již po šestnácté organizuje dobřanská Římskokatolická farnost ve spolupráci s Městem Dobřany a Základní školou v Dobřanech Tříkrálovou sbírku. Také v letošním roce chtějí pomoci mladým i dospělým klientům s diagnostikovaným autismem a mentálním postižením z merklínského domova Radost Diakonie ČCE a seniorům
s diagnostikovanou poruchou paměti (Alzheimerovou chorobou, demencí)
v Domově sv. Aloise Městské Charity Plzeň. Letos přijedou do Vstiše 7. ledna
dvě skupiny Tří králů za doprovodu paní učitelky Aleny Ratajové a paní Martiny Knorové. Prosíme proto o jejich vlídné přijetí.

Malá prosincová bilance
V měsíci prosinci došlo v obci k několika prospěšným akcím:
 Byla dokončena úprava na Novém vstišském rybníku – zkapacitnění odpadního koryta pod bezpečnostním přelivem a
společně s tím nám Povodí Vltavy opravilo i polní cestu k
Novému rybníku. Děkujeme.
 Nechali jsme upravit břehy části Dnešického potoka na
návsi od lávky proti č. p. 5 směrem k řece a vyčistit příkopy
kolem povodňové strouhy. Akce stála 131.075,- Kč
 Pan Jiří Duchek společně s Petrem Schmidem upravili rozmístění světel na mnohých temných místech obce. Patří jim
proto velké poděkování.
 Vydařily se všechny adventní koncerty, k jejichž účasti letos
nově mohly opět svolávat znovu zprovozněné zvony. Na
sbírkách se vybralo celkem 4.410,- Kč, které budou použity
na zvelebení kaple.

Potok před úpravou

a po…

Informace z MAS Radbuza
Logo MAS Radbuza je tvořeno siluetami tří držících se postav, které symbolizují partnerství mezi
veřejným sektorem, podnikateli a neziskovými organizacemi. Jelikož je žádoucí, aby veškeré propagační materiály vznikající v rámci realizace SCLLD měly pokud možno jednotnou a srozumitelnou formu, vznikl koncept tří postav, které symbolizují daný sektor. Žadatelé z území tak na první
pohled budou vždy vědět, kterého sektoru se dané informace týkají, neboť propagační a informační
materiály budou doprovázeny danou postavičkou. S těmito postavami vydala MAS Radbuza první
propagační materiály, které jsou i v elektronické verzi dostupné na webu MAS. V tištěné podobě
jsou k dispozici na obecním úřadě. Jedná se o pomoc s dotacemi pro firmy a podnikatele a pro veřejný sektor.

Adventní koncert a rozsvícení stromečku
Je již tradicí, že v sobotu večer před první adventní nedělí se ve Vstiši koná adventní koncert
spojený s rozsvícením vánočního stromu. Ani
tento rok tomu nebylo jinak. Před pátou hodinou
večerní se občané Vstiše (a nejen oni) scházejí na
návsi u kostelíka. Nově se rozezněl i zvon ve
věžičce kostelíka, který dlouhá léta mlčel, a zval
všechny na první adventní koncert.
Na koncertě vystoupili žáci Základní umělecké
školy J. S. Bacha z Dobřan a velkou část z nich
tvořily právě vstišské děti. Z kytar, houslí, fléten,
akordeonů i hrdel byly slyšet koledy, lidové písně nebo úryvky ze skladeb známých skladatelů.
Po skončení koncertu se vypravil lampiónový průvod směrem
k bývalé škole, kde stál ozdobený stromeček a čekal na rozsvícení. Ulicí se ozývalo odpočítávání. Deset, devět, …., dva, jedna. Svítí! Dětem se rozzářily oči
a tajil dech. Než se všichni rozešli do svých domovů, zanotovali
si ještě několik známých koled.
A advent může začít.
Poděkování za příjemně strávený sobotní podvečer patří nejen dětem účinkujícím v kostelíku, ale i místnímu sboru dobrovolných
hasičů a obecnímu úřadu, kteří jako každý rok tuto akci připravují.
Krásný nový rok přejí Samcovi

Mikulášská
V sobotu odpoledne 10.12.2016 navštívil vstišské kulturní zařízení svatý Mikuláš a nezapomněl s
sebou přivést i čerty a anděla. V sále už na ně čekaly děti, které byly převlečeny za malé andílky a
čertíky.
Ze začátku se Mikuláš s čertem trochu dohadovali, protože Mikuláš chtěl dětem nadělovat jen dobroty a čert zase uhlí. Spor nakonec rozsoudil anděl, který jim řekl, ať si spolu zahrají třeba hokej a
kdo vyhraje, ten rozhodne. Napínavé hokejové utkání skončilo nerozhodně 6:6. Co teď? Mikuláš
chtěl nadělovat dobroty a čert uhlí, ale andělé jsou chytří, a tak jim navrhl, aby nadělovali dobroty i
uhlí. A poté, co děti zazpívaly Mikulášovi, čertům a andělovi pěknou písničku, dostaly pytlík plný
dobrot.
A protože Mikuláš i čerti rádi soutěží a tančí, připravili pro děti odpoledne plné her a tance. Čerti
povozili děti na sáňkách a děti jim na oplátku pomohly navozit uhlí pod čertovské kotle. Hrál se
hokej, tancovalo se s balónky i bez balónků. Mikuláš roztančil celý sál při písničce Jede jede mašinka a každou chvíli rozdával bonbóny, lízátka nebo žvýkačky, protože šikovné děti si odměny
zaslouží.
Venku se stmívalo a dětí ubývalo. Úderem šesté hodiny večerní se čerti propadli zpět do pekla, Mikuláš odkráčel mezi svaté a anděl roztáhl svá křídla a odletěl na obláček vysoko v oblacích.
Prožili jsme s nimi příjemné odpoledne. Děkujeme a příští rok se ve Vstiši zastavte zase, je tu
spousta dětí, které si s vámi rády zaskotačí.
Děkujeme organizátorům (obci Vstiš, DJ Šelmovi, paní Šurkové a všem, kteří pomohli) za příjemně
prožité sobotní odpoledne.
Andělsky krásné Vánoce a v novém roce z pekla štěstí přejí
Samcovi.

Druhé pololetí roku 2016 mezi horníky
V druhé polovině roku 2016 se v našem okolí událo velké množství hornických oslav, na které
Hornicko historický spolek Západočeských uhelných dolů pořádal zájezdy a účastnil se jich. Vyvrcholením bylo pořádání již druhého Dne horníků ve Zbůchu počátkem září.
Krátce po květnové členské schůzi
se v Příbrami u příležitosti 800 let
města konalo „20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků“. Slavnosti probíhaly mezi 10. a 12.
červnem 2016. První den bylo
možné navštívit hornické expozice
a městem prošel večerní osvětlený
průvod. 11. června dorazil i autobus se zástupci našeho spolku a
dalšími zájemci o hornictví. Hlavním bodem v programu byl průvod městem, který začínal na Svaté Hoře. Před polednem dorazily

všechny spolky v průvodu čítajícím více než 100 hornických spolků z Čech i zahraničí na náměstí
TGM, kde pokračoval bohatý kulturní program. Dále bylo možné ve městě navštívit i hornické muzeum a další montánní památky.
19. – 21. srpna 2016 probíhaly v krušnohorském Jáchymově slavnosti k výročí 500 let založení
města. Za HHS ZUD na oslavu vyrazili Antonín a Marie Cuberovi. Městem prošel také průvod krojovaných horníků z celé republiky i ze zahraničí a program opět doplnil bohatý kulturní program.
3. září 2016 uspořádal náš hornický spolek 2. Den horníků ve Zbůchu. V dopoledních hodinách
jsme položili věnec na hřbitově v Chotěšově u hrobu horníků, kteří zemřeli při důlním neštěstí na
dole Austria I v Týnci. Následoval průvod obcí Zbůch, který byl zahájen na obecní návsi. Letošního
průvodu se zúčastnili také kolegové z hornického spolku Prokop z Příbrami, z hornického spolku ze
Sokolova a z hornického spolku z Kladna. Průvod končil v areálu ZUD a.s., kde bylo připraveno
pro návštěvníky občerstvení, expozice o historii hornictví na Plzeňsku a v neposlední řadě i suvenýry našeho spolku (trička, nášivky a kšiltovky). Dále zahrála hudba k tanci i poslechu a nechyběl
výstup na blízký odval s možností rozhledu po okolí. Při organizaci průvodu velmi pomohl Sbor
dobrovolných hasičů ze Zbůchu.
Následující sobotu 10. září 2016 se konal Den horníků v Sokolově, kam náš spolek také vyrazil.
Autobusovou dopravu zajišťoval náš člen p. Jaroslav Bláha a do Sokolova vyrazila jedna
z nejpočetnějších delegací z naší republiky. Všichni měli naše spolková trička a v průvodu městem
nás velmi dobře reprezentovali. 18. září 2016 organizovalo slovenské město Pezinok vinobraní a i
zde se v průvodu městem představili naši zástupci.
Během léta založil p. Antonín Cubera Facebookové stránky našeho spolku, kam je možné se přihlásit a být informován o činnosti spolku. Na dalších řádcích bychom Vám představili naše plány na
zbytek roku a rok následující. 8. prosince 2016 bude přednášet Ing. Jakub Bacík na 107. hornickém
semináři v Národním technickém muzeu o historii těžby černého uhlí na Plzeňsku a také o HHS
ZUD.
11. února 2017 budeme organizovat již druhou Hornickou zábavu, na kterou jste všichni srdečně
zváni. Zábava proběhne v Národním domě v Chotěšově od 20:00, k tanci a poslechu bude hrát Holýšovská trojka. Připraven je pestrý program a pro zájemce je zajištěna autobusová doprava.
24. dubna 2017 uplyne 80 let od důlní katastrofy na dole Ferdinand v Chomli. Město Radnice a
obce Chomle a Vejvanov k této příležitosti uspořádají vzpomínkovou akci s doprovodným programem. Přesný termín bude ještě upřesněn.
16. – 18. června 2017 se bude konat v severočeském Chomutově již 21. setkání hornických měst a
obcí. Náš spolek plánuje opět výlet na tuto celorepublikovou slavnost.
Také se připravují nové knihy, kde bude možné dočíst se i o hornictví v našem regionu. Začátkem
roku 2017 vydá obec Líně publikaci s kapitolou o hornictví k výročí 900 let obce. 12. prosince 2016
proběhne na radnici ve Stodě od 16:00 křest knihy „Stodsko a Nýřansko na starých pohlednicích“.
Obdobná publikace o Dobřansku na starých pohlednicích vyjde začátkem roku 2017. Na pultech
knihkupectví by se v novém roce mělo objevit i druhé vydání knihy Krajina nad pokladem od Jana
Drnka.
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

Vzpomínka
Bylo pondělí 21. ledna 1957. Všude ležel sníh. Z blízkého vojenského letiště Líně startuje před jednou hodinou cvičný dvoumístný MIG 15. Dětem 5. třídy základní školy ve Vstiši v poledne skončilo vyučování. Děti se domluvily, že po škole půjdou sáňkovat na hráz Kastlova rybníka. Jediný Janík Bódiš (narozen 14. ledna 1945) nebydlel přímo v obci, ale v mlýnu Na Záluhu (dnes zkomoleně
nazýván Wachtlův mlýn). Utíká tedy domů pro sáňky.
Chvíli po startu MIGu nad lesem Dubovec vysadil motor. Řídící pilot stočil let klesajícího stroje do
směru na vstišské louky ve snaze vyhnout se obydlím a frekventovaným komunikacím. To bylo
jediné, co mohl v dané chvíli udělat.
Klesající stíhačka ještě přeletěla louky. O metrovou mez
mezi loukami a polem urazila pod křídly podvěšené palivové
nádrže.
Palivo
z uražených nádrží se vzňalo
a následný silný výbuch byl
slyšitelný daleko do okolí.
Trup smýkajícího se stroje
zanechává za sebou hlubokou brázdu a zastavuje se asi
250 m za cestou. První lidé
v obci, kteří přiběhli k letadlu, uviděli vylézat z letadla dva potlučené a zakrvácené piloty. Až po
chvíli jeden z nich ze sebe vysoukal: „My jsme toho chlapce viděli, jak k nám běží, ale nemohli
jsme nic dělat“.
Teprve potom si lidé všimli, že na pravém křídle je zakrvácená prohlubeň. Pár metrů od cesty našli
v poli lidé dva kusy dětského těla.
Za chvíli přijíždí vojáci z letiště, letadlo
zakrývají plachtou a střeží ho nepřetržitě do
druhého dne, kdy rozbitý stroj odváží.
V místě tragédie je umístěn malý pomníček.
Až půjdete nebo pojedete okolo, tak mnozí
z Vás už budou vědět jeho historii.
(Při zpracování článku jsem využil informace z knihy Oldřicha Rejlka ml. „Vstiš od
minulosti do současnosti“ a vzpomínek p.
Jozefa Príhody a Josefa Bešty.)
Z. Zajíc

Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš
přeje všem občanům hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2017.

Blahopřání
Během ledna oslaví svá životní jubilea:






Anna Oswaldová (82)
Jarmila Hřebcová (60)
Věra Kunclová (81)
Marcela Špačková (75)
Marie Dvořáková (82)

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2016 už uplynulo páté výročí, co nás navždy opustil
náš milovaný druh, bratr, strýc a kamarád pan František Traugott.
Stále vzpomíná s láskou rodina, přátelé a kamarádi.

Dění v obci obrazem

Úpravy osvětlení.

Čištění strouhy.

Úprava břehů potoka

Mikulášská

Adventní koncerty

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 01. 2017. 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.
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