VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová
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Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.
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Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.
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Foto: B.P.
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Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:
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Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
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M. Beštová
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Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
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Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.
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Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
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počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček
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soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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XI. ročník
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
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V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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číslo 2
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.
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Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
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byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
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Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
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kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
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Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
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cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.
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TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
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soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká
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paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.
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Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.
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Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
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ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
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Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
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počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:
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Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
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Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
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učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
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náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
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to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
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naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
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a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
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Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
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gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček
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soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.
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Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
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Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
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republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.
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Foto: B.P.
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Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček
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Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
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Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
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UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
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krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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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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Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.
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2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.
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7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.
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Foto: B.P.
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Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.
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ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
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gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:
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Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
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pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
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Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
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Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
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poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
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Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
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učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 2017. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz
nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
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číslo 2
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
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Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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pozveme bývalé členy.
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
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Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2
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ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
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gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:
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Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
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V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
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soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…
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republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
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číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
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Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
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Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová

Start na II. stupni ZŠ v Dobřanech.
Koledníci ve Vstiši…

Obec Vstiš pořádá zájezd
do Prahy na muzikál Čas růží
(z písní Karla Gotta)
10. června 2017 od 15.00 hodin
(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.

Foto: J. K.

Biatlon
Dobrý den,
takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 20. 02. 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.
Pokud píšete příspěvky ručně, pište prosím čitelně (nejlépe hůlkovým písmem). Když se nám nepodaří příspěvek přečíst, nemůžeme jej uveřejnit.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
Foto: J. Príhoda, B. Procáková, V. Kapounová, Lukáš Jindra, Jan Kraus, Miloslava Beštová. Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany,
tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí

VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 2

únor 2017

ZDARMA

Pár slov úvodem:
Proč se únor jmenuje únor a má jenom 28 dnů?
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28 dní, v přestupném roce má 29
dní. Několikrát v historii měl únor i 30 dní. V roce 1929 totiž Sovětský svaz zavedl revoluční kalendář, v kterém každý měsíc měl 30 dní a zbývajících 5 nebo 6 dní byly svátky bez příslušnosti
k určitému měsíci. V letech 1930 a 1931 proto měli 30. únor, ale roku 1932 měsíce získaly původní
počty dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují
ledové kry na řekách (únor = nořiti se).
V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý
počet dnů, a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na
gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně římského (respektive latinského) názvu Februarius obsahuje většina evropských jazyků.
Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako loňský červen.
K únoru se váže celá řada pranostik:











Únor bílý — pole sílí.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když záhy taje, dlouho neroztaje.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led — v létě nanesou včely med.
Teplý únor — studené jaro, teplé léto.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
V únoru prudký severníček — hojné úrody bývá poslíček

Uvidíme, nakolik se naši předkové se svými pranostikami trefili do února 2017.

Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 01. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
439. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
437. podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na realizaci nového chodníku na Bayerku
ZO ukládá:
436. zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 27. 1. 2017 – finanční výbor
438. zaslání reklamace (propadlé povrchy komunikací po výstavbě splaškové kanalizace) datovou
schránkou společnosti BP Stavby CZ jako zhotoviteli díla

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 jsem měla možnost zúčastnit se jako doprovod koledníků Tříkrálové sbírky ve Vstiši. V obci koledovaly tři skupinky. Jedna chodila kolem Bayerky v doprovodu p. Knorové a dvě, složené z žáků
2. B ZŠ Dobřany, koledovaly ve zbylé části Vstiše. Jednu skupinu doprovázela třídní učitelka p. Ratajová a druhou já. Díky skvělému nápadu
paní učitelky mohly děti koledovat pro dobrou věc i v takové zimě, jaká
byla tuto sobotu. Jedna skupinka dětí vždy koledovala a druhá se mohla
občerstvovat a ohřívat u paní starostky.
Nevěřila bych, s jakým nasazením a výdrží budou holky koledovat a u
každého domu poctivě odzpívají, co mají naučeno a nikoho neošidí.
Pokaždé s radostí napsaly zmrzlou rukou schovanou v teplých rukavicích
na dveře zkratku tří králů.
Chtěla bych moc poděkovat občanům za sladkosti, kterými malé koledníky štědře odměnili a také
za finanční příspěvek do kasičky. Byla jsem velice mile překvapena, jak jsou občané Vstiše štědří.
Mnohdy bylo vidět, že neoplývají penězi, přesto podarovali nemalými částkami. Samozřejmě někdy
se vrátka domu koledníkům neotevřela, ale jim to nevadilo. Utkvěla mi v hlavě věta jedné
z kolednic: „Nevadí, že nám neotevřeli, my půjdeme dál, protože je to přeci pro dobrou věc.“ Ač
poměrně malé, uvědomovaly si holky důležitost svého koledování.
Celá akce skončila něco málo před druhou hodinou odpolední. Holky vydržely a „neremcaly“, za
což jim patří můj dík. A také dík všem, kteří nám otevřeli a přispěli.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat paní starostce a paní učitelce za skvělou organizaci a zajištění celé akce.
Veronika Vesecká

Tříkrálová sbírka podruhé
Již po šestnácté organizovala dobřanská Římskokatolická farnost s Městem Dobřany a základní
školou Tříkrálovou sbírku. Když se začínalo v roce 2002, výtěžek sbírky byl necelých 20 tisíc korun. Letos se sešlo celkem třináct skupin a od lidí vybraly 101.023,- Kč. Loni poprvé dorazila do
naší obce jedna skupina. Králové byli malí a Vstiš dlouhá, takže nestihli obejít všechny domy.
Letos naši obec navštívily tři skupiny Tří králů. Pod vedením paní Martiny Knorové a Ireny Smolové chodili Anežka Knorová, Matouš Smola a Pavel Švamberk. Na druhou skupinu dohlížela paní
učitelka Alena Ratajová – Martin Chodl, Ema Boučková a Anna Ratajová a s třetí skupinou chodila
paní Veronika Vesecká - Tereza Vesecká, Ada Čechurová a Johana Kabátová. V naší obci bylo
celkem vybráno 14 663,- Kč. DĚKUJEME!!!
M. Beštová
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(odjezd autobusu bude upřesněn koncem května).
Lístky za 750,- Kč (10. – 16. řada uprostřed – divadlo Karlín)
lze již teď možno zakoupit u p. Košanové na OÚ.
Dopravu hradí obec.

Fotbalové zpravodajství
TJ Družstevník Vstiš přeje všem našim spoluobčanům a fanouškům vše nejlepší do nového roku
2017.
V tomto roce nás čeká 60. výročí založení klubu. Oslavy plánujeme na polovinu července. Chtěli
bychom uspořádat turnaj v malé kopané a taneční zábavu na hřišti. Vše včas oznámíme a určitě
pozveme bývalé členy.
Na konci roku jsme provedli údržbu hrací plochy zapískováním. Děkujeme panu Hrubému a Hamrlemu.
Naše mládež trénuje ve školních tělocvičnách v Dobřanech prakticky od ukončení podzimní části
soutěže. Dále se děti zúčastňují celozimního turnaje ve štěnovické hale, a to ve třech kategoriích.
Mladší přípravka si vede nejlépe, a jsou štikou turnaje. Poslední turnaj jen se smůlou děti nevyhrály
a skončily třetí. Starší přípravka je na tom o trochu hůře a starším žákům se bohužel moc nedaří.
Obsazují poslední příčky, ale bohužel kvůli nízké účasti těch starších, které tak doplňují ti stateční

mladší. Nyní všechny čeká poslední turnaj o konečné umístění. Našimi hlavními sponzory jsou:
paní Lišková (účetnictví) a pan Lainka (V-Farma). Děkujeme.
Áčko po podzimu skončilo na třetím místě. Kluci trénují jednou týdně v hale, kterou si sami platí.
V zimě sehrají několik přátelských utkání a doufáme, že na jaře udrží čelní pozice v soutěži. Nebude to lehké z důvodu úzkého hráčského kádru. Špatně se shání posily a mladí hned nedorostou.
V únoru Áčko pojede na soustředění do Nýrska a také se bude konat výroční schůze a 4. března
maškarní masopustní průvod. Soutěž začíná v dubnu. Už se všichni těšíme a přejeme si hodně úspěchů.
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takhle jsme reprezentovali naši ves 18. 12. 2016 na biatlonovém SP v Novém Městě na Moravě.
Někteří spoluobčané to věděli a koukali na vyvěšenou vlajku v televizi.
Hezký den.
Veronika Kapounová

PŘIJĎTE SE PROTÁHNOUT A
POZNAT NOVÉ KAMARÁDY !!!!
Zveme všechny malé i větší děti k nám do Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned vedle obecního
úřadu, dnešní Centrum volného času.
Děti předškolkového věku si chodí hrát/cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. Malí cvičenci
si zacvičí formou her a tanečků, protáhnou tělíčka a poznají nové kamarády.
Děti školkového věku pak mají cvičení pravidelně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném místě.
Jejich cvičení je více zaměřeno na koordinaci těla, zdravý vývoj držení těla, hry s míčem, využití
náčiní.
Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč. Výhodou je, že se platí každá absolvovaná hodina, nikoliv formou
kurzovného, kdy v případě nemoci vám propadají peníze za zmeškané hodiny. Zaplatíte tak pouze
to, co si odcvičíte. Děti se protáhnou, pohrají si, stráví příjemnou hodinku ve společnosti vrstevníků, s kterými později budou chodit do školky či školy.
Po celou dobu cvičení dělá dítěti záchranu jeho doprovod/rodič.
Co s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, svačinku, vhodné pohodlné oblečení a hlavně
dobrou náladu!
Přijďte si pohrát a poznat nové kamarády nejen ze Vstiše, ale také z okolních obcí. Vždyť, co je
krásnějšího, než pohyb!
V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel. 736 760 526 nebo na Facebooku skupina
Maminky a děti ze Vstiše. Můžete se na mne také obrátit formou mailu na adresu: lenzvesna@email.cz. Veronika Vesecká

UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME!!!!

Blahopřání
Během února oslaví svá životní jubilea:
 Anna Rusnáková (81)
 Marta Havlíčková (75)
 Marta Príhodová (70)

Poplatky za komunální odpad pro rok 2017
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích
žijí mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, jež nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce
Splatnost poplatku je do 31.3.2017 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2017 a 30.6.2017.
Platnost známek z roku 2016 je do 28.2.2017.
Poplatky ze psů pro rok 2017
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč.
Splatnost poplatku je do 31.3.2017.
Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 1. 2. 2017 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná
v pátek 17. února od 20 hodin v KD Vstiš.
K poslechu a tanci hraje plzeňská Sekvence.
Bohatá tombola, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek bude po obci probíhat 04. 02. 2017.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dění v obci obrazem
31. prosince vyjeli na vyjížďku majitelé „fichtlů“ i jiných motocyklů.

Foto: L.J.

7. ledna místní hasiči porazili několik suchých stromů na spodní návsi.

Foto: M.B.

Foto: B.P.

Foto: B.P.

Foto: J.P.
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