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Pár slov úvodem
Jaro je synonymem pro mládí. Nejen proto bych chtěla dnešní úvodník věnovat naší mládeži.
V době, kdy jsme měnili autobusové zastávky, jsem si uvědomila, že naše omladina není vůči obci
problémová. V jiných obcích se starostové hned obávali, jak zabezpečí čistotu stěn nových zastávek. Mně v tu chvíli vůbec nenapadlo, že by takový problém v obci nastal. Sice si pamatuji, že pár
kluků jednou bílil zastávky, ale od té doby žádný takový problém nenastal. A věřím, že ani nenastane. I když nemají všichni mladí ve školách výborný prospěch, srdíčko mají dobré a určitě svou obec
mají rádi. Jen jedna věc mě trápí.
Osobně vím o dvou místech mimo obec (dub za obcí směrem na
Chotěšov a betonová lávka přes
potok poblíž řeky mezi loukami),
kde se občas schází. Bohužel na
těchto místech zůstávají po našich
dospívajících odpadky. Pokud po
přečtení tohoto článku nepořádky
zmizí, nepřestanu si jich i nadále
vážit. Vážím si všech mladých,
kteří naši obec reprezentují ve
fotbale i jiných sportech, muzikantů a zpěváků ve vystoupeních
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, všech
kteří pilně studují či se po vyučení
zapojili s chutí do pracovního
procesu. Vážím si všech, kteří
upřímně s milým úsměvem vždy
pozdraví.
Milí mladí, jací jste, taková bude naše obec. Zůstaňte dobří!
Krásné a úspěšné jaro vám!
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 02. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
442. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017
443. rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019
444. obecně závaznou vyhlášku obce Vstiš č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
445. pořízení územní studie dle platného ÚP Vstiš - území R10 BI ve variantě vzdušného vedení elektrické energie
ZO ukládá:
440. pozvání p. Křena z Povodí Vltavy, s.p., ohledně informací ke smlouvě o právu provést stavbu
„DVT Kastelský rybník – zvýšení bezpečnosti vodního díla při převádění povodně a zvýšení retenční
schopnosti nádrže“ – p. Duchek
441. pozvání p. Křena z Povodí Vltavy, s.p., k projednání bližších podmínek prodeje pozemků u Kastelského rybníka a Nového Vstišského rybníka – p. Duchek
446. požádat Obecní úřad Vstiš o povolení kácení o pokácení 1 ks lípy o obvodu kmene 270 cm, 2 ks
lípy o obvodu kmene 210 cm a 1 ks lípy o obvodu kmene 200 cm na pozemku p.č. 791/1 a 1 ks lípy o
obvodu kmene 180 cm na pozemku p.č. 2008/30, vše měřeno ve výšce 130 cm z důvodu realizace akce
„Oprava chodníků v obci Vstiš“

Hasiči informují
První únorovou sobotu se konal výcvik hasičů se zaměřením na záchranu osob na prolomeném ledu. Výcvik řídil p. Milan Dvořák a účastnily se jednotky Vstiš a Dobřany. V průběhu následujícího
týdne sem zamířily cvičit všechny směny ze stanice HZS Přeštice.

J. Duchek

Malé fotbalové zpravodajství
Velice nás trápí starý nešvar, kdy mladíci, kteří nemají co na práci, chodí na hřiště, pálí lavičku u
kabin, rozhazují sirky a cigarety, na tribuně se snaží rozdělávat oheň a pijí alkoholické nápoje. Je
zajímavé, že se nebojí, že je někdo uvidí. Je to poškozování cizího majetku, a tudíž je to trestné!
Lépe se ale píše o sportu. Naše Áčko sehrálo první přátelské utkání s Radkovicemi, hrálo se v Plzni,
na umělé trávě a zvítězili jsme 6:0. Za týden hned po soustředění porazili Plzeň – Letnou 4:1. Soustředění v Nýrsku proběhlo dle plánu a splnilo svůj účel. Tímto bych chtěl poděkovat za perfektní
kuchařský servis Jirkovi Duchkovi mladšímu.
V sobotu 4. března se zúčastníme maškarního průvodu, v neděli 5. března od 13:30 se koná výroční
schůze vstišské kopané v salonku kulturního domu. Určitě se budou řešit přípravy na šedesáté výročí, které chceme oslavit v létě v našem sportovním areálu.
První mistrovské utkání se hraje 19. března v Losiné. Na jaře bude na našem hřišti hrát mistrovská
utkání dobřanské Áčko po našich zápasech.
Přípravky sehrají turnaje v sobotu a v neděli 4. a 5. března o umístění v halovém turnaji. U dětí je
skvělé, že u nich daří bez problémů vybrat členské příspěvky, i když dojíždí hrát a trénovat do Vstiše. Mistrovská utkání dětí začínají v dubnu.
Všem přejeme na jaře hodně radosti z kopané a hodně sportovních úspěchů.
Jan Kraus
Na soustředění jsme potkali velkého bojovníka. Bylo nám ctí se s tebou vyfotit. Držíme ti
palce Mariáne.

…na utkání s Letnou…

Pozvánky
TJ. Družstevník Vstiš vás zve na Vstišský Masopust dne 4. března 2017. Prodej zabíjačkových
pochutin (jaternice, jelita, tmavá a světlá tlačenka, masová tlačenka, huspenina, bůčková roláda,
kořeněné boky, anglická slanina, uzený ocásek, uzená žebra, selské škvarky, škvařené sádlo, vepřové maso ve vlastní šťávě, klobásy, čabaják, různé párky, zabijačková polévka, držťková polévka)
bude zahájen v 9:00 hodin před KD Vstiš. V 10:00 hodin si masky vyžádají povolení starostky ke
vstupu do obce, v 10:15 začátek průvodu.

Obec Vstiš
vás srdečně zve na tradiční
PROMÍTÁNÍ VIDEOKRONIKY
VSTIŠ 2016
Dne 18. března 2017 od 18.00 hodin
v sále KD.

Vstupné dobrovolné

Blahopřání
Během března oslaví své životní jubileum:
 Věra Eretová (60)

Důležitá upozornění na závěr!!!
Od 5. 3. 2017 dochází ke změnám v jízdních řádech. Informace naleznete na obecní vývěsce nebo
u paní Košanové na OÚ.

Mikroregion Radbuza podruhé pořádá příměstský putovní tábor pro děti od ukončené první třídy do 14 let. Uskuteční se ve dvou turnusech (červencový turnus: 10. 7. - 14. 7. 2017, srpnový turnus: 7. – 11. 8. 2017) Bližší informace a přihláška na stránkách Mikroregionu.
Připomínáme, že od 1. března již nebudou vyváženy popelnice, které nejsou opatřené známkou na
rok 2017.

Dění v obci obrazem

Na dobřanském Rybářském plese vystoupila taneční skupina K&F dance Dobřany pod vedením
Karolíny Fišerové.

Foto: M. Kydlíčková

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 24. 03. 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.
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