VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 5

květen 2017

ZDARMA

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 04. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
466. znění a podpis kupní smlouvy s podnikem Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
na prodej pozemku p.č. 1892/65 o výměře 10 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 133,50 Kč
467. podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010954/1 Vstiš, PJ, RD p.
806/41 - kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
468. bezúplatný převod pozemkových parcel p.č. 2008/66 o výměře 111 m2 a p.č. 2008/67 o výměře 34 m2 dle GP č. 585 – 24/2017 a pozemkové parcely p.č. 200/25 o výměře 130 m2 dle GP č. 531
– 100/2016, vše v kat. území Vstiš
469. nákup pozemku p.č. 2008/18 o výměře 34 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 2380,- Kč od Václava Strejce a Růženy Strejcové, oba bytem Vstiš 131 včetně podpisu kupní smlouvy
470. nákup pozemku p.č. 2008/38 o výměře 41 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 2870,- Kč od Bohuslava
Faflíka, bytem Sousedská 845/3, Lobzy, Plzeň a Ivany Faflíkové, bytem Vstiš 192 včetně podpisu
kupní smlouvy
471. nákup pozemku p.č. 2910 o výměře 44 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 3080,- Kč od Josefa Davídka,
bytem Vstiš 126 včetně podpisu kupní smlouvy
472. nákup pozemku p.č. 2911 o výměře 33 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 2310,- Kč od Mileny Svobodové, bytem Vstiš 125 včetně podpisu kupní smlouvy
473. nákup pozemku p.č. 2912 o výměře 33 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 2310,- Kč od Anny Sedlákové,
bytem Komenského 1062/51, Bolevec, Plzeň včetně podpisu kupní smlouvy
474. znění a podpis kupní smlouvy s podnikem Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 na
prodej pozemků p.č. 702/4 o výměře 8 m2, p.č. 1890/12 o výměře 1 m2, p.č. 1892/67 o výměře 4
m2, p.č. 1892/69 o výměře 102 m2, p.č. 2056/77 o výměře 20 m2 a p.č. 2058/7 o výměře 29 m2,
vše v k.ú. Vstiš za kupní cenu 16 400,- Kč dle znaleckého posudku č. 1160-08/2017
476. pořízení „Územní studie zastavitelného plochy R10-BI, vymezené Územní plánem Vstiš“
včetně podpisu smlouvy o dílo se společností Ateliér KROK s.r.o. se sídlem Unhošťská 2021,
Kladno za cenu 90 750,- Kč vč. DPH

477. zpracování statické zprávy ke stavu lávky přes ředku Radbuzu společností STATICA Plzeň
s.r.o. se sídlem V Obilí 1180/12, Plzeň dle cenové nabídky 12 584,- Kč včetně DPH
478. uzavření a podpis smlouvy o dílo a o poskytování služeb (mapový portál GObec) se společností GPlus s.r.o. se sídlem Gen.Svobody 116, Pardubice – Rosice za cenu 800,- Kč měsíčně bez DPH
ZO zamítá:
475. prodej pozemků p.č. 702/4 o výměře 8 m2, p.č. 1890/12 o výměře 1 m2, p.č. 1892/67 o výměře 4 m2, p.č. 1892/69 o výměře 102 m2, p.č. 2056/77 o výměře 20 m2 a p.č. 2058/7 o výměře 29
m2, vše v k.ú. Vstiš za navrženou kupní cenu 9 210,- Kč dle znaleckého posudku č. 1159-07/2017
předloženou podnikem Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. pravidelný

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Sběrné místo: OBECNÍ ÚŘAD VSTIŠ (PROSTRANSTVÍ ZA VRATY)
Odvoz odpadu bude probíhat v pátek 26. 5. 2017
Odložení odpadu pouze ve středu 24.5.2017
OD 17 DO 19 HODIN
Žádáme občany, aby odpad neukládali na jiná stanoviště.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 Oleje v uzavřených nádobách (jiné hydraulické oleje, jiné motorové, převodové
a mazací oleje, ostatní oleje
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, chemikálie sestávající
z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 Nepoužitá léčiva (staré léky)
 Pneumatiky osobní (bez disků)
 Pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
 Olověné akumulátory






Baterie včetně autobaterií
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení domácího chlazení
Vyřazená elektrická a elektronická zařízení ostatní.

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci,
nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti (odpady
od právnických osob či fyzických osob oprávněných k podnikání)!!!

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 7. května 2017 pořádá Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni spolu s Mysliveckým sdružením Dobřany a místními
členy Českého svazu ochránců přírody již 10. ročník Vítání ptačího zpěvu.
Vycházka bude spojena s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva.
Kdo se chce zúčastnit, musí si trochu přivstat. Sraz je už v 6 hodin ráno u nádraží v Dobřanech nebo v 7:15 hodin u „čističky odpadních vod“ v Plzeňské
ulici. S návratem do Dobřan počítejte přibližně v 11 hodin.
Odborný průvodce pan Paisker radí vzít si s sebou pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou
náladu, dalekohled či fotoaparát jsou víc než vhodné. Délka vycházky kolem řeky Radbuzy je 3 km
a je vhodná i pro děti. Bude možno si detailně prohlédnout odchytové pomůcky i kroužkování.

Poděkování
Na začátku jara přineslo několik spoluobčanů na dětské hřiště za obecní úřad tříkolky, auta a bagry
na písek, míče a jiné hračky vhodné pro malé děti. Děti mají z hraček velkou radost.
Dovolte mi, abych za všechny děti, které si na dětské hřiště chodí hrát, poděkovala lidem,
kteří tam hračky donesli.
Má-li doma někdo tatru, bagry, kyblíky, bábovky a lopatky, a jiné hračky vhodné ven, které nejsou
rozbité nebo jinak nebezpečné a leží nevyužité někde v kůlně, může je přinést na dětské hřiště, kde
v dětských rukách opět ožijí.
Ještě jednou moc děkujeme všem dárcům a věříme, že hračky budou ještě dlouho sloužit.
Za Maminky a děti ze Vstiše, Michaela Samcová

Pozvánka – ZUŠ Open: 30. 05. 2017
1. Dobřanské náměstí – odpolední happening, vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
2. Kostel sv. Víta – výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
3. Kostel sv. Víta – koncerty učitelů a žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
4. Dobřanská fara – koncerty barokní hudby (sólisté, komorní soubory) ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
1. Odpolední happening na dobřanském náměstí 15.00 – 20.00
15.00 – dětský orchestr "Macarát"
15.30 – žáci tanečního oboru a malý lidový soubor „Vozembach“
16.00 – dětský pěvecký sbor a pěvecké oddělení
16.30 – keltská hudební skupina "Dé Domhnaigh"
17.15 – lidový soubor "Vozembach"
18.00 – žáci tanečního oboru
18.30 – živý houslový klíč
19.15 – dětský orchestr "Macarát"
Doprovodný program
15.00 – 20.00 interaktivní dílny výtvarného oboru.
Návštěvníci odpoledního happeningu na dobřanském náměstí si mohou namalovat či vyrobit své
vlastní obrázky (výrobky) pod dozorem zkušených pedagogů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.
15.00 – 20.00 „klavír pro lidi“
Návštěvníci odpoledního happeningu se mohou zaposlouchat do živých tónů klavíru v podání žáků
ZUŠ, ale také sami klavír vyzkoušet.
18.30 "Živý houslový klíč"
Zapojení publika do vytvoření tvaru houslového klíče na dobřanském náměstí. Výsledný produkt fotografie z dobřanské věže nebo létajícího dronu.
2. Výstava ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v kostele sv. Víta 15.00 – 18.30
Výstava věnovaná prezentaci výtvarného oboru a k 70. výročí založení hudební školy v Dobřanech.
3. Koncerty učitelů a žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v kostele sv. Víta 15.45 – 18.30
15.45 – improvizační dílna ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
16.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17.45 – improvizační dílna ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
18.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
4. Koncerty barokní hudby (sólisté, komorní soubory) ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
– Dobřanská fara 15.30 – 18.00
15.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
16.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
17.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Zákaz parkování na chodníku!!!
V naší obci máme nyní nové krásné chodníky, které si ovšem někteří spoluobčané pletou
s parkovištěm. Jak už ale slovo „chodník“ napovídá, slouží tento k chůzi, nikoli k parkování vozidel. A to ani zčásti. Uvědomte si, že pokud necháte své auto na chodníku, znemožníte tím průchod
lidem hůře pohyblivým nebo matkám s kočárkem, která pak vozidla na chodníku musí složitě objíždět po silnici. Může tím být ohrožena jejich bezpečnost. A navíc, stání na chodníku je zakázáno
(Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.), takže riskujete pokutu.

Fotbalové zpravodajství
V jarní části fotbalových soutěží se nejméně daří mladší přípravce, kde se děti učí fotbalovým základům a na soupeře zatím nestačí. Dostávají až moc kruté příděly, také díky tomu, že někteří mladší už doplňují starší přípravku. Těm se daří střídavě. V Lužanech vyhráli 13:1, doma porazili Chotěšov 10:6 a v Žákavé prohráli 10:1. Starší žáci dostávají také příděly přes deset gólů, ale za zmínku
stojí jeden domácí zápas s Merklínem, který byl nervy drásající. Po vyrovnaném zápase nakonec
děti zvítězily na penalty.
Áčko se potýká s velikou marodkou, což se projevilo v utkání se suverénními Blovicemi, kde jsme
prohráli 1:10! Naštěstí se vše napravilo v domácím zápase, kde jsme porazili druhé Lužany 2:0.
Kritický bude zápas v neděli v Chlumu, kam pojede hrát „vše, co má ruce a nohy“. Přesto všem
našim hráčům držíme palce. V to věří i naši skalní fandové.
J. Kraus

Blahopřání
Během května oslaví svá životní jubilea:
 Jindřiška Hřebcová (88)
 Stanislav Mádlo (60)

Rozloučení
V dubnu jsme se navždy rozloučili s paní Monikou Jindrovou.

Dění v obci obrazem

Velikonoční tradice díky dětem přetrvávají….

Stavění máje…

Sekání trávy budou i letos provádět místní občané. Děkujeme.

Hasiči štěpkovali větve
z poražených stromů.

Na chodníku se nestojí!!!

Během typicky aprílové chumelenice 26. dubna se opravovala silnice – ještě stále se jedná o opravy
terénních nerovností, které se vytvořily v důsledku budování kanalizace.

Námět k zamyšlení. Kde se
berou v potoce takové hrůzy,
když nám funguje kanalizace?

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 26. 05. 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, M. Samcová. 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

