VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 4

duben 2017

ZDARMA

Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 03. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
460. podrobný rozpis rozpočtu – výdajových položek na rok 2017
ZO schvaluje:
459. podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce
2017 mezi Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 24 300,- Kč
461. rozpočtové opatření č. 1/2017
462. poskytnutí příspěvku na celoroční sportovní činnost ve výši 20 000,- Kč, na oslavy 60 let založení ve výši
15 000,- Kč a na provedení vrtané studny ve výši 40 000,- Kč spolku TJ Družstevník Vstiš včetně podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ZO ukládá:
441. zveřejnit záměr obce prodeje pozemku p.č. 1892/65 o výměře 10 m2 na úřední desce
463. zveřejnit záměr obce prodeje 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 v k.ú.
Vstiš na úřední desce
465. zaslání odpovědi manželům Fraňkovým ohledně odvolání týkajícího se betonového oplocení
ZO zamítá:
464. poskytnutí finančního daru Stodské nemocnici, a.s.

Dopis občana
Vážené zastupitelstvo,
jsem rád, že se naše obec dočkala nových chodníků a parkoviště u OÚ. Nejsem ale rád, že podle
nového jízdního řádu ujíždí autobus školákům po šesti hodinách vyučování doslova před nosem.
Jedná se o pět minut a čekání se prodlouží o více než hodinu. Navíc, pokud věřím dětem, tak minulý čtvrtek a pátek autobus ani nepřijel. Pamatuji ještě z mého působení v zastupitelstvu, že dopravce

vždy informuje obec předem o změně. Byla možnost jednat, i když to bylo obtížné. Jako příklad
uvedu obec Lhota, která prosadila zajíždění autobusu ke škole. Nevím, jestli to šlo změnit, ale
vzpomeňte si, až zaparkujete auta u OÚ, že děti čekají na zastávce zbytečně mnohem déle. Navíc
působí až úsměvně, že řidiči autobusů teď hrozí stávkou. Vždyť už stejně dohromady nikoho nevozí. Jsem už celkem dost starý a leccos jsem zažil, ale tohle mi zvedlo ze židle.
Děkuji – Václav Hodek, Vstiš 128

Odpověď zastupitelstva
Vážený pane Hodku,
děkujeme za Váš příspěvek do Vstišského zpravodaje. Je nám líto, že dětem autobus ujíždí. Ovšem
změna jízdního řádu byla vyvěšena na obecních stránkách se čtrnáctidenním předstihem před platností. Byl vyvěšen i na úřední desce před bývalou školou. Žádné připomínky od občanů jsme neobdrželi. POVED (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) vyhověl našim připomínkám, aby autobusy
jezdily od vlakových spojů.
Ve škole šestá vyučovací hodina končí v 13.15 hodin a autobus odjíždí v 13.25. Pokud by se žáci
domluvili s vyučujícími na včasném odchodu, dalo by se to stihnout. Druhou možností je dát si připomínku na úřad.
Co se týká výpadku spojů, je nutné si stěžovat na ČSAD.

Básnické okénko
Jarní tání
JUDr. Václav Jílek
Bílé roucho potrháno,
ptačí hlas,
květy na oknech brzy ráno,
slunce o polednách.
Havran, ten posel zimy,
smuteční píseň kráká,
jako by tušil změny,
které skřivan hlásá.
A zima královna,
pláčem vlhčí meze,
s botami od bláta
do vrcholů kopců leze.
Foto B. Procáková

Příchod jara
JUDr. Václav Jílek
Venku vítr duje,
tu a tam kapka deště poletuje,
bláta je všude po kolena,
lidé se mračí
„to je slota“
Ne, to není rozmar počasí,
vždyť vítr a celý kraj jarem voní
a já uprostřed toho dění
naslouchám vrabcům hašteření.
Je mi s nimi volně, bez problémů,
společně vyháníme zimu.
Těším se s tou ptačí holotou
na louky plné petrklíčů,
na slunce a toulky přírodou,
na lásku, která na jaře se rodí,
na lány plné obilí, na rozkvetlé jabloně a první políbení,
na celou poezii jara,
kterou voní dnešní tání.

Foto B. Procáková

Jarní brigáda – úklid obce
V sobotu 22. dubna 2017 (Den Země) se koná brigáda na úklid obce i okolí obce. Sraz v 8:00 u
Kulturního domu. Sebou ochranné pracovní rukavice a dobrou náladu.
Z. Zajíc

Slavnosti svobody Plzeň – osvobození americkou
armádou 5. – 8. května 2017
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až 8. května připomenou Slavnosti
svobody Plzeň jako každý rok po sametové revoluci pravdivé události začátku května roku 1945. Osobitý
fenomén oslav osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů, poznat dobovou
techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky
z běžného života vojáků i obyvatel. Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky
bojů, americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16. obrněné
divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka
v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až do
roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmo-

sféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné americké
armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco Česká armáda se bude prezentovat
dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě kulturního a military programu bude pondělí 8. května
ve znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která navazuje na
předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí
účastníci soutěžit společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S.
Pattona pod divadelními terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody – Ride of Freedom vystřídá populární Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní dopoledne.
Podrobnosti na: www.slavnostisvobody.cz

Vyhlášení 2. ročníku soutěže
„O nejlepší Kastelský utopenec 2017“
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí a
v sobotu 13. května v 15.30 hodin přinese do sálu
v dolní hospodě ve Vstiši minimálně tři vlastnoručně
naložené utopence.
Po 16.00 hodině zasedne minimálně tříčlenná mezinárodní komise gurmánů, která provede ochutnávky a vyhodnocení předložených vzorků. Hodnotit se bude nejen
chuť, ale i prezentace 
Vítězný utopenec získá prestižní světové ocenění „Kastelský utopenec“ a jeho výrobce získá putovní pohár,
kam bude navždy vepsáno jeho jméno.
Všichni závodníci musí nejpozději do 10. května 2017
potvrdit svou účast na e-mail: liborpilar@seznam.cz,
nebo SMS na číslo 605 299 269.
Kdo nebude závodit, může se
v případě zájmu a vystříbřeného jazýčku přihlásit do gurmánské komise. Zájemci hlaste se na výše
uvedených kontaktech.

Blahopřání
Během dubna oslaví svá životní jubilea:
 Josef Procák (70)
 Blažena Krausová (86)

Vzpomínka
A lesy stále šumí,
které jsi měl tolik rád.
Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal…
Stromy rostou a kytky stále voní,
jen ten, kdo zažil, porozumí.
4. dubna uplyne již deset let od tragické smrti Tomáše Ereta. Za vzpomínku děkuje rodina.

Dění v obci obrazem
Masopust…

Foto M. Samcová

Fotograf se svou asistentkou (B. Procáková + K. Samec) rozdávali fotky z minulého Masopustu a
mnohým udělali nemalou radost…

Dětský maškarní bál…
Pohádka o perníkové chaloupce
zahájila bál.

Lenka Rinke – kouzelnice ze Střediska volného
času Radovánek Plzeň, předvedla pár kouzel…
… tančilo se a soutěžilo …

Poděkování sponzorům:
Obec Vstiš
Pekařství U krtečka
Auto Star - Pavel Hrabák
Pohostinství - Vlasta Šurková
Rybáři Vstiš
DJ Šelma
Libor Oplt
Blanka Jiroušková Hejlová - květinářství
Chotěšov
Poděkování patří i Monice Kydlíčkové a
Michaele Samcové za výrobu kulis a výzdoby.

Fotbalové zpravodajství
Začíná fotbalové jaro
Naše mládež začíná fotbalovou jarní část. Už ale začali s rodiči o něco dříve a to tak, že se zúčastnili jarní brigády v našem sportovním areálu, za to je třeba poděkovat hlavně jejich rodičům. Brigáda
byla zakončena opékáním buřtů.
První mistrovská utkání budou sehrána:
7.4. 16.30 Starší přípravka vs. Stod
7.4. 16.30 Mladší přípravka vs. Merklín
8.4. 13.30 Starší žáci zajíždí do Žákavy
14.4. 16.30 Mladší přípravka vs. Chotěšov
14.4. 17.00 Starší přípravka zajíždí do Lužan
16.4. 10.00 Starší žáci vs. Merklín
„Áčko“ zahájilo druhým kolem doma s Letinami vítězstvím 2:1, kdy nám byly Letiny rovnocenným
soupeřem. Za zmínku stojí, že u kormidla „áčka“ prvně stál bývalý třetiligový hráč Miloš Fiedler.
První kolo v Losiné bylo odloženo kvůli nezpůsobilému terénu a bude se hrát zřejmě ve čtvrtek
13.4. od 17 hodin. Tuto neděli 2.4. hraje „áčko“ ve Dnešicích od 16.30 hod. Držíme palce.
Dále děkujeme všem sponzorům a hlavně obci v podpoře mládeže a sportu v naší obci. Hodně soupeřů nám náš areál závidí a myslím, že mají proč.
Oprava havarijního stavu chodníků…

Staré stromy musely být sice odstraněny, v brzké době bude ale osázena nová zeleň…

Před obecním úřadem bylo z bezpečnostních důvodů zřízeno nové parkoviště.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne. 21. 04. 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, B. Procáková. 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

