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P á r sl ov ú v od em
Za pár dnů převezme pomyslné žezlo vlády nad světem měsíc květen, který je, co se různých svátků
a oslav týká, velmi bohatý. Možná patří v tomto směru k nejbohatším měsícům (a to nejen v Čechách).
Jedním z oněch svátků je i den matek, jenž tradičně připadá na druhou květnovou neděli. Jeho kořeny lze
vypátrat už například v římské oslavě mateřství, která připadala na první březen. Nazývala se „Matronalie“ a
byla zasvěcena bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a nastávajících rodiček. Dalším předchůdcem byl od
šestnáctého století tzv. „Mothering Sunday“. Šlo o křesťanský svátek, kterému byla určena čtvrtá neděle od
začátku půstu. Sloužící tehdy dostávali den volna, aby mohli navštívit svůj domovský kostel (mothering
church), jinými slovy místo, odkud pocházeli a kde žily jejich matky a rodiny. Mladší lidé cestou trhali
květiny, které přinesli buď do kostela, nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto časové
vymezení svátku a dnes v tento den slaví tradiční, světský svátek matek.
Novodobá historie svátku sahá do doby občanské války v USA a je spojena s činností dvou
významných žen. První z nich byla sociální aktivistka Julia Ward Howe, která vyzvala ve svém Provolání ke
dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA,
tak na válku Prusko - francouzskou v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen světa, které by
podpořily spojenectví různých národů a přispěly k přátelskému řešení mezinárodních otázek v zájmu míru.
Opravdovou zakladatelkou svátku se ale se stala až o pár let později Anna Marie Reeves Jarvis, která
zavedení svátku matek prosazovala k památce své vlastní matky, která se zasloužila o pracovní kroužky, kde
byla nabízena sanitární a zdravotní pomoc. Poprvé svátek slavila roku 1907 v úzkém kruhu přátel, v
následujících letech však bojovala o jeho oficiální uznání. Roku 1910 se o veřejné oznámení svátku postaral
guvernér Západní Virginie. Společný návrh amerického Kongresu pak roku 1914 stvrdil prezident Woodrow
Wilson. Druhá květnová neděle se tak stala dnem, který je věnován matkám. Od roku 1923 se zásluhou Alice
Masarykové dostal i na české území. V dobách komunismu byl však tento svátek pozapomenut a přednost
dostal Mezinárodní den žen slavený 8. března.
Domnívám se, že den matek je velmi dobrou příležitostí, kdy svým maminkám můžeme poděkovat
za vše, co pro nás dělají. A ti, kdo už jí to nemají možnost sdělit, si na ni mohou alespoň zavzpomínat.
Rozhodně by to ale neměl být jediný den v roce, kdy si vzpomeneme na toho, kdo pro nás byl, alespoň po
určitou dobu našeho života, tou nejdůležitější osobou na světě. Takže maminky, všechno nejlepší a
děkujeme.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

U s n e s e n í z a s t u p it e ls t v a o b c e z 2 2 . d u b n a 2 0 1 3
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
247. informaci o podání žádosti o dotaci v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013
na akci Úprava parku v historické části obce Vstiš
250. zápisy finančního výboru za IV. čtvrtletí 2012 a I. čtvrtletí 2013
254. informace z Mikroregionu Radbuza
ZO schvaluje:
244. poskytnutí příspěvku na činnost TJ Družstevník Vstiš ve výši 20 000,- Kč
245. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007491/002 se společností ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Děčín na akci „Vstiš, p. Lohr, p. 1865/112 – kNN“ týkající se pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1865/36
246. prodej pozemku p.č. 782/8 o výměře 430 m2 p. Marcele a Jiřímu Vohradských za cenu 70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
248. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem
zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno a manželi Evou a Vlastimilem Havlíčkovými týkající se umístění plynárenského zařízení (plynovodní přípojka) na pozemku ve vlastnictví obce p.č.
1955 d. 2 (PK)
249. rozpočtové opatření č. 2/2013
252. podpis smlouvy o finální úpravě plotu s p. Jiřím Weinlichem
253. změnu regulativů výstavby RD: změna bodu 3 - z důvodu realizace kanalizace napojení domovní přípojky
na kanalizační řad, u drobných staveb zrušení bodu 5 – garáž vestavěná, přistavěná nebo suterénní
ZO ukládá:
251. seznámit Jitku a Ladislava Madayovi s kupní cenou 70,- Kč/m2 a dalšími náklady v případě
vypracování kupní smlouvy a geometrického plánu obcí souvisejícími s prodejem části pozemku
p.č. 1865/2

Upozornění na plánovaný
svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň – jih a společností Západočeské komunální služby
a.s. připravují na konec května sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry.
Přijímány budou následující druhy odpadů :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
Lednice, sporáky, bojlery
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Brzdové a nemrznoucí kapaliny
Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
Pneumatiky – osobní bez disků
Přesný termín uložení a svozu odpadu bude zveřejněn na úřední desce.

Další informace poskytne obecní úřad nebo pracovníci ZKS a.s. na telefonním čísle 377 152 150.

Méně známá výročí: Otevření budovy
Národního muzea v Praze (18. 5. 1891)
Národní muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách, či Vaterländisches Museum. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846)
a Nostickém paláci (1846–1892) na Příkopech.
Novorenesanční stavba byla postavena podle projektu architekta Josefa Schulze s centrálním prostorem Panteonu a výzdobou od umělců generace Národního divadla, především sochaře Bohuslava Schnircha,
pochází z let 1885 – 1891 a tvoří dominantu celého Václavského
náměstí. Projekt kladl důraz především na monumentalitu, zčásti
na úkor funkčnosti (idea Muzeum jako chrám vědy a umění). V
květnu 1945 při Pražském povstání poškodila vestibul muzea
nevybuchlá bomba. V roce 1968 byla přední fasáda budovy
poškozena střelami armád Varšavské smlouvy, zejména sovětské
armády. Statika budovy byla poškozena během výstavby
pražského metra trasy A v první polovině 70. let minulého století
(při výstavbě vestibulu stanice Muzeum, kdy došlo k poničení
západní věže budovy a některých stěn. Vestibul musel být lépe
vyztužen). Budova i přes několik projektů nebyla nikdy celkově rekonstruována, na začátku 21. století tak
byla již ve velmi špatném stavu.
V roce 2006 byla do správy muzea převedena protější budova bývalého Federálního shromáždění, ve
které působilo Rádio Svobodná Evropa. Do objektu byly přesunuty kanceláře hospodářské správy a Historického muzea, a část Knihovny Národního muzea. Přírodovědné muzeum včetně sbírek se přestěhovalo do
areálu někdejšího zimoviště Čsl. státních cirkusů v Horních Počernicích. Sbírky Historického muzea, část
knihovny a Archiv Národního muzea se přestěhovaly do dvou objektů někdejších kasáren v Terezíně. V budově bývalého Federálního shromáždění vedení muzea pořádá časové výstavy a komentované prohlídky. Od
8. července 2011 je hlavní budova uzavřena kvůli rekonstrukci, která má trvat do roku 2017. Kromě celkové
opravy exteriéru a interiéru budovy mají být také zastřešena nádvoří, zpřístupněna vyhlídková kupole a postaven propojovací tunel do budovy bývalého Federálního shromáždění. Nové expozice jsou plánovány na
dvojnásobně větší ploše. Náklady rekonstrukce jsou předpokládány ve výši 4,5 miliardy korun.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Co dělat při povodni
V letošním roce se na stránkách Vstišského Zpravodaje postupně seznamujeme s tím, jak se nejlépe chovat
v různých nestandardních situacích, protože jak známo, štěstí přeje připraveným. Minule jsme psali o požáru,
nyní jsou tedy na řadě povodně.
Obecné zásady:
• Snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, TV, vyhláška OÚ, pokyny zaměstnavatele
apod.) a tyto informace respektujte. Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy. Nejhorší, co může v
těchto situacích nastat, je panika!
• Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí. Netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v
situacích ohrožení přetížená.
• Nepodceňujte vzniklou situaci. Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. (Tato
zásada by měla platit nejen v krizových situacích.)
• Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

Před povodní:
• Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
• Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
• Připravte si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
• Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
• Připravte evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
• Připravte si evakuační zavazadlo.
Při povodni:
• Opusťte ohrožený prostor.
• V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
• Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou.
Po povodni:
• Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, elektrické energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
• Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů
hygienika.
• Informujte se o místech humanitární pomoci.
• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.
Varovné signály:
• Všeobecná výstraha: kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin (může být vysílán třikrát po sobě v cca
tříminutových intervalech).
• Požární poplach: přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin) trvalý tón, 10 vteřin přestávka,
25 vteřin trvalý tón. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek PO.
Když zazní siréna:
• Okamžitě se ukryjte v nejbližší budově (nejlépe ve vyšším patře).
• Cestujete-li autem, zaparkujte a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
• Jste-li v budově, zavřete okna a dveře a pokuste se je utěsnit.
• Zapněte rádio na stanici Český rozhlas nebo televizi. Z těchto sdělovacích prostředků se Vám dostane informací, co máte dělat dále.
Evakuační zavazadlo
Připravuje se pro případ opuštění bytu v důsledku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo lze použít např. batoh, cestovní tašku nebo kufr. Zavazadlo označte jménem a adresou. Zavazadlo by mělo obsahovat:
• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
• Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
• Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
• Toaletní a hygienické potřeby.
• Léky, svítilnu.
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
• Kapesní nůž, zápalky, šití apod.
Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace:
• Uhaste otevřený oheň v topidlech.
• Vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček).
• Uzavřete přívod vody a plynu.
• Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
• Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
• Kočky a psy si vezměte s sebou.
• Ostatní domácí zvířata, včetně exotických, ponechte doma s dobrým předzásobením vodou a potravou.

•

Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Co dělat, když bude nařízena evakuace
• Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
• Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené
místo.
• Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.
Převzato ze stránek http://www.hasici.pobezovice.com

F o t b a lo v é z p r a v o d a js t v í
„Áčko“ válí
Naše A mužstvo, přesto že je pronásledováno zraněními, zatím hraje jako z partesu.
• Ptenín : Vstiš 1:2 (0:1) střelci: Švec, Ježek
Těžce vydřené kolektivní vítězství.
• Vstiš : Dobřany 1:0 (0:0) střelec: Vodička
Favorizovaní hosté byli zpočátku lepší, ale už během 1. poločasu se karta obrátila, ale vítězství mohlo být výraznější.
Tuto sobotu hraje Áčko další důležité utkání od 17 hodin s Mantovem.
Přípravka zahájila v Chotěšově se staršími a prohrála 31:0 po poločase 12:0. Ve druhém zápase s mladšími
prohráli 10:4 po poločase 8:0. V pátek 26. 4. budou hrát od 16:30 se staršími dětmi z Dobřan a v pondělí 29.
4. od 17 hodin s mladšími v Chlumčanech. Snad už budou kompletní, protože mají velmi úzký kádr.
Stará garda zahájila 19. 4. doma s Losinou 1:2 (1:0). Gól dal novic Pilař a domácí ještě neproměnili penaltu. V pátek 26. 4. hrají doma od 18 hodin s Žinkovy. Srdečně zveme.
Poděkování:
Děkujeme všem, co se podíleli na opravě střechy tribuny. Opraven je i svod vody ze střechy tribuny do jímky, který nám soustavně ničí mládež. Někde tu vodu ale musíme chytat, když nemáme studnu.
Jan Kraus

Z utkání Staré gardy v pátek 12. dubna.

Pozvánky na blížící se akce

Úklid kaple
Vzhledem k tomu, že v kapli probíhají nyní důležité (nejen) stavební úpravy (měnily se okna a dveře, chystají se nové lavice), chceme poprosit ty, kdo by rádi přiložili ruku k dílu, aby nám přišli pomoci s úklidem.
Sejdeme se ve středu 1. května 2013 v 15 hodin.
Všem ochotným předem děkuje „kostelnice“ Alena Tintěrová

Pedigové pletení
V sobotu 25. května od 14 hodin se opět sejdeme v dílně Centra volného času, abychom si vytvořili nějakou
užitečnou maličkost z pedigu. Pokud nebudete mít materiál na pletení vlastní, je možné ho objednat
hromadně. Vaši objednávku je nutné nahlásit nejpozději do čtvrtka 16. května v kanceláři CVČ u p.
Kydlíčkové. Bližší informace na telefonu 377 972 396. Na všechny pletařky se těší Monika.

Vítání občánků
Během května (bude se jednat o sobotu, datum bude včas upřesněno) přivítáme do života naše
nejmladší a nejnovější obyvatele. Rodiče i s jejich dětmi na tuto akci osobně pozveme.

Ve Vstiši psi nezlobí
„Psy nic učit nemusíme, všechno již umí.
My jen musíme přijít na to, jak se nimi domluvit“

TÍMTO VÁS ZVEME NA PŘEDNÁŠKU
„Co o psech nevíme a vědět bychom měli“
Kdy: 12. května 2013 od 16:00 hodin
Kde: Centrum volného času Vstiš
Cena: ZDARMA
Na přednášce se dozvíte základní informace o historii vývoje psa, o tom proč a jak pes reaguje, o neverbální
psí komunikaci, o teoretických základech psí výchovy, o vlastnostech a chování psovoda, o důvodech správné socializace psa, atd. Délka přednášky cca 2 hodiny.
Na přednášku je potřeba si místo rezervovat na telefonním čísle 605 299 269
nebo e-mailu liborpilar@seznam.cz
KURZ ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI PSA
Psí škola Huňáče a Fuňáče pro Vás připravila kurz základní ovladatelnosti psa. Obsahem kurzu bude celkem
8 praktických lekcí. Smyslem je naučit majitele psů zvládat nácvik základních cviků s důrazem na přivolání.
U psů je hlavním cílem jejich socializace jak ve vztahu k lidem, tak k ostatním psům a zvířatům, příp. k prostředí, a osvojení základních cviků.
Kdy: První lekce proběhne dle domluvy zájemců a instruktora (tedy mě ☺), nejdříve však 18. května
Kde: Bude upřesněno
Pro další informace si pište na e-mail liborpilar@seznam.cz nebo volejte či SMSkujte na telefonní číslo
605 299 269.

Prosba našim zemědělcům
Jak všichni víme, mez je neobdělávaný pás terénu oddělující dvě pole. Kromě zemědělské funkce jsou meze
i důležitým prvkem ochrany přírody: omezují erozi půdy stékající dešťovou vodou. Kromě toho zvyšují
biologickou rozmanitost, neboť mohou být útočištěm různých druhů rostlin a živočichů, pro které by obdělávaná půda nebyla vhodným prostředím. Jejich existence je proto nanejvýš smysluplná a žádoucí. Je proto
smutné, že ve Vstiši nám meze pomalu ale jistě mizí. Doufejme, že nám nezmizí i polní cesty.
M. Beštová

B la h o p ř e je m e
Během května oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Bronislav Štáf
Jindřiška Hřebcová
Vladimír Vránek
Alena Kledrovcová

V dubnu jsme s gratulací navštívili paní Blaženu Krausovou.

Z dění v obci obrazem

V lipové aleji byla instalována nová lavička. Doufáme, že bude dlouho sloužit svému účelu.

V kapli přibyly k novým oknům i zbrusu nové dveře.
Jak se vám líbí?...

Děkujeme dětem za udržování velikonočních tradic.
Neodradilo je ani poměrně chladné počasí.

Kaple opět (alespoň dvakrát do roka) začala sloužit svému původnímu účelu. Velikonoční bohoslužbu vedla
Alena Tintěrová.

Budování kanalizace úspěšně pokračuje.

Reklamní sdělení
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