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Dětský den
3. 6. 2017 se na vstišské návsi kolem kostelíka konal dětský den, jehož patronem byl tentokrát kreslený dráček Soptík.
Počasí dětem přálo a pod žhavým sluníčkem si vyzkoušely
práci hasičů a záchranářů. Slaňovaly, zachraňovaly, brodily
se, podlézaly, přelézaly, střílely,
házely a obvazovaly, ale hlavně
se dobře bavily. Na vlastní kůži
si tak všichni mohli vyzkoušet
těžkou a zodpovědnou práci
složek IZS. Odměnou za tvrdou práci byla
dětem pěna, ve které dlouho skotačily.
Děkujeme Obecnímu úřadu ve Vstiši, hasičům a zdravotníkům z první pomoci za krásné sobotní odpoledne. Poděkování také patří
lidem, kteří akci připravovali a stáli na jednotlivých stanovištích a především sponzorům, bez jejichž finanční pomoci by nebylo
možné oblíbené dětské akce připravovat.

Na další akci pro děti se těší Michaela Samcová

Cvičení s dětmi 2016/2017
Milé maminky a odvážní tatínkové, kteří jste od října loňského roku až do dnešních dnů chodili se
svými dětmi cvičit do vstišské tělocvičny, děkuji vám za projevenou přízeň a milé chvíle.
Věřím, že se vaše děti bavily a rády si chodily ve středu protáhnout svá tělíčka a pohrát si s kamarády. Pro mne to byly příjemné chvíle strávené ve společnosti usměvavých rodičů a skotačících dětí.
Bohužel nemohu s jistotou říci, zda bude cvičení v novém školním roce pokračovat, ale věřím, že se
zase najde skupinka maminek nebo tatínků, kteří se rádi sejdou, aby si se svými dětmi zacvičili.
Děkuji také obecnímu úřadu za zapůjčení prostor a podporu takových aktivit.
Krásné, slunné a pohodové léto plné pohybu a radosti všem přeje Michaela Samcová

Fotbalové zpravodajství
Skončila sezóna 2016/17. Naši nejmenší fotbalisté v této soutěži obstáli. Nejmladší přípravka ukázala, že se během jednoho roku naučily děti hrát solidní fotbal. Předvedly to ve velmi pěkném závěrečném utkání v Chotěšově, které vyhrály. Ještě si vyšláply v přátelském utkání proti Stodu, které
také vyhrály. Nyní se už ty lepší budou přeřazovat do starší přípravky, přestože mohou hrát ještě za
mladší.
Starší přípravka si vedla dobře a skončila uprostřed tabulky. To říkám jen odhadem, protože žádné
tabulky nevyšly. Starší žáci skončili osmí, tedy poslední, s pěti body a skóre 15:223. Tuto soutěž
jsme pojali jen jako přípravu dětí na kvalitnější soutěž, do které děti přepustíme do Chlumčan na
hostování. Ne že by nešlo hrát tuto soutěž dál, ale bylo těžké motivovat mladší děti hrát proti starším.
Naše áčko je jako na houpačce. V soutěži se zjara sice moc nedařilo, ale nakonec postoupilo
z druhého místa díky vzájemným zápasům, které jsme měli lepší jak s Chlumčany, tak s Lužany.
Nakonec jako klíčové bylo vyrovnání na 2:2 Martinem Švecem na podzim v Chlumčanech. Muž-

stvo budou muset posílit minimálně dva hráči. V neděli 25.6. byla na hřišti první brigáda na přípravu k oslavám 60. výročí vstišské kopané. Ukázalo se, kdo to tu s fotbalem myslí vážně a komu je to
jedno. V přípravách budeme dále pokračovat. Čeká nás ještě do 15. července mnoho práce. Už jen
údržba hrací plochy v těchto dnech stojí pár jedinců mnoho času. Některé bohužel jen na gauči.
Děkujeme sponzorům v podpoře naší kopané – Obec Vstiš, Účetnictví Lišková, p. Milan Šnajdr, p.
Václav Vodička, V-Farma, p. Martin Frajdl, p. Vlastimil Havlíček, p. Ladislav Hrubý, p. Ladislav
Šafránek, p. Jan Kraus.
Všechny srdečně zveme. Bude sehrán turnaj v malé kopané. Večer od 20 hodin bude na hřišti taneční zábava.
J. Kraus

Blahopřání
Během prázdnin oslaví svá jubilea tito spoluobčané. Gratulujeme.
 Václav Voller (60)
 Marie Beštová (94)
 Marie Zemanová (82)
 Josef Bešta (70)
 Josef Vokáč (80)
 Lenka Skočková (50)

Vítání občánků obce Vstiš

Zleva: Olivia Rakús, David Hajšman, Josef Budil, Eliáš Mertl, Roland Korschinský, Štěpán Soukup

Dění v obci obrazem
Návštěva muzikálu Čas růží v Hudebním divadle v Karlíně. Byl nás plný autobus. Představení se
líbilo.

DĚKUJEME SPONZORŮM DĚTSKÉHO DNE:
Paní Šurková, Petr Schmid, Dobřanské pekařství, smíšené zboží Vstiš, DJ Šelma, dobřanští a
vstišstí hasiči, Petra Mašková, Martina Rottová ml., Martina Rottová st.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří akci připravili a zajistili její hladký průběh.

Západ slunce

Autor: Jiří Skrovný

Pozvánka na pouťový koncert
Zveme Vás na "Pouťový koncert", který se uskuteční v sobotu 2. 9. 2017 v 17.00 v kapli ve Vstiši.
Zahraje Vám smyčcové kvarteto "Piu Vivo"
Jitka Jahnová (housle)
Lenka Bartoníčková (housle)
Vít Hošek (viola)
Dana Chodlová (violoncello),
členové Plzeňské filharmonie a Státní opery Praha.
Uslyšíte nejen klasiku, ale i skladby ze slavných muzikálů a filmové melodie.

Přejeme vám všem krásné pohodové prázdniny plné hezkých zážitků
a neopakovatelných okamžiků.
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