VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 8

září 2017

ZDARMA

Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 19. 6. 2017:
ZO bere na vědomí:
491. výsledek hospodaření za rok 2016, tj. závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
496. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec
Vstiš za rok 2016 vyhotovenou Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 198/9, 301 00
Plzeň
497. podpis smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s auditorem Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 198/9, 301 00 Plzeň
500.a) vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce p. Evy Navrátilové
500.c) vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce p. Aleny Tintěrové
ZO schvaluje:
490. uzavření a podpis nájemní smlouvy týkající se bytu v budově č.p. 100 postavené na stp.č. 89
v obci a k.ú. Vstiš s p. Miloslavou Beštovou
492. rozpočtové opatření č. 2/2017
493. celoroční hospodaření obce Vstiš za rok 2016 bez výhrad na základě projednání závěrečného
účtu obce Vstiš za rok 2016
494. roční účetní závěrku ke dni 31. 12. 2016
495. převod výsledku hospodaření za rok 2016 na účet nerozděleného zisku ve výši 1 127 537,11
Kč
498. bezúplatný převod pozemkových parcel p.č. 1996/10 o výměře 14m2, p.č. 1996/12 o výměře
188 m2 a p.č. 2008/47 o výměře 2531 m2, vše v k.ú. Vstiš, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
499. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě se Státním
pozemkovým úřadem k pozemkům p.č. 939/39, 939/40, 939/41, 939/43, 939/49, 939/65, 1048/15,
1048/28, 1147/1, 2007/3, 2007/9, 2007/14, 2007/19 a 2007/20
ZO jmenuje:
500.b) předsedkyní kontrolního výboru p. Ing. Zuzanu Pilařovou

Usnesení ZO ze dne 21. 8. 2017:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
502. vypracování studie revitalizace obecního rybníka s vyhodnocením možnosti čerpání dotace
z Operačního Programu Životního prostředí osa 4.4 společností AXIOM engineering s.r.o.
ZO schvaluje:
501. uzavření a podpis smlouvy o dílo s Lukášem Jindrou voda a topení, Plzeň ve výši 117 702,- Kč
na výměnu plynového kotle v budově obecního úřadu

Přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením
§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím
se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
13. 09. 2017
od : 07:30 hod
do : 15:30 hod. (lokalita Vstiš – č.p. viz. plakát)
dne :
18. 09. 2017
od : 07:30 hod
do : 15:30 hod. (lokalita Vstiš – č.p. viz. plakát)
Bližší informace k dispozici na www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky, též na úřední desce obce.

Bubules 2017
Byla poslední srpnová sobota, teplota se blížila ke třicítce a mnozí si užívali poslední letní dny u
vody a bazénů, ale ve Vstiši na fotbalovém hřišti se připravoval Bubules.
Po páté hodině odpolední se začali trousit první nedočkavci. Za chvíli bylo prostranství u hřiště plné
skotačících a tančících dětí. Dlouhé čekání na večerní strašení dětem zpříjemnilo Loutkové divadlo
Kozlík, děti upoutala nejen pohádka o čarodějnici, ale také krásné loutky – marionety, se kterými se
mohly děti na konci pohádky i vyfotit.
Odpoledne předávalo vládu večeru, na ohníčku se opékaly párky a u vstupní brány do Bubulesu se
táhla dlouhá fronta dětí a dospělých. Kolem osmé vyrazily první z 248 dětí. Na trase mezi chatami
nad rybníkem je čekala vodnická rodinka, která zrovna uspávala nejmenšího vodníčka. O kousek
dál hráli Flinstounovi svoji oblíbenou hru kuželky a pak už vedla cesta do lesíka, kde své rejdy prováděli čerti. V pekle bylo dusno, a kdo se nechtěl s hříšnými dušemi vařit v kotli nad ohništěm, musel se podepsat do čertovské knihy. Za peklem běhal tygr a nejednoho návštěvníka chtěl roztrhat,
ale jeho krotitel ho vždy včas zahnal zpět. Po tak nervy drásajícím úseku přivítaly děti milým slovem jeptišky. Místy se schovával muž z bažin a gorila a nikdo nevěděl, kdy a kde vyskočí. Motýl
Emanuel, včelky a jahůdka byly na děti milé a čarodějnice, které věštily z koule budoucnost, věděly, co dobrodruhy čeká na jejich další cestě. Další cesta vedla záhrobím, kde se pohybovala mrtvá
nevěsta a zombie vylézaly ze svých hrobů. Možná, že někteří ochutnali výborné usekané prstíčky

paní čarodějnice, ale všichni jistě uvítali balíček plný dobrot, který rozdával Křemílek s Vochomůrkou, a hrdě si odnášeli „Diplom“ za odvahu, kterou prokázali tím, že přešli tajuplný a strašidelný
Bubules.
Celé odpoledne a večer všem k poslechu a tanci hrál DJ Šelma, který měl na parketu stále houf fanynek.
Velké poděkování za příjemně strávené odpoledne patří Obci Vstiš a paní Beštové, která celou akci
organizovala, sponzorům za finanční podporu, vstišským hasičům za technickou podporu, strašidlům a pohádkovým postavičkám zato, že si našly čas a stavily se na Bayerce, a všem dobrovolníkům, kteří pomohli tuto již dlouholetou dětskou akci připravit.
Věřím, že se děti na závěr prázdnin příjemně bály a již se těší, až zasednou do lavic vedle svých
kamarádů, aby jim mohly vyprávět o strašidlech, která řádila ve Vstiši.
Všem krásný konec léta a začátek nového školního roku přeje Michaela Samcová

Fotbalové zpravodajství
K 60. výročí kopané ve Vstiši jsme uspořádali turnaj v malé kopané za účasti družstev Vstiš „A“,
Hokejbal Dobřany, Packa Dobřany, Dolní Žandov, Chlumčany, FC Debakl, Vstiš „B“, ÁDA Snack,
Krvavá Tlačenka Plzeň, Kolinec, Družstvo truhlářů ze Vstiše a Čipet. Ve finále se utkala družstva
Čipet a Hokejbal. Vítězem se stalo mužstvo Čipet, které vedl Kuba Kohout, třetí byli Snack Dobřany.
Počasí se vyvedlo, a když ještě večer na hřišti začala hrát kapela Agnes rock, tak to absolutně nemělo chybu. Škoda jen, že nepřišlo víc lidí. Za vše děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili.
Áčko i děti už trénují na novou sezónu. Starší žáky (6) jsme pustili na hostování do Chlumčan, takže bude pouze mladší a starší přípravka. Začínají 8. září v Dobřanech. Áčko sehrálo přátelské utkání
v Plzni na Rapidu „B“. Prohrálo 0:2, když neproměnilo spoustu šancí. Za týden ve Zbůchu prohrálo
1:6 po poločase 1:1, kdy se projevila spousta zranění. Poslední utkání se Stodem se vyhrálo 2:1.
První mistrovské utkání se hraje na hřišti v Dobřanech 26. 8. od 14 hodin. Za týden na pouť se hraje
doma od 17 hodin s Kasejovicemi. Chytat by měl navrátilec Aleš Valenta, protože Martin Košan
má ruku v sádře. Útok posílí dvoumetrový Fanda Štěpán z Plzně. Přejeme hodně štěstí.

Pozvánka na pouťovou zábavu
TJ Družstevník Vstiš srdečně zve v sobotu 2. září 2017 od 20 hodin na pouťovou zábavu
v kulturním domě. Hraje popová hvězda Pepa Tureček. Budeme se těšit.

Pozvánka na pouťový koncert
Srdečně zveme všechny v sobotu 2. září 2017 na pouťový koncert. Uskuteční se od 17 hodin
v kapli. Vystoupí smyčcové kvarteto „Piu Vivo“.
Program:
M.A. Charpentier:
A. Dvořák:
J.S. Bach:
C. Saint-Saens:

Te Deum
Romantický kus č.1
Badinerie
Labuť

L Bernstein:
A.L. Webber:

I feel pretty
Memory

The Beatles:
Christina Perri:

Eleanor rigby
Yesterday
A thousand years

A. Silvestri:
E. Morricone:
A. Piazzolla:

Forrest Gump
Tenkrát na západě
Tango z filmu "Vůně ženy"

A. Piazzolla:

Libertango

Blahopřání
Během září oslaví svá životní jubilea:






Ján Rusnák (87)
Pavel Šedina (75)
Václav Strejc (70)
Jaroslav Hrubý (50)
Dáša Jančová (50)

Dění v obci obrazem
Volejbalový turnaj

BUBULES

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. 09. 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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