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Volby do poslanecké sněmovny
Připomínáme občanům, že volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v termínu 20. a 21. října
2017. V pátek bude možné odevzdat svůj hlas od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu potom od
8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební místnost se ve Vstiši bude nacházet jako obvykle v přízemí budovy bývalé školy – dnes
Centrum volného času.
Ve svých schránkách jste nalezli volební lístky v modrých obálkách. Pokud by je někdo nedostal,
může si požádat o nové přímo ve volební místnosti.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ.
Odpady je možné ukládat na sběrné místo, kterým je v naší obci stanoveno: Obecní úřad Vstiš (prostranství za plotem), a to dne 25. 10. 2017 od 17 do 19 hodin.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční
činidla, filtrační materiály)
 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, 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!

Oslavy vzniku republiky 28. října 2017
K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst
nebo zahrad, ale i vybraných sportovišť za symbolických 28 korun
nebo zdarma zve město Plzeň v připraveném programu jednodenní
akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím smyslem je každoročně připomenout výročí 28.
října 1918, kdy byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost, a pro národy
bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny. Na programu plzeňských oslav se podílí na
tři desítky místních subjektů, které nabízí rozličné vyžití pro
rodiny s dětmi i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka a následně Průvod světel,
který vyvrcholí tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky.

Připravujeme na listopad
Podzimní běh kolem vstišských rybníků se bude konat v sobotu 25.11. 2017 dopoledne. Na výběr
bude jedna kratší trať cca 1500 m vhodná pro mládež a jedna delší cca 4000 m. Plán tratí máme
vymyšlený. Jen je potřeba se prosekat houštím ostružin, keřů a stromů. Již jsme začali, ale ve dvou
to sami nezvládneme.
Hledáme dobrovolníky na pomoc jak při přípravě tratí, tak i při vlastním závodě. Ozvěte se a domluvíme se.
Propozice závodu a další informace zveřejníme začátkem listopadu na webových stánkách naší obce. Jen připomínám, že začátkem listopadu začne kácení stromů na hrázi Kastlova rybníka. Povodí
Vltavy nyní vybírá zhotovitele, který provede utěsnění hráze rybníka metodou tryskové injektáže.
Je pravděpodobné, že nám tím ztíží přístup na start závodu, který plánujeme na západní straně hráze.
Zdeněk Zajíc & Jan Voller

Tajný závod pro rodiny s názvem
„Poznej svůj mikroregion“
V sobotu 16. 9. 2017 se uskutečnil první ročník tajného závodu, který
pořádal Mikroregion Radbuza, s názvem "Poznej svůj mikroregion".
Místem, odkud startovalo 8 přihlášených posádek (31 účastníků), bylo
vlakové nádraží ve Stodu. Akce byla určena pro veřejnost a především
pro rodiny s dětmi. Proto podmínkou k účasti bylo mít ve svém týmu
alespoň jedno dítě školou povinné. Posádky prostřednictvím indicií
objevovaly zajímavá místa v území a postupně se přibližovaly k cíli, kterým bylo informační centrum v Dobřanech. Mnohdy však nestačilo pouze vyluštění morseovy abecedy nebo proškrtání písmen v osmisměrce. První zastavení bylo připravené v Domě dějin
Holýšovska, dále posádky čekalo
prohledání
gotických
sklepů
v klášteře v Chotěšově.
Odtud
se musely přemístit k jezu Pančava, kde uprostřed řeky stojí chaloupka na "kuří nožce". K té
se musely přiblížit pomocí kánoe,
aby objevily další indície. Ta je
posunula tentokrát severněji,
k památníku vojenských
letců
MIG 19 v Líních. Ale ani
tam si posádky
neodpočinuly,
protože musely prokázat znalosti
o obci a teprve poté získaly potřebné informace a mohly se posunout k dětské herně v Líních, kde na malé účastníky čekal
labyrint s ukrytým úkolem a na ty velké posezení v příjemné kavárně. Poslední zastávkou byly geopunkturní kruhy u Vstiše. Rozluštit úkol nebylo tak obtížné jako si poradit s ježkem v kleci. Teprve
pak se mohly posádky vydat rovnou k cíli a počkat si a vyhodnocení výsledků, protože
i když posádka přijede do cíle jako
první, neznamená to, že má vyhráno. Při tajném závodě se totiž počítají
i trestné body za použité nápovědy.
První
místo
obsadila
posádka v ženském složení s názvem Líba, která byla pozvána na pódium
v rámci akce Radbuza fest, kde si
převzala
svou
cenu.
Jelikož
se první ročník tajného závodu povedl, můžete se těšit na jeho další konání v příštím roce a to s dalšími zajímavými místy našeho mikroregionu
a novými bojovými úkoly.
Foto i text: Andrea Kubernátová

Seminář „Kotlíkové dotace“
Dne 11. 10. 2017 se od 16:00 hodin uskuteční v Dobřanech v kině Káčko bezplatný seminář Kotlíkové dotace. Zájemci se mohou zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.

Blahopřání
Během října a listopadu oslaví svá životní jubilea:
 Marie Hrubá (50)
 Vlasta Beránková (90)
 Břetislav Štěpán (60)

Rozloučení
Během září a začátkem října nás opustili:
 Vlastimil Havlíček (66)
 Blažena Krausová (86)
 Marie Beštová (94)

Dění v obci obrazem
16. září se opět po roce sešli obyvatelé Vstiše, kteří mají chuť se sejít a popovídat si o svém mládí,
které prožili společně.

foto J. Príhoda

Koncert smyčcového kvarteta Piu Vivo měl velký úspěch.

Pište Zpravodaj spolu s námi
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