VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ
XI. ročník

číslo 10

prosinec 2017

ZDARMA

Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení ZO ze dne 16. 10. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
508. informaci o průběhu příprav přespolního běhu pro děti
ZO schvaluje:
503. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2017
504. rozpočtové opatření č. 3/2017
509. pořízení radarového ukazatele od společnosti SOVT-RADIO s.r.o
ZO ukládá:
505. zahájit jednání se společností BP stavby CZ s.r.o. ohledně uzavření smlouvy o dílo – část ČR
II
506. kontrolu na místě před konečným vyjádřením k žádosti o kácení stromů p. J. Peška – p.
Kleisner
ZO zamítá:
507. žádost p. Š. Hřebce o odkoupení části pozemku p.č. 824/1
Usnesení ZO ze dne 20. 11. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
519. vzdání se mandátu člena ZO p. Libora Oplta ke dni 20. 11. 2017
ZO schvaluje:
510. vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností
od 1. 1. 2018

511. uzavření a podpis nájemní smlouvy č. 1/2017 s Povodím Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 týkající se nájmu pozemku p.č. 670/2 o výměře 568 m2, p.č.
1955/48 o výměře 685 m2 a části pozemku parc. č. 1955/49 o výměře 600 m2
512. nákup pozemku p.č. 2008/35 o výměře 38 m2 za cenu 2 660,- Kč od p. Libora Oplta, bytem
Vstiš 115 včetně podpisu kupní smlouvy
513. návrh ceny vodného a stočného pro rok 2018 předložený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou
složku vodného ve výši 34,68 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku vodného pro vodoměr s průtokem
do 2,5 m3/H ve výši 385,- Kč/vodoměr/rok bez DPH a pro vodoměr s průtokem do 6 m3/H ve výši
1720,- Kč/vodoměr/rok bez DPH, stočné ve výši 28,18 Kč/m3 bez DPH
514. uzavření a podpis Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatné) č. SUZB/6053/2017 se společností
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 za účelem umístění radaru –
ukazatele rychlosti
515. uzavření a podpis smlouvy o dílo se společností SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, 389
01 Vodňany týkající se dodávky informativního ukazatele rychlosti Sierzega GR33-S-ALU za cenu
64 480,90Kč s DPH
516. podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 100388 se Zpč. Komunálními službami, a.s., Plzeň –
ceníku služeb platného od 1.1.2018
518. uzavření smlouvy o dílo se společností DYBS Plzeň s.r.o. se sídlem Prvomájová 39, PlzeňKřimice, cena 392 948,41 Kč včetně DPH na akci „Oprava chodníku v obci Vstiš“
ZO ukládá:
506. kácení stromů na p.č. 1865/67 v době mimovegetačního období do 31.3.218
517. zajistit geometrické oddělení pozemku p.č. 824/1
520. vyhotovit dodatky k nájemním smlouvám na kulturní dům a kiosek týkající se zákazu kouření
v celých objektech
ZO jmenuje:
521. předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Kleisnera

Cena vodného a stočného na rok 2018
Cena vodného a stočného pro rok 2018 předložený společností ČEVAK a.s.:
 pohyblivá složka vodného ve výši 39,88 Kč/m3 včetně DPH
 pevná složka vodného pro vodoměr s průtokem do 2,5 m3/H ve výši 385,- Kč/vodoměr/rok bez
DPH a pro vodoměr s průtokem do 6 m3/H ve výši 1720,- Kč/vodoměr/rok bez DPH
 stočné ve výši 32,41 Kč/m3 včetně DPH

Informovaný senior
V úterý 14. listopadu proběhla v Modrém salonku v KD přednáška pro naše důchodce z projektu
Plzeňského kraje Informovaný senior VI. na téma Finanční gramotnost a Dědictví – to vše podle
nového občanského zákoníku 2014. Zúčastnili se čtyři senioři. Dle jejich vyjádření se jim akce líbila. Zaměstnanci Plzeňského kraje odměnili zúčastněné dvěma dárky.

Fotbalové zpravodajství
Naše přípravka ukončila podzimní sezónu vcelku dobře, účast dětí se pohybuje pořád kolem třiceti
členů. Starší přípravka se umístila v horní polovině tabulky, kdy třeba porazili Přeštice 12:1, ale
vzápětí dokázala doma prohrát se Stodem 1:14. V sobotu 25. 11. 2017 už začínají hrát zimní halový
turnaj ve Štěnovicích. Mladší přípravka si vedla obdobně a halový turnaj začínají hrát o týden později. Sezónu obojí ukončili utkáním s rodiči v místním areálu. Po zápase měli všichni občerstvení.
Starší žáci, které jsme „půjčili“ do Chlumčan, si vedou výborně a jsou v soutěži první! Když dvakrát porazili Dobřany až na penalty. Vynikají tam hlavně Honza Rubeš a Magda Brokešová.
Áčko ukončilo podzimní část na 11. místě ze 14, kdy se projevila hlavně neúčast Ondry Vodičky
kvůli zranění a hlavně se nedařilo proměňovat gólové šance. Chtěl bych poděkovat Pavlovi Ježkovi
za údržbu hrací plochy, kdy se kropí prakticky každý den a seká obtýden. Trochu mě mrzí připomínky z vedení obce, že jsme 60. výročí klubu odbyli turnajem, který děláme každý rok. Takže aby
bylo jasno, na turnaj jsme pozvali kluby z různých koutů Plzeňského a Karlovarského kraje, organizaci dvanácti mužstev jsme zvládli dobře, hlavně v rámci oslav a vše jsme zakončili taneční zábavou, s čímž byla také práce (stany, kamion, osvětlení atd.). Nevím, jak si kdo představuje jinak
oslavy. Jenom připravit areál a šatny pro hráče asi nikdo z kritiků nikdy nedělal.
Dále bych podotkl, že mládež ve Vstiši „děláme“ ve svém volném čase a zadarmo. Moc obcí tuto
aktivitu nevede. Obzvláště v zimě jezdíme s dětmi do dobřanských tělocvičen 2x týdně. A to všechno platí klub z příspěvků, které dostáváme od sponzorů, tedy i od obce. Znovu opakuji, ať se někdo
zvedne z gauče a zkusí si to.
Tím bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům a fanouškům a přejeme jim hodně zdraví v tomto
i v příštím roce 2018. V sobotu 25. 11. pochopitelně propůjčíme kabiny a umývárny ke sportovní
akci, kterou pořádá obecní úřad.
J. Kraus

Běh kolem vstišských rybníků
Připomínáme, že se v sobotu 25. 11. 2017 uskuteční běh kolem vstišských rybníků. Začátek akce je
v 9 hodin, kdy na fotbalovém hřišti začíná registrace. Podrobnosti na webových stránkách obce.

Advent ve vstišské kapli






Sobota 2. 12. 2017 v 17:00 koncert dětí ze ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech (koncert bude přenášen na plátno před kaplí, aby jej mohli shlédnout všichni zájemci)
Neděle 10. 12. 2017 v 16:30 koncert pěveckého sboru VOX IMPERFEKTA
Sobota 16. 12. 2017 v 17:00 vystoupení tří nadšenců (housle, kytara, zpěv)
Sobota 23. 12. 2017 v 15:00 koncert studentů plzeňské konzervatoře
Neděle 24. 12. 2017 ve 22:00 vánoční bohoslužba

Pozvánka na Mikulášskou zábavu
Srdečně všechny zveme na Mikulášskou zábavu, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 od 20
hodin v Kulturním domě ve Vstiši. Zahraje Víla Análka. Bude bohatá zvěřinová tombola. Vstupné
100 Kč.

Kastlův rybník
Michael Kastl se stal proboštem chotěšovského kláštera v roce 1666. V roce 1670 je vybudován
rybník za účelem chovu ryb. (Kastel Teich).
Mnozí z Vás zaznamenali na hrázi rybníka čilý stavební ruch. Co se děje? Povodí Vltavy, státní
podnik, z pozice majitele hráze a rybníka zadal rekonstrukci hráze firmě SMP CZ, která pokácela
břízy a duby na návodní straně hráze a provede zatěsnění hráze v délce 255 m do hloubky cca 11,5
m metodou tryskové injektáže. (pro zájemce odkazuji na www.soletanche.cz, kde je vše vysvětleno
včetně obrázků). V další etapě bude vybudován nový bezpečnostní přeliv, dočkáme se nové lávky a
nové stezky na hrázi. Jaký je smysl celé stavby za cca 22 miliónů? Zvýšení bezpečnosti vodního
díla při převádění povodně a zvýšení retenční schopnosti nádrže. Hladina rybníka bude trvale snížena o 0,1 m oproti dnešnímu stavu. Tím se sníží plocha hladiny z 99 500 m2 na 97 500 m2 a zvýší se
retenční objem ze 135 000 m3 na 163 000 m3. Dočasně po dobu rekonstrukce bude snížena hladina
rybníka o 0,9 m. Stavba bude probíhat do října 2018.
Zdeněk Zajíc

Výzva pro šikovné ruce!!!
Ženy, dívky (případně i chlapci, muži ), obracím se na Vás s dotazem, zda by v obci byl zájem o
kroužek paličkování. Jednalo by se o cca 3-4 hodiny měsíčně (většinou jedno víkendové odpoledne
nebo podvečer ve všední den, to už by bylo na domluvě, co by více vyhovovalo). Pokud by časem
byl zájem, určitě by šlo schůzky domluvit častěji (třeba v zimních měsících). Počáteční investice do
pomůcek by činila zhruba 1300-1500 korun, po domluvě by určitě bylo možné vše objednat hromadně  Samozřejmě pokud by někdo doma již nějaké pomůcky měl, tak vše se hodí  A pak už
stačí píle, cílevědomost, snaha učit se a zaručuji Vám, že po ročním úsilí už si každá upaličkujete
minimálně ozdobičku na stromek nebo šperk  Sama ze své zkušenosti můžu s čistým svědomím
říci, že není čeho se bát 
V případě zájmu nebo dotazů prosím o kontakt na emailu Marca.t@seznam.cz nebo na telefonu
606 767 963 do 10. prosince a podle zájmu bych pak dala závěr, co dále.

Blahopřání
Naše rodačka ze Vstiše, paní Vlasta Donutilová, rozená Nováková, oslavila dne 5. listopadu 2017
krásné 90. narozeniny. Přejeme hodně štěstí a zdraví.

Během prosince oslaví své životní jubileum:
 Josef Brada (70)

Dění v obci obrazem

Fotbalová přípravka – závěr
podzimní sezóny

Práce na hrázi rybníka.

Během října proběhlo sázení živého plotu kolem bývalého dětského hřiště.

Závěrečný trénink z 04. 11. 2017

Jménem obecního zastupitelstvta a redakční rady přejeme všem občanům
krásný a poklidný adventní čas.
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 18. 12. 2017. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu ou.vstis@iol.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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