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Pár slov úvodem
Rok se s rokem sešel, máme tu konec prosince a tedy čas, kdy mnozí z nás bilancují. Celková atmosféra k tomu přímo vybízí. Jeden se rok končí a jen my sami víme, jaký pro nás byl – jestli se do
naší soukromé historie zapíše jako rok úspěšný, nebo jako rok, který bychom nejraději vymazali
z paměti. Věci proběhlé již změnit nelze, ale před námi je rok nový, který sebou nese různá očekávání. A nás nyní čeká rok s osmičkou na konci. Pro někoho je možná osmička číslo jako kterékoli
jiné, podle numerologie je ale osmička nejmocnější ze všech čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle,
logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností, číslo vyjadřující osud, rovnováhu a
spravedlnost. Možná jsou to jen povídačky, ale je pravda, že v dějinách naší země byly roky končící
osmičkou často naprosto osudové.
Před sto lety, tedy v roce 1918 po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie vznikla v srdci Evropy
malá, ale nikoli bezvýznamná republika, se kterou si dějiny ovšem několikrát nepěkně zahrály. A
často to bylo právě v letech končících osmičkou. V roce 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda,
komunistický puč v roce 1948 uvrhl zemi do dlouhých 40 let nesvobody a vpád vojsk Varšavské
smlouvy v roce 1968 zmařil naděje na to, že by se zemi zase mohlo začít dařit lépe. Nezbývá tedy
než si společně přát, aby se ten osmnáctý rok 21. století mezi ta špatná léta našich dějin nezařadil.
A vzhledem k tomu, že nás čekají hned troje volby (volba prezidenta, volba do obecních zastupitelstev a v části země i do Senátu), přejeme všem voličům šťastnou ruku. I na našich hlasech
bude totiž záležet, jaký bude nejen ten nastávající, ale i ty následující roky.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018 přeje jménem
svým i jménem obecního zastupitelstva Eva Navrátilová.

Oznámení ČEVAK
V poslední době dochází čím dál častěji k poruchám hlavní kanalizační čerpací šachty ve Vstiši
z důvodu vhazování předmětů, které nepatří do kanalizace. Chceme apelovat na všechny naše zákazníky, aby se vyvarovali vhazování předmětů, jako jsou utěrky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, prezervativy, různé igelitové sáčky a nerozpustné zbytky potravin do veřejné
splaškové kanalizace. Chceme je tímto upozornit, že porušují platný kanalizační řád a smlouvu o
odvádění odpadních vod, kde jsou přesně specifikovány tyto věci. Řešení oprav způsobených nedbalostí není pro naše pracovníky příjemné a zároveň značně navyšuje provozní náklady. Přece
všichni chceme mít stočné co nejlevnější. Pro zamyšlení přikládáme 2 fotky, jak vypadá čerpadlo,
které mimo jiné má speciální řezáky, před vyčištěním a po něm. Ještě chceme upozornit na vlévání
tuků do odpadů, který dovede zacpat i hlavní kanalizaci, popř. vaši přípojku (i díky blížícím se
svátkům). Děkujeme za pochopení a těm, kteří dodržují kanalizační řád, se zároveň velmi omlouváme.
Zároveň si dovolujeme popřát všem členům obce Vstiš krásné a klidné vánoční svátky a do Nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za provozovatele vodovodu a kanalizace ČEVAK, a. s.,
Josef Šefl, vedoucí provozního střediska Plzeňsko

Změna svozu odpadu během svátků
Z provozních důvodů se svozy separovaného a komunálního odpadu
budou přesouvat z pondělí 25. 12. 2017 na sobotu 23. 12. 2017
a z pondělí 01. 01. 2018 na sobotu 30. 12. 2017.

Rozsvícení vánočního stromečku
První adventní svíčka se v letošním roce rozzářila 3. prosince a jak už je ve Vstiši zvykem, v sobotu
před první adventní nedělí se rozsvěcuje obecní vánoční stromeček.
Samotnému rozsvícení předcházel koncert v kapli, na kterém zahrály převážně vstišské děti navštěvující Základní uměleckou školu J. S. Bacha v Dobřanech. Děti v doprovodu svých učitelů,
kamarádů i rodičů předvedly své umění ve hře na housle, piano, flétny, kytaru, akordeon i ve zpěvu
a po zásluze byly odměněny potleskem a sladkostí. Novinkou letošního koncertu byl audio i video
přenos koncertu na plátno před kaplí. Díky panu Opltovi tak sledovalo koncert více posluchačů, než
může pojmout vstišský kostelík. A musím říct, že se mi tento nápad opravdu líbí a věřím, že i v dalších letech bude možné slyšet koncert i pod širým nebem.
Po koncertu prošel od kaple k bývalé škole lampiónový průvod a po odpočítání se rozsvítil vánoční
stromeček. Závěr večera patřil společnému zpěvu u stromečku a s koledou „Půjdem spolu do Betléma“ jsme se rozešli do teplých domovů.
Děkuji žákům, učitelům a rodičům za krásný koncert, kterým se ve Vstiši zahajuje adventní čas a
připomíná nám, že Vánoce už klepou na dveře. Dále hasičům a obecnímu úřadu za zorganizování
akce a ozdobení stromečku, který je, dle mého názoru, jeden z nejhezčích v okolí. Paní Tintěrové,
díky které jsme opět letos nezmrzli a teplý čaj a svařáček, který podávala, příjemně zahřál prochladlé končetiny. Velký dík patří všem, kteří přišli na koncert a účastnili se rozsvícení stromečku, protože bez nich by nemělo smysl tuto příjemnou záležitost vůbec pořádat. A je hezké, že se tato tradice
těší takové oblibě, při které se sejdou sousedé, známí a přátelé.
Krásné Vánoce plné pohody a radosti přeje Michaela Samcová

VOX IMPERFECTA - 2. adventní koncert
VOX IMPERFECTA je smíšený pěvecký sbor, který vystoupil v neděli 10.12.2017 ve vstišském
kostelíku a zpříjemnil hrstce posluchačů druhou adventní neděli.
Sbor čítající 11 členů zazpíval latinské, anglické i české duchovní písně, z nichž některé světem
znění již více než půl tisíciletí. Ač to byly pro mne neznámé písně, velice se mi koncert líbil a těším
se na další z řady adventních koncertů.
Velmi dobrá akustika kostelíka, kterou si pochvaloval již nejeden hudebník, dává koncertům, nezaměnitelnou atmosféru a jistě stojí za to vytáhnout paty z domovů. Přijďte přivonět okouzlující
vůni, kterou malý kostelík na břehu Dnešického potoka dýchá, když se v jeho zdech rozezní hudba.
Na viděnou se těší Michaela Samcová

Čertovský rej
Druhou prosincovou sobotu se ve Vstiši v kulturním domě vyrojili čerti a čertice. Nejprve dětem a
jejich rodičům ukázali, jak to chodí v pekelném světě a mnozí přihlížející do té doby jistě netušili,
že existují dvě pekelná oddělení. Jednu část pekla ovládají pokrokové čertice a druhou trochu přihlouplí staromódní čerti, kteří celé dny hrajou karty, jedí kysané zelí a plní přání, která se k jejich
špinavým uším donesou.
Čertice měly zrovna klid po práci a pustily si čertovizi. Moderátorka Bubla jim zprostředkovala
zprávy ze světa lidí, kde před pár dny obcházel Mikuláš se svými pomocníky a čerti pochytali pár
nenapravitelných zlobivců. Nejvíce obyvatele pekla potěšila zpráva, že ve vstišském kulturním domě právě začíná čertovský rej a všichni do jednoho se těšili, jak to s dětmi po čertech roztočí.
A musím říci, že to opravdu roztočili. Tančilo se, soutěžilo, šklebilo se a mlsalo, až byli všichni
čertíčkové, čertice i čerti unavení a zalezli zpět do svých pekelných i lidských doupat. Čertice a
čerti moc děkují dětem a jejich rodičům, že si s nimi přišli zaskotačit, obecnímu úřadu a sponzorům
za penízky, díky kterým mohli pro děti nakoupit mlsnoty a připravit čertovský rej. A vzkazují, že se
na všechny příští rok těší.
M. Samcová

Advent ve vstišské kapli
 Sobota 23. 12. 2017 v 15 hodin: Koncert studentů plzeňské konzervatoře
 Neděle 24. 12. 2017 ve 22 hodin: Štědrovečerní bohoslužba

Sbor Dobrovolných Hasičů obce Vstiš
krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2018 Vám všem
přejí členové sboru.

Pozvánka na bál
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na 18. hasičský ples,
který se koná v pátek 23. února 2018 od 20 hodin v Kulturním domě ve Vstiši.
Bohatá tombola.
Srdečně zvou pořadatelé

Informace z Mikroregionu Radbuza
Podzim letošního roku byl pro Mikroregion Radbuza pestrý. V září se povedlo dokončit projekt
s názvem Modernizace autobusových zastávek v členských obcích Mikroregionu Radbuza, kde po
dvou letech realizace byla dokončena poslední ze sedmi pořizovaných autobusových zastávek a to
v Zeměticích.
Na začátku listopadu dodal Mikroregion Radbuza do členských obcí Dnešice, Kvíčovice, Neuměř,
Nová Ves a Střelice kompostéry pro občany v celkovém počtu 540ks, které byly pořízeny v rámci
projektu „Prevence vzniku odpadů na území Mikroregionu Radbuza“. Tento projekt byl finančně
podpořen z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Obce, které se do projektu přihlásily,
získaly kompostéry o objemu 1 000 litrů, pro své občany zcela zdarma a to na základě uzavření
smlouvy o výpůjčce. Pořízeny byly i dva štěpkovače, které budou sloužit pro potřeby mikroregionu.
Úspěšný byl i projekt s názvem Příměstské tábory Mikroregionu Radbuza, který mikroregion podal
v létě do první vyhlášené výzvy MAS Radbuza, z.s. na prorodinná opatření. Jedná se o tříletý projekt, který má pomoci rodičům školou povinných dětí vyřešit problém, jak zaopatřit děti v době
jarních a letních prázdnin. V současné chvíli proto probíhají přípravy a nábor vedoucích a asistentů
na jarní tábory, které nás čekají od 5. 2. 2018 pro oblast Domažlicka a od 19. 2. 2018 pro oblast
Plzeňska. Podání přihlášky na tábor bude možné už začátkem prosince a děti se budou moci těšit na
putování po území našeho mikroregionu, což je společným tématem pro všechny turnusy. V létě
budou tábory zaměřeny na putování světem sportu, putování světem různých kultur a putování animovaného filmu. Maximální kapacita každého turnusu je stanovena na 30 dětí, které budou vyzvedávány na sběrných místech po území mikroregionu a autobusem přepravena do místa konání tábora. V případě zájmu o účast sledujte naše webové a facebookové stránky, kde zveřejňujeme aktuální
informace.

Blahopřání
Během ledna a února oslaví svá životní jubilea:









Anna Oswaldová (83)
Marie Baštařová (60)
Marie Dvořáková (83)
Bedřich Mathiowetz (75)
Anna Rusnáková (82)
Alena Höflerová (60)
Uršula Rejlková (75)
Jana Kubelová (75)

Dění v obci obrazem

Advent ve vstišské kapli…

Betlém u Kapounů.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 6. ledna 2018 dopoledne začnou naší obcí opět procházet skupinky „Tří králů“ a budou
vybírat peníze na sbírku pro potřebné. Výtěžek bude rovným dílem rozdělen na potřeby autistických
dětí a mladých lidí ve středisku Radost Diakonie ČCE v Merklíně (letos konkrétně na svoz a rozvoz
klientů do střediska) a starších lidí s Alzheimerovou chorobou v charitním Domově sv. Aloise v
Plzni.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 18. 02. 2018. 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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