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Pár slov úvodem
Stromy
Obec Vstiš získala dotaci na vytvoření ovocného sadu na palouku směrem k přečerpávací stanici na
konci návsi. Hlavním cílem sadových úprav je obnova tradičně utvářených prvků a struktur kulturní
krajiny. Pro realizace projektu, pro založení „třešňovky“, je navrženo použití starých ovocných druhů s dlouhodobou tradicí v české krajině. V plánu jsou čtyři druhy třešní – „Kaštánka“, „Burlat“,
„Karešova“ a „Velká černá chrupka“. Jedná se o staré odrůdy, které budou vysazeny do dvou řad
mezi potokem a cestou. Doufáme, že se toto místo stane příjemným a zároveň užitečným prostorem
na konci obce.
Během minulých týdnů došlo k pokácení vzrostlých topolů kolem potoka na návsi. K tomuto kroku
se zastupitelé rozhodli po odborné obhlídce obecní zeleně. Expertka konstatovala, že se zde jedná o
stromy s výraznými defekty, např. riziková úžlabí s prasklinami kmenů (s bakteriálním výtokem),
tlakovými vidlicemi, vyhnívajícími dutinami, nalezla otevřená poranění kmenů s tlející dřevní hmotou, výskyt plodnic dřevokazných hub. V důsledku toho hrozilo selhání dřevin z důvodu snížené
pevnosti dřeva a mechanické odolnosti, bylo riziko odlomení poškozených částí korun a jejich pád
na přilehlé plochy. Odbornice doporučila stromy pokácet a jako náhradní variantu navrhla výsadbu
26 dubů. Výsadba bude provedena během letošního roku.
V plánu je i výsadba okrasných stromů kolem hlavní cesty procházející vesnicí.
M. Beštová

Usnesení zastupitelstva obce
Usnesení ZO ze dne 19. 3. 2018
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
505. podrobný rozpis rozpočtu - výdajových položek na rok 2018

ZO schvaluje:
502. poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost ve výši 20 000,- Kč spolku TJ Družstevník Vstiš včetně
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
503. poskytnutí dotace na výměnu loveckého zařízení (kazatelny) ve výši 20 000,- Kč Mysliveckému spolku
Vstiš včetně podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
506. rozpočtové opatření č. 1/2018
508. uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
„Vstiš u Dobřan, PJ, p.č. 442/10 – kNN, vNN“ č. IV-12-0012858/1/VB se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupené firmou ProjektEL s.r.o., jednatelem Pavlem Hendrichem
509. podpis a uzavření dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště s městem Dobřany ve
výši 10 000,- ročně (1 000,- Kč odměna a 9 000,- Kč příspěvek na úhradu provozních nákladů
510. uzavření a podpis smlouvy o dílo s Jiřím Bouzkem, kácení rizikových stromů, se sídlem Osvobození 970,
Dobřany na kácení 38 ks topolů podél Dnešického potoka ve Vstiši na návsi na základě posudku p. Dlouhé
ZO ukládá:
504. projednání zakomponování stavby RD na pozemcích p.č. 816/2, 824/3 a 824/18 do připravované Územní
studie Vstiš pozemku p.č. 824/1, lokality R 10 – BI na dalším zasedání
511. zajistit přípravu smluv s právníkem obce (připojení čp. 145 – 156 na kanalizaci) – starostka
ZO zamítá:
507. žádost p. Veseckého o odkup nezasíťované parcely na pozemku p.č. 781
Usnesení ZO ze dne 16. 04. 2018
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
512. přípravu a organizační zajištění Srazu rodáků a přátel obce Vstiš dne 19. 5. 2018
ZO schvaluje:
513. uzavření a podpis Smlouvy o dílo č. 005/2018 se společností DYBS Plzeň s.r.o., se sídlem Prvomájová
514/39, Plzeň na akci „Oprava chodníku v obci Vstiš – chodník k č.p. 132 za cenu 369 675,41 Kč
514. přijetí dotace z dotačního titulu Ochrana přírody 2018 ve výši 14 632,-Kč na akci „Založení ovocného sadu
v obci Vstiš“
515. uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800089426/1/BVB/P se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, zastoupená společností GridServices,
s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno k pozemku p.č. 1996/5

Upozornění obecního úřadu
1) Několik týdnů se na obecním úřadu nachází svazek klíčů. Kdo je postrádá, nechť se o ně přihlásí.
2) Dne 19. 05. 2018 se nebude konat odvoz bioodpadu. Akce se přesouvá na neděli 20. 05. 2018
(stejný čas).

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný

JARNÍ 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 23. 05. 2018 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

Údržba dětského obecního hřiště
V neděli 15. dubna 2018 proběhla údržba vstišského dětského hřiště, které mohou
naši nejmenší využívat již od podzimu roku 2012.
Během "brigády" jsme obrousili a dvakrát natřeli dřevěné konstrukce herních
prvků, vypleli do kačírku prorůstající plevel, vytřídili rozbité či nefunkční hračky,
obrousili a natřeli obě lavičky a něco zakousli a zapili v rámci občerstvení.

Jmenovitě, za čas věnovaný práci na hřišti, chci poděkovat níže uvedeným:
Zdeněkovi Zajícovi
Tomášovi Veseckému
Rodině Samcových
Bohumile Procákové
a Romanovi Lohrovi
Nakonec bych chtěl obzvlášť poděkovat panu Faltýnovi, který se každý den chodí hřiště zamykat, seká na
hřišti trávu, prosívá písek, pohrabává kačírek a provádí drobné opravy během provozu.
Všem výše uvedeným moc děkuji.
Libor Pilař

Fotbalové zpravodajství
Začala jarní sezóna v kopané a s ní i starost o naši mládež a o sportovní areál. Kropit, sekat, kropit,
sekat, trénovat děti, jezdit s nimi na zápasy a dávat pozor, aby se nikomu nic nestalo.
Areál nám velmi dobře pomáhá udržovat Pavel Ježek. Přípravu před zápasem si musí hráči ohlídat
sami. S dětmi je to těžší. Když jich přijde 20-30 na trénink, je to opravdu řehole. Děti se nám odvděčují svými výkony, kázní a hlavně předvedenou hrou. V okresním výběru už nám figurují další

tři hráči a mezi soupeři už má vstišská mládež také výsostné postavení. Jednou jsem vzal odhad lidí
na hřišti při domácím utkání dětí a bylo to kolem 120 lidí (děti a rodiče).
Děkujeme paní Liškové, že naše děti finančně podporuje.
Áčko živoří nad propastí sestupu z okresního přeboru. Nic se nevzdává. Naopak překvapujeme favority a bereme jim body. Vše ale bohužel záleží na přístupu hráčů a také na zdraví. Kdo to kibicuje
v hospodě u stolu, vůbec neví, o čem mluví. Musím smeknout před kluky, kteří přijdou z práce,
ovázané, olepené nohy tejpovacími páskami a „jdou na to“. Věříme, že naše fanoušky nezklameme
a okres zachráníme. Klíčové zápasy nás teprve čekají. Když už se ale nedaří, alespoň máme výborné klobásy z udírny. Docela jsem zvědav, které složky, kromě hasičů a fotbalistů budou pomáhat při
pořádání Bubulesu a dalších akcí pro děti.

3. ročník soutěže
O nejlepší Kastelský utopenec 2018
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo se přihlásí a v sobotu 12. května v 15.30 hodin přinese do
sálu v dolní hospodě ve Vstiši minimálně tři vlastnoručně naložené utopence.
V 16.00 hodin zasedne minimálně tříčlenná mezinárodní komise gurmánů, která provede ochutnávky a vyhodnocení předložených vzorků. Hodnotit se bude nejen chuť, ale i prezentace 
Výrobce vítězného utopence získá prestižní světové ocenění „Kastelský utopenec“ a získá putovní
pohár, kam bude navždy vepsáno jeho jméno.
Všichni závodníci musí nejpozději do 10. května 2016 potvrdit svou účast na e-mail: liborpilar@seznam.cz, nebo SMS na číslo 605 299 269.
Kdo nebude závodit, může se
v případě zájmu a vystříbřeného jazýčku
přihlásit do gurmánské komise. Zájemci
hlaste se na výše uvedených kontaktech.

Přestože na seznamech rodáků pracovalo několik lidí, kteří v obci dlouhodobě žijí nebo se
tu dokonce narodili, nepovedlo se nám vzpomenout na všechny. Na obálky jsme psali jména
rodáků (domnělých). Proto vy, na které jsme zapomněli, nezlobte se na nás, a přijměte
pozvání z těchto řádek či plakátů. V sobotu 19. 5. přijďte seznam rodáků zaktualizovat do
modrého salonku do KD.
Obědy a večeře možno objednávat do 10.5.2018.

Blahopřání
Během května a června oslaví svá životní jubilea:









Jindřiška Hřebcová (89)
Vladimír Vránek (75)
Jaromír Hauser (60)
Václav Hodek (70)

Marie Mádlová (60)
Václav Šlesinger (70)
Marie Kagánková (70)
Jiří Maday (50)

Dění v obci obrazem
Je to opravu nutné?

Kam zmizela stará hráz…?

Budování nového přepadu.

Výzva těm, kterým není osud obce lhostejný
Milí spoluobčané, v říjnu letošního roku končí mandát stávajícího zastupitelstva a v komunálních
volbách budou zvoleni zastupitelé noví. Je tedy nejvyšší čas pro všechny, kteří o kandidatuře
v obecních volbách uvažují, aby přešli od myšlenek k činům. Kandidátky by měly být uzavřeny do
konce června. Prosíme tedy všechny, kterým není osud naší obce lhostejný a mají dost sil na to udělat něco pro všechny, aby neváhali a přihlásili se.
Za končící zastupitelstvo M. Beštová

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 10. 06. 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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