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Vše má svůj čas…
Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas
sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas plakat a čas se smát, čas
rmoutit se a čas tancovat, čas házet kamení a čas kamení sbírat, čas objímat a čas objímání zanechat, čas hledat a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat,
čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje (Kazatel 3, 1-8).
Jen těžko by se asi hledala příznačnější slova do záhlaví posledního čísla Vstiškého Zpravodaje,
který připravila současná redakční rada. V říjnu nás čekají nové volby do obecního zastupitelstva, a
ne všichni členové toho stávajícího budou znovu kandidovat. Někteří se sice rozhodli se o hlasy nás
voličů opět „porvat“, je ale jasné, že zastupitelstvo ve stávající podobě končí a s ním končí i současná podoba Vstišského Zpravodaje. A jak by řekl biblický Kazatel, jehož slova jsem si vypůjčila
do úvodu, je čas předat štafetový kolík dál.
Když jsem se v roce 2010 přistěhovala do Vstiše, vůbec jsem na funkci zastupitele nepomýšlela, ke
kandidatuře jsem se dala přesvědčit několika spoluobčany vlastně jen abych dokázala dobrou vůli,
že to myslím s životem tady vážně. O to větší bylo moje překvapení, když jsem dostala Vaši důvěru
a byla zvolena. Snažila jsem se dělat hlavně to, čemu rozumím a co snad i trochu umím. To, že jsem
se ujala redigování Vstišského Zpravodaje, přišlo proto tak nějak samozřejmě. A musím říct, že mě
práce na vydávání obecního časopisu skutečně těšila, i když ne vždy byly reakce spoluobčanů na
mé články právě kladné, možná jsem občas i někoho dost naštvala, ale svobodné vyjadřování vlastních názorů patří k základním pilířům demokracie. Prezentovat své názory a postoje má možnost
každý a je možné k tomu využívat i obecní časopis. To, že se tak neděje a není o to zase takový
zájem, je věcí jinou. Ta možnost tady ale je doufejme, že i v budoucnu bude.
Na vydávání Zpravodaje se spolu se mnou nejvíc podílely paní starostka Miloslava Beštová a paní
Jana Košanová. Náš pomyslný redakční čtyřlístek celá léta doplňoval ještě pan Jozef Príhoda, který
dodával své fotografie, díky nimž je možno i po letech si připomenout atmosféru některých minulých akcí. Všem třem zmíněným patří můj velký dík, jejich zásluhy na podobě časopisu jsou obrovské. A můj dík pochopitelně patří i všem přispěvatelům z řad občanů, mezi nimiž mi dovolte zmínit

čtyři nejpilnější – pana Jana Krause, který pravidelně dodával zpravodajství z našeho fotbalu, pana
místostarostu Jiřího Duchka, jenž informoval nejen o dění v obci, ale také o novinkách mezi dobrovolnými hasiči, pana Zdeňka Zajíce, který pravidelně prostřednictvím obecních novin svolával a
organizoval rozličné aktivity a v neposlední řadě paní Michaelu Samcovou, která se často
s ostatními dělila o své zážitky z různých akcí. Takže ještě jednou, díky vám všem – pochopitelně i
těm, které jsem nejmenovala.
Časopis ve formátu, který právě držíte v rukou, vycházel celých osm let. Když jsem v květnu 2017
z osobních důvodů složila mandát a vzdala se funkce v zastupitelstvu, rozhodla jsem se, že navzdory tomu budu ve vydávání časopisu pokračovat až do konce funkčního období. A protože všechno
má svůj čas, dovolte mi nyní, abych se s Vámi coby redaktorka Vstišského Zpravodaje rozloučila a
popřála nové redakční radě hodně tvůrčích úspěchů.
Eva Navrátilová

Závěrečná slova starostky
Poděkování…
I já se tímto vydáním se čtenáři Vstišského zpravodaje loučím.
Jistě si vzpomínáte, že jsem v prvním čísle po zvolení do funkce starostky psala, že se vůbec necítím na to být starostkou. A věřte, do dnešních dnů oslovení „paní starostko“ mi k srdci nepřiroslo.
Když jsme si v červnu v roce 2010 vezli domů malé štěňátko, vůbec mě nenapadlo, jak velkého
pomocníka mám v autě. Pravidelné procházky s ním mi umožňovaly vidět věci, které je v obci nutno změnit nebo uklidit, potkávala jsem se s lidmi, kteří mi na další problémy ukazovali, a hlavně –
těmito procházkami jsem si „čistila hlavu“. Viděla jsem krásy okolní přírody ve všech ročních obdobích, plody práce šikovných lidí v obci, někdy slyšela pochvalná slova na práci zastupitelstva (ne
často, ale byla) – díky za ně! Takže milý Flípku, děkuji ti, že jsi mi pomohl přežít tak náročné období v mém životě.
Děkuji i mým třem chlapům za trpělivost se mnou.
Samozřejmě pomáhalo mi mnoho dobrých lidí, za jejichž podporu jsem jim hodně vděčná. Možná
si ani neuvědomují, jak moc jsem jejich náklonnost potřebovala. Bez nich bych už dávno funkci
složila. Nebudu nikoho jmenovat, protože věřím, že i oni vědí, že mně byli oporou. Někdy stačí jen
milý úsměv při pozdravu, a člověk pookřeje. Vám všem, milí (nejen) spoluobčané, děkuji.
Poděkování patří i všem zastupitelům, kteří během uplynulých osmi let společně se mnou naši obec
vedli. Každá zkušenost (dobrá či špatná) posouvá člověka dál. Jak se říká: „Co tě nezabije, to tě
posílí.“ Udělalo se v obci mnoho práce. A co jsme nestihli my, určitě dokončí další zastupitelé, kteří
jsou ochotni svůj volný čas věnovat rozvoji naší obce i spokojenosti spoluobčanů. Voličům přeji
šťastnou ruku při výběru kandidátů.
Nově zvolenému zastupitelstvu přeji mnoho sil a chutě do práce.
Na závěr bych vás ráda seznámila s většími akcemi, které byly uskutečněny od roku 2011 nebo se
ještě uskuteční do konce současného volebního období. Určitě bychom se nemohli pustit do tolika
akcí, kdyby zastupitelstva pod vedením pana Ing. J. Brady nenašetřila značný finanční obnos.
Děkujeme.

ROK

AKCE

Požadovaná dotace
(v tis.)

2011

Přístavba požární zbrojnice

2011

Opravy komunikací

2012

Oprava CVČ

2012

Dětské hřiště

2013

Úprava parku v histor.části
obce

2014

Schválená dotace
(v tis.)

Cena celkem
(v Kć)

290

1 438 000,-

-

-

226 000,-

500

250

404 980,-

327,857

449 481,-

300

0

0

Kanalizace

20 862

20 862

29 771 500,-

2014

Kanal. - přípojky

-

-

2 498 000,-

2015

Přípojky – obecní budovy

-

-

125 000,-

2014

JSDH

8,044

8,044

8 044,-

2014

Výměna oken a dveří v KD

300

180

303 737,-

2014

Územní plán

200

148

338 800,-

2014

KD – salonek (lino,dveře,výmalba)

-

-

61 353,-

2015

Oprava budovy kabin TJ

195

150

283 691,-

2015

Oprava komunikací

-

-

674 000,-

2015

Komunikace + kanalizace
(Mašek)

-

-

520 000,-

2015

Zámková dlažba - zastávky

-

-

63 026,-

2015

Autobusové zastávky

-

-

113 673,-

2016

Oplocení dětského hřišrtě

-

-

30 190,-

2016

Oprava míst. komunikací

400

300

1 013 587,-

2016

Oprava chodníků

624

200

789 907,-

2016

JSDH

57,593

30

33 340,-

2016

Oprava komunikací

2016

KD – stoly a židle

-

-

263 500,-

2017

Parkoviště u OÚ

-

-

48 056,-

2017

Oprava chodníků

150

150

392 950,-

2018

JSDH

58,589

22,272

?

2018

Založení ovocného sadu

23,615

14,632

?

2018

Kanalizace v chatách

-

-

894 296,-

2018

Vodovod v chatách

-

-

732 363,-

2018

Komunikace v novostavbách

-

-

4 782 000,-

CELKEM

23 678,841

22 932,805

46 337 621,-

139 500,-

Informace – všeobecné volby do zastupitelstev obcí
konané 5. – 6. 10. 2018
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán
hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce Vstiš, který má být v obci volen – tj. 9 členů.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů pro zastupitelstvo obce Vstiš.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidátů druhé volební strany ty, pro
které hlasuje. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 9 volených
členů zastupitelstva obce Vstiš.

Kandidáti ve volbách do obecního zastupitelstva
„Vstiš – náš domov“
Vážení spoluobčané,
dne 5.- 6. října 2018 jsou volby do obecních zastupitelstev. Naše sdružení se nazývá Vstiš – Náš
domov a kandidáti jsou:
Jaroslav Kleisner
Ing. Zdeněk Zajíc
Tomáš Vesecký
David Kleisner
Jiří Duchek
Václav Vránek
Většinu kandidátů již znáte z předešlých zastupitelstev. V průběhu předešlých let byla vybudována
splašková kanalizace, oprava chodníků, vybudování komunikace v nové zástavbě, nové dětské hřiště. Rovněž je vyřízena projektová dokumentace a veškerá povolení pro zřízení mateřské školky,
která bude realizována v následujícím období.
Do budoucna je plánováno dokončení rekonstrukce všech chodníků, rekonstrukce komunikací ulice
na Vodní Újezd, spodní a horní náves. Vybudování komunikace k parcelám naproti Obecnímu úřadu. Je v plánu rovněž naučná stezka kolem rybníků, dobudování kanalizace a vodovodu v chatové
oblasti a s tím související oprava komunikací v chatách. Rovněž byl vypracován návrh na opravu
lávky přes řeku Radbuzu. Dále je v plánu výsadba nových stromů podél cest v obci a obnova lesa
po kůrovcové kalamitě. I nadále chceme samozřejmě podporovat příspěvky jednotlivá sdružení a
spolky v naší obci, podporovat konání různých společenských akcí.

Veškeré akce, které by se měly realizovat, závisejí na výši jednotlivých dotačních titulů. Výše uvedené akce jsou tudíž plánovány na další volební období pro kandidáty sdružení Vstiš - Náš domov,
kteří chtějí i nadále naši obec zvelebovat.
Volbou našeho sdružení zajistíte i v následujících letech další rozvoj obce a podporu kulturních
akcí.

Kandidáti ve volbách do obecního zastupitelstva
„Občané za Vstiš“
Představení občanského sdružení nezávislých kandidátů.

Program sdružení:

Společenský a kulturní rozvoj

Prosazování zájmů občanů

Podpora mládeže a sportu

Obnova zeleně

Větší informovanost občanů

Uklizená obec

Ladislav Hrubý

Ing. Veronika Kapounová

Blažena Krejčová

Jitka Madayová

Jakub Vodička

Dušan Košan

Radek Bezděk

Bc. Zlatuše Krausová

Ladislav Krčál

Plánovaná odstávka elektřiny
Seznam plánovaných odstávek pro obec Vstiš - okres Plzeň-jih , PSČ 33441
3.9.2018 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060611057
Vstiš 105, 174, 29, 30, 3, 35, 36

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení
nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím
elektronických komunikací.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo
na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným
termínem.

Vesnice…
Vesnice... Před časem bylo velkým trendem stěhovat se do města – za prací, za kulturou, nebo jen
tak. Postupem času se situace změnila a lidé se vytrácejí z města do klidu venkova. Když se podíváme na naši obec, za několik posledních let přibylo novostaveb a tím i stálých obyvatel Vstiše.

Vyrostla spousta nových domků, starší domy „prokoukly“. V části obce Nová Bayerka dokonce
vznikla obytná zóna. Postupně zde byla vybudována kanalizace jako náhrada za jímky. Letos se
obyvatelé dočkali i asfaltové silnice. Dosud samá pozitiva – ale jako všechno, i zde je menší piha na
kráse. Vlastně dvě pihy. Tou první je neukázněnost některých řidičů – přesto, že u vjezdu do obytné zóny je dopravní značka, která na to upozorňuje, přesto někteří „chvátalové“ zapomněli, co říká
vyhláška o provozu na pozemních komunikacích. Takže jen pro připomenutí citace ze zákona
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích:
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Obytná zóna" a konec
je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".
(2) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště (zde malá poznámka – regulativy, které majitelé
pozemků k výstavbě obdrželi před projektováním staveb, hovořily o tom, že „před každým domem
bude vybudováno jedno či dvě PARKOVACÍ STÁNÍ“ – zde je třeba si uvědomit rozdíl mezi parkovacím stáním a veřejným parkovištěm).

Proč omezit rychlost – opět můžeme odkázat na výše uvedený zákon, který říká: „V obytné a pěší
zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53.
Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.“ Ano, i v obytné zóně se pohybují děti, které se učí např. na kole, na kolečkových bruslích, takže by bylo vhodné pod značku „začátek obytné zóny“ umístit pro zapomnětlivé řidiče omezení rychlosti na 20 km/h.
Abychom nezapomněli na druhou „pihu“ – řeč byla o parkovacích stáních (opomineme-li skutečnost, že jedno či dvě, někdo tři), která by měla sloužit k parkování vozidel majitelů rodinných domků, jejich rodinných příslušníků, známých nebo případných návštěv. Neměla by naopak sloužit jako
veřejná parkoviště obzvláště ne pro nákladní auta, která kromě toho, že zabírají více místa, vydávají
větší hluk než auta osobní a – ruku na srdce – není nad hluboký ranní nádech na čerstvém vzduchu,
když vám přímo u nosu startuje náklaďák...
Eva Úblová

Tak tohle v pořádku opravdu není…
… obytná zóna skutečně není veřejné parkoviště.

Cvičení
Přijďte si zacvičit. Cvičení vhodné pro začátečníky a starší ženy.
Na první hodinu si přineste míček – overball, podložku, obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Zahájení: 27. září 2018 – čtvrtek v 18 hodin v tělocvičně bývalé školy ve Vstiši.
První hodina je zdarma, vyzkoušíte si, zda Vám cvičení vyhovuje. Cena za 12 lekcí: 300 Kč. (25
kč/hod.) Při jednotlivých platbách 30 kč / hod. Cvičíme do 13. 12. 2018
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

Pozvánky
V pátek 28. září 2018 se v naší obci uskuteční:
 Výsadba třešňové aleje – začátek ve 14
hodin, sraz na spodní návsi u lávky před
panem Havlíčkem
 Promítání videokroniky 2017 – začátek
v 18 hodin v Kulturním domě
 Ohňostroj po skončení videokroniky u
kaple

V neděli 28. října 2018 proběhne v kapli slavnostní odhalení obrazu akademického malíře a
sochaře Jaroslava Šindeláře od 14 hodin.

BUBULES 2018
Lesem se ozývají výkřiky a strašidelné zvuky. Všude je spousta dětí s rodiči? Co se to děje? No,
vždyť je poslední prázdninové sobota, a to se přeci ve Vstiši na Bayerce koná Bubules. Všichni
očekávali, že se letos pořádně zapotí, ale po dlouhém a suchém období horka přišlo prudké
ochlazení a museli jsme vyměnit šortky a trička s krátkým rukávem za bundy a dlouhé kalhoty. I
přes tento rozmar přírody si nenechalo tradiční rozloučení s prázdninami ujít přes 160 dětí
v doprovodu rodičů a blízkých příbuzných či přátel.
Bubules zahájili pánové z STIHL TIMBERSPORTS, a ukázali nám, jak se pořádně maká se
sekyrami a pilami. Třísky létaly vzduchem a diváci se nestačili divit, za jak krátkou dobu lze
přesekat nebo rozříznout kmen stromu. I diváci si mohli vyzkoušet práci s náčiním dřevařů. Byla to
moc pěkná podívaná.
Děti se posilnily opečenými buřtíky, spláchly je malinovkou a vzhůru za dobrodružstvím do lesíku.
Nad lesem se stahovala temná mračna, ale Bob a Bobek si vesele hopsali na kraji cesty. Náš
vstišský vodník je hodný, ten má děti rád. Ale s čerty v pekle není radno si zahrávat, ti už si dělají
seznamy zlobivých dětí, neboť prosinec tu bude, co by dup. A teď děti pozor, ať na vás nevyskočí
nějaký duch, jeho chechot zní celým lesem! U perníkové chaloupky sedí bába s dědkem a chudák
Jeníček s Mařenkou jsou zavření v kleci, jestlipak je někdo zachrání? Loupežníci. „Ruce vzhůru a
peníze sem!“ Doufám, že vás neoloupili? Kdo vypil kouzelný lektvar pro hodné děti u paní
Květinky, mohl se směle pustit do temných bažin, a jestli ho víly neutancovaly, potkal se s
kostlivci, krásnými upírkami, které měly ve sklenicích místo okurek zavřené oči, a dalšími
záhrobními příšerami. Nebýt Apačů, asi by se rozlezli po celém lese. Pak kolem Večernice a
Měsíčníka zpět ke hřišti. Závěr cesty si ohlídal Krakonoš, neboť Trautenberk už přikazoval své
chase, aby dětem nic nedali a všechny dobroty mohl mít sám pro sebe.
Myslím si, že sobotní večer se vydařil, děti odcházely příjemně vystrašené, chlapi přemýšleli nad
výkony pánů ze STIHL TIMBERSPORTS. Pohádkové a nadpřirozené postavy zmizely, jestli se
rozplynuly nebo zalezly pod zem, to nikdo neví, ale doufám, že se příští rok zase vrátí.
Na závěr musím poděkovat všem, kteří akci připravovali. Hasičům, kteří bděli, aby nevznikl požár a
pomáhali s občerstvením a s přípravami. Panu Stanislavu Volfovi za jeho šikovnost a pracovitost.
Ing. Úblové za výborné perníčky a pomoc při výrobě masek. Bohunce Procákové a Mileně Beštové
za skvělou organizaci. Všem strašidlům a postavičkám, že si našli čas a připravili krásná stanoviště.
Sponzorům, bez kterých by nebylo možné takové akce pořádat. A v neposlední řadě dětem, že se
přišly bát a bavit se.
Krásný konec prázdnin všem přeje
Michaela Samcová
Děkujeme SPONZORŮM:
Autoopravna Ladislav Šafránek, Autoopravna Jan Kraus, V-Farma s.r.o., Hostinec „Na Bayerce“
Martin Frajdl, Autobazar Autostar – Pavel Hrabák, Sdružení rybářů Vstiš, MUDr. Vojtěch Rubeš,
Sklenice zdraví – Mgr. D. Okrouhlá, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš, Truhlářství Marek, Pohostinství – Vlasta Šurková, Gastop Energie, s.r.o., CBA Potraviny Vstiš, DJ Šelma, Ing. Eva Úblová,
Pekařství Dobřany

Fotbalové zpravodajství
Jistě si každý všiml, že i když bylo úmorné horko a sucho, tak díky tomu, že jsme společně s naším
obecním úřadem investovali do vodního vrtu, máme docela slušně zelené fotbalové hřiště. Za to
také musíme poděkovat Pavlovi Ježkovi, který se o ně bezvadně staral. Díky tomu také naše mládež
už skoro celý srpen trénuje, a to samé platí i pro hráče z Áčka, kteří neopovrhli ani výběhem do
lesa.
Děti hrají mistrovská utkání dle přiloženého rozpisu.
Áčko začalo po nevýrazných přípravných zápasech vítězstvím v Žinkovech. Možná, že si někdo
všiml, že nadále hrajeme okresní přebor. Vše k tomu je popsáno ve vitríně na fotbalových kabinách.
Musím dodat, že po stížnosti v Praze jsme dostali za pravdu, a zůstali jsme v okresním přeboru.
Před pouťovou zábavou hraje Áčko v Klášteře u Nepomuka.
Všechny naše sportovní přátele srdečně zveme na pouťovou zábavu.
Ještě jednou bych chtěl pochválit kluky za předvedený výkon v Žinkovech. Děkuji.
J. Kraus
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Nábor mladých fotbalistů
TJ Družstevník Vstiš, z.s.
uvítá ve svých řadách kluky a dívky, kteří mají zájem začít hrát fotbal.
Pod vedením zkušených trenérů vás to naučíme.
Přijímáme od ročníku narození 2012
Bližší informace vám podá Jan Kraus, trenér licence A, tel. 608 205 209

Blahopřání
Během září a října oslaví svá životní jubilea:





Ján Rusnák
Vlasta Korschinská
Oldřich Rejlek
Roman Košan

Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 14. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách
TJ Lokomotiva v Plzni, který se koná ve dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu, pohodu, odreagovat se, pro nové možnosti, kam vyrazit, kde jste
ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem jste neměli tušení, co Vás dostane a budete chtít být u toho.
Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých koutů světa,
od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších. Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osobností a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte
jízdu na kole s 3D brýlemi, usaďte se u divadelních představení, žasněte
pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody
v expozici Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň,
pokoušejte přírodní zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, německá a
česká piva. Přijďte na ITEP 2018!
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