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Pár slov úvodem
Vážení spoluobčané,
již několikrát jsme upozorňovali ve Vstišském zpravodaji na nepořádek, který se shromažďuje u
autobusových garáží. Nevím, jestli někteří občané neumí číst nebo si říkají, budu si dělat, co chci.
Auto na sběr bioodpadu je přistaveno každou sobotu nebo si lze domluvit individuální odvoz. Několikrát jsem osobně nepořádek odklízel s p. Beštou. Opravdu si myslím, že nikoho nebaví uklízet
to do nekonečna a upozorňovat, že zde není místo určené pro odpad. Zastupitelstvo obce se proto
rozhodlo problém razantně řešit tím, že se místo bude monitorovat ve spolupráci s místním oddělení
PČR Dobřany. Občan, který bude na místo ukládat odpad a bude přistižen, bude policií pokutován
za znečisťování životního prostředí. Pokud se situace nezlepší, dojde ke zvýšení poplatku za odpad.
Ať se nad sebou zamyslí ti, kteří tam odpad vytváří a na jejich chování doplácejí jiní poctiví spoluobčané.
Podařilo se nám vytvořit několik parkovacích míst u řadových bytovek. Plocha je ohraničena obrubníky a pokryta asfaltovou štěrkodrtí. Vzniklo tak místo pro cca osm osobních aut. Rád bych touto cestou chtěl požádat majitele vozidel, kteří parkují u silnice před svým domem nebo na zeleni,
aby parkovali na místě k tomu určeném. Obec plánuje zřizovat další odstavné plochy, aby se zbytečně neparkovalo na zeleni. Rád bych poděkoval za odvedenou práci na této akci p. Šedinovi,
p.Veseckému a p. Dušanovi Košanovi.
Jiří Duchek, místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce z 21. 05. 2018
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
516. odložení prodeje pozemku p.č. 781/4 z důvodu dalšího jednání se stavebním odborem, které se týká
podmínek dělení pozemků
520. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2017

521. závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2017
523. zhodnocení Srazu rodáků a přátel obce Vstiš
ZO schvaluje:
517. prodej pozemků p.č. 2005/16 o výměře 4 m2 a p.č. 824/22 část a o výměře 5 m2 p. L. B. za cenu
70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
518. prodej pozemků p.č. 1888/40 o výměře 195 m2 a p.č. 803/2o výměře 42 m2 p. V. K. a p. E. K. za
cenu 70,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
519. rozpočtové opatření č. 2/2018
522. bezúplatný převod pozemkové parcely p.č. 2008/68 o výměře 12 m2 v k.ú. Vstiš od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce

Informace - všeobecné volby do zastupitelstev obcí
konané na podzim roku 2018
Informujeme všechny občany, zejména potom ty, kteří zvažují, že budou kandidovat v podzimních
volbách do obecního zastupitelstva, že podání kandidátních listin registračnímu úřadu musí proběhnout nejpozději 31. července 2018 do 16 hodin. Seznam registračních úřadů, kterým se podávají
kandidátní listiny, a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají registračnímu úřadu,
včetně potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých
kandidátů budou zveřejněny na úřední desce.
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 1 volebního zákona:



státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,
státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. státní občan jiného členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem v dané obci,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle judikatury Krajského soudu v Brně ze dne 19. září 2014 pod č. j. 64 A 6/2014 – 20, postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k
přechodnému pobytu v příslušné obci).

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b)
volebního zákona, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. A poslední podmínkou, která ale
nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2 a 3 volebního zákona, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.
Další důležité informace naleznete na adrese:
http://www.mvcr.cz/clanek/vseobecne-volby-do-zastupitelstev-obci.aspx

Ohlédnutí za rodáky
Setkání rodáků a přátel obce v naší obci se zúčastnilo dle prezence v Modrém salonku necelých 100
lidí. Ve srovnání s pěti sty rozeslanými a rozdanými pozvánkami to nebylo číslo velké. Ale byli
jsme rádi. Nejstarší návštěvnicí byla paní učitelka, která kdysi v naší obci zastupovala. Bylo jí 92
let. Mezi nejmladší bychom mohli zařadit děvčata Pilařovy, Brunátovy a Lenku Samcovou.
Děkujeme všem za účast a podporu této akce.
Velmi kladně hodnocené bylo vystoupení dobřanského Vozembachu, který nás překvapil i tím, že
do programu zařadil oslovení vstišských občanů. Moc jim slušelo prostředí naší návsi.
Všechny – malé i velké, kteří se byli podívat u hasičárny (v hasičárně), zaujal program keltské skupiny Cernunnos. Bohužel odpolední část zhatil déšť.
Krásným uměleckým zážitkem byl hudební program skupiny Pilsen Brass. Škoda jen, že připravené
mluvené slovo zaniklo v rušném hovoru přítomných, kteří si měli toho tolik co povědět. Nedivme
se. Rádi bychom tento program zopakovali jako koncert v klidném prostředí.
Pan Hašl vozil návštěvníky po obci. I s touto službou byla spokojenost.
Do kaple se tentokrát moc lidí nedostavilo. Snad příště. Výstava obrazů slečny Aleny Pechové byla
velmi zajímavá.
Radost vstišským udělali i naši fotbalisté, kteří vyhráli nad Chotěšovem.
Posledním bodem programu byla taneční zábava s kapelou Hájenka pana Palečka, která vždy na
bálech podala výborný výkon, ale tentokrát jejich hra spíše připomínala zkoušku, při níž se zapojili
i náctiletí muzikanti. Bylo to pro nás velké zklamání.
Chtěla bych velmi poděkovat přípravné a zároveň pořadatelské skupině dobrovolníků
(V. Němcová, H. Pechová, Z. Pilařová, J. Vollerová, E. Úblová, L. Hajšmanová,
E. Navrátilová, A. Tintěrová, D. Chodlová, B. Fegová, B. Procáková, M. Trdličková, manželé Krčálovi, manželé Fodorovi), paní Šurkové za bezplatné poskytnutí salonku i sálu k této akci, Mikroregionu Radbuza za poskytnutí dotace 5000,- Kč, panu Chodlovi za bezplatnou hudební produkci,
dále hasičům za ukázku koňské stříkačky a výstavu starých fotografií i prohlídku hasičské zbrojnice
a přivezení jídel z Dobřan, panu L. Opltovi, který ozvučil Vozembach, panu M. Úblovi za vytvoření
sestřihu z videokronik za uplynulá léta, vedoucí a kuchařkám školní jídelny v Dobřanech, J. Duchkovi ml. za vydávání jídel, všem, kteří se podíleli na úklidu obce i osázení truhlíků, všem, kteří pomohli dát seznam rodáků dohromady… Snad jsem na nikoho nezapomněla, v každém případě díky
všem, kteří přiložili ruku k dílu.
M. Beštová

Setkání rodáků a přátel obce Vstiš
Už uteklo hodně vody v Dnešickém potoce, kdy do míst, které dnes nazýváme Vstiší, vstoupili první lidé. A nebylo to před pár set lety, ale před mnoha staletími, jak ukazují archeologické vykopávky.
Dne 19. května si obec připomněla 775 let, od první písemné zmínky o obci, ale její historie je

mnohem starší. Tak dlouhá historie místa dokazuje, že se ve Vstiši a jejím okolí žilo a žije dobře.
Zastupitelé obce připravili k oslavám výročí bohatý program. Začalo se v 9 hodin v Modrém salonku kulturního domu, kde rodáci obdrželi drobné připomínkové předměty a mohli nahlédnout do
kronik obce.
Po desáté hodině hrála na návsi pro všechny dětská lidová muzika Vozembach, kterou si přišlo poslechnout početné obecenstvo. Vystoupení se líbilo a "Vozembaši" museli přidávat. Dopoledne
zpříjemnila i historická Keltská skupina Cernunnos. Keltové předvedli způsoby boje s mečem, kopím a štítem. Ukázali, jak se odléval bronz a přítomní si mohli vyrazit malé penízky, zastřílet z luku
nebo zatroubit na keltskou troubu. Kdo neměl zájem o život dávno minulý, prohlédl si u vstišské
hasičárny starou hasící stříkačku, která se stala hlavně atrakcí pro děti, a současnou výbavu místních
hasičů.
V kulturním domě se od druhé hodiny odpolední podávala káva a rodáci si přišli hlavně popovídat
se sousedy a návštěvníky. K poslechu jim hrála skupina Pilsen Brass, kterou, jak věřím, neslyšíme
ve Vstiši naposledy.
V programu nechybělo ani vyžití pro milovníky fotbalu. A utkání Vstiš proti Chotěšovu na hřišti na
Bayerce skončilo vítězně.
Den uzavřela taneční zábava v kulturním domě, kdy k poslechu hrála Hájenka pana Palečka. Hájenka se sice tentokrát nevyznamenala, ale to nemění nic na tom, že jsem s rodinou strávila velice příjemný den mezi přáteli a sousedy, za což patří díky zastupitelům obce a všem, kteří při setkání pomáhali.
Michaela Samcová

Fotbalové zpravodajství
Naše fotbalové přípravky ukončily sezónu na pěkném 3. a 5. místě. I když to není zrovna důležité,
ale hlavně, že vše dobře funguje. Od příští sezóny nastoupí děti v soutěži mladších žáků. V pondělí
18. 06. 2018 by měly hrát přátelské utkání s mladšími žáky z Chotěšova u nás na hřišti a pak by
měli všichni zakončit sezónu opékáním buřtů. Doufám, že vyjde počasí.
V Á týmu už je jisté, že po sérii neúspěšných zápasů bude hrát baráž o udržení v soutěži, a to buď
se Stodem nebo se Zdemyslicemi. Jde o dva zápasy, jeden doma a jeden venku, jako je to v pohárech. Budeme doufat.
Ať vše dopadne, jak chce, každopádně přejeme všem spoluobčanům a fandům hezké prázdniny a
dovolené. Hlavně abychom se všichni opět sešli, až se bude něco konat v našem sportovním areálu
a na pouťové zábavě v pohostinství u paní Šurkové.
J. Kraus

BUBULES
Poslední sobota v srpnu již tradičně bude patřit dětem. Obec Vstiš by ráda uspořádala oblíbenou
akci BUBULES. Tímto vyzýváme všechny, kteří se chtějí zúčastnit jako pohádkové postavy nebo
strašidla, aby se přihlásili u B. Procákové, M. Beštové, nebo na Obecním úřadě. Budeme rádi za
nové nápady a za váš čas, který věnujete pro radost dětem.
Organizátoři

DEN BEZ MRTVÝCH NA SILNICÍCH
Šestnáctého června bude popáté v České republice „Den bez mrtvých na silnicích“. Jak tento den
vznikl? Mezi 11. a 17. květnem 2014 byly v oblasti Chorvatska, Bosny, Srbska a Hercegoviny velké deště. Rozvodnily se řeky a došlo i k sesuvům půdy. Výsledkem bylo, bohužel, 44 mrtvých. Srbsko vyhlásilo třídenní státní smutek. V médiích byly postupně počty mrtvých zveřejňovány.
Co by se asi stalo u nás, kdyby byly také při každých nových mrtvých na našich silnicích zveřejňovány tyto a pak i celkové počty mrtvých. To bychom museli zřejmě držet státní smutek celý rok! To
vše jsem si dal, jako šachista, do souvislosti s Bílou nemocí od slavného Karla Čapka. Zde doktor
Galén, který dokázal vyléčit předtím nevyléčitelnou Bílou nemoc, si dal pro léčení požadavek pro
celý svět, aby jeden den nebyl nikdo zabit. S doktorem Galénem to nedopadlo dobře. Doufám, že
budu mít větší štěstí, když chci jen to, aby na silnicích v ČR nezahynul jeden den žádný člověk (16.
června 2018 – den před Dnem otců, a to proto, aby se otcové svého svátku dožili). Myslím si, že
Karel Čapek by měl z této akce radost. Určitou podobnost s ní má i mezinárodní „Den bez aut“,
který je vždy 22. září. Jak mají řidiči jezdit, to vědí - jen to dodržovat ! (žádný alkohol a drogy –
pozornost, bez mobilu u ucha, ohleduplnost a zodpovědnost – oči na silnici a obě ruce na volant)
Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog),
předseda pořádající SOR
(Společnosti pro ochranu před negativními vlivy reklamy)
www.joukl.cz
Stránka starší akce Den bez mrtvých na silnicích = www.menenehod.webnode.cz
Obec Vstiš se připojuje s přáním krásných prázdnin a šťastného návratu z dovolených zpátky
domů.

Blahopřání
Během prázdnin oslaví své životní jubileum:







Marie Zemanová
Josef Vokáč
Annelies Platzová
Jana Zedníková
Marie Karnoltová
Miloslav Bezděk

Dění v obci obrazem
Setkání rodáků…

Dětstký den ve Vstiši na téma „Cesta kolem světa“ 9. 6. 2018

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 17. 08. 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.
Vstišský Zpravodaj vydává Obec Vstiš. Redakční rada: Eva Navrátilová, Miloslava Beštová, Jana Košanová.
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