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ZDARMA

Slovo místostarostky
Přiletěli nad hasičskou zbrojnici čápi, nastalo jaro. Spousta z nás uklízí své zahrádky a těší
se, až se vše zazelená a rozkvete. Proto bychom se i my jako obec chtěli zapojit do jarního úklidu.
Prosím všechny občany, kteří by nám chtěli pomoct uklízet obec, aby dorazili na sraz, který bude
6.4.2019 od 8 hodin ráno před kulturním domem.
Zároveň jsme minulý týden umístili 5 košů na psí výkaly. Na zadní straně koše jsou umístěny i pytlíky. Velmi mě těší, když vidím jakou mají lidé radost, že by mohly být místa u chodníků a
cest čistší než doposud.
V pátek 12.3.2019 plánujeme v 18,30 hodin tradiční promítání videokroniky za rok 2018.
Děkujeme hasičům za práci, kterou odvedli při kácení zbývajících poškozených topolů
na návsi u potoka. Dík patří i motokrosařům za zpevnění cesty k Vachtlovu mlýnu. V lese už se
dokončují práce s vykácením, zanedlouho budeme sázet nové sazeničky stromů.
Čekají nás Velikonoce s tradičním řehtáním vstišských kluků a holek. Těšíme se i na výstavu fotek pana Príhody v naší kapli.
Načerpejte energii, užívejte prvních jarních dnů a občas se zastavte. Vydechněte od všeho
toho shonu, který máme v této uspěchané době.
Veronika Kapounová

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.2.2019
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
25. směnu pozemků ve vlastnictví obce p.č. 824/13 o výměře 24 m2 a p.č. 824/23 o výměře 804 m2 za pozemky
p.č. 824/8 o výměře 542 m2 a 824/11 o výměře 448 m2 ve vlastnictví p. …., bytem …… bez doplatku včetně
dodatku č. 1, který se týká vybudování vodovodu o délce 19 m, aby na nově vzniklý úsek bylo možno napojit budoucí nemovitost na pč. 824/13
26. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019
27. střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021
28. uzavření dohody o provedení práce s členem ZO p. Jiřím Duchkem na rok 2019
29. uzavření dohody o provedení práce s členem ZO p. Dušanem Košanem na rok 2019

1

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.3.2019
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
30. podrobný rozpis rozpočtu - výdajových položek na rok 2019
31. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2019
ZO schvaluje:
32. poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost ve výši 49 000,- Kč spolku TJ Družstevník Vstiš včetně
podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
33. podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2019 mezi
Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 27 940,- Kč
35. uzavření a podpis kupní smlouvy se společností KeramikCZ s.r.o. se sídlem Na Vošverku 284, Sedlčánky,
250 88 Čelákovice, IČ 28986261 týkající se dodání a instalace vypalovací pece ROHDE Ecotop 60
S regulátorem TC 504 a vypalovacím setem za cenu 51 700,- Kč s tím, že z kupní ceny bude vzájemným zápočtem odečtena výkupní cena vyřazené pece Nabertherm ve výši 6 000,- Kč
ZO ukládá:
34. zveřejnění záměru obce - nájmu čp. 201 na stp.č 148 o výměře 53 m2 na úřední desce

Umístění košů na psí výkaly

2

Sbor dobrovolných hasičů informuje
Opakování je matka moudrosti,
každý z nás by měl umět pomoci při dopravní nehodě nebo při náhlé změně zdravotního stavu. Před několika
lety náš Sbor dobrovolných hasičů pořádal pro veřejnost školení ze zdravotní přípravy. Přítomni nebyli pouze členové výjezdové jednotky obce Vstiš, ale i občané z široké veřejnosti. Dne 13. dubna 2019 od 13.00
hod. v kulturním domě obce Vstiš proběhne školení zdravotní přípravy. Členové JSDH obce Vstiš to mají ze
zákona povinné, ale každý občan by měl umět pomoci. Přednášet na školení budou p. Miroslav Ptáček ze
ZZS Plzeňského kraje a záchranáři z naší obce Pepa a Míša Příhodovi. Toto školení nebude pouze o teorii,
ale hlavně o praxi, která může potkat každého z nás.
Přijďte si s námi opakovat své znalosti a vyzkoušet si praxi. Rádi Vás na tomto školení přivítáme.

Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš a okrsek č. 2 Dobřany si Vás dovoluje pozvat na okrskové kolo v
požárním sportu. Soutěž se koná v sobotu 18. května 2019 od 13.00 hod. na hřišti TJ Družstevník
Vstiš. Současně s naším okrskem zde bude s námi soutěžit i okrsek Dnešice. Nebude chybět dobré občerstvení.
Srdečně Vás zvou členové Sboru dobrovolných hasičů obce Vstiš
Za JSDH obce Vstiš Jiří Duchek, velitel jednotky

Masopust 2019
Masopustem se nazývá období, které začíná po svátku Tří králů (6. ledna) a končí v úterý, jež předchází Popeleční středě. Tedy končí šest týdnů před Velikonocemi. Masopustní období končí veselou a často
rozpustilou obchůzkou průvodu maskovaných postav. A právě tuto tradici se snažíme v naší obci stále udržovat. Je to však rok od roku složitější. Stejně tak jako dodržování ostatních vesnických tradic. Moderní doba
a lidové tradice se pomalu rozcházejí. Lidé jsou utopeni v povinnostech, chytrých telefonech a televizních obrazovkách. Někdy se společnost musí zastavit a podívat se zpět, aby si naplno uvědomila, kde a jak žije. Lidové tradice
jsou něco, co tvoří naši identitu a v genetickém kódu našeho národa hrají důležitou roli. Poznávat lidové zvyky
znamená pochopit kořeny naší společnosti. Čím dál tím víc mám pocit, že lidové tradice se z vesnic postupně
vytrácí a vznikají organizovaně ve velkých městech.
Při organizaci letošního Masopustu jsem se setkala s velkým nezájmem z řad občanů a nabyla jsem
dojmu, že nelze udržovat tradice jen s hrstkou lidí, kteří se pravidelně zapojují do dění v obci a není jim život
na vsi lhostejný. Mnoho lidí se striktně odmítlo průvodu zúčastnit, mnoho jiných účast přislíbilo, ale nakonec
jsme na ně čekali marně.
Nakonec musím konstatovat, že se letošní Masopust i přes drobné komplikace povedl. Zvláště stánek
se zabijačkovými specialitami firmy Třemošenská uzenina měl velký úspěch. Upřímně děkuji všem zúčast-
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něným maskám. Jmenovitě musím poděkovat a smeknout poklonu několika statečným, kteří absolvovali celý
průvod obcí až do konce. Děkuji Dušanovi Košanovi, Martině Košanové, Romanovi Košanovi, Dáše Košanové, Pavle a Evženovi Trabovým ( přátelé z Liberce ), Václavu Hřebcovi, Šárce Čejkové, Markovi Čejkovi
a jeho kamarádovi ( bohužel neznám jméno ). Zároveň musím poděkovat všem občanům, kteří masky přivítali u svých příbytků, pohostili je a doufám, že se s nimi i pobavili. Samozřejmě musím poděkovat i za finanční dary, které jste maskám vhodili do kasiček. Vybraná částka cca 7000,-Kč ( zůstatek po odečtení nákladů na hudbu a občerstvení pro masky ) bude použita na připravované akce pro naše děti.
Na závěr mi dovolte vyřknout prosbu. Nebuďte lhostejní k tradicím a k životu na vesnici. Zapojte se
do dění v obci a podporujte naši snahu. Každý podnět a aktivitu vítáme.
Za kulturní výbor Vstiš
Zlata Krausová

Foto: Martin Úbl

Ukliďme Česko, ukliďme Vstiš
V sobotu 6. dubna 2019.
Zastupitelé obce ve spolupráci s hasiči Vás zvou na jarní úklid veřejného prostranství v obci a příkopů podél
silnice do Dobřan a na kaolínku.
Je skutečností, že údržbu silnice na Dobřany zajišťuje Krajská správa silnic Plzeňského kraje. Neočekáváme
však, že bude uklízet odpadky v příkopech, jejichž původ určitě někdo z nás vstišských bude znát.
Silnice na černotínskou křižovatku a dále na kaolínku je v majetku naší obce.
Sraz mladých i starších, malých i velkých je v 8 hod před kulturním domem.
Pytle na odpad a auta na svoz zajistí obec. Vezměte si pracovní rukavice.
Po práci legraci a párek s pivem v hasičské zbrojnici.
Zdeněk Zajíc
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Jarní běh kolem vstišských rybníků
Tatak letos to bude již 3. ročník a odstartuje v sobotu 11. května 2019 dopoledne.
Na výběr bude jedna kratší trať cca 1 800 m vhodná pro mládež a jedna delší cca 4 200 m.
Nezapomněli jsme na dětské tratě od 300 do 500 m.
Podrobný rozpis závodu bude začátkem dubna na webových stránkách obce a facebooku.
Zdeněk Zajíc

Fotbalové zpravodajství
Tak už to začíná. V sobotu ve 12.30 hodin náš fotbalový klub hostí v prvním jarním kole
tým Žinkovy. Prognózy ale nejsou dobré. Náš tým se potýká dlouhodobě s nedostatkem hráčů a
velkou marodkou. V této soutěži je to velice těžké. Stačí, aby vypadli 2-3 hráči a už se nestačí na
soupeřovy hráčsky vyrovnané týmy. Nějaké posily jsme získali a již i vyzkoušeli. Ale ani to nepomohlo a v domácím přípravném zápase jsme prohráli s týmem Litic 0 : 9. Uvidíme, zda se nás ještě
nějací soupeři budou moci bát. Věřím ale, že se tým dá dohromady a bude bojovat. Vyhlašujeme
konkurs na to, kdo první vstřelí soupeři gól!!!
To naše mládež, to je jiná třída. Na každém tréninku je jich vždy kolem dvaceti. Nedávno
dva kluci ze starší přípravky hráli za výběr okresu Plzeň – jih na turnaji v Praze. Tento turnaj
bez porážky vyhráli. A opravdu se bylo na co dívat. Radost ze hry, touha dát gól, spolupráce na
hřišti, prostě hra srdcem a zasloužený úspěch. Jen tak dál kluci ze Vstiše.

TJ Družstevník Vstiš vyhlašuje nábor mladých fotbalistů ročník narození
od 2014 a starší. Všechny šikovné děti rádi přijmeme mezi své řady.

Foto: Jan Kraus
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

rozpis zápasů JARO 2019

MLADŠÍ ŽÁCI

10. kolo

12. kolo

17. kolo

Pátek 5. 4. 2019 16:30
Vstiš – Dobřany

Středa 27. 3. 2019 17:00
Vstiš – Stod

Středa 1. 5. 2019 17:00
Vstiš - Spálené Poříčí

13. kolo

18.kolo

11. kolo
Pátek 12. 4. 2019 16:30
Vstiš - Stod "A"

Středa 3. 4. 2019 17:00
Dobřany – Vstiš

Pátek 10. 5. 2019 17:00
Losiná - Vstiš

12. kolo

14. kolo

19. kolo

Pátek 19. 4. 2019 16:30
Dolní Lukavice – Vstiš

Středa 10. 4. 2019 17:00
Vstiš – Žákava

Středa 15. 5. 2019 17:00
Vstiš - Blovice

13. kolo

15.kolo

20. kolo

Pátek 26. 4. 2019 16:30
Vstiš – Radkovice

Středa 17. 4. 2019 17:00
Vstiš – neuvedeno

Středa 22. 5. 2019 16:30
Radkovice - Vstiš

14. kolo

16.kolo

21. kolo

Pátek 3. 5. 2019 17:00
Merklín – Vstiš

Úterý 23. 4. 2019 17:00
Přeštice – Vstiš

Středa 29. 5. 2019 17:00
Vstiš – Dvorec
22. kolo
Středa 5. 6. 2019 16:30
Kasejovice - Vstiš

ROZPIS ZÁPASŮ MUŽI

rozpis zápasů JARO 2019

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

14. kolo

21. kolo

10. kolo

Sobota 23. 3. 2019 12:30
Vstiš – Žinkovy

Sobota 11. 5. 2019 14:00
Vstiš - SK Hradec 1946

Pátek 5. 4. 2019 16:30
Vstiš - Dobřany

15. kolo

22. kolo

11. kolo

Sobota 30. 3. 2019 13:30
Vstiš – Klášter

Sobota 18. 5. 2019 17:00
Radkovice – Vstiš

Pátek 12. 4. 2019 16:30
Vstiš - Chlumčany

16. kolo

23. kolo

12. kolo

Neděle 7. 4. 2019 16:30
Lužany – Vstiš

Sobota 25. 5. 2019 14:00
Vstiš - Chlumčany "B"

Pátek 19. 4. 2019 16:30
Dolní Lukavice - Vstiš

17. kolo

24. kolo

13. kolo

Sobota 13. 4. 2019 16:30
Zdemyslice – Vstiš

Sobota 1. 6. 2019 17:00
Spálené Poříčí – Vstiš

Pátek 26. 4. 2019 16:30
Vstiš - Radkovice

18. kolo

25. kolo

14. kolo

Sobota 20. 4. 2019 14:00
Stod – Vstiš

Sobota 8. 6. 2019 14:00
Vstiš – Merklín

Pátek 3. 5. 2019 17:00
Merklín - Vstiš

19. kolo

26. kolo

Sobota 27. 4. 2019 14:00
Vstiš - Nepomuk "B"

Sobota 15. 6. 2019 17:00
Blovice - Vstiš

20. kolo
Sobota 4. 5. 2019 17:00
Dobřany – Vstiš
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Za Jozefem Príhodou
Není tu nikdo …
Bohuslav Rejnek

Kdo přechází po zápraží,
čí kroky šeptají v duši,
čí blízkost samota tuší,
kdo vchází, koho se táži?
Nikoho nevidím. Kročeje skryté
slyšet je stále a vůně se vkrádá
v chrupotu blízkého stáda.
Kde je? Kdo o něm víte?
Kdo vrátil se na zápraží,
čí touha pod okny dýchá?
Vůně neb úsměv ticha?
Není tu nikdo. Káva se praží.
K nedožitým 80 připraví obec výstavu fotografií pana Príhody v kapli.
Tak se těšte.
Zdeněk Zajíc

Pozvánka na MUZIKÁL ČARODĚJKA

Dne 19.10.2019 zveme všechny občany na nový muzikál Čarodějka. Představení se koná
od 14 hodin. Prozatím obec rezervovala lístky pro celý autobus, který bychom chtěli vypravit. Cena
lístku z pěkné řady je 699,-Kč a dopravu autobusu bude hradit obec.
Kdo by měl zájem jet, přihlaste se na obecním úřadu osobně nebo na obecní email
ou.vstis@iol.cz. Případné dotazy rádi zodpovíme. Budeme se těšit!
Kulturní výbor Vtiš
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Poděkování
Obec Vstiš tímto děkuje klukům motokrosařům za spolupráci při štěpkování vykácených
dřevin, při úklidu obce a opravě cesty k Vachtlovu mlýnu.
Za ZO Vstiš – Dušan Košan

Foto: Jakub Košan, David Šedivý

Dětský maškarní bál
16.2.2019 se konal dětský maškarní bál tentokrát na téma Ať žijí duchové podle stejnojmenného filmu. Smekám velkou poklonu před všemi ochotníky, kteří zahráli krásné, veselé představení.
Děti z něj byly nadšené. Poděkování patří rodině Valentů, Samců, Míšků, Maxů, paní Beštové a
panu Opltovi za nazvučení sálu. I přes chřipkovou epidemii přišlo na bál přes 70 dětí, které plnily
během celého odpoledne atraktivní soutěže. Líbilo se míchání koktejlů neviditelnosti i třeba jízdy
na koloběžkách. Budeme se těšit zase v příštím roce.
Veronika Kapounová
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Foto: Vladimíra Valentová

Blahopřání
V únoru a březnu oslavili svá životní jubilea:
Monika Vodičková
Růžena Strejcová
Anna Rusnáková
Jiří Weinlich
Miroslav Simbartl
Růžena Bezděková

Pozvánka
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Pozvánka

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. 05. 2019. 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: Veronika Kapounová, Jana Košanová.
Kontaktní adresa: OÚ Vstiš, Vstiš 107, 334 41 Dobřany, tel. 377972466
Registrováno MK ČR E 17190. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí
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