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P á r sl ov ú v od em
„Studený máj, ve stodole ráj….“
praví jedna dávná pranostika, a pokud jsou její slova skutečně pravdivá, mají naši zemědělci letos šanci na
opravdu rekordní úrodu – tedy alespoň podle venkovních teplot, které zatím ani omylem nenasvědčují tomu,
že má pomalu začínat léto. Jiná pranostika zase říká, že „pokud je máj zahradníkem, není stodol milovníkem“. Tak se nechejme překvapit. Naši předkové byli s přírodou spjati mnohem více, než jsme my a lidová
rčení bývají zpravidla podložena zkušenostmi celých generací.
Ať už je ale počasí jakékoli, pohled do kalendáře nám jasně říká, že už za několik málo dnů je tu
červen. Původ jeho jména je vysvětlován různě – v červenání ovoce a jahod v tomto měsíci, někdy od červenosti vůbec nebo dokonce od červů, kteří v tomto období dělají škody na zemědělských plodinách. Někteří
jazykovědci zase odvozují jméno měsíce od sbírání červce – hmyzu, ze kteréhož se vyrábělo barvivo. V naší
zemi je červen posledním měsícem školního roku a je to tedy doba, kdy děti začínají víc myslet na prázdniny
a tím pádem klesá míra jejich pozornosti. Je třeba na to pamatovat a při jízdách autem dbát zvýšené opatrnosti.
Červen sice neoplývá žádnými významnými výročími, není to ani měsíc tolika oslav jako oba sousední měsíce, přesto i v tomto měsíci máme možnost několik svátků oslavit. Hned prvního června se tradičně
slaví mezinárodní den dětí, který má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Oslavu dne dětí
navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50
zemích celého světa. Pevné datum (tedy 1. červen) bylo ale stanoveno až na mezinárodní konferenci pro
ochranu dětí v roce 1952. Také u nás ve Vstiši si jej pravidelně připomínáme. Letos bude pro děti připraven
bohatý program na sobotu 8. června.
Mnohem méně známým (a nutno podotknout, že v Čechách prakticky bez povšimnutí opomíjeným)
svátkem je Den otců, který se ve světě připomíná třetí červnovou sobotu. První Den otců zorganizovala 5.
června roku 1908 v Západní Virginii Grace Claytonová na památku 210 otců, kteří zahynuli při neštěstí
v dole Monongah. Tradici oslavy otců založila ale až o dva roky později Američanka Sonora Smart
Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně
první oslava Dne otců se tedy konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 1910,
v den narozenin Sonořina otce. První oslava Dne otců byla tedy spíše soukromá, popularita svátku ale rychle
rostla. V roce 1966 se díky prezidentovi USA Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně
Dnem otců. Nejsem sice příznivcem celé řady importovaných svátků (například oslava Valentýna nebo
Halloween mne nechávají zcela chladnou), myslím ale, že slavit den otců má něco do sebe. Vždyť i tátové si
většinou zaslouží, aby je za jejich péči o rodiny a podíl na výchově dětí, někdo alespoň občas ocenil. A
v dnešní době, kdy se úloha otce poměrně dost mění (mnozí muži dokonce bez pocitů studu zůstávají na
rodičovské dovolené místo matky), to platí dvojnásob. Takže tátové, díky za všechno.
Krásný červen všem spoluobčanům přeje jménem zastupitelstva Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce z 20. května 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
257. konání závěrečné kontrolní prohlídky k akci „Vstiš, inž.sítě pro 70 st.parcel – SO 03 Kanalizace, SO 02
Vodovod“ na pozemcích p.č. 824/1 a 824/8
259. reakci p. Achardové k dodržování rychlosti vozidel v obci
260. stanovení data oslav 770 let od první písemné zmínky o obci včetně návrhu programu oslav
ZO schvaluje:
255. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2012
256. rozpočtové opatření č. 3/2013
ZO ukládá:
258. řešit postup obce v případě užívání části pozemku p.č. 1865/1 dotazem u právníka

Méně známá výročí: první použití bleskosvodu
(15. 6. 1754)
Hromosvod, vzácněji nazývaný bleskosvod, je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí
a svedení bleskového výboje. Za jeho vynálezce je pokládán premonstrátský mnich Prokop Diviš (16981765), který dne 15. června roku 1754 vztyčil na zahradě fary v Příměticích blízko Znojma první známý
bleskosvod. Experimentům se statickou elektřinou se ale věnoval už celou řadu let před tím. K tomuto účelu
si vlastnoručně zhotovil přístroj zvaný elektrum. Byla to skleněná koule, upevněná k dřevěné hřídeli, jejímž otáčením a třením o polštář z telecí kůže získával
elektřinu. Již v roce 1742 zjistil, že blýskání a hřmění za bouřky je elektrické
podstaty a jde vlastně o tytéž jevy, které pozoroval při svých pokusech. Pověst o
jeho experimentech se brzy donesla k císařskému dvoru do Vídně. V roce 1750
byl dokonce vyzván, aby své pokusy demonstroval přímo před zraky císaře
Františka Štěpána I. Lotrinského a císařovny Marie Terezie. Císařský pár byl
pokusy tak nadšen.
V roce 1753 byl v Petrohradě při pokusech zabit bleskem profesor Georg
Wilhelm Richmann, a to vyprovokovalo Diviše k tomu, aby sepsal krátké latinské
pojednání o svádění elektrických výbojů z mračen do země. Vědecká veřejnost
byla tehdy hluboce otřesena tragickou smrtí profesora Richmanna a pokusy s
blesky byly proto většinou zastaveny. Prokop Diviš se však rozhodl realizovat
svůj záměr – postavit meteorologický stroj. Divišův "meteorologický stroj" (machina meteorologica) nebyl hromosvod v dnešním slova smyslu – měl pouze trvale vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak odvracet samotný vznik výboje.
Základem stroje byl vodorovný železný kříž umístěný na patnáctimetrovém (a
později 41,5 m vysokém) stožáru. Ramena kříže byla na konci kolmo doplněna
kratšími vodorovnými tyčemi, na kterých bylo umístěno 12 kovových krabic, v
nichž bylo do silné vrstvy železných pilin vloženo celkem asi 400 k obloze čnících ostrých kovových hrotů. Celá konstrukce byla vodivě spojena se zemí třemi
řetězy.
V roce 1759 postihlo celou střední Evropu nebývalé sucho. V Příměticích se však vesničané domnívali, že pravou příčinou tohoto sucha je Divišův bleskosvod, který rozhání mraky. Proto v březnu roku 1760
vnikli do zahrady přímětické fary, uvolnili zemnící řetězy a celou konstrukci bleskosvodu strhli a zničili.

Teprve až mnohem později byl Divišův vynález doceněn a zdokonalen. Prokop Diviš zemřel 21. prosince1765 v klášteře v Louce u Znojma. Dnes je právem řazen mezi vědce světového významu.
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Jak se chovat během bouřky
Léto je za dveřmi a s ním také typické bouřky doprovázené nejen hromy, ale také blesky. Počet
bouřkových dní za rok se pohybuje v rozmezí 25-40 a blesky každoročně způsobí několik požárů lidských
obydlí. V létě také často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před
bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen
zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt bouřek.
Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých
skal, či v menších staveních bez hromosvodu (např. staré hájence). Velké bezpečí neskýtají ani
velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku
hrozí další narušení zdiva a zřícení.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé
pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je
přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při
koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či
malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem
blesku neuchrání.
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod.
Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v
obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale
v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba
30 s mezi hřměním a bleskem).
Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný
vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí
vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i
dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.

•
•

Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen,
elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a
další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece
jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít
umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.

Letní bouřky přináší často také prudký přívalový déšť, který během chvilky snadno promění líně se
plazící potůček v rozběsněný živel. S tím je nutné počítat již v okamžiku výběru tábořiště. Hasiči každý rok
evakuují děti z letních táborů umístěných na březích potoků a řek, které ohrožovalo náhlé rozvodnění.
V takových případech jde mnohdy i o život. Při budování tábořiště je dobré také brát v potaz i nebezpečí
úderu blesku – tzn. nestavět stany na holém vyvýšeném místě, v bezprostřední blízkosti stožárů či osamoceně stojících stromů, nevést mezi stany kovové dráty a podobně.
Zajímavá čísla o blesku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napětí: 10 až 50 milionů voltů
Proud: až 50 000 ampér
Teplota v kanálu výboje: až 30 000 stupňů Celsia
Průměrná energie jednoho blesku: 250 kilowatthodin
Trvání blesku: cca čtvrt vteřiny
Roční počet bouřek na zemi: cca 16 milionů
Roční počet blesků na zemi: cca 3 miliardy
Pravděpodobnost zásahu člověka bleskem: 1:3 000 000
Po úderu bleskem denně na zemi v průměru zemře 10 lidí
Převzato a upraveno ze stránek Hasičského záchranného sboru ČR

Básnička na červen
Básnička na červen je věnována našim budoucím prvňáčkům. Představíme je v příštím zpravodaji.
Krtčí metro
Miloš Kratochvíl
Dvě žížaly s krtkem Petrem
jezdí pod zahrádkou metrem.
Krtek v zemi chodby razí,
žížaly se za ním plazí,
celý den si spolu hrají:
„Ukončete nástup! Dveře se zavírají!“
A už jedou, žádné kličky,
Do stanice U Ředkvičky.
Každá stanice – hlíny hromádka.
Je jich už plná zahrádka.

Fotbalové zpravodajství
Naše Áčko
Pokud by se dal hodnotit přístup našich fotbalových zástupců v nejnižší okresní soutěži, dá se říct, že křivka
výkonnosti stále stoupá. Děkujeme, kluci, že stále děláte něco pro sport a reprezentovali jste naši obec. A
také za to, že občas můžeme zajít na výbornou klobásu.
Vstiš : Mantov
1:1 (0:1)
Střelci: Malý z P.K.
Nepovedený zápas zejména ze strany rozhodčího, který nechal volný průběh brutální hře soupeře a jejich
nesportovnímu chování, které vyvrcholilo pozápasovou „šťouchanicí“.
Záluží : Vstiš
1:7 (1:2)
Jednoznačná záležitost dobře hrajících hostů.
Vstiš : Radkovice
4:2 (1:2)
Střelci: Korčík (2), Kosmata, Malý
Domácí se nechali zaskočit, ale po poločase vše zase “jelo v dobře vyjetých kolejích“.
Merklín : Vstiš
1:4 (1:3)
Opět dobře hrající hosté. Zápas byl ukončen o 20 minut dříve kvůli průtrži mračen.
Hradec B : Vstiš
3:2 (1:1)
Střelci: Příhoda, Malý
Smolný zápas, kdy hosté neproměnili spoustu gólových šancí.

Stará garda
Vstiš : Žinkovy
3:2
Hosté se dostavili silně oslabeni.
Zdemyslice : Vstiš
5:4 (3:0)
Domácí už vedli 4:0, ale hosté zapnuli a před koncem to bylo 4:4. Pak se ale děly neuvěřitelné věci. Rozhodčí si vymyslel pro domácí penaltu a v zápětí jasnou nepískl na domácí.
Přeštice : Vstiš
Domácí se nesešli

0:3 kontumačně

Vstiš : Klášter
3:4
Zápas, kdy hosté dávali šance a my ne.
Vstiš : Spálené Poříčí 1:4
Omlazení a lepší hosté zaslouženě zvítězili.

Přípravka
Nemá cenu ani rozepisovat, kde a kolik děti hrály. Stále se
potýkáme s velkou marodkou a úzkým kádrem dětí.
Velkým zklamáním je, že někteří, co měli velký elán,
skončili. Tento víkend se hraje v Losiné u Plzně okresní
finále mladších přípravek a tam se rozhodne, co bude příští
rok. To znamená, jaký je ze strany dětí i rodičů zájem.
Kdyby se našel někdo, kdo by měl zájem pracovat s mládeží
nebo alespoň pomáhat, mohla by se přihlásit soutěž mladších
žáků. A to už by mělo úroveň. Hraje se prakticky vše
v Plzni.

Jan Kraus

Zpráva o zásahu hasičů
Ve čtvrtek 9. května byl nahlášen v 16:30 požár kamionu na Bayerce u hřiště TJ Družstevník Vstiš. Na místo
jako první vyjela jednotka dobrovolných hasičů ze Vstiše a zahájila průzkum a lokalizaci požářiště.
Z hydrantu byly nasazeny dva proudy C, byla ochlazována
nádrž s pohonnými hmotami a propanbutanová láhev
v kabině řidiče. Po započetí zásahu dorazila jednotka
z Dobřan a HZS Přeštice. Bylo předáno velení a místní
hasiči se následně řídili pokyny velitele podporučíka Milana
Dvořáka. Vzhledem k okolnostem byl přivolán nakladač
z V-farmy Vstiš a musela být provedeno vyložení části
nákladu až k úplnému dohašení požáru. Po všech
dohašovacích pracích se našla neporušená propanbutanová
láhev a pro kamion si přijela speciální odtahová služba.
Díky včasnému a bezchybnému zásahu nedošlo naštěstí
k ohrožení obyvatel ani škodám na majetku obce a jejích
občanů.
J. Duchek

Připravujeme na červen
Obec Vstiš vás srdečně zve na
DEN DĚTÍ, tentokrát s Patem s Matem,
který se koná 8.6.2013 od 14:30 na návsi u kaple.
Vítáme stylové oblečení – vzhledem k tématu se jedná o montérky či
jiné oblečení, které bude v duchu známých seriálových kutilů.
V soutěžích budete mít možnost vyzkoušet si nejrůznější
řemesla a profese.
Občerstvení a odměny jsou zajištěny.

Rybářské závody mládeže
se uskuteční v sobotu 15. června 2013. Netradičně zahájíme soutěží v rybolovné technice (muška na cíl a
muška do dálky). Tyto se uskuteční na hřišti TJ Družstevník. Prut a vše potřebné
bude připraveno.
Co je to rybolovná technika si za domácí úkol nastudujte, načtěte,
vygooglujte….
Po jejich skončení budeme pokračovat na Kastlově rybníku v klasickém chytání
ryb. Prut a vše potřebné k chycení ryby si přinesete vlastní
Sraz na fotbalovém hřišti v 7:30. Zahájení v 8 hod. Ukončení závodů do 12 hod.
Soutěž je určena pro předškoláky a školáky.
Zdeněk Zajíc

Připravujeme na srpen
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje tentokráte výtvarnou soutěž, jejímž námětem zůstává naše obec Vstiš. Do
soutěže budou přijímána všechna výtvarná díla – malby, kresby, koláže, rytiny… Jedinou podmínkou je, aby
námětem předložených prací byla Vstiš a její malebná zákoutí. Svá díla můžete do soutěže přihlásit nejpozději do 16. srpna 2013 na OÚ.

Upozornění pro řidiče a další účastníky silničního
provozu
Vzhledem k tomu, že silnice v obci připomínají spíše tankodrom a jízda po nich je místy vcelku napínavou
záležitostí, byla snížena povolená rychlost v obci na 30 km v hodině. Na tuto skutečnost upozorňují i dopravní značky. Přesto se najdou mezi námi takoví závodníci, kteří nařízenou rychlost nerespektují. To, že si
ničí svá auta, je vcelku jejich problém, nutno ale poznamenat, že díky víření prachu znepříjemňují život i
ostatním, zejména těm, kteří bydlí podél cest. A protože máme zkušenost (hlavně s cyklisty), že dobře míněné rady a doporučení nebereme moc vážně, bylo domluveno s velitelem dobřanských policistů, že bude častěji prováděno měření rychlosti v obci. Sledováni budou pochopitelně i cyklisté, kterým pravidla silničního
provozu k srdci příliš nepřirostla.
Zastupitelstvo

Poděkování
Velmi děkuji všem, kdo se účastnili prvomájového úklidu v kapli. Alena Tintěrová

Blahopřejeme
Během června oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Jitka Veselá

V květnu jsme s gratulací navštívili
paní Jindřišku Hřebcovou.

Výsledky závodu FICHTL CUP VSTIŠ 2013
Celkové pořadí
Fichtl TÝM

Jezdci

Stroj

Domovská
obec

Kategorie

36

Bláha Team

Tomáš Bláha
Radek Šťovíček

jawa

Soběkury

Sport

97

03:00:17,16

2

40

Jaku team

Jarda Morávek
Vena Kubeš

jawa 50

Žerovice

Sport

96

03:00:48,67

3

23

Stojanovičovi

Jiří Stojanovič st.
Jiří Stojanovič ml.

Jawa 2350
Mustang

Roupov

Sport

95

03:00:49,07

4

38

HP SERVICE

Jirka Pekárna
Pavel Herald

Jawa
Mustang

Přeštice

Sport

94

03:00:38,87

5

13

RedFal

Joe
Raďas

Powered
by RedFal

PCE

Sport

93

03:00:52,39

6

6

Větrníci

Patrik
Standa

mustang

Dobřany

Sport

92

03:00:19,84

7

37

BKB team

Radim Bažant
Jan Bělonož
Pavel Janda

Jawa 23
Mustang

Přeštice

Sport

92

03:00:36,12

8

52

BaDo team

Lukáš Tomášek
Jan Tomášek

Jawa 50

Přeštice

Sport

88

03:00:16,20

9

11

PM Team

Martin Macháček (malymach)
Aleš Kučera (kachna)

JAWA 50
svar

Dolce Příchovice

Sport

88

03:00:50,97

10

22

MUSTANG TEAM

Zdeněk Toman
Tomáš Netrval

Jawa 23
Mustang

Příchovice.
Dobřany

Sport

87

02:59:43,53

11

35

BULDOCI P.P

Petr Kasl
Josef Matas

mustang

Dolce

Sport

87

03:00:47,18

12

33

Hard Core
Mechanic Team

Martin Červený
Jakub Paitl
Jan Peteřík

Jawa 21
SBK

Horšovský
Týn

Sport

87

03:01:03,20

13

27

Selga Racing
Team

Matěj Lavička
Pavel Lavička

Mustang

Rybnice

Stodolák

86

02:59:34,10

14

41

FLEKATÝ BANDITI

Václav Skála
Franta Helešic
Petr Votava

Flekáč

Borovy

Sport

85

02:59:44,67

15

34

PL Dobřany

Václav Rybář
Petr Krátký

Jawa 21

Lhota

Stodolák

85

03:00:06,28

16

16

Žlutej dábel

Stanislav Kincl
Lucie Kinclova

Mustang

Plasy

Stodolák

85

03:00:49,26

17

55

Oranžoví střelci

František Vodička
Josef Vozka

Oranžový
sršeň

Víska

Stodolák

85

03:01:25,75

18

9

ZELENÁ PŘÍŠERA RACING
TEAM

Miroslav Regner
Jan Regner

Jawa 21

Dolce

Stodolák

83

03:00:29,05

19

12

Los Banditos

Miloš Šrámek (MECH)
Míra Paluch
Kuba Paluch

Zelený

Dolce

Sport

82

03:01:07,61

20

20

NINJA TEAM

Tomáš Fořt
Martin Brokeš

Jawa
Mustang

Přeštice Zastávka

Stodolák

81

03:01:08,64

21

19

PETR VAJDEJCH

Petr Vajdejch

Jawa 50

Červený
Újezd

Sport

80

02:59:48,34

Pořadí

St.číslo

1

Kolo

Čas

22

14

TEAM LOSINÁ

Michal Zeliška

BRKO

Losiná

Sport

80

03:01:17,63

23

29

ŽELEZNÝ FRETKY

Vlastík Bradáč
Petr Nosek srov.

Jawa
Mustang

Dobřany

Stodolák

77

03:00:12,49

24

1

DRAPI TEAM

Vojtěch Kořan
Rudolf Kořan

Jawa

Dobřany

Sport

76

03:00:44,13

25

63

Zelenáči

Bohuslav Šlajer
Eda Roth
Petr Šlajer

Mustang

Kaznějov

Stodolák

76

03:00:45,56

26

4

RAKETA TEAM

Luděk Pražák

Jawa
MujTank

Neuměř

Sport

73

03:00:17,03

27

45

SUBARU

Jan krejčí

Jawa 50

Černotín

Stodolák

72

02:58:25,62

28

15

LULU

Jarda

jawa 20

most

Sport

71

03:00:31,90

29

25

PIKOLDA

Miroslav Březina
František Březina

Jawa 21

Přeštice

Sport

69

02:59:47,54

30

5

Borci z Borku

Míra Lahoda
Vašek Bošek
Štefan Kanda

Jawa
Mustang

Štěnovický
Borek

Sport

68

02:59:58,19

31

17

LULU

Petr

Jawa 20

most

Sport

67

03:00:38,71

32

24

SOUSEDI

Libor Pilař
Filip Jakeš
Ladislav Krčál
Petr Soused

Jawa 50

Vstiš

Stodolák

61

03:00:50,97

33

46

Pirát Racing

Karlos
Chalupář

Jawa 50
23
Mustang

Žerovice

Stodolák

59

03:00:16,26

34

10

Vladimír Hes

Vladimír Hes

Jawa 50

Dobřany

Sport

57

03:00:11,13

35

18

PNEU - VODIČKA

Štěpán Vodička (AQUA)
Jarda Hřebec

GUMÁK

Přeštičák,
Borovák

Sport

54

01:57:09,11

36

26

LOSINÁ

Petr Kusovský

mustang

Losiná

Stodolák

36

03:00:09,81

37

8

KAREL DUCHEK

Karel Duchek

Jawa 50

Vodní Újezd

Sport

28

02:57:34,25

38

3

Piliňák-moto

Jakub Houdek (Hudís)
Josef Jírový (Piliňák)

Jawa 23
Mustang

Ledce

Sport

15

00:33:01,14

39

32

LOSINÁ

Dominik Wiedl

Jawa

Losiná

Sport

13

02:16:23,00

40

44

LOSINÁ

Tereza Kusovská

Jawa

Losiná

Sport

10

00:48:53,22

41

2

JAN JUCHELKA

Jan Juchelka

Pionýr 23

Vstiš

Sport

6

00:26:38,16

42

21

LADISLAV
DUCHEK

Ladislav Duchek

Jawa 50

Vodní Újezd

Stodolák

5

00:12:37,99

43

7

Akční nářadí
racing team

Honza Vodička
Martin Prodan
Pavel Lebeda

Eva III.

Přeštice

Stodolák

2

00:17:22,53

Z dění v obci obrazem

Budování
kanalizace
pokračuje…

Stavění májky…..

P iš t e Z p ra v o d a j s p o lu s n á m i
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 24.6.2013 Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na
Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na Bayerce.
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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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

