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ZDARMA
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ZDARMA

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
v prvé řadě bych chtěla jménem celého zastupitelstva všem popřát mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce 2019.
Velké poděkování patří paní Aleně Tintěrové za skvělé fungování v naší kapli, přes celý
Advent mu věnovala opravdu mnoho času. Děkujeme zpívajícím dětem u vánočního stromu, všem
ochotníkům kulturních akcí, velký dík patří i skupině Mikuláše, anděla a čertů, kteří každým rokem
chodí po vsi a drží tradici, která už se málokde vidí.
V tomto roce máme spoustu úkolů, které budeme plnit. Každá obecní komise má svůj plán.
Vyberu namátkou ty, které jsou zásadní. Komise plánují zvelebit stávající kontejnerová stání, vybudovat chodníky v další části obce, během roku odstartují i některé nové sportovní a kulturní akce, na
jaro je vypracována studie úpravy a výsadby zeleně, spolu s umístěním nových košů na psí výkaly.
Bude se pokračovat i v některých již rozpracovaných projektech minulého zastupitelstva. Webové
stránky obce dostanou nový kabát, budou přehlednější a aktuálnější.
V nejbližších dnech dojde ke schválení rozpočtu obce na rok 2019 a my se budeme těšit na
realizaci všech bodů, které jsme si předsevzali.
Novinkou je i přechod smluv stočného na společnost ČEVAK a.s., která bude nyní vše spravovat.
Chtěla bych vyzvat ty občany, kteří parkují v blízkosti veřejné zeleně, aby odstavili svá vozidla do svých vjezdů či garáží. Začneme s údržbou a výsadbou zeleně a nerada bych, aby docházelo ke konfliktům. Prosím podívejme se kolem sebe, kolik aut parkujeme zbytečně na místech, která
mohou být jak nebezbečná, tak zcela nesmyslná.
Budeme rádi za jakékoli podněty ke zlepšení společné pohody obyvatel naší obce.
Veronika Kapounová

Usnesení zastupitelstva obce ze 17.12.2018
ZO schvaluje:
18. pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019
19. plán finančních kontrol na rok 2019
20. rozpočtové opatření č. 5/2018
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21. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly pro akci „Vstiš, PJ, RD, p.č. 1865/135 – přípojka kNN č. IV-120012535/1/VB“
22. nákup pozemků p.č. 939/67 o výměře 96 m2, p.č. 939/68 o výměře 43 m2, p.č. 1048/35 o výměře 28 m2,
p.č. 1048/37 o výměře 34 m2, p.č. 1048/38 o výměře 35 m2, p.č. 1048/39 o výměře 3 m2, p.č. 1145/64 o
výměře 5 m2, p.č. 1147/2 o výměře 24 m2, p.č. 1147/6 o výměře 4 m2, p.č. 1228/1 o výměře 8 m2, p.č.
2007/22 o výměře 25 m2, p.č. 2007/23 o výměře 27 m2 v k.ú. Vstiš za cenu 1,- Kč včetně podpisu kupní
smlouvy

Usnesení zastupitelstva obce ze 21.1.2019
ZO schvaluje:
17.
ceny pozemků, které budou určeny k prodeji: plocha do 100 m2 za 300,- Kč/m2 a plocha nad 100 m2
bude vždy stanovena znaleckým posudkem
23.
provedení úpravy vzhledu webových stránek a jejich funkčnosti společností Galileo Corporation s.r.o
ZO ukládá:
24. zapracovat do rozpočtu na rok 2019 náklady na na financování dopravního značení a úpravu cest ve výši 500
000,- Kč, opravy chodníků ve výši 400 000,- Kč, pořízení PD pro SP na vodovodní řad v chatách nad hřištěm a
prodloužení vodovodního řadu ve výši 300 000,- Kč, další etapu kanalizace v chatách pod čp. 132 a proti OÚ ve
výši 1 750 000,- Kč, čištění potoka ve výši 200 000,- Kč, oprava fasády KD a terasy u kiosku ve výši 200 000,Kč, oprava fasády kaple ve výši 100 000,- , oprava fasády kabin, domku na dětském hřišti, projektové
dokumentace pro SP na lávku přes Radbuzu, realizace kontejnerových stání celkem ve výši 1 120 000,- Kč

Poplatky za komunální odpad pro rok 2019
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Základní sazba poplatku na osobu a za stavbu činí 700 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu, nicméně po dobu šesti a více měsíců po sobě jdoucích žijí
mimo její území
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, jež
nejsou celoročně užívány.
Poznámka: nejsou celoročně užívány = nejsou užívány ani jeden den v roce.
Splatnost poplatku je do 31.3.2019 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2019 a 30.6.2019. Platnost
známek z roku 2018 je do 28.2.2019.
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Poplatky ze psů pro rok 2019
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Vstiš. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
O poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která
je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč. Splatnost poplatku je do
31.3.2019.

Vybírání poplatků:
Obecní úřad od 4.2.2019 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů
Ohlédnutí za rokem 2018
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vstiš zasahovala celkem u jedenácti událostí. Byl to požár,
technická pomoc, lov uhynulých ryb, spolupráce se zdravotní záchrannou službou a ostatní byly asistence.
Na jaře jsme věnovali hodně času přípravám rodáků a dni otevřených dveří ve zbrojnici. Během roku jsme
byli k ruce paní starostce a dělali, co od nás potřebovala. Také jsme se účastnili výsadby nové třešňové aleje
u potoka. Tu a jinou zeleň jsme jezdili zalévat.
V roce 2018 jsme získali dotaci od Plzeňského kraje na věcné vybavení jednotky. Za to jsme pořídili
novou proudnici, několik přenosných svítilen, zásahové rukavice a brodící kalhoty. Chtěli bychom
poděkovat obecnímu zastupitelstvu a dále pí. Liškové za finanční dar, který jsme přidali do rozpočtu a
pořídili nová vrata do garáže. Na konec přejeme všem občanům obce Vstiš hodně štěstí, zdraví a spokojený
celý rok 2019.
Za JSDH Vstiš Jiří Duchek, velitel jednotky

Pozvánka na hasičský bál
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Advent 2018
Advent je čas očekávání příchodu. Naši předkové a křesťané očekávají příchod Spasitele. Naše děti
očekávají příchod Mikuláše se svojí družinou, ale hlavně Ježíška se spoustou dárků. A co očekává ten, kdo
nevěří v narození Spasitele, pro koho jsou Vánoce jen symbolem minusových položek na bankovním účtu,
shon, hodiny strávené nad pečením vánočního cukroví a nad úklidem? Očekává snad klid a těší se až bude
tenhle každoroční blázinec za ním? Kde je čas půstu, očekávání a zklidnění. Ano, ten je dávno pryč, teď
vládne konzum. Ve Vstiši se obecní úřad už pár let snaží, abychom se v době adventu zastavili, sešli se sousedy a uvědomili si, že přicházejí nejkrásnější svátky roku.
Adventní čas jako každý rok zahájily v pátek 30.11.2018 děti, které navštěvují dobřanskou základní
uměleckou školu. V kostelíku na návsi předvedli vstišští i přespolní své hudební nadání a po jejich vystoupení prošel obcí lampiónový průvod, který se zastavil u stromečku před bývalou školou. Stáli jsme před krásným rozsvíceným stromečkem, z nebe se sypaly sněhové vločky a děti zpívaly koledy. Prostě kouzelný začátek adventu.
5.12.2018 chodil obcí Mikuláš s andělem a čerty a naděloval tu uhlí a tady dobroty podle toho, jak si
kdo zasloužil. Moc mu děkujeme, protože tento zvyk patří mezi ty, které by se měly zachovávat a dětem
připomíná, že co si zasejí, také sklidí.
V sobotu jsme se pak s Mikulášem, andělem a čerty mohli ještě jednou setkat a to v kulturním domě
při čertovském reji. Čerti se zase ukázali jako pěkní popletové, když si chtěli udělat v pekle Vánoce a ze
smrčku vytvořili spíše věšák na kdejaké harampádí než vánoční stromeček. Až děti jim předvedly, jak se
zdobí vánoční stromeček a protože se jim to moc povedlo, odměnil je Mikuláš balíčkem plným dobrot. Myslím si, že toto odpoledne zpříjemnilo dětem čekání na Ježíška a Mikuláš, anděl i čerti si mohli naposledy
s dětmi zaskotačit.
Když byl čertovský rej v plném proudu, ve vstišské kapli rozeznívali své hudební nástroje muzikanti
z uskupení VOX IMPERFECTA.
Další sobotní odpoledne zpříjemnili předvánoční čas svým vystoupením v kapli Vstišští hudebníci,
konkrétně Libor Oplt, Libor Pilař a Zuzana Pechová.
Poslední adventní sobotu se v kapli představili studenti konzervatoře Jana Šístková a Marie Kordíková za doprovodu Lukáše Palkosky.
Dopoledne o Štědrém dnu se rozdávalo v kapli betlémské světlo. Bylo krásné se v tento den sejít
s lidmi, popřát si krásné Vánoce, štěstí, zdraví, lásku a přinést si domů plamínek světla, naději a pohodu.
Celé adventní putování zakončila štědrovečerní bohoslužba, takzvaná půlnoční.
Adventní program byl pestrý a věřím, že každý našel zábavu, která mu zpříjemnila předvánoční čas a
je jedno jestli skotačil s čerty nebo si vychutnával hudební program v našem kostelíku.
Moc děkuji Obecnímu úřadu ve Vstiši, hasičům, paní Tintěrové, dobrovolníkům kolem pana Vollera
a Aleše Valenty a dalším, kteří zařizují, připravují a stojí za vším, co jsem výše uvedla, bez nich by byl ten
předvánoční čas šedivý a prázdný.
Věřím, že vánoční a novoroční svátky jste prožili podle svých představ a v roce 2019 přeji všem
hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti a splněných přání.
Michaela Samcová

foto Petr Šístek
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Foto Petr Šístek

Foto Eva Soukupová

Tříkrálová sbírka
Dne 5.1.2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Jakožto vedoucí jedné ze skupinek bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám otevřeli dveře svých domovů a přispěli
do sbírky. Moc bych chtěla poděkovat také těm, kteří obdarovali koledníky sladkostí či cukrovím. Děvčata to vždy
moc potěší a také se mají čím posilňovat během koledování.
Letos byly v obci pouze dvě skupinky koledníků. Počasí
nám sice přálo, ale díky svátkům a dnům volna bylo hodně
domů bez jejich obyvatel. Toto se také odrazilo ve výši
výtěžku.
Pod záštitou ZŠ Dobřany se letos na koledování sešlo pouze 51 dětí a 18 dospělých, z čehož bylo sestaveno
16 skupinek pro Dobřany, Vstiš, Vodní Újezd, Dobřánky a okolí. V roce 2018 se ve Vstiši vykoledovalo
16 789 Kč. V letošním koledování se skupinkám podařilo pro Diakonii a seniory vykoledovat 12 576 Kč.
Což si myslím na to, kolik dveří nám otevřelo a kolik lidí darovalo, je veliký úspěch. V celkovém hodnocení
skupinek naše vstišské dvě skupinky obsadily krásné 9. a 11. místo, co do velikosti vybrané částky. Vzhledem k tomu, že děti opravdu poctivě zvoní, čekají a zpívají u každého domu, není v našich silách obejít celou obec. Proto se stane, že kolem rybníka, kde jsou zejména chaty, se stihne jen pár domů. Přesto bych chtěla poděkovat paní učitelce Ratajové, že se svou skupinkou koledovala až do odpoledne, aby bayerští obyvatelé nebyli ochuzeni o možnost přispět, a to i přesto, že doma na ní čekal její nemocný několikaměsíční syn.
Rádi bychom možnost přispět na dobrou věc dali opravdu každému vstišskému občanovi, ale vstišských dětí,
chtějících koledovat, je málo. Pokud by se nám podařilo příští rok sestavit tři skupinky, bylo by to i pro ko-
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ledující děti jistě více „na pohodu“ a stihla by se obejít celá Vstiš. Přemýšlejte, máte na to ještě více jak 300
dní, a na koledě v roce 2020 se budeme těšit, že přivítáme ve skupince nové dobrovolníky.
Ještě jednou děkuji koledníkům i všem občanům a přeji všem jen to nejlepší v roce 2019.
Vesecká

Komise pro kulturu a sport informuje o programu
akcí na rok 2019
2019
Leden
Únor

Kulturní/sportovní akce

Tři králové
Masopust
Hasičský bál
Dětský maškarní bál
Duben
Maškarní bál - dospělí
Velikonoce - ruční práce
Jarní běh kolem rybníka
Květen
Bál hity 70.-80. let
Vítání občánků
Červen
Den dětí
Červenec Memoriál Ády Krause
Volejbalový turnaj
Nohejbalový turnaj
Srpen
Letní kino
Bubules

Kulturní/sportovní akce
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Pouť
Výlet muzikál
Podzimní běh kolem rybníka
Motokrosový bál
Mikulášský bál
Posezení pro důchodce
Koncerty v kapli
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Fotbalové zpravodajství
Děti v zimní přípravě na jarní soutěž hrají třístupňový turnaj.
Mladší a starší přípravka po dvou kolech budou hrát prostřední skupinu o 9.-16. místo.
Mladší žáci budou hrát třetí skupinu o 17.-24. místo. Je nutno podotknout, že starší přípravce unikl
postup do finálové skupiny o 3 body.

Áčko, tedy dospělí, začali trénovat po Novém roce dvakrát týdně. Jednou „venku“ a jednou v hale.
Co se ale týče docházky, vůbec nejsme spokojeni. 6.-10. únoora se odjíždí do Nýrska na soustředění, které bude zakončeno 10.2. ve 12 hodin na umělé trávě Senco Doubravka s mužstvem Sokola
Letná.
Jan Kraus

Pozvánka na dětské cvičení
Zima je zatím blátivá, bez sněhu a mrazu, večer brzo tma a tak jsme si s kluky vymysleli aspoň chvilku zábavy. Kdo se k nám bude chtít přidat, tak:
- každé úterý
- v místní tělocvičně
- od 16:30 do 17:30
- za symbolickou desetikačku na zaplacení tělocvičny 
Cvičení bude zaměřeno na rozvoj
pohybových schopností a dovedností pro děti 3 -6 let
(školkové). Uvidíme podle počtu, věku a šikovnosti dětí,
co všechno zvládneme. Jinak je na vás, zda budete cvičit
s dětmi nebo si od nich na hodinku rádi odpočnete.
Budeme se na vás těšit  Lenka, Péťa a Davča Hajšmanovi
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Vzpomínka na Jana Palacha
Pochodeň
prochází náměstím
sklopený hlavy
nějak to přečkají
snad se to spraví
mámy se strachují
a lžou svým dětem
já mám svůj ideál
můžu hýbat světem
vím že mě pochopíš
i když to bolí
nerad se ohýbám
pod něčí holí
časy se vylepší
rány se zhojí
lidem oči otevřít
vždycky něco stojí
ve jménu života – hořím
mrtvý je ten
kdo pro sebe žije
kdo vzdal svůj boj
a zaživa hnije
Epydemye, text Miroslav Vlasák, CD Kotlina
www.epydemye.cz
16. ledna tomu bylo již 50 let.

Opravník obecně oblíbených omylů K+M+B 2019
V sobotu 5.1., když jsme (SDH Vstiš) káceli uschlé olše na břehu Dnešického potoka, se k ohníčku
přišli ohřát také Tři králové za doprovodu paní Vesecké v rámci sbírky organizované Charitou.
Oni to byli ve skutečnosti tři mudrci, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu darem zlato, kadidlo a myrhu.
Na dveře napsali zkratku C † M † B † a letopočet. Z latinského Christus mansionem benedicat ,
(Kristus ať obydlí žehná). Tři křížky symbolizují Nesvětější Trojici.
Nejsou to tedy znaménka plus.
Čas trhnul oponou a koledníci píší K+M+B 2019 a čteme to Kašpar a Melichar a Baltazar. To však
vůbec ničemu nevadí. Je důležité, že v rámci sbírky, kdo chtěl, přispěl darem na dobrou věc.
Zdeněk Zajíc
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Pojďte s námi do divadla
Po roce příprav a odkladů se podařilo ve spolupráci s kulturním střediskem v Dobřanech přivést na
prkna Káčka Saturnina.
Výtečné představení divadla JAKOHOST z Plzně na motivy knihy Zdeňka Jirotky Saturnin.
Takže neváhejte a zakupujte vstupenky v Info centru v Dobřanech za pěkných 150Kč.
Představení bude v pátek 12. dubna 2019.
Zdeněk Zajíc

Pozvánka
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Pozvánka na dětský maškarní karneval
Rádi bychom pozvali všechny děti a dospělé na dětský maškarní bál, který se bude konat 16.2.2019
od 14,30h v sálu KD Vstiš.

Oznámení
Rádi bychom přijali dalšího pracovníka technických služeb obce na výpomoc.
V případě zájmu, hlaste se na obecním úřadu.

Blahopřání
V lednu oslavili svá životní jubilea:
Jiří Beránek
Anna Oswaldová

Rozloučení
Dne 26.1.2019 nás navždy opustil pan Jozef Príhoda. Upřímnou a hlubokou
soustrast rodině Příhodových.
Děkujeme panu Príhodovi za celoživotní přínos pro naši obec. V našich
vzpomínkách bude už napořád.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 20. 03. 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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