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ZDARMA

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
jaro se rozjelo v plném proudu a všichni se pilně starají o své zahrádky. Proto se i mnoho
z vás ptá, kam s posekanou trávou. Pokračuje již zaběhnutý systém. Kdo si trávu neodveze do sběrného dvora v Dobřanech, má možnost trávu vysypat do korby připraveného obecního auta během
června, července a srpna každou sobotu v 15:30 až 15:50 hod před Centrem volného času (bývalá
škola) a 16:00 až 16:30 hod na Bayerce u garáží ČSAD.
Zároveň bych chtěla informovat o zavedení monitoringu v celé obci. Nezbývá nám nic jiného než zavést kamery a fotopasti v obci. Někteří z nás vyhazují do kontejnerů na separovaný odpad
starou elektroniku a barvy. Tím se tříděný odpad znehodnocuje a je složitější vytřídění. O nepořádku kolem kontejnerů jistě všichni víte.
Přibudou nám i nové dopravní značky, které nahradí některé stávající. Řada z nás si myslí,
že pokud je značka staršího vzhledu, už není platná. Prosím vás tedy, dodržujte dopravní předpisy
v celé obci.
Nyní vznikla nová petice s názvem „Chceme opravu silnice III/18038“. Nekvalitní provedení rekonstrukce silnice ze Vstiše do Dobřan v minulých letech zastupitelstvo dohnala až k vytvoření
nové petice. Právě intenzivně jednáme s Krajským úřadem v Plzni na odboru dopravy. Kdo bude
chtít petici podepsat, je k dispozici na obecním úřadu v úředních hodinách. Budeme rádi za podporu!
Minulý měsíc vznikly nové internetové stránky obce. Doufáme, že budou pro všechny přehledné a budou se líbit.
Pro tento rok jsme získali dvě dotace, o které jsme žádali. Jsou jimi rekonstrukce šaten na
fotbalovém hřišti a realizace veřejné zeleně.
V srpnu tohoto roku začne stavba kontejnerového stání vedle obchodu.
Blíží se nám dětský den, který bude 2.6.2019. Další kulturní akcí bude letní kino na fotbalovém hřišti ve dnech 5.-8.7.2019. Promítané filmy naleznete níže na plakátu. V sobotu 13.7. se bude
konat fotbalový turnaj „Memoriál Ády Krause“, který bude zakončen koncertem skupiny Agnes
Rock.
Užívejte jarně-letní dny, těšíme se na setkávání s vámi občany.
Veronika Kapounová
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Usnesení zastupitelstva obce ze 15.4.2019
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
36. nájem budovy č.p. 201 na st.p.č. 148 o výměře 53 m2 se spolkem TJ Družstevník Vstiš, z.s., IČ
14707381 se sídlem Vstiš 201 za cenu 1,- Kč ročně
37. rozpočtové opatření č. 1/2019
38. příjem dotace z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova PK 2019 – Projekty obcí
ve výši 125 000,-Kč na akci „Výsadba veřejné zeleně v obci“
39. příjem dotace z dotačního titulu Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019 ve výši
120 000,- na akci „Rekonstrukce umýváren v budově šaten u hřiště TJ Družstevník Vstiš“

Usnesení zastupitelstva obce ze 20.5.2019
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
45. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2018
ZO schvaluje:
40 . nájem části pozemku p.č. 523/3 o výměře 3750 m2 za cenu 5,- Kč/m2 panu …, bytem … za účelem rekultivace dřevin na dobu určitou 5 let
41. prodej pozemku p.č. 781/10 o výměře 700 m2 p. … a sl. …, bytem … za cenu 300,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
42. prodej pozemku p.č.1865/137 o výměře 102 m2 p. … za cenu 300,- Kč/ m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
43. rozpočtové opatření č. 2/2019
44. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0005345/VB/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly pro akci „Vstiš u Dobřan, PJ, p.č. 816/2 – kNN“

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Odpady je možné ukládat na sběrné místo,
kterým je v naší obci stanoveno:

Obecní úřad Vstiš (prostranství za plotem), a to

dne 5.6.2019 od 17 do 19 hodin.¨
Přijímány budou následující druhy odpadů :
 Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
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 Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy
 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
 Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 Nepoužitá léčiva (staré léky)
 Pneumatiky osobní (bez disků), pneumatiky nákladní – „Avia“ (bez disků)
 Olověné akumulátory
 Baterie včetně autobaterií
 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická zařízení
ostatní
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci,
nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti!

Skvělé úspěchy našich muzikantů
,,Hudba - jako déšť, kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej."
Romain Rolland
Dříve se říkávalo: Co Čech, to muzikant. V dnešní době už to tak není, zato v naší obci se to šikovnými muzikanty jen hemží. Nejsou to jen dospělí jako např. otec a syn Faltýnovi, manželé Chodlovi, L. Oplt, nutno zavzpomínat i na pana A. Krause či pana Plasse se synem a další. Roste zde i
muzikantská mládež a to díky ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech. V naší obci se s nimi setkáváme při
prvním adventním koncertu v kapli. A že jich tam vystupuje pěkná řada! Kdo z Vás však ví, jakých
úspěchů ve svém hudebním oboru dosahují? Opravdu se nemají za co stydět.
Pod vedením svých učitelů ZUŠ sbírají skvělá umístění i v mezinárodních soutěžích.
V letošním školním roce se dvojici Šárka Samcová (Vstiš) – příčná flétna a David Brant – akordeon podařil (cituji ředitele ZUŠ pana Jana Vozára) „hudební hattrik – a to se povede jednou za sto
let“. Obsadili první místa v komorní hře na
1. Mezinárodní akordeonové soutěži „Malé dny harmoniky“
– 10. 3. 2019 v Klingenthalu v SRN,
2. Mezinárodní akordeonové soutěži v Pule v Chorvatsku –
24. - 27. 4. 2019
3. Ústředním kole národní soutěži ZUŠ ve hře na akordeon
v Plzni – 10. - 12. 5. 2019
Druhým velmi úspěšným muzikantem je Martin Chodl
(Vstiš), který v Plzni obsadil 1. místo a v Pule v Chorvatsku získal stříbrné pásmo.
A děvčata Štěpánka Opltová (Vstiš), Františka Peksová
(Vstiš) a Iveta Korotvičková obsadila 1. místo v Ústředním kole
Národní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových dřevěných nástrojů v ZUŠ Liberec 25. - 28. 4. 2019.
Jistě o nich ještě hodně uslyšíme.
Všem gratuluji a přeji i nadále štěstí ve sbírání dalších hudebních trofejí.
Milena Beštová
3

Šárka a David

Martin Chodl

Štěpánka, Iveta, Františka

Ohlédnutí za taneční zábavou ve stylu 1.republiky

Vyst

Vystoupení skupiny Bachule
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Milí Vstišané,
již nejeden týden uběhl od taneční zábavy ve stylu 1. republiky, na kterou jsme byli s manželem pozváni a stále na ni nemohu zapomenout.
Když přišla v březnu tohoto roku pozvánka adresovaná panu prezidentovi a jeho choti, nevěnovala jsem jí
velkou pozornost, takovýchto pozvánek nám chodí mnoho. Manžel mne však upozornil, že jsme pozváni do Vstiše, což je obec nedaleko Dobřan, kde se nám v říjnu loňského roku velice líbilo. Rozhodli jsme se proto, pozvání
přijmout a jsme tomu rádi.
Děkujeme za milé přivítání jak ze strany vojska, od kterých mne potěšila krásná květina, ale také od přítomných v sále.
Obávali jsme se, že opět uslyšíme píseň „Ach synku, synku“, která je nám zpívána při každém našem vystoupení na veřejnosti, ale byli jsme mile překvapeni, když si kapelník hudebního uskupení BACHULE vzal k srdci přání pana prezidenta a zahráli „něco do podlahy“. Ještě dnes si pan prezident pobrukuje píseň „tahleta brejlatá holka“. BACHULE rozpohybovala nejen nás, ale celý sál.
Po vystoupení mladého zpěváka Filipa Brady, při kterém zůstala jen málokterá noha v klidu, jsem se rozhodla, že nechám vydražit květinu, kterou jsem obdržela od důstojníka vojáků. Pán, který květinu pro svoji dámu
vydražil, jí udělal jistě velkou radost a udělal i dobrý skutek, neboť přispěl nemalou částkou na akce pořádané pro
děti.
Bohužel jsme se nemohli zdržet do konce zábavy, ale i tak jsme si odnesli krásné vzpomínky a věřím, že do vaší obce opět někdy zavítáme.
Se srdečným pozdravem
Charlotta Garrigue-Masaryková, Lány
Dopis první dámy první republiky nás velice potěšil a jsme rádi, že si dne 6.4.2019 na Taneční
zábavu ve stylu 1. Republiky našlo cestu kromě manželů Masarykových i mnoho vstišských a přespolních, kteří se dobově oblékli a opravdu jsme měli pocit, že jsme se ocitli o sto let zpět.
Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly: MKS Dobřany, medař Jan
Plášil, kadeřnice Marie Baštařová, Markéta Trdličková, L a B Designe, Jablíčko, Dobřanské pekařství, Daniela Okrouhlá, RESTAR, Milena Beštová, Obec Vstiš a mnoho a mnoho dalších. Dále
bych chtěla poděkovat Mileně Beštové za přípravu půlnočního překvapení.
Nesmím zapomenout poděkovat hudebnímu uskupení BACHULE, kteří si ve vstišském sále odbyli svoji premiéru, a Filipu Bradovi, za skvělou muziku k poslechu i tanci.
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Děkujeme všem za prvorepublikovou atmosféru a díky vaší účasti se na akce pořádané pro děti
přispělo částkou 10.250,- Kč.
Michaela Samcová a spol.

Uklizená Vstiš
Zastupitelé děkují všem dobrovolníkům (a bylo nás hodně), kteří v sobotu 6. dubna 2019 pomohli
s uklízením odpadů v obci a přilehlých komunikacích.
Společným úsilím jsme jich posbírali přes 4 000 kg.
Velmi oceňujeme nápad pana Krause, který přivedl celý fotbalový tým dětí.
Věřím, že se z těchto dětí nestanou budoucí odhazovači odpadků, nepořádníci.
A co s těmi současnými odhazovači?
Na výchovu je patrně pozdě. Tak jedině, že se zase sejdeme a uklidíme naše okolí.
Zdeněk Zajíc

Jarní běh kolem vstišských rybníků
Třetí ročník přespolního běhu se povedl díky vám všem, kteří jste přišli a zvítězili nad únavou a
pohodlností.
Je radost věnovat hodiny a hodiny přípravě tratí a v cíli vidět spokojené běžkyně, běžce a chodce,
jak diskutují, zkoumají výsledky a porovnávají dosažené časy.
Výsledky máte na webu obce a krásné fotky od Libora na facebooku.
Děkuji všem účastníkům i pomocníkům, zejména fotografům Liborovi a Štěpánce a časoměřiči
Martinu Úblovi.
Již teď se těším na podzimní běh v neděli 20.10. 2019.
Nezapomeňte, že: „Stojatá voda a odpočívající lidé jsou mrtví“[Paavo Nurmi].
Vítáni jsou i chodci.
Zdeněk Zajíc
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Běh dětí

Parkování vozidel v naší obci...
Vážení spoluobčané,
v našem volebním programu jsme jako jeden z bodů měli i obnovu zeleně v naší obci, která,
jak jste si jistě všimli, velice rychle mizí. Ráda bych se proto dotkla problematiky parkování vozidel
na veřejné zeleni a parkování jako takové vůbec, jako již i předchozí zastupitelé.
V dnešní uspěchané době a při špatné dopravní obsluze venkova je jasné, že je třeba zajistit
si vlastní dopravu, takže většina rodin a domácností má přinejmenším jedno vozidlo, což je
v pořádku a ani u mne tomu není jinak. Co však v pořádku není, je parkování těchto vozidel. Jen se
kolem sebe rozhlédněme: auta stojící před domy na trávnících, veřejné zeleni – to začíná být velmi
nehezky vypadající vizitkou naší obce. Přitom většina těchto řidičů má svůj vlastní pozemek, kde
by si parkování měli zajistit.
Pojďme se každý z těchto občanů zamyslet a parkování si vyřešit na vlastním pozemku.
Jednak svoji obec zútulníme a nebudete
si při jejím průjezdu připadat jako na
parkovišti či přeplněném sídlišti a dále
tak usnadníme práci spoluobčanům,
kteří se o veřejnou zeleň starají. Už tak
bylo smutné, když při hlavní cestě zmizely stromy, které se v letošním roce
pokusíme nahradit novou výsadbou,
aby naše obec opět začala vypadat jako
vesnička. Snažíme se vylepšovat, modernizovat, ulehčovat si žití (vodovod,
kanalizace, chodníky), přesto by bylo
hezké zachovat si alespoň v některých
aspektech ráz vesnice.
Hlavní průjezd vsí a parkování na travnatých plochách
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Dále by si řidiči měli uvědomit, že dle silničního zákona platí pravidla o minimálním
prostoru na průjezd, laicky řečeno. Stačí se
projít například chatovou osadou, kde auta
stojí podél plotů. Opět stejná situace, tito
řidiči by si měli parkování zajistit na svém
pozemku, aby neomezovali průjezd. Jsou
dokonce místa, kde osobním vozidlem projedete taktak na zrcátka….. co kdyby byl
zapotřebí průjezd hasičů či záchranky????
Nechci ani domyslet důsledky….
Chatová osada: zde neprojedou ani hasiči, ani záchranka
Budu doufat, že tento článek dovede lidičky, kterých se to týká, k zamyšlení a nevhodné
parkování vyřeší na vlastních pozemcích. Nenuťte zastupitelstvo přistupovat k donucovacím prostředkům, jako například vymáhání poplatků za užívání veřejného prostranství na základě případně
vydané vyhlášky. Jako dobří sousedé bychom na sebe měli brát ohledy a těch pár neposlušných
jedinců snad také dokážeme postupně přesvědčit .
Mysleme i na budoucí generace, v jakém stavu jim naši obec zanecháme a předáme, nebuďme sobečtí.
Další příklady nesprávného parkování:

Chatová osada

Travnatý pás na točně autobusu

Hlavní průjezd vsí
Jitka Madayová
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Pozvánka na paličkování
Již druhým rokem se ve Vstiši scházíme na amatérském kroužku paličkování. Počet účastníků se nám již ustálil, některé holky odpadly a jiné naopak vydržely a jsou opravdu šikovné. Dokonce už mají nějaké své výrobky, které si mohou pyšně vystavit!
Nicméně jsme si říkaly, že bychom rády přibraly mezi nás od září nové šikovné ruce, pokud
by byl zájem. Scházíme se zhruba jednou měsíčně, většinou čtvrtky, podle dohody a počasí. Občas
se sejdeme i individuálně, když se objeví nějaký problém a je třeba se posunout dál. Vše je pak na
domluvě. Snažím se holkám paličkování ukázat přímo na výrobcích, neděláme vzorníky neustále
dokola, naopak se snažíme vždy danou techniku natrénovat přímo na něčem, co mohou použít,
vystavit, darovat...
Pokud by byl zájem a někdo se k nám chtěl přidat, je potřeba počítat s tímto: počáteční náklady na pomůcky se pohybují zhruba okolo 1000 korun (se vším poradím a je možno pak objednat
společně), dále je třeba už hlavně chuť a elán učit se něco nového, dále trochu trpělivosti a pak teda
hlavně i čas. Sama vím, že v létě člověk pracuje spíše na zahrádce a kumuluje do sebe sluníčko,
takže v létě se ani nescházíme, začínáme někdy v září a končíme v květnu, v červnu.
Každý si
pracuje svým vlastním tempem. Na kroužku ukážu techniku, pomůžu se začátkem, ukončením, s
nějakou vychytávkou, ale pak už je na holkách, kolik času a úsilí budou práci věnovat doma.
Pokud by se k nám někdo rád přidal, prosím o kontakt na email: marca.t@seznam.cz, případně na telefonu 606767963 do konce července. A není třeba se bát!
Markéta Trdličková

Pozvánka na letní kino

PROGRAM
Pátek 5.7.2019 ČERTÍ BRKO
Sobota 6.7.2019 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Neděle 7.7.2019 HASTRMAN
Pondělí 8.7.2019 TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
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Pozvánka na dětský den

Blahopřání
V dubnu a květnu oslavili svá životní jubilea:
Nováková Marie 80 let
Davídek Josef 75 let
Davídková Hana 70 let
Šlauf Jiří 60 let
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 24. 07. 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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