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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
léto jsme ukončili naší vstišskou poutí a pomalu začíná podzim. Nyní si važme každého slunečného dne, než začne tradiční sychravé podzimní počasí.
V příštích dnech bude firma Bekrostav finišovat stavbu kontejnerových stání. Obecní úřad
intenzivně jedná s Plzeňským krajem o odkupu pozemků do vlastnictví obce pro vybudování chodníků u zatáčky naproti KD Vstiš. Čeká nás výsadba zeleně podél hlavní silnice a jiných veřejných
prostranstvích v obci. Zároveň vznikla na veřejném zasedání dohoda s obyvateli nové čtvrtě na
travní výsev u nových chodníků a cest.
24.8.2019 proběhl tradiční Bubules, za účasti 200 dětí byla akce velmi úspěšná. Moc děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a v neposlední řadě všem maskám za spolupráci.
Zastupitelstvo na veřejném zasedání rozhodlo o vyklizení a následném zbourání černých
staveb (kůlen a zahradních domků) na obecním pozemku u domu č.78. Za účasti většiny obyvatel
tohoto domu se domluvil postup realizace.
Moc bych chtěla poděkovat panu Zdeňkovi Zajícovi za krásnou pouťovou výstavu fotografií
pana Jozefa Príhody a Oldřicha Rejlka v naší kapli Svatých Andělů strážných.
Nyní nás čeká v kapli 6.10.2019 Poutní mše svatá od 10:30 hodin.
Těšíme se na všechny nové občánky, které přivítáme 12.10.2019 v 15 hodin v KD Vstiš.
Máme velkou radost, že se obec rozrůstá o nové obyvatele. Již je i domluven termín setkání důchodců, které bude 13.12.2019 od 17 hodin v sále KD Vstiš. Čeká nás bohatý veselý program
s drobným občerstvením.
Připomínám jen, že sobotní svoz bioodpadu je pouze do konce října, svážíme každou sudou
sobotu dle vyhlášky o odpadech.
Opět se nám dostávají do rukou fotografie, kdy psí výkaly leží kousek od košů. Prosím, nebuďte lhostejní k ostatním. Pytlíky jsou pověšeny přímo na koši. Až se Vám psí výkaly objeví před
Vaším domem, také nebudete šťastní.
Momentálně se nám velmi osvědčují veřejná zasedání právě s přítomnou veřejností, tedy s
Vámi občany. Často diskutujeme o Vašich námětech a připomínkách. Prosím, choďte dál!
Veronika Kapounová
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Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství
pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný

PODZIMNÍ 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 23.10.2019 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)
 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!
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BUBULES 2019
Prázdniny utekly jako voda a děti mají před sebou pár posledních dní, kdy nemusí brzy ráno
vstávat do školy, psát úkoly a učit se. Jako každý rok poslední srpnový víkend zpříjemní a chmury
nad začátkem školního roku rozptýlí BUBULES.
Zábava pro děti, kterou pořádá Obec Vstiš ve spolupráci s SDH Vstiš a TJ Družstevník
Vstiš, je velmi oblíbená a sjíždějí se na ni rodiny z blízkého i dalekého okolí. A o tom, že její popularita neklesá, svědčí fakt, že letos se počet dětí, které vyrazily na strašidelnou pouť, blížil k dvoustovce.
Program BUBULESU zahájilo Divadélko NÁNA, které zahrálo Myší pohádku, a kdo se nechtěl dívat, mohl si zaskákat v hradu, opéci si buřty nebo si smlsnout na cukrové vatě. Podvečer
rychle utekl a před půl osmou večerní se již začala tvořit fronta u brány do pohádkového a strašidelného lesa.
Na břehu rybníka koumali Pat a Mat a opodál pořádali upíři svůj bál. Kdo tam samozřejmě
nesměl chybět, byli vodníci. Cesta nás zavedla do pekla, kde měli čidlo zlobivosti. Tolik hříšníků,
co tam prošlo, by se snad do pekla ani nevešlo. Prozatím postačilo se zapsat do pekelné knihy a
v prosinci si prý čerti prověří, zda došlo k nápravě hříšníka nebo uzrál pro peklo.
Nejhorší část máme za sebou, mysleli si všichni, ale to byl omyl. O kousek dál se mohly děti
přesvědčit o tom, že se po brambůrkách tloustne. Anča připravila Trautenberkovi místo holoubátek
chipsy a ono mu po nich narostlo tak velké břicho, že se mu i Krakonoš smál. Bílé paní byly hodné.
Horší to bylo s bažinatcem a opicemi, které se z ničeho nic vynořili z temného lesa. Šaškové měli
sice veselé úsměvy, ale šel z nich strach a ani trochu nás nerozesmáli. Po cestě jsme potkali KUKYho, čerta a Káču nebo Teletubbies, kteří si s námi chtěli hrát. S některými však nebylo radno si
zahrávat a kolem zombii jsme raději proběhli. V lese si své jezírko udělala mořská víla a medúza
s potápěčem ochraňovali její rybky, aby jí je nějaký rybář nepochytal.
Věřím, že strašidelná strašidla nikoho nelapila do svých spárů a děti si s těmi hodnými hezky pohrály. Když prošel lesem i poslední odvážlivec, byla již tmavá noc a čas na ohňostroj. Pan
Chodl hrou na trubku vykouzlil v letní noci krásnou atmosféru, když se tóny skladby rozlétly po
vodní hladině, než do ticha zazněla rána a z hladiny k hvězdné obloze vystřelila první světlice, aby
rozvila svůj jiskřivý květ. Bylo slyšet jen jóóóó, ááááááh, hurááá, prostě úžasný ohňostroj, který
zakončil příjemné odpoledne a ještě příjemnější večer.
Děkuji pořadatelům a všem, kteří pomáhali s přípravami, oblékli si strašidelné masky, aby
potěšili nejen děti, starali se o občerstvení, všem sponzorům a vůbec všem, kteří přiložili ruku
k dílu, aby dětem zpříjemnili závěr prázdnin a ony mohly dlouho vzpomínat na BUBULES 2019.
Klidný návrat do školních lavic a jen samé jedničky přeje
Michaela Samcová
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Divadélko Nána

Vodníci

Peklo
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Perníková chaloupka

foto MartinÚbl

Pouťová výstava ve vstišské kapli
To byl Jozef Príhoda a Oldřich Rejlek
O pouti jsme si v kapli Svatých Andělů strážných připomněli bohužel už v minulém čase
dvě výrazné postavy života v naší obci - Jozefa Príhodu a Oldřicha Rejlka.
Nad fotografiemi pana Príhody a knihou Oldřicha Rejlka ml. „Vstiš od minulosti do současnosti“
(2013), jsme vzpomínali na nedávné časy.
Děkujeme paní Miloslavě Beštové a Jiřímu Duchkovi za pomoc při realizaci výstavy i vám, kteří
jste přišli.
„Člověk je smrtelný, vaše práce je živá“ možná jednou nechají vytesat na památník vedle kaple.
Zdeněk Zajíc a Dana Votavová
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Informace muzikál Čarodějka
Informace pro ty, kteří jedou s Obecním úřadem na muzikál Čarodějka.
Odjezd autobusu bude 19.10.2019 v 9:30 hodin před KD Vstiš.

Fotbalové zpravodajství
Začala fotbalová sezóna a členové naší TJ se na ni zodpovědně připravovali. Díky našemu
obecnímu úřadu prošly rekonstrukcí sprchy v našich sportovních kabinách. Budovu má naše TJ
v dlouhodobém pronájmu. Rekonstrukce byla nutná z hlediska havarijního stavu a nebezpečí úrazu.
Naše mládež absolvovala čtyřdenní soustředění v místním areálu. Akce se uskutečnila ve
dnech 15. – 18. 8. za účasti 25 dětí, které spaly ve stanech. Jedno odpoledne bylo věnováno ukázkovému utkání v Černotíně, kde pro nás byl připraven program a občerstvení. Celé soustředění se
velice vydařilo a již se těšíme, až si to za rok zopakujeme.
Naše družstvo dospělých nezačalo sezónu dobře. Hned v prvním utkání se Zálužím prohrálo 0:1. To
byla ale zatím jediná prohra. Od té doby začala série vítězství. Momentálně po 5 kolech vede tabulku ve III. třídě.
Mladší žáci už také začali vyhrávat. Prohráli pouze v Dobřanech a Přešticích. Trochu horší
je to s přípravkami. Tam se ale nehraje na výsledky.
Chybí nám trenéři. Tatínkové, prosíme, pomozte nám.
Všechny, koho jen trochu fotbal zajímá, zveme do našeho areálu na některý z mnoha fotbalových
zápasů, které se zde hrají.
Jan Kraus – TJ Družstevník Vstiš, z.s.
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Foto ze soustředění mladých fotbalistů
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Pozvánka na cvičení
Přijďte si zacvičit. Cvičení vhodné pro začátečníky a starší ženy.
Na první hodinu si přineste míček – overball, podložku, obuv, oblečení na cvičení a láhev
s vodou.
Zahájení : 10.10.2019 - čtvrtek v 18 hod.
V tělocvičně bývalé školy.
Cena za 10 lekcí : 250 kč. (25 kč/hod.)
Při jednotlivých platbách 30 kč / hod.
Cvičíme do 12.12.2019
Na Vás všechny se těší Majka Baštařová

Pozvánka
Podzimní běh a chůze kolem vstišškých rybníků
Sejdeme se v neděli 20. října od 9 hod. na fotbalovém hřišti.
Bude připravena jedna trať v délce cca 3 100 m, kterou můžete zdolat během, chůzí, či oba způsoby
pohybu kombinovat. Mládež do 10 let bude potřebovat doprovod starší 15 let.
Podrobnější údaje najdete na www.vstis.cz.
Komu to nebude jasné, či budete mít dotazy, zeptejte se, až nás potkáte.
Pomocníci při úpravě trati jsou vítáni. Ozvěte se.
Zdeněk Zajíc a Dana Votavová
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Blahopřání
V srpnu a září oslavili svá životní jubilea:
 René Achard
 Magdalena Achardová
 Věra Faltýnová
 Miroslav Marek
 Annelies Platzová
 Růžena Tolarová
 Josef Vokáč
 Gerlinde Březinová
 Irena Cibulková
 Jiří Kagánek
 Vojtěch Kleisner
 Libuše Kydlíčková
 Simona Němcová
 Ján Rusnák

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 20. 11. 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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