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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky v roce. Vánoční čas je pro mnohé spjat s úklidem, výzdobou,
pečením a dalšími tradičními činnostmi. Jiní už Advent tolik neprožívají a těší se, až ten vánoční a
novoroční shon skončí.
I my na obecním úřadu máme ke konci roku mnoho práce. Nejenže se připravuje zdobení vánočního stromu ve spolupráci s našimi hasiči, ale také organizujeme setkání důchodců, které proběhne
13.12.2019 od 17hodin v KD Vstiš. Čekají nás tradiční adventní koncerty, které paní Tintěrová završí na Štědrý den dopoledním rozdáváním betlémského světla a sváteční večerní bohoslužbou.
Připravujeme rozpočet obce pro rok 2020. Ten, kdo navštěvuje naše veřejná zasedání ví, že
debatujeme, co se do rozpočtu zařadí a co bude realizováno až v následujících letech. V lednovém
čísle tohoto zpravodaje Vás seznámím s hlavními realizacemi příštího roku. Od ledna 2020 obec
chystá vydat čtyři nové vyhlášky, které se budou týkat odpadů, veřejných prostranství obce, psů a
změn v cenách vodného, stočného od firmy Čevak.
Děti se těší na pana Mikuláše, čerty a anděla, ti budou letos již tradičně 5.12. rozdávat hodným dětem dobroty a zlobivcům dají co proto. Následovat bude 7.12. Mikulášská diskotéka plná
soutěží a her, nebudou chybět dárkové balíčky pro děti a spousta zábavy.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se letos podíleli na jakékoli dobrovolnické činnosti
v naší obci. Bez vás by Vstiš nevzkvétala. Žije se nám tu dobře, prosím pomáhejte nám nadále, moc
si vás všech vážíme.
Užijte si vánoční čas a do nového roku přeji hlavně mnoho zdraví.
Veronika Kapounová

UPOZORNĚNÍ
Od 15.12.2019 se budou měnit JÍZDNÍ ŘÁDY.
Informace dohledáte www.portal.idos.cz.
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POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Úprava točny a stanoviště
Umístění, stanoviště - kontejnerů na tříděný odpad bylo z hlediska pozice vcelku vhodné.
V blízkosti prodejny, při komunikaci apod. Druhé pak na Bayerce v blízkosti fotbalového hřiště.
Dobrou vizitku obci však dlouhodobě nedělal stav povrchu točny (prašnost) a zejména pořádek,
nebo lépe řečeno nepořádek kolem kontejnerů . Nejen, že přinesené plastové obaly, papírové krabice nejsou zmačkány a tím se kontejnery rychle zaplní a pak jsou odpady odkládány na zem. Nejhorší je, že ke kontejnerům jsou odkládány krabice nebo pytle s obsahem všeho možného včetně plechových obalů, zbytků jídla, slupek od brambor, cibule v igelitových, papírových pytlících a.t.d.
Při dešti pak krabice rozmoknou, volně pobíhající psi jejich obsah roztahají, vítr rozfouká, prostě
nejenže to působí neesteticky a nehygienicky, kultura prostředí tak dostává zabrat. Prašnost způsobovaná otáčejícími se auty jakož i nekulturní prostředí přetrvává poměrně dlouhý čas a znepříjemňuje podmínky bezprostředně sousedícím spoluobčanům.
Rozhodnutím Obecního zastupitelstva se realizovala úprava a zpevnění plochy této točny a
vybudování samostatného odděleného boxu k umístění kontejnerů na tříděný odpad. Svým způsobem rozhodnutí, které si zaslouží poděkování členům zastupitelstva a zejména starostovi, který bezprostředně dohlížel na průběh prací. I když průběh prací postupoval relativně pomalu zaslouží si
poděkování i pracovníci firmy Bekrostav, která akci realizovala.
Podobné zbudování boxu na umístění kontejnerů na tříděný odpad je realizován na Bayerce
u kiosku. Jistě i zde občané včetně chatařů ocení zlepšení kulturnosti prostředí a budou se snažit
udržovat pořádek.
Dle informace bude kolem boxu osázena zeleň a celé prostranství bude vybaveno vhodnými
nádobami k vysázení květin.
Ještě jednou chci tímto občany, jako lidi na určité kulturní úrovni, požádat, aby respektovali
pravidla ukládání tříděného odpadu, aby neodkládali do boxu odpady patřící do sběrného dvora a
udržovali v boxu pořádek. Sběrný dvůr v Dobřanech je k dispozici pro občany obce za stanovených
smluvních podmínek zdarma a jeho provozní doba je mimo jiné na internetových stránkách. Kromě
toho 2x ročně je v rámci Svazku obcí okresu Plzeň-jh pro odpadové hospodářství organizován sběr
a svoz nebezpečných odpadů, kterého lze v plné míře využít.
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Děkuji zastupitelstvu obce, že má snahu kulturnost prostředí v obci řešit, děkuji všem občanům,
kteří mimo jiné respektují a řídí se zásadami ukládání tříděného odpadu do kontejnerů, sběrného
dvora i při svozu nebezpečných odpadů.
Josef Brada

Fotbalové zpravodajství
Fotbalová sezóna má za sebou první polovinu. Áčko zahájí přípravu v lednu a v únoru absolvuje ve dnech 12. – 16. 2. 2020 soustředění v Nýrsku. Děti ještě neskončily. Pokračují
v trénincích v tělocvičně v Dobřanech. Během zimního období se zúčastní halového turnaje ve Štěnovicích.
Všechny týmy zakončily sezónu tradiční „dokopnou“. Děti hrály fotbalové utkání proti rodičům a potom se pekly buřty.
K naší velké radosti se nám podařilo uskutečnit výměnu střešní krytiny na naší klubovně ve fotbalovém areálu.

Foto Z.Krausová
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Ohlédnutí za rokem 2019 SDH Vstiš
Během celého roku se uskutečnilo několik akcí pro obec. V zimních měsících došlo
k prořezu stromů a jejich odstranění. Byla zaseta tráva na pláži. Před pláž jsme nanosili kameny,
aby se tam nejezdilo. Jsou tací potřební, že i přes váhu kamenu jej dokázali odcizit. V letních měsících se jezdilo zalévat a prováděli jsme práce na pokyn pana starosty.
V sobotu 12.října 2019 se uskutečnila brigáda v nové zástavbě. Odstranili jsme bodláky a jiné nálety. Celou lokalitu jsme posekali a kde to bylo nutné, tak jsme zem odstranili, oseli travou a
posypali pískem. Zbývající část se pouze dosela travou. Chtěl bych poděkovat všem jmenovaným
za to, že obětovali sobotu jako dříve při akcích „Z“. Pan L. Krčál, p L. Štíbr, p. F. Janča, p. J. Beránek, p.V. Vránek a p.Vl. Havlíček. Hasiči jezdili lokalitu několikrát zalévat.

Krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2020 Vám
přejí členové Sboru dobrovolných hasičů obce Vstiš
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Pejskaři a „pejskaři“.
Už mnohokrát bylo probíráno, mnohokrát bylo psáno, ale jak známo – opakování je matka
moudrosti, i když to spíš někdy vypadá, jako když se mluví (píše) do dubu.
Žijeme na vesnici, která je rok od roku hezčí, mnoho se udělalo pro její zvelebení. K vesnici
neodmyslitelně patří domácí zvířata, převážně kočky a psi. A jsme u jádra pudla. Po obci jsou rozmístěny koše, které jsou určené pro shromažďování psích výkalů, kterých, bohužel, na veřejných
prostranstvích neubývá. Když si někdo pořídí psa, je samozřejmé, že přibyl právoplatný člen rodiny a je jedno, jestli je venku v boudě nebo „gaučák“. Každopádně mazlíčky je třeba venčit. Někdo
na vodítku, někdo na volno. Ovšem problém je ten, že se stále najdou majitelé, kteří koše zcela ignorují a nechávají pejsky vykonat potřebu tam, kde to na ně právě přijde – a je fuk, jestli je to na
chodníku, na cestičce pro pěší nebo někomu za plotem. Ideální je, když se podaří hromádku umístit
přímo u východu ze zahrady u vrátek. I když v tomto případě by spíš bylo vhodné napsat „hromadu“, protože za ten kopec by se nestyděl ani slon. Pes neví, páníček sice ví, ale prostě na to kašle a
nechá to, kde to zrovna je, je totiž pod jeho (její) „úroveň“ to odklidit.
A teď si zkuste představit, že majitelé pozemků, kteří musí exkrementy uklízet, třebaže na
nich nemají nejmenší zásluhu, se budou chovat stejně jako nezodpovědný pejskař. Prostě naberou
kopeček na lopatu a umístí před jeho vrátka nebo na chodník před jeho domem. Asi by se mu to
nelíbilo.
Popřemýšlejme společně, chceme,aby se nám tu společně dobře žilo nebo budeme neustále
řešit zcela zbytečný problém? Vždyť stačí tak málo….
Eva Úblová
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Foto vítání občánků 2019

Adventní a vánoční program v naší kapli
Pátek 29.11. v 16:30
Koncert ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech
Následuje lampionový průvod a rozsvícení stromečku
Pátek 6.12. v 18:00
Koncert sboru Canto Colore
Sobota 14.12. v 17:00
Koncert studentů konzervatoře
Sobota 21.12. v 17:00
Koncert skupiny LeZu-Li (Vstišští s přáteli)
Úterý 24.12. 10:00 – 11:00
Betlémské světlo – přineste si sebou prosím svíčku
Úterý 24.12. ve 22.00
Štědrovečerní bohoslužba
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Pozvánka na setkání důchodců

Blahopřání
V říjnu, listopadu a prosinci oslavili a oslaví svá životní jubilea:
Beránková Vlasta
Donutilová Vlasta
Fegová Bohumila
Höfler Miroslav
Ježek Antonín
Košanová Marcela
Madayová Annemarie
Maday Ladislav
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 22. 1. 2020. 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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