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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
za celé zastupitelstvo naší obce vám přeji do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Od vydání minulého čísla našeho zpravodaje se toho mnoho událo. Koncem listopadu minulého roku jsme zasadili ve spolupráci s EKO centrem Spálené Poříčí na obecních pozemcích nové
stromy. Jedná se o okrasné třešně, sakury, jeřáby a lípy. Už se těším, až se nám vše zazelená.
Děkuji našim hasičům za nazdobení obecního vánočního stromu, který nám celý prosinec
zkrášloval ves. Poděkování patří také Aleně Tintěrové za organizaci nejen adventních koncertů
v kapli Andělů strážných. Moc si vážíme i všech dobrovolníků, kteří pomáhají. Budeme se těšit na
setkávání i v tomto roce.
Co se týká akci pro rok 2020. Níže jsem připravila tabulku kulturních akcí, které nás
v letošním roce čekají. Ze stavebních prací bude v r. 2020 stěžejní realizace poslední etapy kanalizace v ulici pod hřištěm. Na výstavbu jsme požádali Státní fond životního prostředí o dotaci, výsledek budeme vědět až v následujících měsících. Dále je zadáno projekční kanceláři Vodoplan vypracování projektu na vybudování vodovodu, který nám chybí ještě v části obce za hřištěm v chatové
oblasti.
Také probíhá zpracování projektu na vybudování chodníků u kulturního domu a naproti u domu
č.p. 57, 99, 104.
V prosinci obec zakoupila pro technické služby kompaktní traktor John Deere 2026R
s čelním nakladačem za 693.700,-Kč bez DPH. Dokoupilo se i příslušenství na zimní posyp a komunální radlici za celkem 46.500,-Kč bez DPH.
Chtěla bych poprosit ty obyvatele, kteří zde bydlí a nejsou zde trvale hlášeni, aby zvážili
přihlášení svého bydliště do Vstiše. Jde zejména o chatovou oblast, kde spousta občanů není ve
Vstiši trvale hlášena. Připomínám jen, že s každou žádostí o dotaci se vyplňují formuláře s počty trvale hlášených osob.
Od Nového roku vešly v platnost čtyři nové vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vstiš, obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o poplatku za komunální odpad s účinností od 1.1.2020, obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020, obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se ruší
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OZV č.3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a obecně závazná vyhláška č.
5/2019 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě s účinností od 1.1.2020.
Výtah nejdůležitějších informací je otisknut v tabulce pod tímto článkem. Všechny vyhlášky
jsou dostupné na internetových stránkách obce www.vstis.cz nebo na OÚ Vstiš v úředních hodinách.
Největší změna je v platbách za komunální odpad, kdy se již nebude platit částka za osobu,
ale za četnost vyvážené nádoby na odpad. Ceny jsou dle ceníku svozové firmy pro rok 2020.
Obec přijala do technických služeb dva nové zaměstnance pana Františka Hamrleho a pana
Stanislava Mádla.
Pan starosta nyní intenzivně řeší situaci našeho lesa. Probíhají schůzky s hajnými z jiných
lokalit. Nyní se vykácená místa chystáme oplotit a zasadit nové stromky. I v letošním roce budeme
kácet stromy poškozené kůrovcem. Celkovou samotěžbu nám zakazuje zákon, tudíž se domlouváme s Lesy ČR, jak dále efektivně pokračovat.
Připomínám, že veřejná zasedání se konají každé třetí pondělí v měsíci od 19 hodin, těšíme
se na Vás.
Veronika Kapounová

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO
ROK 2020
Správu poplatku vykonává obec Vstiš.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Svozový den – pondělí 00.00 – 24.00
nádoba

typ známky

četnost

popelnice
110 litrů
120 litrů

1x týden

52 svozů/rok

2 800 Kč

kombinovaný

40 svozů/rok

2 400 Kč

1x 14 dnů

26 svozů/rok

1 900 Kč

1 x měsíčně

12 svozů/rok

1 100 Kč

1x týden

52 svozů/rok

5 200 Kč

kombinovaný

40 svozů/rok

4 300 Kč

1x14 dnů

26 svozů/rok

3 300 Kč

1 x měsíčně

12 svozů/rok

1 800 Kč

1x týden

26 svozů/rok

1 400 Kč

1x14dnů

13 svozů/rok

950 Kč

jednorázová

6 svozů

600 Kč

popelnice
240 litrů

popelnice 110 litrů
chalupářský letní svoz
duben až září

cena

Splatnost poplatku je do 31.3.2020 nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3.2020 a
30.6.2020. Platnost známek z roku 2019 je do 29.2.2020.
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POPLATEK ZE PSŮ PRO ROK 2020
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která
je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Držitel platí poplatek obci příslušné
podle svého místa přihlášení nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata 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 31.3.2020.

Vybírání poplatků
Obecní úřad od 3.2.2019 v pondělí a středu 8-14, 17-19 hodin.

Tabulka kulturních akcí 2020
měsíc
Leden
Únor

kulturní akce

Tři králové
Masopust
Hasičský bál
Březen
Dětský maškarní bál
Obecní bál
Přespolní běh/chůze kolem vstišs. rybníků
Duben
Maškarní bál - dospělí
Červen
Den dětí
Červenec Memoriál Ády Krause
Volejbalový turnaj
Nohejbalový turnaj
Letní kino
Srpen
Bubules
Září
Pouť - zábava
Přespolní běh/chůze kolem vstišs. rybníků
Říjen
Výlet muzikál
Vítání občánků
Listopad Motokrosový bál
Prosinec Mikulášský bál
Posezení pro seniory
Koncerty v kapli
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Ohlédnutí za koncem roku
Rok 2019 je za námi, každý ho prožil podle svého, svých možností a toho co, mu přinesl.
Doufám, že bylo více zážitků, na které budete ještě dlouho vzpomínat, než těch, na které je lepší
zapomenout.
Věřím, že si ještě mnozí z vás vzpomenou na bohatý předvánoční program, který pro své občany
připravil vstišský obecní úřad za pomoci dobrovolníků, hasičů a nadšenců, kteří dodržují tradice a
dělají radost nám ostatním.
Advent jako každý rok zahajují ve vstišské kapličce žáci ZUŠ J.S. Bacha Dobřany a letošní program se jim opravdu vyvedl. I když zima neudeřila, teplý čaj nebo svařáček od paní Tintěrové a
Navrátilové zahřál po těle i po duši. Na závěr zazpívaly vstišské děti pod rozsvíceným stromečkem
a advent mohl začít.
5.12. prošel nebo spíše projel vesnicí svatý Mikuláš s andělem a čerty. I nejvyšší kníže pekel si
přišel zkontrolovat zlobivce. Moc děkujeme družině svatého Mikuláše, vaše návštěva je zážitkem
nejen pro děti, ale i pro nás pro rodiče. Věřím, že ještě několik let budete přinášet do domácností
atmosféru napětí a radosti.
Děti se s Mikulášem, andělem a čerty potkaly ještě v sobotu 7.12., kdy spolu soutěžili
v olympijských disciplínách v sále kulturního domu. Čerti byli možná lepší ve strašení, ale koulovačka byla doménou dětí. Za odpoledne plné her, tance a dobrot děkujeme obecnímu úřadu a všem
dobrovolníků, kteří děti bavili a pomáhali s přípravou.
V prosinci kaple ožije a každý víkend se v ní rozezní tóny hudebních nástrojů. 6.12. jste mohli
slyšet koncert sboru Canto Colore a 14.12. nám zahráli a zazpívali koledy studenti konzervatoře.
Oba koncerty nás vánočně naladili a prozářili temnotu zimního období.
Dopolední procházka pro betlémské světlo zpříjemnila Štědrý den, setkání sousedů a přátel a
popřání si krásných Vánoc je kouzelným dárkem, který doma na gauči nenajdeme.
Půlnoční mše zaplnila kapli a ti nejmenší se přišli přesvědčit, zda se již v Betlémě narodil Ježíšek. Řeč paní Navrátilové mi připomněla, že to jak si Vánoce a celý příští rok udělat krásný je
v naší hlavě, v našich přáních.
Proto vám přeji, ať se vaše přání v roce 2020 vyplní.
Michaela Samcová

POZVÁNKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VSTIŠ vás srdečně zve na
21. HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 22.2.2020 v kulturním domě Vstiš od 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje skupina ASFALT a chybět nebude ani bohatá tombola.
Vstupné je 100,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

4

Foto: Zdobení vánočního stromu SDH Vstiš

Tříkrálová sbírka
Dne 11.1.2020 se konala Tříkrálová sbírka ZŠ Dobřany, pod jejíž hlavičkou děti koledovaly i ve
Vstiši. U nás chodily čtyři skupinky dětí, které vybraly celkem 16.102,-Kč.
1.skupina pod vedením Veroniky Vesecké – koledníci Tereza Vesecká, Ada Čechurová, Aneta Šípová – vybráno celkem 5.199,-Kč
2. skupina pod vedením Veroniky Kapounové – koledníci Václav Kapoun, Šimon Procák, ,Josef
Kapoun – vybráno celkem 4.724,-Kč
3. skupina pod vedením Miloslavy Beštové – koledníci Maxim Kleisner, Lenka Samcová, Šárka
Samcová – vybráno celkem 3.992,-Kč
4. skupina pod vedením Aleny Ratajové – koledníci Martin Chodl, Lenka Řezáčová, Anna Ratajová
– vybráno celkem 2.187,-Kč
Všem občanům, kteří přispěli, moc děkujeme!
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Foto: Veronika Kapounová

Nahrávací webový portál obecní kroniky

https://kronika.vstis.cz/
Mnozí z Vás jistě vědí, že obec Vstiš má vlastní kroniku, která je od nepaměti udržována v
psané podobě. V roce 2001 navíc přibyla i video-podoba, jejíž tradice rovněž přetrvává doposud.
Nicméně i my, kteří se o kroniku v obou podobách staráme, nemůžeme být vždy všude. Proto jsme
se rozhodli zavést způsob, jakým můžete i Vy, občané a přátelé obce Vstiš, přispět ke kvalitě a úplnosti naší kroniky.
Určitě jste už někdy během nějaké vycházky, případně nějaké akce konané ve Vstiši pořídili
fotografii nebo video na Váš mobilní telefon, fotoaparát či kameru. A přesně takové záznamy my
potřebujeme. Ať už k dokumentaci nějaké konané akce nebo k dokreslení atmosféry provedení konečného sestřihu, každý příspěvek se bude hodit.
Nově můžete Vámi pořízený záznam nahrát přes webovou stránku. Ta je dostupná na adrese:

kronika.vstis.cz
Zde pro nahrání volte variantu „Nahrát bez přihlášení“ – přihlašování trvalých přispěvatelů
teprve plánujeme vytvořit. Pro tento způsob nahrávání budete potřebovat jednoduché heslo. To proto, aby stránku nemohl někdo zneužít a my si mohli být jisti, že slouží ke svému účelu. Pro tento
rok zadávejte při nahrávání heslo:

vstisfotky
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Každé z políček nahrávacího formuláře obsahuje jednoduchou nápovědu, ve které se dozvíte, proč zadávané údaje vlastně potřebujeme. Ujistěte se pouze, prosím, že skutečně smíte nahrávané materiály sdílet – například že všechny osoby souhlasily s pořízením a nevadí jim, že bude fotografie použita v obecní kronice.
Děkujeme za každý příspěvek!

Jarní běh a chůze kolem vstišských rybníků
Sejdeme se v neděli 15. března od 9 hod. na fotbalovém hřišti.
Start předpokládám kolem 10. hodiny.
Bude připravena jedna trať v délce cca 5 000 m, kterou můžete zdolat během, chůzí, či oba způsoby
pohybu kombinovat.
Mládež do 10 let bude potřebovat doprovod starší 15 let.
Procházka je vhodná i pro čtyřnohé kamarády s doprovodem.
Podrobnější údaje najdete do 15. února na www.vstis.cz.
Zdeněk Zajíc

Foto: Zdeněk Zajíc
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Jak se vám (to) líbí?
Zachoval bych mlčení, nebýt článku pana Josefa Brady „Úprava točny a stanoviště“ v listopadovém
čísle Vstišského zpravodaje.
Souhlasím, že opravou nefunkční dešťové kanalizace a zadlážděním plochy žulovými kostkami
došlo k vylepšení dříve nevzhledného a nohy lámajícího veřejného prostranství.
V čem se zásadně neshodneme, je umístění betonové „ohrádky“ pro kontejnery na tříděný odpad.
Ani budoucí květinová výzdoba „ohrádky“ nic nezmění na zmaření tohoto prostoru.
Minulé zastupitelstvo odsouhlasilo umístění a nechalo vypracovat projekt. Ani rady architektů nepřesvědčily zastupitelstvo změnit názor.
Navrhoval jsem prostor u vjezdu do obce vedle parkoviště V-Farmy, což by vyžadovalo jednání
s majitelem V-Farmy.
Máme však demokracii a většina byla pro umístění a tak nové zastupitelstvo již jen projekt dokončilo.
Kostky jsou vrženy a nic se nezmění.
Možná při realizaci dalších akcí na veřejném prostranství by bylo vhodné naslouchat názoru architektů a najít společná řešení, která budou nejen funkční ale i estetická a povedou ke zkrášlení obce.
Zdeněk Zajíc

Vánoční setkání důchodců
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Pozvánka na MASOPUST
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Pozvánka na dětský maškarní bál
Srdečně zveme malé i velké na dětský maškarní kaneval
dne 14.3.2020 od 14,30 hodin
Čekají nás soutěže, diskotéka a spousta zábavy!

Dětský mikulášský bál – foto Martin Úbl
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Foto sázení veřejné zeleně

Blahopřání
Jubilanti v lednu a únoru:
Dvořáková Marie
Hadačová Petra
Košanová Dagmar
Madayová Jitka
Mašková Jindřiška
Mathiowetz Bedřich
Pata Zdeněk
Rusnáková Anna
Sedlák Vlastimil
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 29. 3. 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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