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ZDARMA

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
další vlny rozvolňování vládních opatření jsou za námi. Všichni doufáme, že se vše pomalu
vrátí do normálu. I na obecním úřadu se nezahálí. Nyní dokončujeme realizaci III. etapy kanalizace
v ulici pod fotbalovým hřištěm. Na zasedáních probíráme spoustu bodů, které letos ještě chceme
zrealizovat. Zažádali jsme o dotaci na workoutové hřiště, dotaci na stavbu oplocenek a sadbu stromů v lese.
Vzhledem k situaci v době pandemie Covidu–19 se některé požadavky na úřadech zpomalily. Musíme často vyčkávat na vyrozumění a povolení, která jsou klíčová v dalších jednáních
v rozvoji obce.
Dokončili jsme první část sadby stromků v lese, kdy se vysadilo celkem 12 tisíc kusů borovic a 1 tisíc kusů lip. Všem dobrovolníkům, kteří v lese pomáhali, moc děkujeme. Na podzim budeme pokračovat.
Jsme moc rádi, že od 1.5.2020 nastoupil na obecní úřad nový zaměstnanec Josef Špaček.
Dlouho jsme někoho hledali, proto se těšíme, jak mu jde práce od ruky. Samozřejmě se i se stávajícími brigádníky počítá, práce máme skutečně hodně.
Informujeme spoluobčany, kteří nechávají jejich bioodpad na veřejném prostranství mimo
určená místa a časy svozu, že tento odpad vyvážet obec nebude! Takto kdyby to řešili všichni občani, nedělali bychom nic jiného.
Letos dětský den na návsi nebude, rozhodnutí o rozvolňování přišlo příliš pozdě, nezvládli
bychom organizaci. Přesto je pro děti program, kdy 6.6.2020 budou na horním rybníku dětské rybářské závody organizované panem Čmolíkem. 4.-7.7.2020 se bude opět konat letní kino na hřišti
zaštítěno Kinematografem bratří Čadíků. Léto zakončíme tradičním Bubulesem, který letos vychází
na 29.8.2020. Doufáme, že se vše zrealizuje a Covid-19 nás v tom nezastaví.
Proto všem přeji pevné zdraví!
Veronika Kapounová
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Termín svozu bioodpadu
SOBOTA každý týden v období červen – srpen
15,30 – 15,50 hod. – před bývalou školou
16,00 – 16,30 hod. – na Bayerce před garážemi ČSAD
Bioodpad můžete odvážet v otevíracích hodinách na Sběrný dvůr Dobřany.

Tabulka kulturních akcí 2020
Červen
Červenec

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

kulturní akce
Dětské rybářské závody
Letní kino
Memoriál Ády Krause
večer koncert Agnes Rock
Bubules
Pouť - výstava kaple, zábava
Vítání občánků
Divadlo Buřina v KD Vstiš
Motokrosový bál
Mikulášský bál
Posezení pro seniory
Koncerty v kapli

datum
06. 06. 2020
04. - 07. 07. 2020
11. 07. 2020
29. 08.2020
05. 09. 2020

11. 12. 2020

Slavím, slavíš, slavíme
777 let od první písemné zmínky o naší obci.
V roce 1243 kupuje probošt chotěšovského kláštera Zdislav od probošta mělnického kostela Černotíny (dnešní řečí Křížový vrch a Černotínský vrch) a Vrabinu za 300 hřiven stříbra.
Jedním z mnoha svědků byl i Drslav ze Vstiše (v latinském originálu Drsekone de Wschus).
Zmíněná smlouva je historicky nejstarší listinou, na které je poprvé uvedeno jméno naší obce. Její
originál je uložen v Národním archivu v Praze.
350 let od založení Kastlova rybníka
V roce 1670 nechává probošt Michael Kastl na loukách kolem Černotínského potoka vybudovat
rybník za účelem chovu ryb. Výlov byl prováděn jednou za 2-3 roky podle stavu nasazených ryb.
Rybník byl pro ozdravení ponechán přes zimu vypuštěný. Usazené bahno vyváželi sedláci na komposty. Na jaře byl rybník opět napuštěn a dovezena nová násada ryb z Chotěšova.
Kdepak loňské sněhy jsou jen malým povzdechem nad současným stavem rybníka.
Obec bohužel rybník nevlastní. Je v majetku státu a spravuje ho Povodí Vltavy s.p.
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Rybník nebyl odbahněn již několik desítek let. Současná plocha rybníka je 9,12 ha.
Na většině map naleznete zkomolený název Kastelský rybník.
Obec připravuje informační tabuli o historii rybníka. Kéž se budoucím pokolením podaří od státu
rybník koupit.
Texty jsem čerpal z knihy Oldřicha Rejlka ml. „Vstiš od minulosti do současnosti“.
Tímto také vzdávám hold Josefu Rejlkovi, prvnímu českému kronikáři naší obce, jeho synovi Oldřichu Rejlkovi st. a jeho vnukovi Oldřichu Rejlkovi ml., který usilovnou prací připravil k vydání
výše citovanou knihu. Obec Vstiš jí vydala v roce 2013.

Vzpomínám, vzpomínáš, vzpomínáme
350 let od úmrtí Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)
200 let od narození Boženy Němcové (4. 2. 1820 – 21. 1. 1862)
100 let od vzniku československé vlajky
75 let od konce války
70 let od umučení pátera Josefa Toufara (14. 7. 1902 – 25. 2. 1950)
70 let od popravy Milady Horákové (25. 12. 1901 – 27. 6. 1950)

MILADA
je půl třetí ráno
a mně je dáno
ještě posledních pár minut
a pak dost
pak mě moji vlastní lidi
pošlou na věčnost
můj život tekl proudem
a před svým vlastním soudem
moje svědomí se nebojí
a život před Bohem snad obstojí
někdy hladil jako samet
jindy s námi pěkně zamet
ale byl skutečný a bez příkras
a dala bych ho ještě jednou
a pak znova a pak zas
tisíckrát ohraný scénář
odmítám před vámi číst
odmítám odejít ve lži
odmítám nenávist
Epydemie (to ypsilon je správně)
Hudba a text Miroslav Vlasák
Doporučuji si píseň najít na Youtube a poslechnout
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Adoptuj si strom
V Alejích se říká zpevněné cestě k Novému vstišskému rybníku.
Cesta je lemována převážně lipami a nově vysazenými jasany a duby.
Zdravotní stav většiny stromů není špatný, ale mohl by být lepší.
Hledáme nadšence, kteří si vyberou jeden nebo více stromů a budou se o ně starat.
Sraz zájemců bude v neděli 7. června v 9 hodin v místě bývalé slepičárny.
Odborným poradcem bude Jiří Bouzek, který na místě vysvětlí a ukáže, jak se o strom starat.
Vezměte si zahradnické nůžky a pilku.

Ohlédnutí za Masopustem
29. února je jednou za čtyři roky a letos si tento den pro svoje rejdění vybral maškarní průvod. Všechny masky, ať už místní nebo přespolní, se sešly u hostince paní Šurkové, kde byl i stánek
firmy Třemošenská uzenina se zabijačkovými pochoutkami. Pirát Jack Sparrow nejdříve poprosil
pana starostu o povolení vstupu do obce. Vstup byl jemu i ostatním maskám povolen pod podmínkou, že každého, kdo jim otevře dveře nebo přijde do cesty, musí rozveselit a každou sukni pořádně
v kole vytočit.
Ze začátku se obloha na vstišský masopust mračila, ale když viděla, že jsou všichni veselí i
ona popohnala mračna o kousek dál. Nakonec se z uplakaného rána vynořil příjemně teplý den.
Sešlo se téměř 40 masek. Šašci, zombíci, lesní, domácí i luční zvířátka, kouzelníci, bezdomovci, hokejisté, piráti, vězni, samozřejmě cikáni a další postavičky, které v doprovodu hudby procházeli vesnicí a navštěvovali sousedy a ochutnávali nejrůznější dobroty ať sladké nebo slané, pečené nebo smažené. Každá ta dobrota se samozřejmě musela zapít něčím ostřejším.
Myslím si, že letošní masopustní průvod se opravdu povedl a díky povozu, který řídil pan
Hamrle, mohli muzikanti vesele vyhrávat až do konce.
Bylo to příjemné zakončení zimy a na dlouho dobu poslední vstišská společenská událost
bez omezení a myslím si, že jsme si to náležitě užili, jako bychom tušili, co přijde o pár dní později.
Věřím, že ten letošní masopust nebyl poslední a že ten každý další bude alespoň tak příjemný a s hojnou účastí masek jako tento.
Děkujeme všem, kteří otevřeli dveře maškarnímu průvodu, za pohostinnost, veselou náladu
a peněžní prostředky, které budou použity např. na akce pro děti. Maskám děkujeme za hojnou
účast a vytrvalost.
Hodně zdraví a radosti přeje
Michaela Samcová
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Informace od kronikářky
Od roku 2007 píši obecní kroniku – jak písemně, tak i v digitální podobě. Velkým pomocníkem mi býval pan Jozef Príhoda. Přispíval nejen fotografiemi, ale upozorňoval i na dění či změny
v obci. Často na něj vzpomínám a v tomhle ohledu mi chybí.
Do první kroniky zpracované v počítači jsem vložila fotografie budov (ne chat) v obci. Od té
doby ve Vstiši přibylo mnoho nových domků, některé chaloupky dostaly nové kabáty nebo střechy,
okna, … Proto chci v tomto kulatém roce 2020 zopakovat focení jednotlivých domů, tentokrát i
chat v obci. Jenže od prvního focení uplynulo třináct let a mezitím začal platit zákon o GDPR
(ochrana osobních údajů). Ráda bych k fotografii domu připsala i osoby, které v něm bydlí, nebo by
bylo pěkné je i vyfotit před domem. To ale budu potřebovat písemný souhlas majitele a osob na
snímku. Fotografie budou sloužit pouze pro účely zaznamenání do kroniky.
K fotografování se dostanu až v létě. Pokud máte v plánu tento rok ještě opravit či nabílit fasádu domu, ráda počkám nejpozději do konce roku, kdy budu kroniku uzavírat. Pevně věřím, že se
setkám u vás s pochopením a se souhlasy nebude problém.
Budu ráda i za náměty, připomínky, fotografie, které bych mohla do kroniky použít. K tomu
vám dávám k dispozici e-mailovou adresu: m.bestova@seznam.cz
Mil. Beštová

Dětské hřiště
Dětské hřiště prošlo očistnou kůrou. Napřed pára a potom dezinfekce všech herních prvků a
dopadových ploch.
Ještě nás čeká výměna písku, nová krycí plachta pískoviště a osazení gumových obrubníků.

Z. Zajíc
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ve VSTIŠI
4.-7.7.2020
na fotbalovém hřišti
od 21:30 hodin

4.7. Hodinářův učeň
5.7. Poslední aristokratka
6.7. Na střeše
7.7. Afrikou na pionýru
Vstupné dobrovolné
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Sadba nových stromů v lese

Foto: V.Kapounová

Nové odpočinkové místo – cesta k lipové aleji
Velké poděkování patří panu Jiřímu
Bouzkovi za realizaci.
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Fotografie z tanečních kurzů pro dospělé
Foto: M.Úbl

Blahopřání
Jubilanti v březnu, dubnu a květnu:
Pavel Kukaň
Úblová Eva
Danuše Votavová
Miloš Frous
Milena Svobodová
Marie Nováková
Miroslav Simbartl
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 19. 8. 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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