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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
letní sezóna probíhá v plném proudu a dětem se prázdniny krátí. Zastupitelstvo obce probírá
momentálně mnoho témat, která potřebujeme vyřešit. Konečně jsme se mohli po době koronaviru
rozjet naplno.
Nově se opravuje lávka přes řeku Radbuzu. Nyní je po dobu opravy dočasně zcela uzavřená.
Za obecním úřadem se na dětském hřišti buduje nová workoutová sestava zejména pro starší děti.
Jsme zvědaví, jak se další herní prvek osvědčí a bude děti bavit.
Finišují přípravy na kolaudaci poslední etapy kanalizace v ulici pod fotbalovým hřištěm,
sváží se další fůry kůrovcového dřeva z lesa, plánuje se pouťová výstava fotografií v kapli pod názvem „Vstiš včera a dnes“. Jen připomínám, že letošní pouť je o víkendu 5.- 6.9.2020, kdy 5.9.2020
proběhne tradiční pouťová zábava v KD Vstiš. I fotbalisté 5.9.2020 sehrají mistrovský zápas TJ
Družstevník Vstiš – TJ Dobřany od 14 hodin.
Téma svozu trávy je věčné, proto ještě níže připomínám časy a dny svozu bioodpadu a prosím všechny občany, aby dávali posekanou trávu a větve zvlášť na dvě hromady. Sběrný dvůr odmítá brát tento smíchaný neroztříděný bioodpad.
Vrcholí přípravy na Bubules, který se letos bude konat v sobotu 29.8.2020. Srdečně jste
všichni zváni, dospělí i děti, zábava bude pro všechny.
13. září nás ještě čeká seminář první pomoci, 3.10.2020 se bude konat promítání videokroniky r. 2019 od 18 hodin v KD Vstiš. Máme již i termín na vítání občánků, který je 17.10.2020,
s časem budou dotyční seznámeni pozvánkou.
Děkuji všem za hojnou účast v letním kině, doufám, že se filmy líbily.
Přeji pevné zdraví, užívejte léto a buďte veselí!
Veronika Kapounová
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Termín svozu bioodpadu
SOBOTA každý týden v období červen – srpen, SOBOTA sudé týdny v období září - říjen
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.

Pozvánka
Obec Vstiš pořádá zábavně vzdělávací seminář

PRVNÍ POMOC
určeno pro širokou laickou veřejnost
Kulturní dům ve Vstiši

Sobota 13. 9. 2020, 14.00 – 15.00 hod.
Program: Zásady První Pomoci u dětí, dospělých a seniorů
Přednášející: MUDr. Roman Sviták, Ph.D.
Milí spoluobčané.
Jak správně provádět masáž srdeční či umělé dechy? Jak poskytnout tu nejlepší první pomoc u srdečního infarktu, mozkové příhodě či astmatickém záchvatu? Jak účinně pomoci při život ohrožujícím krvácení nebo závažné dětské dušnosti? Jasné odpovědi na jednotlivé otázky aneb jak máme
postupovat před příjezdem zdravotnické záchranné služby, se dozvíte na našem semináři První Pomoci 13. 9. 2020 u nás ve Vstiši.
Přijďte, prosím, děkujeme Vám. Roman Sviták.

Filmové léto ve Vstiši
Začátkem prázdnin již podruhé do Vstiše zavítal Kinematograf bratří Čadíků, aby přinesl do
naší obce o trochu více kultury, pobavil a zpříjemnil dlouhé letní večery. Na 4 dny se fotbalové
hřiště proměnilo v letní kino. Hrací plocha byla jevištěm a jako hlediště posloužila tribuna. Někteří
z návštěvníků to pojali velice uvolněně a na dekách a lehátkách si vytvořili příjemný piknik. Účast
byla poměrně hojná, mnoho návštěvníků bylo přespolních. Počasí přálo a tak si to, jak doufám a dle
ohlasů i soudím, všichni užili. Na programu byly 4 filmy, které měly premiéru v roce 2019.
Jako první nám byla promítnuta pohádka Hodinářův učeň, která byla natočena v r. 2019
v české a slovenské koprodukci. Scénáristkou i režisérkou filmu je Jitka Rudolfová. Všichni museli
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ocenit výkon Jany Plodkové, která byla maskéry náležitě „zošklivěná“ a vychutnávala si roli zlé
sudičky.
Druhým filmem, který jsme měli možnost vidět, byla Poslední aristokratka. Komedie režiséra Jiřího Vejdělka, kterou natočil na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Bočka. Část prvního dílu
byla inspirací pro tuto výbornou a pohodovou komedii, která potěšila spoustou pozitivní energie a
pobavila všechny přítomné. Herecké obsazení a výkony herců nás nutily k výbuchům smíchu.
Třetím filmem byl autorský film Jiřího Mádla Na střeše. Zde si dovolím použít slova samotného režiséra: „Na střeše je příběh o setkání s někým, koho považujeme za cizince, nicméně může
být součástí, kterou postrádáme. Pokud máte parťáka, může být život zatracence, kterého nikdo
nechce, docela zábavný. Trocha ilegálního chování s úmyslem někomu pomoct je motorem tohoto
filmu.“ Ve filmu měl původně hrát hlavní roli Jan Tříska. Po jeho náhlé smrti byl obsazen Alois
Švehlík a musím říct, že jeho výkon byl úžasný. Film k zasmání i zamyšlení.....
Letošní letní kino bylo zakončeno dokumentárním filmem Afrikou na pionýru. Cestovatelský dokument ukázal divákům dobrodružství na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr. V loňském roce jsme měli možnost vidět podobný dokument díky žlutým trabantům. Letos
tedy něco ještě bláznivějšího a odvážnějšího. Dobrodruh a režisér Marek Slobodník se sám na své
Jawě 250 účastnil a ukázal divákům dobrodružství, které nezná hranice. Dokument zároveň přinesl
úchvatné záběry a pohled na přírodu a život Afriky, jaký nemá obdoby. Pět jezdců strávilo v sedle
motorky pět měsíců a ujelo přes 15 000 kilometrů.
Nemohu opomenout, že nejen kulturním zážitkem pro nás letní kino bylo, ale akce přinesla i něco
užitečného. Kinematograf bratří Čadíků podporuje charitativní činnost. Vstupné, které bylo dobrovolné, bude věnováno na dobročinné účely. Letos se ve Vstiši vybralo 5.644,-Kč a bude předáno na
Konto Bariéry, které pomáhá lidem se zdravotním postižením vracet do života.
Děkujeme a těšíme se na Vás v příštím roce.
Zlata Krausová – za kulturní komisi Obce Vstiš

Foto: letní kino Vstiš V. Kapounová
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Fotbalové zpravodajství
Fotbalová aktivita se na jaře, jak jistě víte, ukončila z důvodu koronavirové nákazy. Po celé
republice byly uzavřeny sportovní areály a bylo zakázáno shromažďování osob. Rozehrané soutěže
nebylo možno dokončit. Družstvo dospělých se po podzimní části pohybovalo na 2.místě a v duchu
pomýšlelo na postup. Postupně se restrikce uvolňovaly a my začali opět trénovat. Toto uvítali
zejména rodiče dětí, které se už nemohly dočkat tréninků. Děti sehrály dokonce několik přátelských
utkání velmi dobré úrovně. Hrály s Chotěšovem, Stříbrem a družstvem Chlumčan. Čekali jsme na
postupné rozvolňování opatření a doufali, že budeme moci uskutečnit náš tradiční Memoriál Ády
Krause. To se povedlo a 11. července jsme mohli přivítat 12 mužstev. Celý turnaj se velice vydařil,
úroveň výkonů byla velice vysoká a i počasí nám přálo. Celý den byl zakončen vystoupením skupiny Agnes rock, která byla skvělá.
První místo získalo družstvo z Přeštic, druhý byl „Snack Dobřany“.
Do příští sezóny jsme přihlásili 4 resp. 5 družstev. Přípravka – mladší a starší, mladší žáci,
starší žáci a družstvo dospělých. Je to možná odvážné, ale věříme, že to jak herně, tak i trenérsky
zvládneme. Družstvo dospělých již trénuje na další sezónu. Děti mají 1. trénink v pondělí 17.8. od
17 hod. Na to navazuje fotbalový kemp pro děti, který byl v loňské roce velice vydařený. Kemp
začíná ve čtvrtek 20.8. v dopoledních hodinách a bude trvat do neděle. Děkujeme paní Liškové,
která naše děti již řadu let finančně podporuje. Naše „A“ zahajuje sezónu prvním mistrovským zápasem doma v sobotu 22.8. od 14 hodin se Zálužím. Rozpisy utkání všech kategorií můžete sledovat na stránkách mujfotbal.cz.
Pevně věříme, že už nás žádné nákazy ve sportovní činnosti nezastaví a vše dobře dopadne.
Výpadek v aktivní činnosti jsme využili k brigádám, při kterých se uklízelo, opravovalo. Došlo i na
výmalbu a opravy v klubovně. Do začátku sezóny bychom chtěli ještě stihnout dodělat sezení na
tribuně pro naše fanoušky, kterých si vážíme, i když je jich docela málo. Tímto zveme případné
příznivce našeho jediného zájmového spolku v naší obci do sportovního areálu. Přijďte podpořit
alespoň naše mladé naděje. Pokud by měl někdo chuť si zahrát fotbal, určitě ho mezi nás přijmeme.
Zároveň bychom vás chtěli pozvat na Pouťovou zábavu, která se koná v sobotu 5.9. od 20 hod.
Jan Kraus, TJ Družstevník Vstiš
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Foto TJ Družstevník Vstiš

Dětské hřiště – oprava obrubníků a stavba
workoutového hřiště

Foto: dětské hřiště - nové obrubníky

Foto: budoucí workoutová sestava
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Oprava lávky

Samosběr měsíčku lékařského

Samosběr měsíčku lékařského ve Vstiši
informace u paní Okrouhlé 606 306 622
pro obyvatele Vstiše 100,-Kč/kg
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Blahopřání
Jubilanti v červnu, červenci a srpnu:
Václav Faltýn
Věra Houbová
Jiří Kydlíček
Jiří Nezval
Václav Špaček
Marie Zemanová

Věra Faltýnová
Ladislav Hrubý
Eva Mezková
Annelies Platzová
Josef Vokáč

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 4. 11. 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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