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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
začíná nám advent. Letos trochu jinak. Coronavir nám vše trochu předělal, doufejme, že
alespoň to, co jsme naplánovali, bude možné zrealizovat.
Rozsvícení vánočního stromečku bude 28. listopadu 2020 od 17 hodin před bývalou školou.
Paní Tintěrová napsala článek níže k adventním akcím v kapli. Letos se ochudíme o koncerty, ale o
některé tradice nepřijdeme, za což jí chci moc poděkovat. Co se týká tří králů, tak ty bude ZŠ Dobřany organizačně vědět až na poslední chvíli, budeme Vás informovat.
Nebude se prozatím konat ani promítání videokroniky 2019 a setkání seniorů obce. V této
situaci musíme počkat, až se situace uklidní a naplánujeme je v příštím roce.
Zastupitelstvo obce nyní dává dohromady rozpočet obce na rok 2021. Pokud nejvyšší orgány dokončí schvalovací proces zrušení superhrubé mzdy, do všech obecních rozpočtů půjde o miliony méně peněz. Kraje počítají ztráty v miliardách. Nejvíce dotací obec žádala právě přes Plzeňský
kraj, proto uvidíme, jak to bude dál.
V plánu velkých realizací má obec dokončení vodovodu v chatách nad hřištěm, opravu kaple Svatých Andělů strážných, realizaci oprav dešťové kanalizace v obci a vybudování chodníků
v prostoru od obchodu ke KD Vstiš.
Ze stavebních činností se letos povedla dokončit oprava lávky přes řeku Radbuzu, vybudovalo se workoutové hřiště za obecním úřadem a v neposlední řadě se dokončila poslední etapa kanalizace v obci v ulici pod hřištěm.
O většinu kulturních událostí jsme přišli, ale v plánu jsou zase v příštím roce. Doufejme, že
už se rozběhnou i sportovní fotbalová klání jak pro děti, tak pro dospělé.
Novinka v příštím roce bude obecní svoz bioodpadu, kterému se věnuje článek níže.
Chtěla bych všem občanům jménem celého zastupitelstva popřát šťastné a veselé Vánoce a
do nového roku hlavně mnoho zdraví!
Veronika Kapounová
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Svoz bioodpadu
Vážení spoluobčané,
již několik let obec sváží bioodpad od občanů. Dříve to bylo tu a tam na nesvozových
místech a obec to vyvezla, ale od letošního roku je citelný nárůst bioodpadu a jiných odpadů. Mezi
námi občany jsou však tací, kteří tuto bezplatnou službu zneužívají. Asi neví, co se pod
pojmem bioodpad rozumí. Svoz se týkal větví, listí a trávy! Dříve bylo auto přistaveno u garáží
jednou v týdnu a stačilo to. Teď jsou všude hromady a nikdo neví, co se uvnitř skrývá, někde je i
komunální odpad, suť a jiné překvapení.
Zaměstnanec obce pan Špaček odváží tento odpad a zabere mu to dva až tři dny v týdnu. To,
co naloží, pak ve sběrném dvoře vše vytřídí do kontejnerů. Obecní pokladnu tato služba stála do
konce října 250.000 Kč.
A proto zastupitelstvo obce Vstiš zvažuje, že bude od roku 2021 jiný systém likvidace
bioodpadu, popřípadě jeho zrušení. Je otevřen sběrný dvůr v Dobřanech, kam to může každý
odvézt sám a pokud má zaplacen poplatek za odpad zcela zdarma.
Každý má nějaký prostředek na odvoz. Myslíme si, že zaměstnanec obce má být k ruce
hlavně panu starostovi a plnit jeho nařízení. Práce v obci je opravdu mnoho. Můžeme poděkovat
těm, kteří službu zneužívali a kvůli nim se to vše ukončí. Také nás velmi mrzí, že když se sečou
obecní pozemky a vytvoří se hromádky trávy, lidé, než se tráva odveze, z tohoto místa udělají
skládku.
Zastupitelstvo obce Vstiš

Zdobení vánočního stromu SDH Vstiš, foto L.Hrubý
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Svoz nebezpečných odpadů
Obec Vstiš
pořádá

SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Odpady je možné ukládat na sběrné místo,
kterým je v naší obci stanoveno:
Obecní úřad Vstiš (parkoviště u OÚ), a to
dne 4.12. – 6.12.2020.
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
Odpad ukládejte odděleně na určené místo.
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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Ohlédnutí za BUBULESEM
BU BU BU, letos se bojíme zakašlat, do společnosti a skoro i lidí kolem sebe, tak proč se taky jednou nebát skutečných strašidel a příšer. Poslední prázdninovou sobotu uspořádala Obec Vstiš
ve spolupráci s SDH Vstiš a fotbalisty TJ Družstevník Vstiš každoroční rozloučení s prázdninami.
BUBULES byl zatím letošní jedinou dětskou akcí, která se ve Vstiši konala a děti se na ni
velice těšily. Škoda, že počasí příliš nepřálo, celý den se po nebi honily mraky a po 18. hodině se
spustil slabý déšť a pršet už nepřestalo. Přesto se přišlo bavit 170 dětí v doprovodu rodičů a známých, což je krásné číslo. Je vidět, že Bubules má své skalní fanoušky. Děkujeme všem, kteří přišli.
Divadélko Nána přivezlo dětem Slepičí pohádku, která jako správná pohádka dobře skončila.
Kvůli dešti se rychle šeřilo a už první odvážlivci vycházeli téměř ve tmě. Po cestě potkali
pejska a kočičku, kteří potřebovali poradit s pečením dortu. Vodníky, co rádi topí neposlušné děti.
Čerti tentokrát zkoušeli znalosti z pohádek a zapisovali si zlobivce na prosinec.
Klauni se od minulého roku ještě nenaučili žonglovat a tak strašili pocestné. Do Vstiše na
Bayerku zavítaly i halloweenské příšery a těm je asi lepší utéct.
Odvážlivci vstupují hlouběji do lesíku nad rybníkem, skoro není vidět na krok, když tu před
nimi bliká malé světýlko v malinké chaloupce z perníku. U chaloupky stojí bába s dědkem a zjišťují, jestli má někdo pořádně vykrmený prstíček, že by si ho upekli. Zdá se, že nikdo nebyl vykrmený
dostatečně a tak děti dostaly sladký perníček, aby do příště pořádně ztloustly.
Cestou necestou chodí trpaslíci a hledají Sněhurku, prý se jim někam zatoulala. Chvílemi je slyšet Hejkala a možná vás postrašil i Hejkálek.
Cestu zatarasili čarodějnice. No snad jsou hodné a nelapí někoho do svých spárů. Skoro na konci cesty vařili kuchaříci z MasterChef, jestli pak vařili lépe než ve školní jídelně? Indiánská osada
na Bayerce, to tu ještě nebylo. Bílé tváře třeste se, sám Vinnetou je vám v patách.
Hele, Sněhurka se našla, s princem rozdává dětem dobroty za odvahu a statečnost.
Na hřišti DJ Šelma roztáčí pravou discoparty a pro ty, kterým po strastiplné cestě vyhládlo, jsou
připraveny buřtíky a klobásy z udírny nebo vlastnoručně opečené nad táborovým ohněm.
Ani déšť nám nezabránil pořádně si užít poslední prázdninový sobotní večer plný pohádek, strašidel a dobrot.
Děkujeme strašidlům z pohádek a hororů, postavičkám z filmů, knížek a cizokrajných zemí, že
si našli čas a proměnili Bayerku v BUBULES. Děkujeme pořadatelům, všem pomocným rukám,
sponzorům, DJ Šelmovi, pohostinství na Bayerce, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš a hlavně obecnímu úřadu za organizaci a hladký průběh této akce. Díky patří také obyvatelům Bayerky za trpělivost při této noční taškařici.
Za rok se na BUBULES opět těší Michaela Samcová
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Divadélko Nána, foto: V. Kapounová

Masky Bubules, foto: V. Kapounová

Podzimní přespolák v čase koronaviru
Dříve než vláda přišlápla brzdu, stihli jsme v neděli 11. října vyzkoušet novou trať přespoláku pro chodce a běžce.
Vzhledem k přísným opatřením ohledně srocování jsem připravil samoobsluhu. V průběhu
dopoledne se každý zájemce sám zapsal do startovní listiny, vhodil 20 Kč do kasičky, došel si na
start a dle svého uvážení a fyzické kondice trasu prošel či proběhl. V cíli si změřil čas, zapsal ho do
listiny, občerstvil se a šel domů.
Hrdinkou přespoláku byla paní Peksová, která proběhla vosím hnízdem se třemi zásahy, následovala Vlaďka Valentová, Petr Spálenka a „Peksovic“ pes s jedním bodnutím.
Trať jsme s ženou vymysleli a připravili již v březnu, ale covid byl rychlejší. I když jsem dělal jenom pořadatele, tak vězte, že jarní příprava trati spolkla 40 hodin a podzimní už jen 20 hodin
práce.
Společně budeme věřit v lepší rok 2021 a těšit se na jarní setkání.
Zdeněk Zajíc
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Podzimní běh a chůze kolem vstišských rybníků, foto: M. Úbl

Vánoce v naší kapli
Vážení příznivci adventních koncertů a vánočních setkání,
v této době by určitě každý uvítal, byť jen chvíli, již tradičního předvánočního setkání
s hudbou a svařákem ve vstišské kapli. Žel, toto rozptýlení vám letos nebude dáno. Nevíme, kdy
budou zmírněna všechna preventivní zdravotní opatření v naší společnosti, ale koncerty tento rok
pořádat zcela jistě nebudeme.
Určitě nepřijdeme o stromeček před bývalou školou (na ten se moc těším, protože je nejhezčí široko daleko). Pokud to jen trochu půjde, budeme na Štědrý den od 10 do 11 hodin dopoledne rozdávat Betlémské světlo a ve 22 hodin se sejdeme k Vánoční bohoslužbě.
Přeji Vám všem zdraví a sílu zvládnout vše, co nás potká, a věřím, že se na Štědrý den uvidíme.
Alena Tintěrová
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Vánoční poselství šéfredaktora Churche

Francis P. Church
Čechy, Němce a Francouze čeká každoroční nadílka shodně na Štědrý večer; příslušnými
nadpřirozenými dárci jsou v těchto zemích Ježíšek, der Weihnachtsmann a Petit Papa Noel. Avšak
jiný kraj znamená i jiný mrav. Například v Nizozemsku nadílí Sinterklaas (Mikuláš) už 5. prosince
večer, a dost: Vánoce se slaví v poklidu a většinou už bez dárků. Ve Švédsku naděluje 13. prosince
svatá Lucie, v Itálii 6. ledna bezzubá čarodějnice Befana a ve Španělsku téhož dne svatí Tři králové,
los Reyes Magos. Děd Moroz se Sněguročkou chodí po pravoslavném způsobu obšťastňovat děti až
7. ledna. Štědrý den Angličanů a Američanů se spíše podobá našemu silvestru. Dárky se dávají až
25. prosince ráno. V anglosaském prostředí je pro nadílení příslušná jiná mikulášská inkarnace,
Santa Claus.
Všechny tyto štědře nadělující nadpřirozené bytosti už odedávna zaměstnávají fantazii dětí.
Aspoň do té doby, dokud neodhalí šedou životní realitu, že naděluje tatínek. Je tomu letos 123 let,
co jedna americká holčička chtěla vánočnímu tajemství mermomocí přijít na kloub – a to s pomocí
redakce novin. Jmenovala se Virginie O˝Hanlonová a žila s rodiči v New Yorku. Jednoho dne roku
1897 napsala deníku Sun čtenářský dopis:
˝Je mi osm let. Někteří z mých přátel říkají, že žádný Santa Claus neexistuje. Táta tvrdí, že Sun
vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy, prosím: „Chodí Santa Claus?˝
V oddělení dopisů si s tímto dotazem nevěděli rady. A v celé redakci zavládly rozpaky. Nakonec
dopis přistál na stole šéfredaktora Sunu. Byl jím zkušený novinář Francis P. Church, syn baptistického kazatele, absolvent Kolumbijské univerzity, který za války Severu proti Jihu pracoval jako
frontový dopisovatel deníku New York Times. Bylo o něm známo, že ho máloco dokáže vyvést z
míry. Věděl si tedy rady i nyní s dotazem o existenci Santa Clause. Především si uvědomil, že nesmí zklamat dívčinu důvěru v informovanost a pravdomluvnost printmédií. A tak jí v obvyklé časové tísni redakčního provozu za pouhých pár minut napsal osobní odpověď. Text vyšel příštího dne
na titulní straně Sunu.
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Santa Claus existuje˝
Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže
existovat nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží dospělému nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.˝ A pokračoval: ˝Ano, Virginie, Santa Claus
existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš
život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co činí život snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa Claus existuje,
protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý den vyslal lidi, kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nemůže uvidět jen tak. To ale vůbec nic nedokazuje. Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. A
přesto existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který nedokáže protrhnout žádné násilí. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a láska. Pak najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za ním. Asi se zeptáš, jestli je to pravda. Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije a bude žít
věčně. Ještě tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti jako jsi Ty a naplnil radostí každé
otevřené srdce. Veselé vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj Francis Church.˝
Štafeta naděje – Výměna dopisů mezi osmiletou Virginií a šéfredaktorem Churchem se odehrála v prosinci 1897 – před 123 lety. Sklidila nesmírný úspěch, redakce byla zasypána tisíci souhlasných čtenářských dopisů. Newyorský deník Sun ji od té doby uveřejňoval vždy znovu v předvánočním týdnu na své titulní stránce, ještě mnohá desetiletí po roce 1906, kdy Francis P. Church
vydechl naposledy. Dopis se stal nedílnou součástí tradice listu až do roku 1950, kdy deník zanikl.
Ale tehdy převzaly štafetu četné angloamerické i mnohé jiné noviny a časopisy po celém světě, v
Evropě také německý týdeník Welt am Sonntag. Oba dopisy – dávná dětská otázka a nadčasově
moudrá, úsměvná odpověď novinářova – tak nezanikly ani roku 1971 smrtí Virginie O˝Hanlonové,
ředitelky školy ve výslužbě; ozývají se v různých koutech světa podnes. V roce 1999, převzaly tuto
štafetu poprvé i Lidové noviny. Přejme tomuto poselství lásky – slovy dávno zesnulého amerického
novináře Francise P. Churche, aby nikdy nezaniklo a zaznívalo na světě lidí ještě za desetkrát deset
tisíc let.
https://www.sinstitut.cz/…che
Zdeněk Zajíc

8

Nové workoutového hřiště

Foto: V. Kapounová

Nová lávka přes řeku Radbuzu
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Zátiší cesty k lipové aleji

Foto: J. Bouzek

Blahopřání
Jubilanti v září, říjnu a listopadu:
Vlasta Beránková
Miloš Klůs
Libuše Kydlíčková
Ján Rusnák
Josef Špaček
Miroslav Ulrich
Hana Vollerová
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 24. 2. 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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