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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
pomalu začíná jaro a doufejme, že s teplejším počasím se začne život s covidem vracet do
normálu. Musíme ještě vydržet! Všude je mnoho zpráv, ale prosím neklesejme na mysli.
Pro letošek je v plánu několik kulturních a sportovních akcí. Doufáme, že letní akce proběhnou tak, jak jsou plánované. V sobotu 29.5. bude pořádat pan Čmolík rybářské závody pro vstišské
a dobřanské děti, 5.6. je v plánu dětský den na návsi, 4.-7.7. přijede letní kino Bratří Čadíků, 10.7.
zvou fotbalisté na tradiční fotbalový turnaj se zakončením večerním koncertem pod širým nebem a
31.8. se budeme loučit s letními prázdninami na Bubulesu. Datum zatím nemáme pro vítání občánků a promítání videokroniky 2019, 2020 venku na fotbalovém hřišti. Abychom akce mohli pořádat,
potřebujeme, aby všichni zúčastnění dodržovali pravidla, která budou nastavena.
Realizační plán obce pro letošek je vybudování vodovodu v chatové oblasti. Žádáme na
tuto akci dotaci od Plzeňského kraje. Přála bych si, aby stále žijící občané tu měli i hlášené trvalé
bydliště, jen tak můžeme s dotacemi uspět. Je to velmi zásadní.
Zároveň jsme požádali o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
na opravu chodníků v oblasti proti staré hospodě a po obou stranách výjezdem ze vsi směrem na
Dobřany. Během jara se dodělá kamerový systém v obci, který bude monitorovat všechna důležitá
místa obce spolu s vjezdy do obce. Doladila se legislativa, která pro obec bez městské policie není
jednoduchá. Doufám, že to pomůže zabránit nynějším množícím se krádežím. I tak prosíme občany,
aby měli své věci dobře zabezpečené.
Jelikož slezl sníh, všude jsou viditelné psí výkaly. Je to otřesné! Prosím Vás pejskaři, po vsi
jsou pytlíky i koše, buďte ohleduplní k ostatním. Pokud budete mít návrh, kde ještě koš chybí, dejte
nám vědět. Rádi Vám vyhovíme.
Máme krásnou ves. Choďte ven na procházky a užívejte líbezné okolí naší obce.
S přáním pevného zdraví Veronika Kapounová
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! SBĚR BIOODPADU !
duben – říjen
2 sběrná místa: 1. u garáží ČSAD v chatové oblasti

2. prostor v ulici na Vodní Újezd, naproti č.p. 110

 obě místa budou monitorována kamerovým systémem
Sběrné místo bude rozděleno:
 TRÁVA (ideálně nechávat v pytlích)
 VĚTVE
 OSTATNÍ (květiny, zelenina) – ideálně v kýblích, pytlích
* vratné pytle budou vráceny po domluvě s p. Špačkem
Vývoz bude probíhat: pondělí, pátek
Bioodpad dávejte průběžně na stanovená místa!
JINÁ SBĚRNÁ MÍSTA NEBUDOU, HROMÁDKY S BIOODPADEM PO
VSI NIKDO SBÍRAT NEBUDE!
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Moc děkujeme paní Mileně Beštové a Aleně Tintěrové za vstišskou tříkrálovou sbírku.

Zimní radovánky

Foto V. Kapounová

5

Poděkování
Všechny vstišské děti i rodiče děkují panu Mikuláši, andělovi a čertům za to, že i v covidové
době obcházeli domovy. Poděkování patří i panu Hamrlemu, který s traktorem skupinu převážel. Byli jste úžasní!

Foto V.Kapounová

Blahopřání
Jubilanti v prosinci, lednu a únoru:
Dvořáková Marie
Havlíčková Marta
Jiroušek Jaroslav
Mathiowetz Bedřich
Rusnáková Anna
Sedláková Helena

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 26. 5. 2021. 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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