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P á r sl ov ú v od em
„Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastným….“
Slavný citát z Rozmarného léta Vladislava Vančury myslím přesně vystihuje začátek letošních
prázdnin. Místo poklidné atmosféry letních dnů se na nás v poslední době obrazně řečeno valí jeden průšvih
za druhým. Na začátku června to byly povodně, které byly vystřídány úmornými vedry a následným prudkým ochlazením. Pro mnoho vytopených lidí osobní tragédie, pro zemědělce pohroma. Příroda jakoby se
zbláznila. Nebo že by si vzala příklad z politiků, kteří naší zemi v poslední době opravdu nedělají dobré jméno? Počínaje „virózou“ prezidenta Zemana a korupční aférou sahající do nejvyšších pater naší politické reprezentace konče. Není proto divu, že mnozí propadají depresím a melancholické náladě, ačkoli bychom
podobné vyladění čekali spíše na podzim. Jak tohle všechno dopadne, to zatím bohužel nevíme. Jedno je ale
jisté. Navzdory všemu dění, končí školní rok a dětem začínají prázdniny. A jako každý rok se během července a srpna změní život nás všech. Na ty dva měsíce budeme všichni nuceni pomyslně vystoupit ze zajetých
kolejí, a je opravdu lhostejné, zda máme doma dítě školou povinné a jestli se chystáme na dovolenou. Prázdniny zkrátka vypuknou naplno se vším všudy.
Ve Vstiši budou letní měsíce ovlivněny zejména dvěma událostmi. Pokračuje budování kanalizace,
takže se bohužel zatím nezbavíme bagrů, stavebního ruchu, dopravních omezení a rozkopaných silnic. Tou
druhou, mnohem příjemnější záležitostí, jsou oslavy 770. výročí první písemné zmínky o obci. U příležitosti
tohoto jubilea připravujeme pro občany řadu zajímavých akcí. O všech budeme samozřejmě průběžně informovat na vývěskách, pozvánky na některé z nich naleznete již dnes na stránkách Zpravodaje (během léta
časopis tradičně nevychází). Děti pochopitelně nepřijdou ani o Bubules, který se stal již široko daleko vyhlášenou událostí. Nezbývá tedy než si přát, aby nám přálo počasí.
Jménem obecního zastupitelstva přeji všem dětem krásné prázdniny, těm ostatním pohodové léto a šťastný
návrat z dovolených.
Eva Navrátilová

Usnesení zastupitelstva obce ze 17. června 2013
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
261.a) a) provedení auditu Ing. Janem Nozarem, auditorem, Na Výhledech 315, 334 52 Merklín, IČ 49737601
ZO schvaluje:
261.b) souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad na základě projednání závěrečného účtu Obce Vstiš za
rok 2012

262. poskytnutí finančního daru ve výši 3000,- Kč na povodňové konto společnosti Člověk v tísni
263. uzavření a podpis nájemní smlouvy s TJ Družstevník na po poskytnutí hřiště pro oslavy 770 let od první
písemné zmínky o obci
264. rozpočtové opatření č. 4/2013
ZO ukládá:
258. zveřejnění záměru obce - nájmu části pozemku p.č. 1865/1 o velikosti 20 m2 na úřední
desce

Kopeme kanalizaci – otázky a odpovědi
Investiční akce „Kanalizace obec Vstiš a připojení na kanalizační soustavu města Dobřany“ se dostala zhruba do své poloviny. Často dostáváme stejné otázky na budovanou kanalizaci, a proto jsme připravili
odpovědi na ty nejčastěji kladené.
• Kolik z celkové akce je již hotovo?
Celá akce se skládá vlastně ze dvou samostatných akcí. První akcí je zbudování
hlavní stoky a řešení napojení na kanalizační soustavu města Dobřany. Druhou
akcí je zbudování přípojek jednotlivých
uživatelů. První část akce běží téměř
podle plánu, a co je již hotovo můžete
vidět na přiloženém obrázku. Přerušovanou čarou je zobrazeno to, co je potřeba
ještě dodělat. Konečný termín dobudování hlavní stoky se předpokládá
v termínu září 2013. Připojení na Dobřany je hotové. Druhá část, tedy samotné
přípojky obyvatel se bude realizovat
ihned po dokončení hlavní stoky. V současné době probíhá projektová činnost. Projekty by měly být
k dispozici v termínu 09/2013. Značnou část obyvatel již navštívil projektant určený ke konzultaci umístění
přípojky. Samotná realizace přípojek se předpokládá na podzim 2013 a na jaře 2014. V současné době máme
skluz na akci přípojky přibližně 90 dnů. Pracujeme na odstranění tohoto skluzu.
• Kdy musí být celá akce hotová?
Celou akci včetně připojení obyvatel a uvedení celé stavby do provozu (kolaudace) musíme stihnout do
června 2014. Pokud bychom to nestihli, vystavili bychom obec riziku neproplacení dotace, což by pro obec
mělo devastující následky. Prostě do června 2014 musí být vše hotové.
• Kdy si mohu zrealizovat přípojku na vlastním pozemku?
Přípojku na kanalizaci byste správně měli realizovat až po obdržení projektové dokumentace. Nicméně
vzhledem k rozsahu akce nebude nikdo penalizován, pokud se do kopání pustí kdykoli. Důležité je, aby před
zasypáním přípojky viděl stavbu náš stavební dozor Ing. Honéger. Proto prosím, pokud budete provádět
stavbu přípojky již v blízké době, neváhejte nás kontaktovat a domluvit návštěvu.
• Kdy budu moci vlastní přípojku použít?
Přípojka bude moci být používána až ve chvíli, kdy bude stavba uvedena do předběžného užívání. Bude se
tak dít po etapách. To znamená, že například na návsi bude možno používat přípojky dříve než na Bayerce.
To je dáno postupující výstavbou kanalizace. V tuto chvíli ještě bohužel nemůžeme slíbit konkrétní termíny.
• Co se starou přípojkou, která ústí do starší dešťové kanalizace?
Přípojka na starou dešťovou kanalizaci se rušit nemusí. Pouze musí být využita k účelu, pro který je určena,
tedy pro odvod dešťových vod. A obráceně, nová přípojka je určena pouze pro odvod splaškových vod. Tyto

dva druhy vod nesmí být míchány dohromady. Je potřeba si uvědomit, že pokud by dešťové vody šly do
splaškové kanalizace, bylo by nutné je výtlakem čerpat do kanálu v Dobřanech! A to by nás všechny stálo
nemalé prostředky. Proto obec bude důsledně dbát na kontrolu jednotlivých vyústění odpadních vod a srážkových vod.
• Jak dlouho budeme mít rozkopanou vozovku?
Rozkopaná vozovka je velký problém, ale bohužel se nedá bez jejího poničení kanalizace realizovat. Taktéž
je potřeba po zasypání výkopu nějaký čas počkat na slehnutí zeminy. Předpokládáme, že v místech, kde se
s kopáním začínalo, bude již v brzké době možné vozovku začít opravovat. Vozovka se bude zatím opravovat pouze v místech jejího poničení. Odborníci nedoporučují opravovat vozovku přebalením celého nového
povrchu bezprostředně po dokončení akce, neboť ještě nějaký čas bude docházet k propadům výkopů a tudíž
by budování nové vozovky byly vyhozené peníze. Kompletní opravu vozovky předpokládáme v horizontu
dvou let.
• Proč je v obci uzavírka vozovky?
K uzavírce vozovky jsme přikročili z několika důvodů. V první řadě je to bezpečnost projíždějících vozidel.
V úseku uzavírky je výkop hluboký cca 6 metrů, což poměrně komplikuje výstavbu. A aby žádné vozidlo
nespadlo do výkopu, pro jistotu jsme tento úsek uzavřeli. Bydlícím v tomto úseku vjezd tolerujeme, ale prosíme o maximální opatrnost. Ostatní žádáme, aby úsekem neprojížděli.
• Je nutné snížit rychlost na 30 km/hod?
Ano, bohužel je nutné rychlost v celé obci po dobu výstavby snížit na 30 km/hod. Kromě hlediska bezpečnosti je tu i hledisko prašnosti. Při průjezdu obcí je potřeba si uvědomit, že prach, který víří vaše vozidlo,
skončí v otevřených oknech vašich spoluobyvatel. Prosím snižte rychlost vašich vozidel na minimum. Prokážete tak svoji ohleduplnost.
• Koho mu kontaktovat v případě, že mám jakýkoli problém s výstavbou kanalizace?
V první řadě je vám k dispozici stavební dozor a projektant přípojek – Ing. Honéger na telefonu 724 022 060.
Dále kdokoli ze zastupitelstva např.: Libor Oplt – 602 569 570, Jiří Duchek – 724 343 179 nebo Jaroslav
Kleisner – 724 020 725. Volejte kdykoli nebo pište dotazy na email: financni@vstis.cz
Za zastupitelstvo Ing. Libor Oplt

Upozornění ČEVAKU – zneužívání splaškové kanalizace
ČEVAK upozorňuje občany, že během povodní se víc než kdy jindy potvrdilo, že mnozí majitelé domů na území Dobřan protizákonně zneužívají splaškovou kanalizaci k odvádění dešťové vody ze svých pozemků. To přináší řadu problémů a zahlcuje kanalizaci, která pak není schopná odvádět splašky. Proto ČEVAK vyzývá
všechny „hříšníky“, aby se nad sebou zamysleli a zjednali nápravu. Občany, kteří se budou v nejbližší době ke
kanalizaci připojovat proto důrazně varuje před podobným postupem. Jsou navíc plánovány důkladné kontroly a
přísný postih provinilců.

Upozornění pro chataře – likvidace odpadu
Obec Vstiš oznamuje majitelům chat a rekreačních objektů, které se nacházejí v jejím katastru, že od
1. ledna 2014 si budou muset zajistit likvidaci komunálního odpadu pořízením vlastní popelnice o objemu
110 litrů a zakoupením příslušné známky. Kontejnery, které byly dosud k tomuto účelu k dispozici, budou
k 31. 12. 2013 bez náhrady zrušeny.
K tomuto nepopulárnímu opatření nás vede skutečnost, že někteří lidé soustavně zneužívali kontejnery k likvidaci odpadu ze zahrad, který tam v žádném případě nepatří. Obec měla pak díky tomu opakovaně
problém s komunálními službami, které odmítají biologický odpad vyvážet.

Kam s ním? (aneb opakování matka moudrosti)
Základní informace pro správné třídění odpadu
Vzhledem k tomu, že i v naší obci máme opakovaně problémy se spoluobčany, kteří nevědí, jak
správně třídit odpad, a co v žádném případě nepatří do popelnic, uveřejňujeme opět stručné zopakování toho,
jak správně s odpady, které doma vyprodukujeme, zacházet.
Každý dům v obci má svou vlastní popelnici, která slouží pro běžný komunální odpad. Co ale do
komunálního odpadu rozhodně a v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPATŘÍ:
• nebezpečný odpad jako jsou - prošlé léky, plechovky od barev, nádoby od olejů nebo ropné látky,
chemikálie, odpadní rtuť, odpadní kyseliny a louhy, zbytky barev, suť, výbušniny, zemina, stavební
suť...
• biologický odpad: papír a lepenka, biologický odpad z kuchyní a stravoven (zbytky jídla), jedlý olej
a tuk, dřevo, odpady ze zahrad (větve, tráva, zbytky rostlin…)
NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
•

•

•

•

Žlutý kontejner na plasty: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý konterjner na papír: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí. Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice.
Zelený kontejner na sklo: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton: Kontejner na nápojové kartony
nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou
na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku, pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem
„měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

DO SBĚRNÉHO DVORA PATŘÍ:
•
•
•
•
•
•

kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva, zbytky jídel, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny,
slupky apod.
objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce,
linolea), umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky
elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky apod.
stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
nebezpečné odpady: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky,
mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

KOMPOST:
•

•

Kompostovat se může téměř vše co je rostlinného původu. Do kompostu se mohou dávat logry ze
šálků kávy, použité sáčky od čaje, skořápky od vajíček, popel ze dřeva, mladý nevykvetlý plevel, listí (včetně ořešákového), zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně (i zkažené), piliny, zbytky po řezu
ovocných stromů a keřů (důležité nasekat, aby se lépe rozkládaly), i slupky z takového ovoce jako
jsou banány, pomeranče (myslím, že nemusím zdůrazňovat že v malém množství, protože jistě nekupujete toto ovoce po bednách), zmačkaný hygienický papír, v menším množství i novinový. Kompostovat se může i listí a plody ze stromů napadených šarkou. Tato choroba se přenáší prostřednictvím savého hmyzu hlavně mšic, takže nehrozí, že si kompostem roznesete tuto chorobu po zahradě.
Na spadaných listech a plodech mšice nesají.
Naopak vyvarujte se těchto materiálů, které do kompostu v žádném případě nepatří: popel z uhlí,
anorganické materiály (plast, sklo...), vykvetlé plevele (semena by v kompostu dozrála a váš kompost by se změnil v semeniště plevelů), oddenkaté plevele (pýr, bršlice...), rostliny napadené nebezpečnými chorobami (nádorovitost košťálovin, spála růžovitých...)., rostliny napadené škůdci, zbytky
jídla, barevný lesklý papír, obsah z vysavače, textile...
Za pomoci internetu zpracovala Eva Navrátilová

Co dělat když… se chystáme na dovolenou
Prázdniny jsou dobou dovolených a je tedy na místě si připomenout, jak zabezpečit dům či
byt, pokud se chystáme na několik dnů či dokonce týdnů odjet pryč. Letní měsíce jsou totiž z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní
jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které bude pečlivě dodržovat:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte
všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost. O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí,
kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte
do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době
vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala
schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je obydlen.
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože
by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo
zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak
i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte
a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost,
že je objekt obýván.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by
mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly
od nových výrobků a spotřebičů.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit

•

•
•

Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků
apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými
identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato
opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří
chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být
tipaři.

Riziko vykradení domácnosti nelze podceňovat ani v tak malé obci, jako je Vstiš. Je zde
možná o něco menší pravděpodobnost, než třeba ve velkých městech, úplně vyloučit se ale takové
nepříjemné překvapení po návratu z dovolené nedá ani u nás. Zvláště nyní, když se díky budování
kanalizace po obci pohybuje celá řada cizích lidí. Obyvatelé jsou proto méně ostražití a zloděje či
tipaře si mohou snadno splést s dělníkem. Mějte se proto na pozoru a dodržujte zásady bezpečnosti.
Šťastný návrat z dovolené přeje Eva Navrátilová
(v článku jsou použity informace ze stránek Ministerstva vnitra)

Méně známá výročí: Objevení Věstonické venuše
(13. července 1925)
Věstonická venuše je keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející z mladého
paleolitu a datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n. l. Patří tak k vůbec nejstarším ukázkám umělecké
tvorby tohoto druhu, a to celosvětově. Soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Paleolitickou krásku objevil tým Karla Absolona,
známého badatele ve speleologii a archeologii. Sám profesor tehdy na lokalitě nebyl přítomen, ačkoli je většinou za objevitele označován. Soška ležela ve zbytcích pradávného ohniště rozlomená na dva kusy, které
zpočátku ani nevypadaly, že patří k sobě. Teprve po očištění se ukázalo, že celek se podobá ženské postavě.
Venuše je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm široká. Materiál, který byl k její výrobě použit, je pravděpodobně směsí hlíny a vápence, obdobné drobné plastiky byly přitom většinou zhotovovány z kamene nebo kostí.
Zajímavostí je výrazná stylizace obličeje (pouze oči jsou naznačeny krátkými šikmými
rýhami), nepřítomnost krku, mohutnost povislého poprsí (levé ňadro je větší) a boků. Na
zadní straně jsou patrné rýhy znázorňující zřejmě tukové zářezy.
V létě 2004 podstoupila soška důkladné prozkoumání na tomografu. Důvodem k
tomu bylo, že od jejího nalezení uplynulo 80 let a jen čtyřikrát se badatelé pokusili zjistit, z
čeho je přesně vyrobena. Poslední výsledky potvrdily, že plastika je z jemné hlíny smíchané s vodou. Jsou v ní ale navíc i malá bílá zrníčka, což může být vysrážený vápenec nebo
úlomky kostí. Žádný z dosavadních výzkumů tak jednoznačnou odpověď nedal. Objevil se
také pikantní detail: na hýždích sošky se zachoval otisk prstu dítěte starého asi deset let.
V současnosti je soška Věstonické venuše v držení Moravského zemského muzea v
Brně, kde je uložena ve sbírkách ústavu Anthropos. Její hodnotu stanovili v roce 2004 američtí starožitníci na 40 milionů dolarů. Od roku 2008 je archeologické naleziště Dolní Věstonice a soubor nejvýznamnějších nálezů, včetně Věstonické venuše, národní kulturní památkou.
Za pomoci Wikipedie zpracovala Eva Navrátilová

Malé ohlédnutí za dětským dnem
Dětský den s Patem a Matem, snad každý je zná nebo viděl alespoň jeden z jejich povedených kousků, ale kolik toho o nich víme?
... Poprvé se dvojice objevila v roce 1976 v krátkém filmu Kuťáci, autorem byl Lubomír Beneš (1935-1995). Protože se postavičky staly předmětem kádrování, kdy bylo
autorům vyčítáno nejen jejich nedostatečné „socialistické uvědomění“, ujalo se
produkce televizního seriálu bratislavské studio Československé televize a ze seriálu
Kuťáci se stal seriál A je to!, který byl určen hlavně pro dospělé. Svá jména Pat a Mat
dostali kutilové až v roce 1989, od té doby je seriál nazýván podle nich.Pat a Mat se
stali populárními i v mnoha dalších zemích, například Polsku, Německu, Švýcarsku,
Brazílii, Finsku, Nizozemsku (seriál nadabován a uveden pod názvem Buurman en
buurman, tedy Soused a soused), Norsku, Íránu a dalších. V práci Lubomíra Beneše,
který byl autorem dílů až do své smrti, kromě dalších animátorů pokračoval i jeho syn
Marek Beneš. ... (zdroj: Wikipedie)
Stejně jako Pat a Mat jsme nepochybovali o tom, že se počasí vydaří. A s poťukáním na čelo a zadumaným výrazem jsme vymýšleli, jak se co nejvíce přiblížit těmto úžasným kutilům. Děti si tak mohly dne
8.6.2013 vyzkoušet stavění zdi nebo zatloukání hřebíků a sami viděly, že to není lehká práce. Myslím si, že
v mnoha domácnostech mají nového malíře, protože malba, která vznikla na části omítky „bílého domu“ je
uměleckým dílem a sluší mu více než díla „sprejerů“. Pat a Mat byli také velcí opraváři, táborníci a zahrádkáři. Jsem zvědavá, co za nějaký čas vyroste u rybníka v jejich malé zahrádce. Kutilové jdou samozřejmě
s dobou a bez posilovny se ani oni neobejdou. Protože oba sousedé dojdou přes nepřekonatelné překážky a
často se zavázanými prsty na rukou k pro nás překvapivému konci, došli do cíle i naši malí Patové a Matové
a zasloužili si odměnu za dobře vykonanou práci.
Věřím, že děti odcházely z návsi spokojené a ještě dlouho na svých obarvených tričkách měly odznaky
Pata a Mata.
Co říci závěrem? Možná bychom si měli z Pata a Mata vzít příklad. Vše vyřeší, i když způsobem, nad
kterým nám zůstává rozum stát. Na sebehorší situaci nereagují zlobně nebo se smutkem a nikdy jeden o druhém nepochybují. Takže s úsměvem do práce ... A je to!
Děkujeme dětem, že si přišly s námi zasoutěžit, Bohunce Procákové a Aleši Valentovi za zorganizování,
sponzorům, bez kterých se neobejdeme, obci, že je těmto akcím vstřícná, DJ, panu kováři, panu , který povozil děti v kočáře a všem, kteří si našli čas a pomohli.
Přeji krásné slunné léto
Michaela Samcová

Zpráva z brigády
Jsme rádi, že obec udržuje travnaté plochy na pláži u rybníka a také jsme chtěli
přispět k příjemným procházkám našich
občanů kolem rybníka. V neděli jsme
přinesli vlastní nářadí jako hrábě, nůžky
na plot, kosu a společnými silami se
snažili posekat vysoké kopřivy a
přistřihnout vzrostlý živý plot u příjezdové
cesty do chat. Brigády se zúčastnili
Votavovi, Šrámkovi, Baštařovi a paní
Tolarová. Cestu opravil pan Kapoun. Společná práce utužuje dobré sousedské vztahy a máme hřejivý pocit z
dobře vykonané práce....
Baštařová Marie

Fotbalové zpravodajství
Naše Áčko splnilo úkol a udrželo se ve
3. třídě. A nebýt několika zraněných hráčů,
mohla to být minimálně baráž o postup jako
v loňském roce. Takže úkol splnili na 100%.
Stará garda klesla téměř až na dno
soutěže, ale o to tady vůbec nejde. Sejdou se
kamarádi a zahrají si fotbal, a to je účelem Staré

gardy.
Přípravka sice skončila poslední, ale
ještě neřekla poslední slovo. Koncem srpna
mladší odehrají finálový turnaj, který byl
kvůli špatnému počasí 1. června zrušen.

Začala letní přestávka a čas dovolených na zotavenou
z různých zápasových šrámů a zranění. Všem našim členům i
nečlenům, fanouškům i obyvatelům naší obce přejeme krásné
léto a ať se na sportovních kolbištích koncem srpna zase
setkáme. Tímto zároveň všechny zveme 31. srpna na naši
pouťovou zábavu.
Jan Kraus

Velká voda a ptactvo
Letošní jarní deště, které způsobily záplavy s tragickými následky pro řadu lidí, přinesly spoustu
problémů i ptactvu. Deštivé a chladné počasí se trefilo zrovna do období krmení a vyvádění mláďat. Nejvíce
byly zasaženy především druhy hnízdící na zemi nebo nízko nad ní, kterým voda vyplavila hnízda s vejci či
mláďaty. Pro hmyzožravce, kteří loví potravu ve vzduchu nebo sbírají hmyz z vegetace, bylo toto období
velice krušné z důvodu nedostatku potravy – hmyz nelétal nebo byl ukrytý a pro ptáky nedostupný. Neblahý
vliv měl průběh počasí třeba na populaci vlaštovek. Po studeném počátku jara (vlaštovky přilétali v období
sněhových vánic a teplot kolem nuly začátkem dubna) přinesl déšť a chlad další těžkou zkoušku, kterou
bohužel řada mláďat a dokonce i dospělců nepřežila. Z mnoha měst rovněž
přicházela četná hlášení o úhynu mláďat i dospělých rorýsů. Problémy měly ale i
větší druhy. Na spoustě hnízd čápů bílých (včetně nejstaršího středoevropského
čapího hnízda v Jablonném v Podještědí) byly zaznamenány úhyny mláďat po
velkých deštích. Celkový dopad nepříznivého počasí budeme znát na podzim po
vyhodnocení dat Jednotného programu sčítání ptáků a kroužkovacího programu
CES, který ČSO koordinuje. (Více se o této problematice dozvíte
nahttp://www.birdlife.cz/index.php?ID=2496)
Chladné počasí, silné deště a vzedmuté hladiny řek na začátku června ale způsobily značné ztráty i
letošnímu ptáku roku – břehuli říční. Osud tohoto ptáka přitom výrazně souvisí se stavem říční krajiny a s
povodněmi. Obnova přírodního stavu našich vodních toků by pomohla ohroženým břehulím a zmírnila
následky povodní. Tímto tématem se zabývá např. článek na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2504

Letošní povodně vůbec opět oživily diskuse o odtokových poměrech v krajině a její celkové retenční
schopnosti. Dobrým příkladem byl ptačí park Josefovské louky. Ukazuje se, že kromě ochrany ptáků plní i
další důležitou funkci. Nezastavěné nivy řek jsou totiž místem pro bezpečný rozliv povodňových vod a
chrání tak nejen ptactvo ale i lidi dále po toku.
Více se můžete dočíst na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=2501
Napajedla a koupadla pro ptáky
Současné horké suché dny přináší ptákům zase jiné problémy. Velkou a doposud trochu opomíjenou
pomocí pro ptáky, a to nejenom v době hnízdění, je budování napajedel a koupadel. Tato zařízení zřizujeme
zejména v místech, kde chybí přirozené vodní zdroje nebo jsou z nějakého důvodu pro ptáky nepřístupné či
nebezpečné. Důležité jsou zejména v obdobích sucha, kdy vyschnou i poslední kaluže a drobné vodoteče.
Napajedla a koupadla jsou také vhodným místem pro pozorování a fotografování ptáků, zejména druhů,
které jinak žijí poměrně skrytě a nejsou běžně k vidění. Zaletuje k nim i řada ptačích druhů ze širšího okolí,
o jejichž přítomnosti nemáme jinak ani tušení. Nejlepším způsobem je zpřístupnit ptákům již existující vodní
zdroje. Pokud nejsou žádné k dispozici, je potřeba vybudovat umělé napajedlo. Chtěli byste to sami zkusit?
Jak na to se dozvíte na http://www.birdlife.cz/index.php?ID=37
Všem pozorovatelům, kteří přispěli svým záznamem do databáze příletů, moc děkujeme a přejeme hezké
léto.
Za organizátory „Jaro ožívá“ Jitka Feřtová a Lucka Hošková (springalive@birdlife.cz)

Pozvánka na dětské rybářské závody
Zveme všechny děti na dětské rybářské závody, které se uskuteční první prázdninový den –
tedy v sobotu 29. června na Kastlově rybníku ve Vstiši. Sraz účastníků je od 8:00, závod
propukne v 9:00. Pro zpestření si budou moci děti vyzkoušet i něco z rybolovné techniky –
hod udicí na terč. Startovné nevybíráme.
Výběr místa k lovu v závislosti na pořadí příchodu.
Alena Tintěrová

Blahopřejeme
Během prázdnin oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
v červenci:
Marie Beštová (90 let)
v srpnu:
Anna Havlíčková
Annelies Platzová
Miloslav Bezděk

Z dění v obci obrazem
… ani Vstiši se nevyhnula velká voda….

… naštěstí ale nenapáchala takové škody jako jinde….

…nové lavice z kaple byly preventivně odvezeny…

… dětský den o týden později už proběhl na suchu…

… Pat a Mat by se divili, jak šikovné děti u nás máme…

… i „bílý“ dům dostal díky jejich přičinění krásně
barevný kabát…

… a z pohádky do reality….

… výstavba kanalizace občas
přináší i nepříjemnosti – došlo
k havárii vody a prasknutí
silnice…

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 26. srpna 2013. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu
kontrolnivybor@vstis.cz , odevzdat osobně na Obecním úřadě nebo vhodit do schránky domu č. 180 na Bayerce.
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