VSTIŠSKÝ ZPRAVODAJ

XV. ročník
číslo 2
ZDARMA

květen 2021

ZDARMA

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
jsem moc ráda, že se pomalu rozvolňuje a my už můžeme plánovat realističtěji.
Plzeňský kraj schválil obci dotaci 450.000 Kč na opravu chodníků kolem hlavní zatáčky
v příjezdu do obce a zároveň jsme obdrželi dotaci na podporu ochrany lesa 17.150 Kč. Máme zažádáno o dotaci na vybudování vodovodu v chatové oblasti, kamerový systém a opravu pomníku u
kaple.
Nyní firma ČETES finišuje zapojení celého kamerové systému v obci, začátkem června bude systém plně funkční, dohled bude zajišťovat Policie ČR.
Právě probíhá výběrové řízení na vybudování vodovodu a opravu chodníků. Nově se nechal
zrekonstruovat podstavec s křížkem, kde pan Zajíc plánuje slavnostní odhalení. Okolo křížku obec
nechala vysázet luční kvítí. Těším se, až nám zde louka rozkvete.
Po úmrtí pana Faltýna jsem se stala správcem dětského hřiště. Chtěla bych poprosit občany,
kteří vyřazují neponičená dětská odrážedla nebo větší hračky na písek, aby jej donesli do skladu/domečku dětského hřiště. Děti budou rády za nové hračky a vše ještě poslouží dál.
Opět žádám všechny, kteří ukládají bioodpad na sběrná místa, aby bioodpad vždy roztřídili.
Objevuje se nám zde i jiný odpad, který rozhodně mezi bioodpad nepatří! Snad pomůže dohledový
kamerový systém, který snímá veškerá sběrná místa odpadu.
5.6.2021 nás čeká dětský den, který jsme letos vymysleli na téma „Vydáme se na cestu do
přírody.“ Děkuji všem dobrovolníkům na stanovištích i mimo nich, bez těchto lidí bychom akci
nemohli uskutečnit. Těším se i na Letní kino na fotbalovém hřišti, které bude ve dnech 4.-7.7.2021.
První promítací den zahájíme pohádkou Mlsné medvědí příběhy, druhý den bude komedie 3Bobule,
třetí den odvysíláme drama Havel a zakončíme dokumentem Meky. Na 10.7. chystá TJ Družstevník
Vstiš tradiční memoriál Ády Krause a prázdniny zakončíme 28.8. Bubulesem.
S přáním pevného zdraví Veronika Kapounová
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Mapka kamer umístěných v naší obci
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 15.2.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
160. poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost ve výši 49 900,- Kč spolku TJ Družstevník
Vstiš včetně podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
161. změnu výkonu funkce starosty ve smyslu § 71 zákona o obcích z neuvolněné na uvolněnou od
1. 3.2021.
162. podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK v
roce 2021 mezi Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 34 452,- Kč
163. pořízení kamerového systému provozovaného obcí od společnosti ČETES a.s. Dobřany v hodnotě 350 tis. Kč
Usnesení ZO ze dne 22.3.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
164. znění a podpis pachtovní smlouvy se společností TRIGO s.r.o. se sídlem Osoblaho 989, Dobřany, IČ 45349525 k pozemku p.č. 1284 v k.ú. Vstiš o výměře 1708 m2 a výši pachtovného 600,- za
rok
165. Pasport pozemních komunikací v k.ú. Vstiš
166. rozpočtové opatření č. 1/2021
167. znění a podpis nájemní smlouvy se společností Z-Group a.s. se sídlem tř. Tomáše bati 258,
Zlín, IČ 63487799 na pronájem garáže o výměře 46 m2, umístěné v budově bez čp/če postavené na
pozemku stp.č. 318 v obci a k.ú. Vstiš ve vlastnictví Z-Group a.s. a výši nájemného ve výši 1250,Kč/ měsíc bez DPH
168. převod finančních prostředků z účtu u ČNB č. 94-4918361/0710 na běžný účet u KB č.
6024361/0100 ve výši 1 450 000,- Kč
169. vůli Obce Vstiš uzavřít smlouvu o spolupráci s Městem Dobřany při společném zadání veřejné
zakázky na stavbu „CYKLOSTEZKA CT3 v k.ú. Dobřany a Vstiš – 2.část“
170. podání žádosti o dotaci na zřízení kamerového dohledového systému z dotačního programu
„Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021“
171. korespondenční hlasování s tím, že Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
nebude zachován
Usnesení ZO ze dne 19.4.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
174. informaci o stavu realizace kamerového systému
176. možnost bezúplatného převodu osobního automobilu od MV ČR pro potřeby obce
ZO schvaluje:
173. nákup pozemku p.č. 2006/11 o výměře 46 m2 za cenu 3 220,- Kč včetně podpisu kupní
smlouvy
ZO ukládá:
175. vyvolat společné jednání se společností NoskaNet a ČETES ohledně problémů s poskytováním
signálu internetového připojení
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Místní knihovna Vstiš
Místní knihovna Vstiš je veřejná knihovna s univerzálním fondem. Zejména díky rozmanitosti výměnného fondu z Městské knihovny Dobřany je v knihovně stále z čeho vybírat a každý si
najde to své oblíbené. Najdete tu beletrii pro děti i dospělé, ale i naučnou literaturu z různých oborů.
Školáci a studenti si mohou zapůjčit povinnou četbu nebo literaturu pro střední školy. Knihovna má
také vlastní knižní fond, který je pravidelně doplňován novými knihami a je financován obcíVstiš.
Těší nás, že knihovnu navštěvují pravidelně dospělí čtenáři, ale i několik dětí. Velmi rádi
přivítáme další nové milovníky knih. Knihovna se nachází v 1. patře OÚ Vstiš.
Úřední hodiny:
Pondělí (sudý týden): 17:00 - 19:00
Těšíme se na Vaši návštěvu :-)
knihovnice
Marie Procáková

Foto V. Kapounová
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Velikonoce 2021
Duben byl ještě v plenkách, zima se s jarem přetahovala o vládu a jarní kytičky nevěděly, jestli
mohou rozevřít svá poupata, aby je mráz nespálil.
Nastal čas Velikonoc, oslava jara a zmrtvýchvstání. Děti se těšily na malovaná vajíčka, čokoládové zajíčky a volné dny bez on-line výuky.
Ve čtvrtek večer nás překvapil rachot, který jsme slyšeli naposledy předloni. Chodí „řehtáčí“,
„klapáčí“ nebo „drkáčí“, každý jim říká jinak. Mají však jedno společné, jsou to místní děti, převážně hoši školou povinní, kteří od zeleného čtvrtka do bílé soboty nahrazují rachotem svých řehtaček zvony, které odletěly do Říma.
Měla jsem velkou radost, když jsem je slyšela. Pro mne jsou to malí hrdinové, vydali se v nejisté
době do ulic, aby dodrželi tradici. Nevěděli, co je čeká, zda se setkají s pochopením nebo nevůlí.
18 odvážných poctivě prošlo několikrát celou ves. Ti nejmenší už v sobotu padali únavou, vždyť
vstávali každý den ráno v 5 hodin, aby včas probudili všechny spáče. Za odměnu nedostali holí za
svou troufalost, ale sladkostmi, vajíčky a penězi je odměnili sousedé.
Děkuji všem, kteří chodili rámusit, že nezapomněli na tradici a udělali lidem radost.
Krásné jaro přeje Michaela Samcová

Foto V. Kapounová
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Úklid naší obce
17. dubna proběhl „Úklid naší obce“. Akce se zúčastnilo mnoho dobrovolníků, jak z řad dospělých, tak i dětí. Komu tento termín nevyhovoval, proběhl si některou trasu v předstihu.
Pro zajímavost, nasbíralo se 800 kg odpadu.
Všem patří velký dík!
Je až neskutečné, čím dokáží někteří jedinci zatěžovat přírodu.
Měli bychom si jí více vážit.
Za životní prostředí Krejčová Blažena

Foto L. Hrubý

Foto M. Samcová

Jarní přespolák se povedl
Díky vám všem, kteří jste přišli v neděli 25. dubna, postavili se na start a dokázali zejména
sobě, že zdolat náročnou trať s výstupem na Slepičí vrch zvládnete, ať jsou vám 4 nebo 75 let. Ve
startovní listině bylo zapsáno 70 jmen.
Způsob individuálních startů vyvolaný covidem se podle vašich ohlasů osvědčil a budeme v tom
pokračovat i na podzim. Několika opravdovým závodníkům však chybělo startovní napětí a soupeření na trati.
Svojí účastí jste dali najevo, že pohyb je pro vás součástí života.
Na podzim se sejdeme znovu a přesný termín včas zveřejním.
Věřím, že dobřanská zmrzlina jako odměna za vaše úsilí Vás povzbudí a podzimní časy budou o
trochu lepší.
Výsledky najdete začátkem června na FB stránkách „Vstišáci“.
Zdeněk Zajíc
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Fotbalové zpravodajství
Zdravíme všechny fotbalové příznivce a jsme rádi, že po dlouhé době máme zase o čem psát
do Vstišského zpravodaje. Špatná epidemiologická situace a všudypřítomný koronavirus obrátil
naše životy vzhůru nohama. Stejně tak i fotbal a sport obecně. Nyní, jak se zdá, se situace uklidňuje
a my můžeme začít opět trénovat. To vše za určitých podmínek, ale trénujeme!
Sezóna 2019/2020 byla rozehrána všemi našimi družstvy. Bohužel jarní část byla přerušena
a následně zrušen celý soutěžní ročník. Podobné to bylo v ročníku 2020/2021. Byla rozehrána podzimní část. Po několika kolech byla přerušena. Jarní část nebyla vůbec rozehrána. Nakonec byla
celá sezóna anulována. To nás mrzí, hlavně s ohledem na naše děti, které tak přišly o 2 roky možnosti se zdokonalovat a zasoutěžit si.
Jediné, co nám vyšlo, bylo letní fotbalové soustředění pro děti. To se mohlo uskutečnit
vzhledem k uvolnění opatření v srpnu. Na soustředění bylo přítomno cca 30 dětí všech věkových
kategorií. Program pro ně byl pestrý, včetně 3 fázových tréninků a přátelských utkání. Děti spaly ve
stanech přímo ve sportovním areálu. Počasí nám přálo. Catering byl zajištěn funkcionáři oddílu,
přáteli fotbalu a rodiči. Byl to již druhý ročník a již teď se těšíme na další. Děti byly skvělé.
Další akcí, kdy nám situace přála, byl Memoriál Ády Krause. Ale o tom, jsme již informovali.
A teď něco k nové, nadcházející sezóně 2021/2022. Do soutěže budeme přihlašovat celkem 5 družstev a budeme doufat, že již vše bude probíhat tak, jak má.
-

Mladší přípravka
Starší přípravka
Mladší žáci
Starší žáci
Dospělí

Začátek soutěže dospělých je plánován na víkend 21. – 22. 8. 2021. Naše hrací dny by měly být
v sobotu 3 hod. před úředním začátkem. Vše zveřejníme v rozpise zápasů, které budou vyvěšeny.
Začátek mládežnických soutěží ještě nebyl stanoven. Předpokládáme konec srpna – začátek září.
Hrací dny budou – středa, pátek, neděle.
Máme naplánovanou naši tradiční sportovní akci Memoriál Ády Krause – turnaj v malé kopané.
Termín je stanoven na 10. 7. 2021. Po sportovním zápolení bude následovat taneční zábava, kde
máme již přislíbenou naši oblíbenou kapelu Agnes rock.
Další naší plánovanou tradiční akcí je Pouťová zábava, která by se měla uskutečnit 4. 9. 2021
v KD.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim příznivcům. Všem těm, kteří nám pomáhají v naší
činnosti a občas nás přijdou i podpořit. Věřte, že se snažíme, aby tak tradiční sport, jakým fotbal je,
z naší malé vesničky nezmizel. Po několika letech jsme obnovili mládežnickou základnu a jsme na
to hrdí. Tímto bychom chtěli na všechny apelovat a poprosit o podporu. Uvítáme mezi námi nové
fotbalisty, děti i dospělé. A ten, kdo se na hraní fotbalu necítí, může pomoci i jinak. Věřte, že práce
je v celém sportovním areálu opravdu hodně a je nás na to málo. Pokud budete mít chuť, určitě přijďte.
Do dalších dní přejeme hlavně pevné zdraví, to další už záleží jen na nás všech.
TJ Družstevník Vstiš, z.s.
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Nábor mladých
fotbalistů
TJ Družstevník Vstiš, z.s.
uvítá ve svých řadách kluky a dívky, kteří mají
zájem začít hrát fotbal.
Pod vedením zkušených trenérů vás to naučíme.
Přijímáme od ročníku narození 2016.
Tréninky jsou v pondělí a ve středu.
Bližší informace vám podá Jan Kraus,
trenér licence A
Tel. 608 205 209
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Pozvánka
na slavnostní odhalení opravených božích muk před Maierovou vilou.
Přijďte v pátek 11. června 2021. Zahájení v 18 hod.
Kde to je?
Zkuste se zeptat někoho staršího.
Zdeněk Zajíc

9

Blahopřání
Jubilanti v březnu, dubnu a květnu:
Drugda Marián
Fošum Miroslav
Hazucha Ivan
Hrubá Lenka
Junge Lenka
Němec Petr
Nováková Marie
Simbartl Miroslav
Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 18. 8. 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, Zdeněk Zajíc, Zlata Krausová, Jakub
Vodička. 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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