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Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí letní prázdniny, můžeme říct, že tentokrát podmínky letních dovolených
a kulturních akcí covid nezabrzdil. My na obci doufáme, že tomu tak bude i nadále. Spousta akcí se
už loňský rok odkládala.
Na podzim bychom chtěli uskutečnit vítání občánků a videokroniku 2019, 2020. Termín
ještě upřesníme. Nyní se připravujeme na každoroční Bubules konaný 28.8.2021, kterým zakončíme dětem prázdniny. Následovat bude 5.9.2021 tradiční vstišská pouť před kulturním domem.
Předpokládáme, že kroužek keramiky pro děti se rozběhne. Sledujte nástěnku a web obce,
kde budeme zveřejňovat podrobnosti.
Ze stavebních investičních akcí nám finišuje dostavba chodníků v přední části obce. V půlce
září se počítá se zahájením prací spojených s vybudováním hlavního řadu vodovodu v chatách, které vyhrála firma Streicher. Od Plzeňského kraje jsme získali dotaci na kamerový systém
300.000,-Kč. Je také zadána oprava pomníku u kaple, kde by mělo dojít k očištění, renovaci a obnovení nápisu, který již není vůbec čitelný.
Na podzim nás čeká ještě osazení osmi nových betonových truhlíků, které rozmístíme po
obci. Zároveň se přidají ještě dva nové odpadkové koše na psí výkaly. Poptáváme také pracovníky
do lesa, kteří budou ožínat nové stromky.
Pohostinství v kulturním domě je nyní zavřené, zastupitelstvo obce se bude zabývat pokračováním pohostinství na nejbližším zasedání.
Chtěla bych poděkovat našemu pracovníkovi Josefu Špačkovi za prvotřídní práci, kterou pro
obec vykonává. Letos je bioodpadu skutečná nálož. Děkuji také „sekačům“ trávy Jakubovi Košanovi a Miloslavu Kydlíčkovi, protože i přes letošní deštivé léto jsou naše trávníky udržované na jedničku.
S přáním pevného zdraví Veronika Kapounová
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 21.6.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
193. závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2020
196. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2021
199. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec
Vstiš za rok 2020 vyhotovenou Ing. Davidem Vičarem, se sídlem Pod Dubovkou 9, 301 00 Plzeň
ZO schvaluje:
187. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0016602/VB/01
se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupenou na
základě plné moci společností Elektromontáže Touš s.r.o., se sídlem Topolová 68, Úherce pro akci
„Vstiš, PJ, č.p. 13 - NN“
188. uzavření a podpis dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor – na objekt kiosku čp.
161 se sl. Evou Vojtechovou, bytem Vstiš 142, s dobou prodloužení nájmu do 31.12.2025
189. prodej pozemku p.č. 1955/51 o výměře 150 m2 panu …, bytem … za cenu 300,- Kč/m2 + náklady včetně podpisu kupní smlouvy
190. směnu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1955/18 díl c a díl d o výměře 152 m2 za pozemek
p.č. 1955/12 díl e o výměře 5 m2 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví p. .., bytem … s doplatkem za cenu
300,- Kč/m2 + náklady včetně podpisu směnné smlouvy
191. směrnici o provozování kamerového systému se záznamem v obci Vstiš
192. příjem dotace z dotačního titulu Program stabilizace a obnovy venkova PK 2021 – Projekty
obcí ve výši 450 000,-Kč na akci „Oprava chodníků Vstiš“
194. rozpočtové opatření č. 2/2021
195. celoroční hospodaření obce Vstiš za rok 2020 bez výhrad na základě projednání závěrečného
učtu obce Vstiš za rok 2020
197. roční účetní závěrku ke dni 31.12.2020
198. převod výsledku hospodaření za rok 2020 na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících
účetních období ve výši 1 060 717,43 Kč
200. uzavření smlouvy o dílo se společností BEKROSTAV s.r.o., se sídlem Lipová 429, Chlumčany, IČ 26373211 ve výši 869 896,- Kč bez DPH na akci „Oprava chodníků Vstiš“
201. uzavření smlouvy o dílo se společností STREICHER, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 565, Štěnovice, IČ 14706767 ve výši 4 383 337,46 Kč bez DPH na akci „Vstiš – VODOVOD CHATY II“
202. příjem dotace z dotačního titulu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
2021 ve výši 300 000,- Kč na akci „Kamerový systém ve Vstiši“
Usnesení ZO ze dne 19.7.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
203. prodej pozemku st.p.č. 135 o výměře 5 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín
IV. Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 za cenu 2 066,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 6880-21 včetně podpisu kupní smlouvy
ZO ukládá:
204. předání dokumentace k dětskému hřišti p. Kapounové – p. Zajíc
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Okrasná zeleň na návsi
Je skvělé, když se při práci přemýšlí a projeví se i kousek citu pro věc. Pepa Špaček dokázal,
že to jde i při tak úmorné aktivitě, jako je sekání křovinořezem. Vynechal u břehů potoka na návsi
skupiny kvetoucích zvonků, pupalek, řebříčků a především fialově kvetoucích kyprejí. Můžou tak
dál sloužit hmyzu jako potrava a nás těšit krásnými barvami.
Díky! O. Peksa

Foto: O.Peksa

Ohlédnutí za dětským dnem
Mezinárodní den dětí připadá na 1. června a byl vyhlášen roku 1949. Tento den má připomínat,
že i děti mají svá práva, neměly by trpět válkami, hladem a násilím a měly by mít přístup ke vzdělání a žít v podmínkách, které povedou k jejich zdravému vývoji.
Ve světě jsou místa, kde jasně vidíme, že děti trpí ať válkami nebo hladem. Je možné to změnit?
Na to ať si odpoví každý sám.
Domnívám se, že problém zdravého vývoje dětí není jen otázkou méně rozvinutých a rozvojových zemí, ale také vyspělých států, kde se v honbě za bohatstvím nebo jen udržením životního
standardu na děti a jejich rozvoj poněkud zapomíná. Naše děti ve většině případů netrpí hladem,
nedostatkem vzdělání nebo zdravotní péče. Naše děti trápí jen nedostatek věcí, které jim předhazují
média a jejich okolí.
Od minulého jara, kdy naši společnost ochromil nouzový stav, který se ještě několikrát opakoval, jsem si všimla, že některá mládež pocítila nedostatek sociálního kontaktu se svými vrstevníky.
Děti tento nedostatek vyřešily sami. Jakmile to bylo alespoň trochu možné, utvořily si hloučky a
party, které podnikaly výjezdy na hřiště a stavěly si různé bunkry a útočiště. Zdá se, že děti a mládež si našly cestu, jak z této nepohody ven a pro nás to byl impuls, jak jim vykouzlit úsměv na tvářičce.
Po loňské přestávce jsme pro děti první červnovou sobotu připravili dětský den. Tématem se stala příroda, neboť příroda byla ta, která nás držela nad vodou. Do přírody jsme vyrazili, abychom
načerpali energii a mohli volně dýchat. Na návsi u kaple je kouzelný kousek přírody. Stromy, voda
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a louka. Využili jsme všeho.
Děti se proplétaly s míči mezi stromy a lezly a hopsaly jako opice. Vyzkoušely si liščí nory a
poznávaly stopy zvířat. Aby viděly i otisk své stopy, musely se trochu umazat, ale trocha špíny
k přírodě přece patří. Přebrodit potok musí umět každý živočich a přes Dnešický potůček to jde
snadno. Už nevím, kdo běhal pomalu jako šnek nebo rychle jako gepard, ale klokanů jsem na vstišské návsi viděla spoustu. Děti si zahrály na včeličky a přenášely sladký nektar, poznávaly přírodu a
putovaly lesem za zvířátky.
Všichni dobrodruzi, a že jich nebylo málo, odcházeli od kostelíka se sladkou i slanou odměnou a
hlavně s úsměvem.
Moc děkuji všem dobrovolníkům, rodičům a fotbalistům za pomoc při přípravě a pořádání dětského dnu i sponzoru Obci Vstiš.
Věřím, že příští dětský den opět oslavíme a vymyslíme pro děti dobrodružství, při kterém se budou bavit a učit se nové dovednosti.
Přeji všem, aby jim na tváři hrál stále úsměv, neboť s úsměvem jde všechno lépe.
Michaela Samcová
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Podzimní přespolák
Plánuji na neděli 10. října 2021.
Bude to den po volbách. Někdo bude spokojen, někdo naštvaný a někomu to bude úplně
jedno.
Jedno je však jisté.
Samoobsluha bude opět v provozu. V průběhu dopoledne od 9:30 do 10:30 se každý zájemce sám zapíše do startovní listiny, vhodí 20 Kč do kasičky, dojde si na start na hrázi Kastlova rybníka a dle svého uvážení a fyzické kondice trasu projde či proběhne. Čas si každý měří sám a jeho
hodnotu zapíše v cíli do výsledkové listiny.
Kdo jste se zúčastnili na jaře, budete si moci porovnat svoje výkony.
Občerstvení bude pro každého.
Z. Zajíc

Seznamte se
Od 11. června se Velký polní kříž rodiny Machovců opět leskne a společnost mu dělá barevná stuha jarních květin.
Kdo ještě neviděl, doporučuji krátké zastavení. Žádná fotografie nepostihne krásu místa ve
vrcholícím létě.
Hudební doprovod malé slavnosti ozvučily sametové hlasy saxofonu Štěpánky Opltové a
klarinetu Vojty Hrubeše.
Teď budu citovat z knihy Oldřicha Rejlka ml. „Vstiš od minulosti do současnosti“:
„Velký polní kříž rodiny Machovců stál u svobodných polí, které oddělil probošt od dvora Lysova.
Statek a polnosti později převzala rodina Hálů (č.p. 40). Dříve dřevěný kříž nahradila rodina Hálů
kamenným sloupem a kovovým křížem božích muk. Původní stanoviště na úrovni č.p. 115 bylo
rozhodnutím obce posunuto k odbočce cesty ke kaolince.
Obecní pozemky byly v roce 1926 rozparcelovány na stavební pozemky a kříž od té doby stojí před
tzv. Maierovou vilou“.
Z. Zajíc

Foto: Z. Zajíc
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Fotbalové zpravodajství
V sobotu 21. 8. od 14 hod. začíná dlouho očekávaná fotbalová sezóna. Dlouho se čekalo,
zda se umožní dohrát na jaře soutěžní ročník 2020/2021. Bohužel to epidemiologická opatření nedovolila. Sehrálo se pouze několik přátelských utkání jak dospělých, tak i mládeže.
V červnu se uskutečnila brigáda, kdy se připravoval celý areál na novou sezónu. Účast byla hojná.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům a rodičům našich dětí za pomoc.

Foto J. Kraus
V červenci se v našem areálu odehrál Memoriál Ády Krause v malé kopané za účasti 12 -ti
mužstev. Počasí nám přálo, hra byla kvalitní a hlavně, nikdo se nezranil. Na 1. místě se umístilo
družstvo Snack Dobřany. Večer zahrála za hojné účasti skupina Agnes rock.

Foto: J.Kraus
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Ve dnech 11. – 15. 8. jsme uspořádali pro naši mládež již třetí ročník fotbalového tréninkového kempu. Kemp byl v areálu TJ, děti spaly tradičně ve stanech. Vše proběhlo za účasti 21 nadmíru spokojených dětí velmi dobře. Poděkování patří hlavně našim kuchařkám, které vše zvládly na
výbornou.

Foto J.Kraus
Jak budeme hrát? Rozpis zápasů můžete sledovat na naší nástěnce.
Mladší žáci začínají ve čtvrtek 26. 8. ve Štěnovicích, přípravky 3. 9. v Chlumčanech a starší žáci
v neděli 29. 8. ve 14,30 hod. ve Dvorci u Nepomuku.
V nejbližší době nás čeká Bubules, na který poskytneme prostory a půjdeme pochopitelně
pomoci jako každý rok.
Pouťová zábava se se bohužel s největší pravděpodobností neuskuteční z důvodu uzavření
kulturního domu.
Pevně věříme, že nás naši fandové neopustí a budou nás podporovat i nadále.
Jan Kraus – TJ Družstevník Vstiš z.s.

Brigáda – kopcovitá trať bmx na návsi
Poděkování všem zúčastněným!

Foto: V. Kapounová
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Letní kino na hřišti

Foto: V. Kapounová

Oprava chodníků
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Dětské rybářské závody 29.5.2021

Foto: V. Kapounová

Blahopřání
Jubilanti v červnu, červenci a srpnu:
Zdeněk Drudík
Marta Gugalová
Jana Houbová
Helena Korschinská
Jaroslav Kleisner
Dušan Košan
Marie Koubovská
Annelies Platzová
Václav Špaček
Miroslav Šurka
Josef Vokáč

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15.11.2021. 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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