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ZDARMA

Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
měsíc listopad je každoročně pro zastupitelstvo finalizací rozpočtu obce pro další rok a i letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto důležitého dokumentu. Tvorba rozpočtu vychází z plánu obce, z aktuálních potřeb oprav a hlavně ze současné finanční situace. Zároveň s blížícím se
koncem roku začínáme bilancovat, co se povedlo, co nikoliv a musíme na to jinak, a co nás ještě ten
poslední rok našeho volebního období čeká.
Každopádně je dobré si uvědomit, že máme za sebou 2 roky náročné pandemické doby
s opatřeními, která dosud neměla obdoby. Občané všech věkových kategorií si prošli nelehkými
chvílemi, například v důsledku dlouhodobé odluky od společenského života.
A tak by bylo hezké se společně s přáteli a sousedy sejít na připravovaných adventních koncertech, samozřejmě za dodržení hygienických podmínek, které přinesou nejen kulturní zážitek, ale
i naději v možné návraty dob minulých, kdy jsme se mohli společně družit a veselit se. Určitě to
nám všem chybí, tak toho pojďme využít alespoň v tento sváteční čas. Jste všichni vítáni.

Zasněžený práh
Bohuslav Reynek

Který anděl pode dveře
bělostný mi sune list?
Otevírám v nedůvěře:
o bolesti budu číst?
Otevírám. Hvězdy skryty,
sněhem šumí dědina.
Zahalena Vánoc třpyty
zapomíná, vzpomíná.
Zápraží je blahé, bílé.
Hvězdy vtisklé, stopy z ráje,
písmo úzkostlivé chvíle
zanechal pták, pobíhaje.

Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 23.8.2021:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
205. závěrečný účet Mikroregionu Radbuza za rok 2020
209. ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor na objekt kulturního domu č.p. 73 ze zdravotních
důvodů
ZO schvaluje:
206. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností se společností STREICHER, spol. s r.o., se
sídlem Plzeňská 565, Štěnovice, IČ 14706767 akci „Vstiš – VODOVOD CHATY II“ - změna předmětu
plnění – SO 02 Vodovodní přípojky nebude zhotovitelem realizován – a změna ceny za dílo – celková
cena bez DPH činí 2 609 767,71 Kč
207. směnu pozemku ve vlastnictví obce st.p.č. 198/1 o výměře 57 m2 za pozemek p.č. 2002/8 o výměře
20 m2 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví společnosti P.V.H.B. s.r.o. se sídlem Horní Bělá 137, 331 52 Horní Bělá,
IČ 05955017 bez doplatku včetně podpisu směnné smlouvy
208. uzavření a podpis smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu s Krajským ředitelstvím
policie hlavního města Prahy týkající se bezúplatného převodu vozidla Škoda Octavia II do majetku obce
Usnesení ZO ze dne 20.9.2021:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
211. informaci o nové odpadové legislativě a zavedení nového místního poplatku od 1 .1.2022
ZO ukládá:
210. zveřejnění prodloužení veřejné soutěže o vhodného nájemce nebytových prostor v budově č.p.73 na
úřední desku
Usnesení ZO ze dne 18.10.2021:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
213. rozpočtové opatření č. 3/2021
215. vyřazení PD nerealizovaných kanalizačních přípojek z účtu 036 Majetek určený k prodeji ve výši
85 000,- Kč (strana MD) a zároveň vyřazení odměn za připojení na kan.řad z účtu 459 Dlouhodobé závazky ve výši 40 000,- Kč (strana D)
ZO ukládá:
212. zveřejnění záměru obce - nájmu objektu kulturního domu čp. 73 na úřední desce
214. na listopadovém zasedání předložit návrhy akcí a dalších výdajů na zapracování do rozpočtu na rok
2022 – všechny výbory
217. vyhledat souhlas správce konkurzní podstaty ZD Vstiš v likvidaci s trasou vodovodu přes pozemek
p.č. 13/1
ZO zamítá:
216. žádost o prodloužení kanalizačního řadu z důvodu připojení č.p. 106 na kanalizační řad na náklady
obce
Usnesení ZO ze dne 3.11.2021:
ZO schvaluje:
218. uzavření a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor na objekt KD č.p. 73 s p. Miloslavem
Šiškou, bytem Vstiš E 2, od 4.11.2021 na dobu určitou do 30.9.2022

Rozloučení s funkcí místostarostky obce
Vážení občané, přátelé, kamarádi,
dne 3.11.2021 jsem podala rezignaci na funkci místostarostky obce.
Konala jsem tak z důvodu dlouhodobých odlišných názorů od ostatních členů zastupitelstva. Jakmile jediný nesouhlasíte s věcmi a činy, které se nakonec schválí, je to silně demotivující. Zažila jsem
mnoho pozitivního, co mne bavilo a dělalo radost, bohužel již delší dobu převažovala negativa, která nechci dál podporovat.
I přesto přeji celému zastupitelstvu mnoho sil a zdaru až do konce volebního období.
Veronika Kapounová
Vyjádření a poděkování zastupitelstva
Zastupitelé obce postupují vždy tak, jak jim ukládá jejich mandát a hájí zájmy obce a jejích občanů.
V žádném případě nesmí převažovat jejich osobní zájem. Ve velké většině případů vždy panovala shoda
v názorech, případně jsme o problémech konstruktivně diskutovali. V obecním zastupitelstvu je 9 zastupitelů a jak se říká, co člověk to názor. Probíhá diskuse, ze které vždy vzejde nejadekvátnětší řešení, které je schváleno, pokud souhlasí nadpoloviční většina. Důvody, které uvedla paní místostarostka
v rezignaci, nás překvapily a nerozumíme jim.
Paní místostarostce děkujeme za dobře odvedenou práci a přejeme jí hodně štěstí a klidu v osobním životě.
Zastupitelé obce

Informace pro občany – odpady
Nový odpadový zákon přináší nové povinnosti. V současné době se připravuje návrh nové vyhlášky, dle které obec zavede místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to
dle kapacity soustřeďovacích prostředků. Podrobnosti budou známy až po dodání ceníku Západočeských komunálních služeb a.s., od kterého se bude odvíjet stanovení sazby poplatku za jeden litr
odpadu.
Od roku 2022 již nebude v obci probíhat svoz bioodpadu. Po úhradě místního poplatku má každý
možnost tento odpad odvážet do sběrného dvora v Dobřanech bezplatně. Ke zrušení tohoto svozu
došlo z důvodu, že byl časově a fyzicky velmi náročný.
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce

Ceny vodného a stočného na rok 2022
Pohyblivá složka vodného 40,34 Kč/m3 bez DPH a pevná složka vodného ve výši 385,Kč/vodoměr bez DPH
Pohyblivá složka stočného 36,60 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku stočného ve výši 150,Kč/vodoměr bez DPH
DPH činí 10%

Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro rodinné a obytné
domy ( čerpáno z internetu )
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, který se snaží být zase o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů. Jednou z hlavních novinek je, že
program je určený pro celý bytový segment, nejen pro rodinné domy, ale nově též pro domy bytové
a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZÚ žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou, nově též na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily
či výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o
dotaci na výměnu zdrojů tepla ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní
zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí,
dřevo), má nyní příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Na podzim 2022 začne
totiž v Česku platit zákaz topení tuhými palivy v těchto zdrojích tepla.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku. Další novinkou je, že veškerá administrace žádostí probíhá již zcela online. Žádosti můžete podávat přímo na
stránkách: Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (https://novazelenausporam.cz), případně další bližší informace ohledně programu můžete najít na stránkách Ministerstva životního
prostředí – Dotace a půjčky – Nová zelená úsporám.

Podzimní přespolák netáhne
Ač od zahájení podzimu uplynulo teprve 13 dní, tak se nás
v neděli 10. října sešlo 25, dalo by se říci, skalních běžců a
chodců. (Na jaře nás bylo 70). Nemoci, návštěvy příbuzných, ztráta běžecké formy či zapomětlivost mohly býti
příčinou nízké účasti. Důležité je, že kdo má zakódován
pohyb jako součást životního stylu a nebrání mu v tom důležitější úkoly, rád přijde. A právě pro vás rádi s Danou
připravujeme trať. Velkým pomocníkem nám byl Pepa Špaček při výrobě povalového chodníčku přes bažiny pod Slepičím vrchem.
Takže na jaře 2022 se vás budeme těšit. A bude to poslední
přespolák, který připravíme.
Věříme, že se najde pokračovatel.
Zdeněk Zajíc

BUBULES 2021
Poslední sobota prázdnin patří strašidlům, která se usadila na Bayerce. Pobývají mezi chatami nad
rybníkem a za soumraku vylézají ze svých skrýší. Také jste se letos přišli podívat jaká pohádková
stvoření a průhledná mámení pobíhají ve Vstiši? Nebyli jste jediní, bylo Vás skoro 200 dětiček a k
tomu patřícímu doprovod. Strašidla byla tak překvapená množstvím návštěvníků, že o půlnoci zalezla zpět do svých doupat, děr, půd, lesíků a pohádek.
Aby dětem čekání na setmění rychle uteklo, pobavila je pohádka divadélka Nána. Kdo chtěl, mohl
si upéct buřtíka nebo schroupat cukrovou vatu.
Déšť ustával a soumrak se blížil. U brány za hospůdkou se začal tvořit zástup zvědavců. Paní Žabka
vpouštěla dobrodruhy do strašidelného lesa a dávala dobré rady, jak uniknout ze spárů strašidel.
První přivítaly návštěvníky víly, které si přály, aby jim děti namalovaly barevnou louku. Za nimi už
čekal Vodník s paní a malým Vodníčkem, který zrovna slavil narozeniny. Jestlipak si někdo všiml
toho krásného dortu? A taky Vás kousl had? Ještě, že nebyl jedovatý.
Hejkal pobíhal po lese a občas na někoho vyskočil. Myslím, že si bude po zbytek roku léčit hlasivky. Ach ti čerti v pekle! Letos se nějak rozparádili a skoro všechny příchozí chtěli odnést do pekla.
Zlobiči měli štěstí, že se čertům vstup do pekla ucpal jinými hříšníky. Odměnou za prožité utrpení
byl přátelský Spongebob, který se svou partou stál kousek za peklem. Přišli se podívat, jak se lidem
žije na souši, a všem dětem vykouzlili úsměv na tváři. Škoda, že nepřinesli ochutnat taky pár krabích hambáčů.
O kousek dál se to hemžilo duchy a blikajícími démony. Doufám, že všichni tento úsek nemrtvých
prošli v pořádku. Zima a strach tam čpěl na každém kroku. Maková panenka a motýl Emanuel zjišťovali, zda jsou děti dostatečně pohybově zdatné, aby si s nimi mohly zatančit na louce.
Bludné plamínky a vábivé hlásky, bludičky nám stojí v cestě. Snad se všichni vymotali z jejich
bludného mámení a nebloudí nad rybníkem ještě dnes? My jsme se skoro ztratili. Kdopak se podepsal hradnímu pánovi rytíři Brtníku z Brtníku křídou na zeď? Kdopak tam s ním bude navěky strašit? Jmen tam byla spousta.
Vinnetou pekl kousek masa z uloveného bizona, ale skomíral mu oheň. Snad jste pořádně přikládali, aby maso dopekl a nemusel ho jíst syrové. Rodinka strašidel si pořádala turnaj ve skoku v pytli a
hodu na netvora. Některé děti ukázaly strašidlům, jak jsou šikovné a umí skákat jako opice a házet
jako Jan Železný. Strašidla se jistě nestačila divit.
Od strašidel to už byl jen skok ke Sněhurce, která rozdávala odměny za zdolání cesty plné nástrah a
kouzelných postav. Kdo měl sílu a nebál se tmy, mohl ještě křepčit na diskotéce.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s prázdninami a zažít trochu adrenalinu, a věříme, že se za
rok sejdeme opět v hojném počtu.
Poděkování patří také všem, kteří strašili, pomáhali s přípravou nebo s občerstvením, hasičům obce
Vstiš, fotbalistům TJ Družstevník Vstiš a DJ Šelmovi.
Krásný školní rok bez omezení Vám přeje

Michaela Samcová

Vítání občánků
Tradičně jednou ročně vítáme v naší obci nové občánky, kteří se narodili během posledního
roku. S ohledem na covidovou situaci se tentokrát vítání protáhlo a uskutečnilo se až po dvou letech.
Dne 2. 10. 2021 v kulturním domě přivítal děti s rodiči starosta obce pan Ladislav Hrubý.
Celkem jsme přivítali 10 dětí, z toho 7 chlapců – Jakuba, Matyáše, Filipa, Adama, Tobiáše,
Matyáše, Tomáše a 3 děvčata – Markétu, Magdalenu a Nelu.
Po úvodním slovu starosty převzali rodiče pro své dítě pamětní list, drobný dárek od obce a
podepsali se do pamětní knihy. Básničku zarecitovala Lenička Samcová.

Fotbalové zpravodajství
Letošní podzimní část fotbalové sezóny byla úspěšná. Hlavně díky tomu, že se vůbec dohrála.
Do sezóny 2021/2022 jsme vstoupili s 5 družstvy, což je na tak malou obec „malý zázrak“. Na hřišti
nás můžete vidět prakticky každý den. Buď na tréninkách nebo při zápasech.
- Mladší přípravka
- Starší přípravka
- Mladší žáci
- Starší žáci
- Dospělí
Naši nejmenší v přípravce se začínají učit základy fotbalu a místy už je vidět i pokrok. Výborné je,
že tato kategorie dětí je docela početná. Sice moc nevyhrávají, ale důležité je, že je to baví. Starší
přípravka je na tom o něco lépe. Mají na svém účtu několik vítězství. Bohužel k těmto soutěžím
nám svaz neposkytl tabulky. Mladší žáci nehrají špatně, ale svojí nesoustředěností a zbytečnými
chybami svoje zápasy prohrávají i s horšími soupeři. To samé se týká i starších žáků, kde už se na
fotbal nechá i koukat. Ti, kdo se někdy přišli na domácí zápasy dětí v neděli dopoledne podívat,
mají určitě dobrý zážitek. Naše „áčko“ je na tom asi nejlépe, i když po některých výkonech
v domácím prostředí se to rovná zázraku. Po podzimní části se nachází na 1. místě v tabulce. Až se
kluci naučí, že se musí hrát i ve druhém poločase, bude to dobré.
Chtěli bychom poděkovat všem našim fanouškům, sponzorům a obci za podporu jak finanční, tak i
morální. Určitě nesmíme zapomenout na Páju Ježka – našeho správce, bez kterého by to prostě nešlo.
Všem přejeme do dalších dní hlavně hodně zdraví a úspěchů v dnešní těžké době. Samozřejmě to
samé přejeme i našim kolegům – hasičům, kteří stejně tak jako my reprezentují naši obec.
Těšíme se na Vaši podporu v jarní části soutěží. S diváky se hraje líp.
Jan Kraus
Muži:

Starší žáci:

Mladší žáci:

Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš
Blíží se nejkrásnější svátky roku a proto jako každý rok se týden před prvním adventem ozdobí
obecní vánoční stromek. Tuto akci zajišťují členové Sboru dobrovolných hasičů obce Vstiš
s použitím výškové techniky od pana Františka Cajthamla z Dobřan. Tímto bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na této akci podílejí. Patří jim veliký dík.
Jiří Duchek

Členové sboru dobrovolných hasičů přejí Všem občanům obce Vstiš krásné prožití vánočních
svátků, hodně pohody, zdraví a štěstí v roce 2022.

Advent a vánoce v naší kapli

Sobota 27. 11. 2021 v 18,00 hod.
Sraz před kaplí

Následuje lampionový průvod a rozsvícení stromečku
U stromečku se bude podávat čaj a svařené víno.

Sobota 4. 12. 2021 v 18,30 hod.
Koncert vokálního souboru TUTTI VOCI

Sobota 18. 12. 2021 v 17 hod.
Koncert středověké kapely GOTHIEN

Pátek 24. 12. 2021 10,00 – 11,30 hod.
Rozdávání Betlémského světla – přineste si prosím vlastní svíčky či lucerničky

Gothien středověká hudba

Prosíme o dodržování epidemiologických nařízení.
Od 22. 11. 2021 O – N.
Dokončené očkování nebo prodělání nemoci Covid 19 v posledních 180 dnech.

Vánoce jsou také časem vzpomínání
Třeba na:
Karla Havlíčka Borovského, kterého 16. 12. 1851 násilně odvážejí od rodiny do Brixenu.
Vpravdě první český disident, jehož si připomínáme u příležitosti 200 let od narození (31. října
1821).
Hanu Hegerovou – první dámu šansonu, které by 23. března bylo krásných devadesát.
Jiřího Suchého – spoluzakladatele Semaforu, muže mnoha uměleckých tváří, který devadesátku
oslavil 1.října 2021.
Josefa Kainara – básníka, hudebníka, milovníka blues a jazzu. 16. prosince uplyne 50 let od jeho
úmrtí.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
už moc často nebývá zvykem, že by se práce stala člověku téměř celoživotním posláním, ale určitě
nám většina z vás dá za pravdu, že co se týká paní Šurkové, tak v jejím případě tomu tak je. Nesčetněkrát s námi trávila spoustu svého volného času v hospodě, trpěla naše manýry, rozmary, naše nálady ať už dobré či špatné, bujaré či rozverné, prostě tu byla pro nás v denní i noční dobu.
Paní Vlastě Šurkové nyní nastal čas klidu a zaslouženého odpočinku a tak bychom jí chtěli jménem
nás všech spoluobčanů poděkovat za její dlouholetou skvělou práci a popřát jí především pevné
zdraví a spoustu krásných zážitků s rozrůstající se rodinou
Zastupitelstvo obce

Poezie
Zasněžený práh
Bohuslav Reynek
Který anděl pode dveře
bělostný mi sune list?
Otevírám v nedůvěře:
o bolesti budu číst?
Otevírám. Hvězdy skryty,
sněhem šumí dědina.
Zahalena Vánoc třpyty
zapomíná, vzpomíná.
Zápraží je blahé, bílé.
Hvězdy vtisklé, stopy z ráje,
písmo úzkostlivé chvíle
zanechal pták, pobíhaje.

Blahopřání
Jubilanti v září, říjnu a listopadu 2021
Havránková Jitka
Kleisnerová Hildegarda
Košan Ladislav
Kydlíček Miloslav
Kydlíčková Libuše
Liška Vladimír
Pechová Helena
Petrovický Milan
Procáková Marie
Rusnák Ján
Špaček Josef
Špačková Monika
Štěpánová Jana
Vašmucius Zdeněk
Pište Zpravodaj spolu s námi

Uzávěrka dalšího čísla proběhne 28. 2. 2022. 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: Zastupitelstvo Obce Vstiš
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.

