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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
než jsme se nadáli, svátky vánoční i novoroční jsou již dávno za námi a život se nám vrátil
do obvyklých kolejí, jestli se to tak dá říci, s množstvím omezení v důsledku pandemie. Společnými
silami (vakcinace, dodržování omezení apod.) se nám snad daří onemocnění COVID-19 zdolávat a
pomalu se začínají rozvolňovat i vládní opatření.
Proto bychom se v letošním roce měli zaměřit hlavně na to, aby se všechno začalo vracet k
normálu, na který jsme byli zvyklí v minulosti. Přesto je však nutné, abychom používali hlavně to,
co preferovali naši předkové, a to je zdravý selský rozum. Žijeme pouze jednou a jsou velmi důležité věci, jako je rodina, děti, přátelé, kamarádi a další neoddělitelné součásti našich životů, které bychom měli klást vždy na první místo, a proto buďme k sobě především ohleduplní.
místostarostka Jitka Madayová

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2022
Na podzim letošního roku nás čekají komunální volby a do té doby nás čeká ještě celá řada úkolů
jako např. dokončení sanace a stavebních oprav kaple, opravy komunikací, které jsou ale podmíněny poskytnutím dotace. Dále chceme pokračovat v rekultivaci lesa a nyní čekáme na vhodné počasí,
aby mohli přijet pracovníci vyžínat plevel kolem nových stromků.
Ve spolupráci s Městem Dobřany jsme uzavřeli Smlouvu o zadávání veřejné zakázky na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na akci: „CYKLOSTEZKA CT3 V K.Ú. DOBŘANY A VSTIŠ
2.ČÁST“.

Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 15.11.2021:
ZO bere na vědomí:
219. rezignaci místostarostky na mandát člena ZO ke dni 3.11.2021 a vzdání se mandátů člena ZO
postupujících náhradníků
222. změnu příkazu k provedení inventarizace – plánu inventur na rok 2021
ZO schvaluje:
223. návrh ceny ceny vodného a stočného na rok 2022 předložený společností ČEVAK a.s.: pohyblivou složku vodného ve výši 40,34 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku vodného ve výši 385,Kč/vodoměr bez DPH, stočné ve výši 36,60 Kč/m3 bez DPH a pevnou složku stočného ve výši
150,- Kč bez DPH
224. změnu provozní doby v kiosku do 31.3.2022
226. uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „CYKLOSTEZKA CT3
V K.Ú.DOBŘANY A VSTIŠ 2. ČÁST“
227. příjem dotace z dotačního titulu Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na
území Plzeňského kraje 2021 ve výši 10 000,- Kč na akci Vstiš, pomník u kaple Svatých Andělů
strážných
ZO volí:
220. a) veřejnou volbou do funkce neuvolněné místostarostky p. Jitku Madayovou, ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
221. a) p. Duchka členem kulturního a sportovního výboru a p. Zajíce předsedou finančního výboru
ZO stanovuje:
220. b) v souladu § 72 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nař. vlády č. 318/2017 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměnu
neuvolněné místostarostky ve výši 20 000,- Kč s platností od 3.11.2021
ZO zrušuje:
221. b) výbor pro rozvoj obce
ZO ukládá:
217. předat žádost o proplacení nákladů na přeložku vodovodního řadu k posouzení právníkovi
ZO zamítá:
225. prodej části pozemků p.č. 1955/18 a 1955/22
Usnesení ZO ze dne 20.12.2021:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
228. odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
UZSVM/P/20872/2010-HMSU uzavřenou s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
229. uzavření a podpis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby Vstiš,PJ,parc.č.1865/98 – kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV-Podmokly
230. uzavření a podpis Dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se společností Západočeské komunální služby, a.s., se sídlem Koterovská 522/168, Plzeň

231. závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022
232. střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024
233. plán finančních kontrol na rok 2022
234. rozpočtové opatření č. 4/2021
235. vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022
236. vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022
237. uzavření a podpis kupní smlouvy se statutárním městem Plzeň, zastoupeným MO 6 PlzeňLitice týkající se prodeje speciálního automobilu Iveco Magirus 150 za cenu 300 000,- Kč pro potřeby JSDHO Vstiš

Informace pro občany – odpady
Poplatek za komunální odpad pro rok 2022
Správcem poplatku je Obecní úřad Vstiš.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo vlastník nemovité věci, ve
které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo vlastník nemovité
věci v ostatních případech.
Svozový den – pondělí 00.00 – 24.00
Typ známky/počet svozů

Nádoba 110 l Nádoba 120 l Nádoba 240 l

Chaty 6 měsíců
nádoba 120 l

1 x týdně (52)

3960

4320

8640

2160

Kombinovaná (40)

2970

3240

6480

-

1 x 14 dní (26)
1 x měsíc (12)

1980
990

2160
1080

4320
2160

1080
540

Splatnost poplatku je do 31.3.2022. Platnost známek z roku 2021 je do 28.2.2022.
Poplatek ze psů pro rok 2022
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo
má sídlo na území České republiky. Držitel platí poplatek obci příslušné podle svého místa přihlášení
nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Poplatek za psa činí 100 Kč, za druhého a dalšího psa 120 Kč. Splatnost poplatku je do
31.3.2022.

Vybírání poplatků
Obecní úřad od 14.2.2022 v pondělí a středu 9-14, 16-19 hodin
Splatnost poplatku je do 31.3. příslušného kalendářního roku jednorázově bezhotovostním převodem na účet obce č. 6024361/0100 nebo hotově do pokladny obecního úřadu. Jako variabilní symbol
platby použijte číslo popisné nebo evidenční, případně číslo parcelní pro objekty bez čísla popisného
nebo evidenčního, abychom byli schopni identifikovat, za jakou nemovitost poplatek hradíte.
Variabilní symbol pro čísla popisná:

1 před číslem popisným

Variabilní symbol pro čísla evidenční:

2 před číslem evidenčním

Variabilní symbol pro čísla parcelní:

3 před číslem pozemku (pouze pro objekty bez čísel)

Při platbě na účet Vám bude známka na popelnici doručena do schránky, případně si ji můžete
vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě – 377972466.
Při platbě v hotovosti žádáme občany, aby si (pokud možno) připravili přesnou částku k úhradě.
Děkujeme.
Ladislav Hrubý, starosta
UPOZORNĚNÍ - BIOODPAD
Opětovně upozorňujeme občany, že v letošním roce již v obci nebude probíhat svoz bioodpadu. Ke
zrušení tohoto svozu zastupitelstvo přikročilo po dlouhém zvažování a po zralé úvaze, že svoz byl
časově a fyzicky velmi náročný a také tomu přispěla neukázněnost některých našich spoluobčanů.
Po úhradě místního poplatku má každý občan možnost využít služeb sběrného dvora v Dobřanech,
a to bezplatně.
Zastupitelstvo obce

Sběrný dvůr Dobřany , Plzeňská ulice, Dobřany

Provozní doba
Pondělí: 14 – 18 hod.
Středa: 9 -13 hod./14 – 18 hod.
Pátek: 9 – 13 hod./ 14 – 18 hod.
Neděle: 9 – 13 hod. / 14 – 18 hod.

Sbor dobrovolných hasičů obce Vstiš
Hasiči informují......
V roce 2021 jednotka zasahovala u tří požárů, pěti odstranění nebezpečných stavů a pěti asistencí.
Členská základna sboru se v roce 2022 rozšířila o nové členy. Rádi bychom přivítali do našich řad
také děti, ale zatím se nám v tomto směru moc nedařilo. V roce 2021 obec Vstiš již po šesté
požádala o dotaci od HZS na nákup nového dopravního automobilu. Dotaci jsme získali a o další
část dotace budeme žádat Plzeňský kraj. Vozidlo bude sloužit převážně pro účely hasičské jednotky
obce Vstiš a dále bude využíváno i jinými spolky pro potřeby obce. Vozidlo by mělo přijít do konce
roku 2022. Další velkou výměnou vozového parku je pořízení jiného výjezdového auta Cas 24
Iveco. Je to první cisterna v historii obce Vstiš. Vozidlo jsme odkoupili od hasičů z Litic a nahradí
Avii. Iveco zvýší požadavky na akceschopnost jednotky, kterou nám ukládá Hasičský záchranný
sbor České republiky. Proběhlo školení o vozidle a do výjezdu je přihlášeno od 2.1.2022. Rádi
bychom představili toto vozidlo všem občanům a plánujeme v měsíci dubnu jeho předvedení a ve
spolupráci s jinými jednotkami ukázku jiné techniky. Přitom bude den otevřených dveří a
občerstvení.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Tříkrálová sbírka
Jako většinu předchozích let jsme měli možnost zúčastnit se v naší obci tříkrálové sbírky. Chtěla
bych moc poděkovat všem koledníkům i jejich dospělému doprovodu za nasazení ve velmi mrazivém počasí a za ochotu chodit koledovat pro dobrou věc. A v neposlední řadě bych ráda poděkovala všem občanům naší obce, kteří se nebáli otevřít své dveře či okna a koledníky si poslechli,
přispěli jim a mnozí je také za koledování odměnili sladkostmi či cukrovím, které děti moc potěšily.
Měla jsem možnost s dětmi koledovat na návsi a části vedoucí podél hlavní silnice. Na tomto krátkém úseku přispěli obyvatelé částkou přesahující 6 tis. Kč!!! Je to neskutečné a chtěla bych všem
moc poděkovat za jejich štědrost a vstřícnost v dnešní komplikované době. Pokud by si někdo chtěl
prohlédnout přesné částky vybrané ve farnosti Dobřany, je možnost na internetu na této adrese:
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
Věřím, že za rok budeme mít opět možnost ve zdraví roznášet v naší obci boží požehnání a zároveň
vybírat pro potřebné. Ještě jednou děkuji a budu se těšit zase za rok!
V. Vesecká

Máme za sebou prvních pár dní roku 2022. Dovolte mi, abych se ohlédla za zakončením
velmi netypického roku 2021.
S koncem roku souvisí oslavy a ohňostroje. Nebráním se ani jednomu z těchto věcí. Ale je
opravdu nutné odpalovat zábavnou pyrotechniku v zástavbě obce Vstiš? Copak nám, obyvatelům
Vstiše ani trochu nezáleží na pořádku v obci? Jako člověk bydlící u hlavní silnice vedoucí obcí jsem
si již na nějaký ten hluk spojený s provozem na velmi blízké komunikaci zvykla. Ale proč musím
každý rok první den měsíce ledna uklízet ze zahrady nepořádek, který nám o silvestrovské noci nalítá na zahradu, střechu či do okapu? Věřte mi, že můj pohár trpělivosti přetekl.
Žádám tímto zastupitelstvo o zjednání nápravy. Obec Vstiš není tak velká, aby se nedalo
odpalovat pyrotechniku na kraji obce, kde obalový materiál, ani sádrová „víčka“ z pyrotechniky

nikomu vadit nebudou. Ve větších obcích se zastupitelé k této tématice postavili čelem a vydali
vyhlášku zakazující pořádání ohňostrojů v zastavěné části obce, povolující pouze organizovaný
ohňostroj v předem určené lokalitě. Jistě by to ocenili nejedni chovatelé zvířectva, které je hlukem z
„petard a rachejtlí“ vystrašeno o to více, protože mezi domy se rány mnohonásobně rozléhají, a jsou
více a déle slyšet. A to nemluvím o tom, že nepovažuji za bezpečné, když mi na zahradu, kde se
pohybují domácí mazlíčci či rodinní příslušníci (mimo jiné děti), přilétají sádrové zbytky z odpálené
pyrotechniky o velikosti několika centimetrů (viz. přiložené foto zlomku nepořádku, který každoročně po silvestrovských oslavách uklízíme ze zahrady). Takový nepořádek nechce nikdo z vás mít
na zahradě. Je hodně snadné namířit pyrotechniku od své nemovitosti, kterou nijak neohrozím, ani
si neudělám nepořádek na své zahradě.
Prosím spoluobčany o zamyšlení se a zastupitele o kroky vedoucí k většímu pořádku a bezpečnosti o silvestrovské noci v naší jinak velmi malebné obci.
Děkuji.
V. Vesecká

Plánujeme na nejbližší měsíce
Ukliďme svět 2022
Tak, jako každý rok, i letos se uskuteční úklidová akce, letos pod názvem „Ukliďme svět 2022“.
V naší obci proběhne 2. dubna 2022. Podrobnosti k této akci budou na vývěskách a na internetových stránkách obce.
Těšíme se opět na hojnou účast.
Za životní prostředí Krejčová Blažena

Jarní přespolák
Plánuji na neděli 3. dubna 2022.
Jedno je jisté. Opět, jako na podzim, vše formou samoobsluhy. 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 podzim, budete si moci porovnat svoje výkony.
Občerstvení a poukázka na dobřanskou zmrzlinu budou pro každého.
Abych nezapomněl – hledám následníka a pokračovatele, který se na podzim ujme dalších ročníků.
Zdeněk Zajíc

Masopust
Již tuto sobotu proběhne v naší obci masopustní průvod. Po 2 letech zákazů se opět můžeme sejít.
Do průvodu zveme všechny občany. Vezměte masky a přijďte se pobavit.
Budou samozřejmě i tradiční vepřové hody s možností ochutnat teplou zabijačkovou polévku.
Pro masky bude připraven guláš, který si budou moci vychutnat po náročné cestě obcí.

Obecní ples

Tak už se snad na 3. pokus dočkáme. Během pandemie jsme museli dvakrát zrušit. Předprodej vstupenek v KD u p. Šišky od pondělí 28.2.2022. Těšit se můžete i na malé překvapení.

Letní kino
I letos plánujeme letní kino na začátek července 2022.
Zatím čekáme na nabídku filmů.
Na přání provozovatele zvěřejňujeme inzerát na zajímavou brigádu.

Fotbalové zpravodajství
Naši fotbalisté přes zimu nezahálí. Děti pravidelně navštěvují 2x týdně tělocvičnu v Dobřanech a
účastní se zimní halové ligy mládeže. Dospělí jednou týdně trénují v hale v Chotěšově. Naši muži
absolvovali v minulém týdnu zimní soustředění v Nýrsku. Zaměřeno bylo na fyzickou kondici. První přátelské utkání sehráli ihned po příjezdu s mužstvem z 1.B třídy Štěnovicemi s výsledkem 0 :
3. V plánu jsou ještě 2 přátelská utkání.
Vstiš - Heřmanova Huť ( na domácím hřišti 19. 3. 2022 od 14 hod. )
Vstiš – Dlouhá Ves u Sušice ( hřiště Velké Hydčice 12. 3. 2022 )
Začátek jarní části je plánován na 10. 4. 2022 v 16.30 s týmem Záluží na hřišti v Hoříkovicích.
Rozpis zápasů bude vyvěšen na obvyklých místech. Těšíme se na Vaši podporu.
Jan Kraus

Modlitba za vodu
Jan Skácel

Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská
Sedmého února by Janu Skácelovi bylo sto let. (7.2.1922 – 7.11.1989)
Verše pro dětské uši, poezie o rodné jižní Moravě i opěvování krás přírody. Nezaměnitelné básně
Jana Skácela plní po roce 1989 knihovny i školní učebnice. Zajděte do knihovny a vypůjčte si jakoukoliv jeho sbírku básní.
Kdo jste byl na adventním koncertě, tak úvodní píseň byla právě zhudebněná báseň Modlitba za
vodu v dechberoucím přednesu vokální skupiny Tutti voci. Koukněte na facebook.com/watch, kde
je kousek jejich adventního koncertu v naší kapli Svatých Andělů strážných.
Zdeněk Zajíc

Vzpomínáme
Dne 10.12.2021 již uplynulo desáté výročí, co nás navždy opustil náš milovaný druh, bratr, strýc a
kamarád František Traugott.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou rodina.

Blahopřání
Jubilanti v lednu, únoru a březnu 2022
Fošumová Milena
Havlíčková Marta
Kagánek Pavel
Kondrová Šárka
Kurčina Anton
Mathiowetz Bedřich

Rusnáková Anna
Samec Karel
Simbartl Miroslav
Špaček Josef
Špačková Marcela
Veselý Vladimír

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 15. 5. 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.
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