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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Světem se přehnal COVID-19, který je, doufejme, v poslední etapě, přesto nám současná doba přináší další
výzvy a nečekané události a to v podobě války, která se v Evropě rozpoutala více než po 70-ti letech. S válkou přichází do naší země i vlna uprchlíků, především matky s dětmi, kteří očekávají, že jim bude poskytnuta pomoc a jak můžeme z médií slyšet, náš stát se snaží seč může. Další nepříjemností je neustále zdražování,
které devastuje rozpočty rodiny. Spoustu běžných věcí si nyní musíme odříkat a odpouštět, spousta z nás
převrací každou korunku a není lehké to zvládnout. Doufejme, že to vše nebude trvat moc dlouho a najde se
brzy řešení, které ukončí válku, najde se i řešení, jak pomoci občanům v nouzi, abychom to vše zvládli a
nejen my se budeme moci zase věnovat každodenním běžným starostem a radostem.
Jednou z nich jsou i nastávající komunální volby do obecního zastupitelstva v září letošního roku. I tentokrát
bude třeba obsadit 9 zastupitelských míst, proto Vás, jakožto občany naší vesnice, žádám o zvážení, zda byste se nechtěli podílet na chodu naší obce. Jistě by spousta z Vás ráda něco změnila, vybudovala, prosadila,
aby naše vesnička vzkvétala a prospívala, nepatřete jen mezi ty „nespokojené křiklouny“, máte nyní možnost
se o to pokusit nejen tím, že se aktivně zúčastníte zářijových voleb, ale že budete na některé kandidátce.
Doufám, že se mezi občany najde dostatečné množství odvážlivců, kteří tuto výzvu přijmou. Nebylo by totiž
pro nikoho z nás dobré, kdybychom spadli pod nucenou správu.
A nyní z jiného soudku: konečně nám začalo jaro a my se opět můžeme těšit z toho, že nám všechno kolem
krásně kvete a probouzí se; že se nám prodlužují dny, nastávají krásné teplé večery, které lákají k posezení v
okruhu našich přátel. Přesto nabádám k opatrnosti hlavně u otevřených ohnišť, aby nedošlo nedopatřením k
nějaké nehodě. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování, což je v České
republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a
zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je samozřejmě možné, ale zvažme, jestli není lepším řešením tento biologický materiál kompostovat či jej odvézt do
sběrného dvora v Dobřanech. Tímto opětovně připomínám, že svozová místa na likvidaci biologického odpadu v obci Vstiš byla již zrušena.
Přeji krásné jarní dny plné příjemného počasí a dobré nálady.
Jitka Madayová, místostarostka
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Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 17.1.2022:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
238. podrobný rozpis rozpočtu – výdajových položek na rok 2022
ZO schvaluje:
239. poskytnutí dotace na celoroční sportovní činnost ve výši 49 900,- Kč spolku TJ Družstevník Vstiš včetně podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Usnesení ZO ze dne 21.2.2022:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
240. uzavření a podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800103763_1/VB/P se společností GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci společností
GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno pro akci „Přeložka plynovodní přípojky Vstiš č.p. 42“
241. podpis Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2022
mezi Obcí Vstiš a Plzeňským krajem ve výši 29 920,- Kč
242. prodej speciálního automobilu AVIA A 31.1.K DA 12 obci Hýsly za cenu 88 000,- Kč včetně podpisu
kupní smlouvy
ZO ukládá:
243. objednání provedení potřebného zásahu na topolu u kaple u společnosti PROFI TREE WORK
ZO zamítá:
217. proplacení nákladů na přeložku vodovodního řadu
Usnesení ZO ze dne 21.3.2022:
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
246. příkaz k provedení inventarizace – plán inventur na rok 2022, dodatkem příkazu budou jmenováni předseda a členové inventarizačních komisí po volbách do zastupitelstva obce
250. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obce Vstiš za
rok 2021 vyhotovenou společností SAFIR Audit CZ, s.r.o., se sídlem Na Ostrově 4/13, 266 01 Beroun, IČ
27149501
ZO schvaluje:
244. podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022“, dotačního titulu „Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“ na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce Vstiš
247. celoroční hospodaření obce Vstiš za rok 2021 bez výhrad na základě projednání závěrečného učtu obce
Vstiš za rok 2021
248. roční účetní závěrku ke dni 31.12.2021
249. převod výsledku hospodaření za rok 2021 na účet 432 – výsledek hospodaření předcházejících účetních
období ve výši 1 486 933,78 Kč
251. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 vyhotovený společností
ČEVAK a.s.
252. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na provoz dětské krizové linky Lince bezpečí, z.s.
ZO se zavazuje:
245. dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dopravního automobilu a poskytnutou investiční dotací od
MV – GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“
v roce 2022 do plné výše z vlastních zdrojů
ZO pověřuje:
253. místostarostku k podání žádosti o pořízení změny Územního plánu Vstiš zkráceným způsobem u MÚ
Stod, kterou uhradí vlastníci pozemku
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Co se dělo v obci
MASOPUST
Tak zase po dlouhé době a hlavně po covidovém půstu jsme se opět mohli sejít v ulicích Vstiše a veselit se
během Masopustu. Letošní průvod připadl na 26. 2. 2022. Sešlo se opravdu velké množství masek. Nejdříve
požádaly starostu obce o povolení vstupu, poté se za zvuků kapely vydaly do ulic. Pravda, ne všechny
zvládly celodenní průvod. Všem maskám, které se zúčastnily, patří velké díky za to, že tradice ve Vstiši stále
žijí. Jmenovitě bych chtěla poděkovat těm maskám, které vydržely až do konce a došly až do KD, kde na ně
čekala zasloužená odměna. Tradiční gulášek od paní Šurkové. Ta, i když je na zaslouženém odpočinku, nám
ho uvařila. A byl opravdu skvělý. Děkujeme moc paní Šurková. A teď ta jména ( viz foto ) – medvěd, mušketýr, jeptišky, mafiáni, záchranář, čmeláci, dáma s mikádem, mnich, kostlivec. Jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. V každém případě povedená, ale velice náročná akce. Děkujeme všem milým lidem, kteří dovolili maskám navštívit jejich příbytky, případně nachystali pohoštění. Odměnou jim byl tanec
s maskami a snad i vykouzlení úsměvu na jejich rtech. A ti, co neotevřeli? Nevadí. Mají možnost příště. Nesmím zapomenout na stánek s vepřovými hody od firmy Třemošenská uzenina, který již tradičně ke vstišskému masopustu patří. Velký výběr dobrot si mohl zakoupit každý příchozí. Podávala se i tradiční teplá
zabijačková polévka, která neměla chybu.
Tak snad zase za rok.
Z. Krausová
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Byl jednou jeden pirát a ten pirát se jmenoval Jack Sparrow, který se svojí posádkou na lodi jménem
Černá perla brázdil oceány celého světa a 5.3.2022 doplul i do Vstiše. Jeho kompas mu jasně ukázal, že
v hostinci na křižovatce je zakopaný poklad Davyho Jonese.
Piráti poklad skutečně našli. V truhle byla spousta zlata, a protože zlata měli piráti plné kapsy už
z přepadených lodí na moři, rádi se o zlaté mince rozdělili s dětmi, které měly zrovna v ten den v hostinci
maškarní bál.
Na maškarním bále piráti ještě nebyli, a proto zůstali, aby mohli s dětmi tancovat a radovat se z velkého
úlovku.
Děti ukázaly pirátům, jak se lyžuje, a piráti je na oplátku naučili chytat ryby. Nejoblíbenější pirátskou
zábavou je klobouková. Děti si hru samozřejmě vyzkoušely a jen nerady opouštěly své stoličky poté, co se u
nich klobouk zastavil a hudba ztichla.
Piráti dětem kromě zlatého pokladu přinesli i různé drobné dárky, které si děti vylosovaly formou tomboly. Nechyběl ani tanec s maminkou, babičkou nebo kamarádkou s tulipánem v ruce.
Maškarní pirátské odpoledne přilákalo do kulturního domu ve Vstiši skoro 80 dětí, které tancovaly, soutěžily, mlsaly palačinky a jiné dobroty.
Jsme velice rádi, že jsme mohli opět uspořádat ve Vstiši dětský maškarní bál a jak jsme se přesvědčili, i
dětem se po skotačinách, soutěžích a odměnách stýskalo.
Děkujeme dětem, rodičům a ostatním příznivcům, že jste přišli v dobré náladě a veselý úsměv vám za
odpoledne nezmizel.
Poděkování patří i všem, kteří maškarní připravovali nebo s přípravou pomáhali. Také děkujeme panu
hostinskému za zapůjčení sálu a dobrovolnicím za přípravu výborných palačinek a párků v rohlíků.
Za všechny nadšence a příznivce se na příští dětský maškarní těší Michaela Samcová
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OBECNÍ PLES
Již dlouho plánovaná akce se kvůli Covidu mohla uskutečnit až letos. A mohu říct, že se povedla. Sešli jsme
se v pátek 18. 3. Odměnou pořadatelům byl zcela zaplněný sál a ohlasy zúčastněných, místních i přespolních. Celým večerem provázela hudební kapela ZENIT, která hrála v naší obci poprvé. Repertoár skupiny
byl pestrý a zatančit si tak mohli úplně všichni. Bohatá tombola byla rychle vyprodána, ceny byly velice
zajímavé. Tradiční dámská volenka byla za zvuků lidových písní a taneční kreace byly dechberoucí. O tradiční karafiáty byl velký boj. Překvapením večera byla dvě vystoupení taneční skupiny O-DANCE
z Chlumčan. Děvčata měla obrovský úspěch. Proto také přidala 3. vstup, do kterého byli zapojeni i místní
stateční muži. Podotýkám, že všichni se přihlásili dobrovolně a náležitě si to užili. Stejně tak i sledující diváci, kteří je mohutně povzbuzovali. Doufám, že tato znovuobnovená tradice bude pokračovat i v příštích letech. Není nad to, když se mohou „ Vstišané“ sejít, popovídat si a společně se pobavit.
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VELIKONOČNÍ RACHTÁNÍ
Jedná se o tradiční lidový zvyk, kdy zvony odlétly na Zelený čtvrtek v poledne do Říma, a tudíž nemohly
zvonit. Aby lidé věděli, kdy je ráno, poledne a klekání, nahradili zvonění rachtáním. Rachtalo se až do té
doby, než se zvony vrátily zpět v poledne na Bílou sobotu. Tento den ráno chlapci rachtají naposledy. Pak si
jdou dopoledne za tuto službu vyrachtávat odměnu.
Ve Vstiši se stále tento zvyk udržuje a my jsme rádi, že to tak je. Není vůbec jednoduché tuto tradici v dnešní
době udržovat, a tak děkujeme klukům, ale také jejich maminkám, za jejich podporu. V sobotu byli koledníci
odměněni sladkostmi, ovocem, kraslicemi i syrovými vajíčky.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili rachtání, hlavně pak těm, kteří neváhali koledníky pohostit a odměnit
za rachtání úsměvem a dobrou náladou.
Těšíme se na další ročník se spoustou dalších nových koledníků a jejich rachtaček a pomlázek.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Brána naděje
Velikonoční výstavou fotografií Jindřicha Štreita a doprovodných veršů Josefa Mlejnka jsme Vám chtěli
zprostředkovat a najít v sobě schopnost vidění. Uvidět i to, co je jinak očím neviditelné a tajemné. (Antoine
de Saint Exupéry – správně vidíme jen srdcem).
Brána naděje v pohledu na život člověka od narození ke smrti. Její horizont ale smrtí nekončí.
Brána se otevírá dál, práh naděje zve k překročení.
Za všechny milé vzkazy v návštěvní knize: „Hluboké, drásající a přitom přinášející mír do duše.“
Dana Votavová, Zdeněk Zajíc
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UKLIĎME ČESKO
Jako každý rok jsme se i letos zapojili do akce „ Ukliďme Česko 2022“. Vše bylo naplánováno na sobotu 2.
4., ale vzhledem k nepříznivému počasí se akce musela přesunout na další týden, t.j. 9. 4. 2022. Bohužel, jak
už je v naší obci zvykem na všech akcích, zúčastnila se jen hrstka místních obyvatel. Ve velkém počtu však
vypomohla místní fotbalová mládež, která je vděčná za podporu obce, a tak se snaží to nějakým způsobem
vrátit zpět. Každopádně všem, kterým není naše obec lhostejná, a chtějí, aby vypadala hezky, děkujeme. Vážíme si každého takového člověka. Během uklízení jsme posbírali velké množství odpadu, který byl
odvezen do Sběrného dvora v Dobřanech.

Nabídka občanům
Vážení spoluobčané,
kdo chodí do lesa na procházku, tak jste si určitě všimli, že se konečně začaly vyžínat osázené paseky. Na
některých místech jsou již krásné cca 1 metr vysoké borovičky, ale někde se musí paseka dosázet. Po
podzimním silném větru je spousty polámaných nebo suchých stromů. Aby se zabránilo dalšímu výskytu
kůrovce, musí se tyto stromy vytěžit. Proto se zastupitelstvo rozhodlo nabídnout tyto stromy jako
samovýrobu občanům. Nabídnuto bude cca 5 m3, ale záleží na tom, kolik občanů se přihlásí. Stromy bude
označovat paní Blažena Krejčová a pan Jiří Duchek. Kdo má zájem, může nahlásit na obecním úřadě. Cena
je 150 Kč/m3. Přidělovat se bude podle toho, jak se budete přihlašovat, ale odebere se jenom to, co je třeba,
takže na někoho nemusí zbýt.
Jiří Duchek, komise životního prostředí
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Čápi ve Vstiši
Dne 8. 3. 2022 bylo přendáno čapí hnízdo z nevyhovující a nebezpečné konstrukce u hasičské zbrojnice na
nové, dočasné místo, které poskytla na své stodole paní Fegová. Stodola bezprostředně sousedí s pozemkem,
který vlastní rodina Míškova a souhlasí s tímto provizorním řešením. Na organizaci a přesunu hnízda pracoval pan Peksa, který vše vyjednal a tzv. dotáhl do konce. Obec tímto velmi děkuje paní Fegové, rodině Míškových a p. Peksovi za jejich pomoc a vstřícnost. O zdařilosti celé akce svědčí to, že nové hnízdo po několika dnech osídlili čápi.
Josef Špaček
Chtěl bych doplnit text Pepy Špačka o poděkování a další informace. Celá akce nahrazení hnízdní podložky
pro čápy se konala velmi narychlo. Jejich návrat byl letos opravdu brzký a hnízdo v té době prostě nebylo
(osobně jsem přílet prvního čápa, zřejmě samce, zaznamenal 18. 2., druhý se objevil 6. 3.).
Díky obrovské vstřícnosti paní doktorky Fegové, která jim poskytla azyl na své střeše, tolerantnímu přístupu
rodiny Míškovy, která zřejmě bude muset snášet znečištění svého dvora, a rychlé akci, na které mají zásluhu
pan starosta Láďa Hrubý, Pepa Špaček, mé dcery Andulka a Fanynka Peksovy (upletly korpus hnízda) a také
Karel Makoň, který nám pomohl cennými radami, se podařilo zbudovat provizorní hnízdní podložku. Chvilku jsme byli napjatí, zda se čápům nové místo zalíbí a osídlí ho. Mají nemalé nároky, které vyplývají z jejich
velikosti a biologie. Naštěstí nás nenechali dlouho čekat a snad už druhý den si jeden z nich na hnízdo sedl.
Karel Makoň tlumil naše nadšení s tím, že dokud nejsou mláďata, nic není jisté. Dnes, kdy se pár čápů už
dlouho střídá v sedění na vejcích, snad můžeme prohlásit, že akce byla úspěšná.
Ještě bych doplnil zajímavost. Čápi jsou poměrně hojně kroužkováni a tak se dá při troše štěstí a umu sledovat jejich životní pouť. Letos se povedlo jednomu z ornitologů odečíst kód na kroužku čápa na poli u Vstiše
(druhý jedinec, pravděpodobně samice, kroužek nemá). Z databáze kroužkovací stanice Karel Makoň zjistil,
že tohoto ptáka osobně kroužkoval po vylíhnutí na hnízdě v Příchovicích v červnu roku 2011. Jedná se tedy
o čápa tzv. v nejlepších letech. Doufejme, že hnízdění bude úspěšné a budeme moct pozvat ornitology na
kroužkování letošních vstišských mláďat.
Naše čápy čeká ještě jedno stěhování. Od příští sezóny by měli využívat nové a snad na dlouho definitivní
hnízdo na nově zbudovaném stožáru na návsi před hasičskou zbrojnicí. Snad se jim zase zalíbí tak rychle
jako to dočasné na stodole. Věřím, že nejsem sám, komu pohled na nízko prolétajícího nebo důstojně kráčícího čápa vždycky zaimponuje a zvedne náladu.
Ondřej Peksa
Instalace dočasné hnízdní podložky na střechu stodoly.
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Čáp u potoka na návsi

Čáp při sezení na vejcích

Přírodovědný kroužek Vstiš
Milí Vstišáci,
rád bych u nás založil přírodovědný kroužek pro děti (do 18 let včetně ;-). Bude zaměřen převážně biologicky, protože to je moje parketa (vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracuji
v Západočeském muzeu v Plzni na oddělení botaniky). Náplň schůzek se bude odvíjet od ročního období a
počasí. Od jara do podzimu by schůzky probíhaly nejspíš formou vycházek do okolí Vstiše a Dobřan, v zimě
bychom využívali klubovnu ve škole, kde bychom mohli chovat nějaké neproblematické, zajímavé živočichy. Scházeli bychom se jednou týdně. V sezóně bychom na základě domluvy podnikali ne více než jednou
za měsíc o víkendu nějakou delší výpravu za zajímavostmi širšího okolí. Chtěl bych maximálně využít svých
známostí a několikrát do roka pozvat některého svého kolegu biologa, aby nás zasvětil do svého oboru.
Rád bych toho děti zábavnou formou dost naučil, takže to nebude úplná oddychovka a bude třeba dostatek
kázně. Ze stejného důvodu nás nemůže být horda, představoval bych si nejvýše 10 dětí. Výpravy ven samozřejmě ponesou riziko alergie, škrábanců, štípanců a klíšťat.
Kroužek by začal fungovat od září 2022, ale už v červnu (14. 6., 21. 6.) bych rád udělal dvě pilotní schůzky
nebo spíše vycházky (jednu do okolí Vstiše, jednu na Šlovický vrch u Dobřan).
V případě zájmu se prosím hlaste do 10. 6. na e-mail opeksa@zcm.cz nebo na telefon 604 767 640.
Těším se na viděnou.
Ondřej Peksa

Fotbalové zpravodajství
Jarní část fotbalové soutěže, ve které hrají naše družstva, se přehoupla do své druhé poloviny. Áčko nezačalo
nejlépe. Nejdříve prohrálo v Záluží 2:3 a další ztrátu mělo na hřišti „B“ Dobřany, kde prohrálo na penalty
2:3. Vše vyvrcholilo ve Dnešicích, kde došlo ke zkratu několika hráčů, a mužstvo prohrálo. Je pravda, že
rozhodčí k tomu značně přispěl, ale to není výmluva. Později se hra stabilizovala a zbytek zápasů již byl
s vítězným koncem. Bohužel nás stíhá řada zranění a poslední zápas jsme dohrávali dokonce v deseti.
Starší žáci hrají také, co síly stačí. Pár kluků má dlouhodobé růstové zdravotní problémy a chybí. Takže zápasy, které by měly být vyrovnané, bohužel dopadají jednoznačně pro soupeře. Každopádně se i tak dá na
hru dívat a všichni se snaží.
Mladší žáci hrají o něco lépe, ale prohrávají buď o gól, nebo na penalty.
Nejlépe si vede starší přípravka. Ta vyhrává střídavě.
Ti nejmenší už přišli na to, jak se hraje fotbal, a je to pro diváky (rodiče) ta nejlepší podívaná.
Mládež držíme a držet chceme. To nám okolní kluby závidí a snaží se nám kluky přetahovat. Záleží ale na
rodičích, kde budou jejich děti hrát. My se snažíme, seč můžeme.
17. – 21. 8. chceme pro děti uspořádat oblíbený fotbalový kemp. Dále máme v plánu rekonstrukci tribuny,
která je v havarijním stavu (střecha + okapy).
Děkujeme za podporu našim sponzorům a obci Vstiš.
Jan Kraus

9

Na co se můžeme tešit
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Program na letní měsíce – bude zveřejněno v mimořádném letním vydání
Letní kino – 4 – 7. 7. 2022
Memoriál Ády Krause – 9. 7. 2022
Bubules – poslední víkend v srpnu (bude upřesněno)
Pouťová zábava – 3. 9. 2022
Ochotnické divadlo Buřina – 10. 9. 2022

Blahopřání
Jubilanti v dubnu, květnu a červnu 2022

Nováková Marie
Mertl Luboš
Fodor Ladislav
Beránek Jan
Nezvalová Miluše
Kagánková Petra
Havlíček Karel

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 30. 6. 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, Jana Košanová.
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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