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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané, přátelé obce,
jak jsme již v předchozím čísle zpravodaje avizovali, předkládáme Vám mimořádné vydání,
které Vás má seznámit s připravovanými kulturními a sportovními akcemi na letní období, kterými
bychom Vám rádi zpříjemnili nastávající dovolené a prázdniny. Nesmíme opomenout přiblížit si již
proběhlé akce jak slovem, tak obrazem, jako je např. Den dětí, který se ve spolupráci našich hasičů
a fotbalistů dle našeho názoru velmi vydařil, či dokopná.
Také mi dovolte popřát Vám krásné a pohodové léto, plné sluníčka, mimořádných zážitků a
příjemných chvil ve společnosti rodin, přátel a kamarádů.

místostarostka Jitka Madayová

OHLÉDNUTÍ
OHLÉDNUTÍ ZA DĚTSKÝM DNEM
V neděli 5. června 2022 se konal na fotbalovém hřišti již tradiční dětský den. Letošní rok
jsme se rozhodli dětský den pořádat na hřišti, protože je zde zázemí pro občerstvení i toalety pro
přítomné.

Tento dětský den pořádali společně hasiči a
fotbalisté. Bylo zde několik stanovišť s hasičskou
tématikou a také s fotbalovou.

Pro zpestření zde byla přítomna i Policie
České Republiky z místního oddělení Dobřany. Ta
na ukázku přivezla např. neprůstřelné vesty a jiné
vybavení, které se nachází v policejním voze.
Samozřejmě byla i prohlídka policejního vozu.

Velkou atrakcí bylo stanoviště pana Ivo Bakaly, kde
měl na ukázku káně mexické a sokola. Na stanovišti se
nezastavovaly pouze děti, ale také mnozí dospělí. No řekněte
někde, že jste si pohladil sokola nebo někdo i podržel na
ruce. Pan Bakala měl zde pomocníka, který ukazoval dětem
jiné druhy ptactva na obrázcích.

Na dalším stanovišti mimo hřiště byla
cisterna Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce Vstiš, kterou zakoupila obec v prosinci
2021.

Po celý den nám přálo hezké počasí, děti si
opekly sami párek, dostaly limo a nakonec je čekala
poukázka na zmrzlinu v Dobřanech. Jako poslední
překvapení byla vytvořena velká halda pěny, kde
mohly děti řádit. Nakonec jsme je všechny opláchly
vodou.

Tento dětský den by se neobešel bez finanční podpory obce Vstiš a za to jí patří velké díky.
Co by to bylo za dětský den, kdyby zde nemoderoval a nepouštěl nějakou tu muziku DJ Šelma.
Tohoto dětského dne se účastnilo přes sto dětí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání tohoto dne.
Za pořadatele Jiří Duchek

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZÓNOU
Skončila nám fotbalová sezóna 2021/2022.
Mladší přípravka se opět zlepšila a je dobré, že má hodně vstišských dětí. U starší přípravky
máme dětí méně, ale i tak se hodně snaží. Tabulky pro přípravky nevyšly, jak bychom si
představovali, ale je důležité, že děti chodí, věnují se sportu a hlavně, že je to baví.
Mladší žáci se letos umístili na 9. místě. Hodně zápasů bylo vyrovnaných a naši žáci
prohráli těsně jen o gól. Starší žáci se umístili na 5. místě.
Naši muži celkově skončili na 3. místě. Bohužel nás ke konci sezóny trápila marodka a účast
na trénincích byla malá. Škoda zbytečných ztrát, které nás připravily o důležité body. V příští
sezóně bude důležité zlepšit morálku a docházku na tréninky.

V pondělí 20.6.2022 měli děti tzv.
„dokopnou“, kdy se na hřišti rozloučily
s letošní fotbalovou sezónou.

Během srpna je pro děti připraveno ve
Vstiši již tradiční soustředění, kdy budou opět
spát pod stanem v našem areálu, trénovat a
utužovat partu.

V sobotu 9.7.2022 proběhne na hřišti Memoriál Ády Krause, na který vás všechny srdečně
zveme. Po turnaji proběhne večer taneční zábava, kde vás také rádi uvidíme.

Přejeme všem spoluobčanům a fandům hezké prázdniny a dovolené. Hlavně, abychom se
všichni opět sešli, a to nejen až se bude konat nějaká akce v našem sportovním areálu, ale třeba i na
pouťové zábavě v KD.
TJ Družstevník Vstiš

Další plány na letní měsíce

Letní kino

ZÁBAVA
Stejně jako loni, předloni a spoustu let předtím Vás srdečně zveme na zakončení
prázdnin s Bubulesem.

Kultura
Již tradičně je u nás ve Vstiši první víkend v měsíci září pouť a pouťová zábava. Nacpat si
přes den bříška pouťovými koláči, povozit se na kolotočích či houpačkách, zajít do kaple prohlédnout zajímavou výstavu a pak navečer to hřešení vytančit na zábavě není přeci vůbec špatný nápad.
Přidejte se a doražte…..

A na závěr bychom Vás chtěli
srdečně pozvat na divadelní představení:

Bezpečné prázdniny
Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce
dětí, přičemž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést
děti k opatrnosti a k ochraně nejen vlastního zdraví a života, či jinému nežádoucímu chování.
Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného,
než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.
Dospívající zase často využívají volného prázdninového režimu a snadněji sklouznou ke
zneužívání alkoholu a experimentování s návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství,
sprejerství a poškozování cizích věcí. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré vědět, co a kde Vaše ratolesti dělají.
Přestože nejsme až tak frekventovaná obec, v letním období se přeci jen provoz na silnici o
něco zvýší. Apeluji tedy na řidiče, buďte ostražití, bude se to tu o prázdninách opět hemžit dětmi.
Raději sundejte nohu z plynu, zpomalte, však ta minuta navíc, než dojedete do místa určení, Vás
určitě nevytrhne.
Užijte si léto – Jitka Madayová

Blahopřání
Jubilanti v červenci a srpnu 2022
Annelies Platzová
Taťjana Šiftařová
Václav Špaček
Zdeněk Vojtech
Josef Vokáč

Pište Zpravodaj spolu s námi
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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