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Úvodní slovo
Ohlédnutí za volebním obdobím 2018 – 2022
Vážení a milí spoluobčané,
jak jistě všichni víte, po prázdninách nás čekají komunální volby, a tak bychom se v tomto článku
mohli ohlédnout za uplynulým volebním obdobím.
Mezi zastupiteli panovala ve většině případů víceméně shoda, a tak bylo možné zrealizovat řadu projektů, některé z nich díky získaným dotacím i přes náročné a složité postupy při jejich vyřizování. Pokud se
rozhlédnete kolem sebe, uvidíte sami, co se za tu dobu změnilo, a to i přesto, že se stále najdou mezi námi
takoví, kteří mají potřebu rozbíjet a ničit.
V následující tabulce přinášíme přehled těch větších investic:

Přehled některých zrealizovaných akcí ve volebním období 2018-2022
rok

akce

2018

setkání důchodců v KD

2019

výsadba stromů v obci (dotace)
kůrovec - les a jeho obnova (dotace)

rok

akce

2020

rekonstrukce lávky přes řeku Radbuzu
výměna některých kanalizačních poklopů
oprava chodníků - vjezd do obce (dotace)

2021

stání kontejnerů na tříděný odpad

vodovodní řad - točna autobusů

kaple - sanace zdiva

kiosek - oprava terasy, výměna oken

oprava kabin a umývárny (dotace)

výměna křížku - rozcestí na Černotín

opravy dětského hřiště
nákup traktoru John Deer vč. příslušenství

vánoční osvětlení na sloupy
cisterna Iveco
rekonstrukce pomníku u kaple (dotace)

pec pro kroužek keramiky do DDM
2020

obnova lesa - pokračování (dotace)
splašková kanalizace - chaty pod p.
Levým

2022

workoutové hřiště (dotace)
kiosek - výměna kotle, oprava odpadu
Výměna dveří v KD, nákup stolů a
židlí, výmalba

rekonstrukce bývalé jídelny
nové informační tabule
příspěvek TJ Družstevník na opravu střechy tribuny
nový automobil pro HZS (dotace
75%) - v realizaci
asfaltový koberec - směr Vodní
Újezd (dotace) - v realizaci

Samozřejmě že ne všechny naplánované akce se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce, bohužel i po našem zastupitelstvu zůstane nějaká nedodělaná práce, ale tak už to bývá, že se vše nestihne. Nemalou měrou na to měl vliv pandemie COVID-19, který vlastně zbrzdil chod celé republiky, natož naší obce.
Nyní už nezbývá než touto cestou poděkovat za spolupráci všem zastupitelům obce, vyzdvihnout
práci paní Jany Košanové, která vždy byla k ruce a svými letitými zkušenostmi byla naší velkou oporou, ale
poděkovat musíme i našim spoluobčanům, kteří se neváhali aktivně zapojit do činnosti obce.
Snažili jsme se prostřednictvím zpravodaje přinášet Vám všem aktuální zprávy a postřehy ze života
našich spoluobčanů a obce vůbec a doufáme, že tato tradice bude pokračovat. Neváhejte přispívat do časopisu svými postřehy, názory, redakční rada Vaše příspěvky ráda uveřejní.
Budoucímu zastupitelstvu přejeme, aby jejich vynaložené úsilí při péči o naši obec, bylo vždy úspěšné, aby tak naše obec mohla i nadále prospívat a rozkvétat.
Ladislav Hrubý – starosta obce
Jitka Madayová – místostarostka obce

Kontejnerové stání

Kanalizace

Okrasné stromy

Oprava chodníků

Oprava chodníků

Rekonstrukce bývalé kuchyně

Vodovodní řad

Workoutové hřiště

Rekonstrukce sprch na hřišti

Usnesení zastupitelstva
Usnesení ZO ze dne 16.5.2022:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
ZO schvaluje:
254. jednací řád ZO
255. rozpočtové opatření č. 1/2022
ZO stanovuje:
256. počet 9 členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026
Usnesení ZO ze dne 20.6.2022:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
257.b) ukončení nájmu kiosku ke dni 30.6.2022 se sl. Evou Vojtechovou

258. žádost o přikoupení části obecních pozemků p.č. 1955/18, 2008/13, 2008/48 a 1775/55 o celkové výměře
cca 168 m2, po dodání GP bude záměr zveřejněn
262. žádost o odprodej části pozemku p.č. 2918 o velikosti cca 470 m2, po dodání GP bude záměr zveřejněn
263. žádost o odprodej části pozemku p.č. 2918 o velikosti cca 150 m2, po dodání GP bude záměr zveřejněn
268. proběhlou diskusi
ZO schvaluje:
257.a) uzavření a podpis smlouvy o nájmu nebytových prostor na objekt kiosku čp. 161 se společností Carliner
Trade s.r.o., se sídlem Lohniského 901/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, zastoupené prokuristou Tomášem Fialou na dobu určitou, tj. do 30.6.2023 s výší nájmu 60 000,- za rok
259.a) umístění venkovního posezení před KD s tím, že k umístění dojde až po kladném vyjádření příslušných
orgánů
265. opravu toalet v KD – dodavatele zajistí obec
267. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Vstiš ve výši 300 000,- Kč na akci
„obec Vstiš: JSDHO Vstiš, kat. V z dotačního titulu „2022 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“
ZO ruší:
253. podání žádosti o změnu ÚP zkráceným způsobem u MÚ Stod z důvodu projednání dalších žádostí a jejich
sloučení do jedné žádosti
ZO odkládá:
260. projednání žádostí o změnu ÚP zkráceným způsobem na další zasedání dne 30.6.2022 z důvodu získání
dalších informací potřebných k zařazení pozemků do změny
261. projednání žádosti TJ Družstevník o poskytnutí příspěvku na opravu střechy tribuny na další zasedání dne
30.6.2022 z důvodu předložení aktuální cenové nabídky na opravu
ZO zamítá:
266. žádost p. Miloslava Šišky o proplacení fa za opravu zábradlí u čp. 73 – truhlářské práce na venkovní terase
ZO ukládá:
259.b) zajistit vyjádření příslušných orgánů k umístění venkovního posezení u KD – starosta
264. zveřejnění záměru nájmu objektu kulturního domu čp. 73 - prodloužení nájmu do 30.9.202
Usnesení ZO ze dne 30.6.2022:
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení
271. částečnou úhradu nákladů na zpracování Změny č. 1 územního plánu Vstiš zkráceným způsobem
a)
na základě ustanovení § 46 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s právnickou osobou, jejíž výhradní
potřebou bylo pořízení Změny č.1 územního plánu Vstiš vyvoláno, částečnou úhradu nákladů na zpracování
uvedené změny ze strany Agrocentrum Lainka s.r.o.,
b)
na základě ustanovení § 46 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou osobou, jejíž výhradní
potřebou bylo pořízení Změny č.1 územního plánu Vstiš vyvoláno, částečnou úhradu nákladů na zpracování
uvedené změny ze strany paní Janky Kunclové,
c)
na základě ustanovení § 46 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou osobou, jejíž výhradní
potřebou bylo pořízení Změny č.1 územního plánu Vstiš vyvoláno, částečnou úhradu nákladů na zpracování
uvedené změny ze strany pana Viktora Mareše,
d)
na základě ustanovení § 46 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickými osobami, jejichž
výhradní potřebou bylo pořízení Změny č.1 územního plánu Vstiš vyvoláno, částečnou úhradu nákladů na
zpracování uvedené změny ze strany paní Pavly Klímová a pana Michala Janči.

e)
na základě ustanovení § 46 odst. 4 stavebního zákona po dohodě s fyzickou osobou, jejíž výhradní
potřebou bylo pořízení Změny č.1 územního plánu Vstiš vyvoláno, částečnou úhradu nákladů na zpracování
uvedené změny ze strany pana Milana Šnajdra
ZO rozhodlo:
269. o pořízení Změny č. 1 o pořízení Změny č. 1 územního plánu Vstiš zkráceným postupem podle §55a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na návrh právnické osoby v souladu s ustanovením § 44 písm. d) stavebního zákona
270. o obsahu Změny č. 1 územního plánu Vstiš dle níže uvedeného:
a) vlastník pozemku: Agrocentrum Lainka s.r.o., Pod Cvrčkovem 856, 383 01 Prachatice, IČ 26084261
Změna ÚP
Vymezení zastavitelné plochy a změna způsobu využití na části pozemku p.č. 939/53 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví
žadatele o rozloze cca 3 719 m2 (dle přílohy žádosti o pořízení).
Změna z využití plochy přestavby zeleň izolační P03 ZI na zastavitelnou plochu s využitím bydlení individuální
BI.
b) vlastník pozemku: Janka Kunclová, Na Vyhlídce 1296, Mníšek pod Brdy, 252 110
Změna ÚP
Vymezení zastavitelné plochy a změna způsobu využití na části pozemku p.č. 1868 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví
žadatele o rozloze cca 9 172m2 (dle přílohy žádosti o pořízení).
Změna z využití plochy rezerva V03 - BI na zastavitelnou plochu s využitím bydlení individuální BI.
c) vlastník pozemku: Viktor Mareš, Smetanova 595, 334 41 Dobřany
Změna ÚP
Vymezení zastavitelné plochy a změna způsobu využití na pozemku p.č. 1870 a 1869 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví
žadatele (dle přílohy žádosti o pořízení).
Změna z využití plochy rezerva V03 - BI na zastavitelnou plochu s využitím bydlení individuální BI.
d) vlastník pozemku: Pavla Klímová a Michal Janča, oba bytem Sokolovská 954, 334 41 Dobřany
Změna ÚP
Vymezení zastavitelné plochy a změna způsobu využití na pozemku p.č. 781/10 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví
žadatelů (dle přílohy žádosti o pořízení).
Změna z využití plochy rezerva V04 - BI na zastavitelnou plochu s využitím bydlení individuální BI.
e) vlastník pozemku: pan Milan Šnajdr, Vstiš 127
Změna ÚP
Vymezení zastavitelné plochy a změna způsobu využití na pozemku p.č. 768, 770 a 771/1 v k.ú. Vstiš ve vlastnictví žadatele (dle přílohy žádosti o pořízení).
Změna z využití plochy zemědělské TTP (ZT) na zastavitelnou plochu s využitím bydlení individuální BI.
273. o schválení zastupitele, který bude po dobu pořizování Změny č.1 územního plánu Vstiš spolupracovat
s pořizovatelem, určuje zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem (= „určený zastupitel“ - § 47 odst. 1 SZ) při
pořizování Změny č.1 dle příslušných ustanovení stavebního zákona starostu obce, pana Ladislava Hrubého
ZO ukládá:
272. starostovi obce podat žádost o pořízení Změny č.1 ÚP Vstiš na MěÚ Stod, odbor výstavby a tím zajistit
pořizování územně plánovací dokumentaci v souladu se stavebním zákonem, dále v souladu s vyhláškou č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění vyhlášky č.458/2012
ZO schvaluje:
274. poskytnutí dotace na opravu střechy tribuny ve výši 200 000,- Kč spolku TJ Družstevník Vstiš včetně podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Kulturní život v obci
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období a na konci každého období je dobré ho zhodnotit. Když jsme nastupovali do
funkcí zastupitelů, ani na okamžik jsme nepochybovali o tom, že se budeme věnovat také kultuře. Kultura
k obci neodmyslitelně patří. Měli jsme mnoho plánů a vizí. Chtěli jsme pokračovat v tom, co zde již delší
dobu funguje, a přidat ještě něco nového. Začali jsme pracovat v říjnu 2018 a ještě v tomto roce jsme zorganizovali zájezd na Muzikál Čarodějka do našeho hlavního města. Byli jsme velice potěšeni zájmem občanů.
A to i přesto, že nás někteří varovali, že nikdo nepojede a autobus bude poloprázdný. Další akcí, kterou jsme
stihli do konce roku, bylo předvánoční setkání „ dříve narozených“. Organizačně značně náročné, ale výsledek byl úžasný. Sál byl zcela zaplněn. Vystoupení „Dobřanských bábinek“ dostalo všechny do dobré nálady
a ta pak pokračovala za hudebního doprovodu Pepy Turečka. Taneční parket byl zaplněn a dobrá nálada byla
na každém vidět. Mnozí se údajně neviděli roky. Až zde se opět všichni sešli a my z toho měli opravdu velkou radost. Plánovali jsme, že toto setkání se stane tradicí. Bohužel osud tomu chtěl jinak a epidemie nám
mnoho věcí překazila. Plánovali jsme toho opravdu hodně. V roce 2019 jsme ještě mnoho akcí stihli, ale pak
jsme byli nuceni rušit to, co bylo již předem domluveno. Více než 2 roky jsme se pohybovali v nejistotě.
Jakmile se začala situace uvolňovat, snažili jsme se vše dohnat. Novou, dá se říci tradicí, je letní kino. Znovuobnovený Obecní ples se nám podařilo uskutečnit až v tomto roce. Podařilo se i několik adventních koncertů. Spousta dětských akcí, které mají ve Vstiši velkou tradici, nám závidí řada okolních obcí. Výstavy
v naší krásné kapličce se také staly již pravidlem. Jsme rádi, že můžeme každý rok uskutečnit Vítání občánků
obce Vstiš. Letní kino snad také potěšilo. Navíc jsme touto akcí podporovali organizaci Konto bariéry dobrovolným vstupným.
Nedílnou součástí kulturního, společenského a sportovního života obce jsou spolky. A tady vidím kámen
úrazu. V naší obci jsou činné pouze 2 spolky – hasiči a fotbal. Tyto spolky se nedílnou měrou podílí na mnoha akcích a bez nich by to prostě nešlo. Spolky mají svoji vlastní činnost, která jim zabírá hodně času. Přesto
se členové spolků snaží zapojovat i do dění v obci. Pořádají mnoho akcí a pomáhají tím rozvíjet kulturu
v obci. Pomáhají i s akcemi obce. Pravidelně se zúčastňují úklidu obce. Mnozí z vás si určitě pamatují, že
zde dříve působila i jiná sdružení, např. myslivci, rybáři. Je škoda, že spolková činnost upadá. Máme tady
partu nadšenců kolem Aleše Valenty (omlouvám se, že nevyjmenuji všechny, ale určitě bych na někoho zapomněla). Díky těmto skvělým lidem můžeme jít s dětmi např. na dětský maškarní bál, mikulášskou nadílku.
Když se podíváme do okolních obcí, vidíme tu např. ochotníky, zahrádkáře, různé ženské spolky atd. Pojďme to zkusit změnit. Podpora spolků ze strany obce určitě bude. Každý takový spolek a každý člověk, který
se v obci angažuje, dělá obec krásnější a příjemnější pro život. Není nic horšího, než když věnujete spoustu
času obci a organizování „ zábavy“ pro občany, vše na úkor svého volného času a rodiny a zpětná odezva
není. V horším případě odezva je, ale negativní. A to většinou od lidí, kteří se nezapojují vůbec do ničeho a
nikde je prakticky nevidíte. Každý má možnost se do dění v obci zapojit, přijít s novými nápady. Anebo se
prostě akcí zúčastnit. A právě návštěvnost je další problém. Zkuste se zamyslet na tím, kdy jste naposledy
nějakou akci navštívili. Občas mívám pocit, že to neděláme pro vstišské občany, ale pro přespoláky. Výjimkou jsou dětské akce, ale i tam mnoho vstišských nevidím. Můžete to změnit hned tento měsíc, a to tím, že se
půjdete podívat na výstavu do kaple, přijdete se pobavit na pouťovou zábavu nebo navštívíte představení
ochotnického spolku Buřina. To bude poslední akce „stávajícího zastupitelstva“.
Za kulturní komisi bych chtěla poděkovat všem, kteří nám po čtyři roky pomáhali. Ať to byl Bubules, Dětský
den, Masopust či jiné akce. Těchto lidí si moc vážím a také jim to říkám. Jsou to lidé, kteří nežijí jen pro
sebe, ale i pro ostatní. Nemohu zde všechny jmenovat, ale můžete je vidět na fotkách, které zvěřejňujeme ve
zpravodaji. Pokud na tyto akce chodíte, víte, o koho jde. Přála bych si, aby jim elán vydržel, pokračovali a
byli nápomocni novému zastupitelstvu, kterému přeji hodně sil a nových nápadů.
Z. Krausová

BUBULES 2022
Jako již tradičně se poslední sobotu v srpnu uskutečnil BUBULES. Čekání na strašidelnou cestu lesem zpříjemnili dětem parašutisté. „Paragáni“, kterých bylo 13, se snesli z nebe, aby přistáli na trávníku fotbalového
hřiště. Za slunného počasí to byl úžasný zážitek. Zdárné přistání každého z nich doprovázely hlasité ovace.
Menší děti si zaskotačily na skákacím hradu. Ostatní si mohli řádně „zablbnout“ na písničky DJ ŠELMY.
Všichni už čekali, až se setmí, aby se vydali do strašidelného lesa, kde je čekala spousta strašidel. Letošní
Bubules navštívilo 201 dětí. Každé z nich doprovázeli rodiče, prarodiče. Takže si lehce představíte, jak tam
bylo živo. Děti byly nadšené. Tak snad zase za rok 

Čápi ve Vstiši – příběh pokračuje
V květnovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali, jak je to s našimi čápy a provizorním umístěním
jejich hnízda. Letošní čapí sezóna nejen dramaticky začala, ale také pokračovala, což mohli mnozí z vás
osobně pozorovat nebo jste se to alespoň doslechli. Dovolím si proto další příspěvek na stejné téma. Uvedu
v něm také na pravou míru jeden omyl.

Páreček čápů, kteří zahnízdili na střeše stodoly MUDr. Fegové, vyvedl dvě mláďata. Jedno bylo od začátku nanicovaté, nakonec pošlo a čápi ho vyhodili z hnízda do kompostu u stodoly. Druhé se mělo celkem
k světu. Krátce po vylíhnutí mláďat však začal na hnízdo útočit neznámý čáp, který ve finále svedl urputnou
bitvu s domácím párem. Napoprvé byl odražen, ale nevzdal to, a zanedlouho se mu podařilo vyhnat dosavadního samce, uzmout mu samici a zamordovat mládě. Nutné je zde říci, že takové drama není v životě
čápů nic neobvyklého, boje o hnízdo jsou poměrně časté a likvidace cizích mláďat po výměně samců je
v přírodě běžnou praxí. Trochu zajímavé na celé věci bylo, že samice (a matka zabitého mláděte) zůstala na
hnízdě. To, podle slov Karla Makoně, zase tak běžné není.
Všechno začalo být jasnější, když se povedlo díky skvělým fotkám Martiny Vávrové a Dušana Košana
s jistotou odečíst kroužky obou jedinců z „nového“ páru (samec, který byl vypuzen, kroužkovaný nebyl).
Ukázalo se totiž, že útočník, a teď už nový domácí, není vůbec žádný přivandrovalec. Je to ten čáp, který ve
Vstiši na hasičárně hnízdil v minulých letech a nenašel zde při únorovém příletu své hnízdo (jeho kroužek
má kód DER AV423). Samice s ním zůstala proto, že je to jeho bývalá družka z hasičárny (kroužek CZP
AY844), která mu v podstatě byla nevěrná s nekroužkovaným samcem. Ten zřejmě využil zmatků kolem
přemístění hnízda a nepřítomnosti „pana domácího“ a obsadil si zdejší teritorium.
Omyl uvedený v předchozím článku byl způsoben chybným odečtením kroužku samice. Pozorovatel četl AY644, což odpovídá jedinci z Příchovic, ale s největší pravděpodobností se jednalo o naší samici s číslem
AY844. Na konci článku uvádím zkrácený výpis z databáze Kroužkovací stanice.
V současnosti se čápi na hnízdě pořád zdržují, loví v okolí a chystají se pomalu na odlet. Nový sloup
s hnízdní podložkou je připraven na postavení, tak se snad od příští sezóny dočkají hnízda, které jim na
dlouhou dobu vydrží.
My lidé rádi mícháme osudy jiných a zvířata, která tu s námi žijí, nejsou výjimkou. Mohlo by se říct „to
je život“, ale já myslím, že nám to moc ke cti nejde.
Data ke kroužkům:
DER AV423: kroužkováno mládě v prachovém peří, 2. 6. 2015, Rauenzell (Mittelfranken, Německo),
kroužkovatel Thomas Ziegler. Ve Vstiši zaznamenán 17. 6. 2018, 5. 4. 2020, 23. 5. 2021, 27. 2. 2022, 6. 7.
2022. Při zpětném odchytu určen jako samec.
CZP YA844: kroužkováno mládě v prachovém peří, 28. 6. 2010, Dobev (Stará Dobev, Jihočeský kraj, ČR),
kroužkovatel Stanislav Chvapil. Ve Vstiši zaznamenán 17. a 19. 4. 2015,17. 6. 2018, 5. 4. 2020, 2. 5. 2022,
6. 7. 2022. Pohlaví určeno jako samice.
Ondřej Peksa

Popisky k obrázkům:
1) Pár čápů složený z nekroužkovaného samce (vlevo) a samice s kroužkem YA844. Foto M. Vávrová, D.
Košan.
2) Zde už naše samice (vpravo) se svým staronovým druhem a vítězem boje o hnízdo (AV423) a mrtvým
mládětem. Foto M. Vávrová, D. Košan.

Fotbalové zpravodajství
Začíná nám sezóna 2022/2023. TJ Družstevník Vstiš vstupuje do tohoto soutěžního ročníku s 5 družstvy:
mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci, muži. Organizačně je to velmi náročné, protože
mistrovské zápasy se hrají prakticky každý den (viz rozpis). Když se nehraje, trénujeme. Na hřišti jsme prakticky stále. 9. července proběhl již tradiční Memoriál Ády Krause za účasti 12 družstev. Počasí přálo a úroveň turnaje byla velice vysoká. Zápasy končily ve večerních hodinách. Následovala taneční zábava, na které
zahrál Agnes rock. V termínu od 17. do 21.8. jsme opět pro naše děti připravili fotbalový kemp. Zúčastnilo
se 23 dětí, 3 trenéři a 3 kuchařky. Děti trénovaly, hrály přátelská utkání. Spalo se ve stanech, vařilo a jedlo se
v naší klubovně. Počasí nás letos hodně potrápilo. Nejdříve bylo velké horko, následně přišla bouřka a déšť.
Horko nám pomohl zvládnout nafukovací bazén, který si děti náramně užily. Před bouřkou, která vyplavila
stany, se děti musely přestěhovat do kabin. Pro děti to byl zase nový zážitek. Sportovali jsme, upevnili partu
a o to tady jde!
Údržba a provoz sportovního areálu nás stojí nemalé peníze a úsilí. V dnešní složité době doufáme, že to vše
finančně zvládneme. Hlavně energie a vysoká cena benzínu nám dělají problémy. Zalévat a sekat hřiště musíme, ohřívat vodu na sprchování také. V současné době máme v plánu realizaci nové střechy na tribuně,
která je v havarijním stavu a hlavně ze zdravotně závadného materiálu. Požádali jsme o dotaci KÚ Plzeňského kraje. Obdrželi jsme však jen třetinu rozpočtu opravy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci Vstiš
za finanční výpomoc.
Přikládáme rozpis zápasů všech kategorií pro případ, že byste chtěli podpořit naši snahu. Není nic smutnějšího, než když hrajeme před prázdnými tribunami. Děkujeme za Vaši podporu. Stále platí naše výzva Kdo
chce hrát, trénovat nebo jakkoliv pomoci, ať přijde mezi nás. Podpořit nás můžete i účastí na pouťové zábavě
3. 9. v KD.
Jan Kraus

ROZPIS ZÁPASŮ – 2022/2023 - PODZIM
III. TŘÍDA – MUŽI
TJ VSTIŠ
TJ BANÍK MANTOV
TJ VSTIŠ
TJ SOKOL MERKLÍN
TJ VSTIŠ
TJ SOKOL DNEŠICE
TJ VSTIŠ
TJ VSTIŠ
TJ SOBĚKURY

TJ DOBŘANY B
TJ VSTIŠ
TJ DOLNÍ LUKAVICE
TJ VSTIŠ
TJ LUČINA PTENÍN
TJ VSTIŠ
TJ PŘEŠTICE
SK HRADEC 1946
TJ VSTIŠ

MLADŠÍ ŽÁCI

03.09.2022
11.09.2022
17.09.2022
25.09.2022
01.10.2022
09.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
30.10.2022

14:00
17:00
13:30
16:30
13:00
13:00
12:30
12:30
11:00

STARŠÍ ŽÁCI

TJ ŠTĚNOVICE

TJ VSTIŠ

30.08.2022 16:30

TJ SOKOL BLOVICE

TJ VSTIŠ

27.08.2022 14:00

TJ VSTIŠ

TJ CHOTĚŠOV

07.09.2022 16:30

TJ BLOVICE

TJ VSTIŠ

14.09.2022 17:00

TJ KLÁŠTER
TJ VSTIŠ

TJ VSTIŠ
FK ŽÁKAVA

03.09.2022 14:00
11.09.2022 10:00

TJ VSTIŠ

TJ DOBŘANY

21.09.2022 16:30

TJ MERKLÍN

TJ VSTIŠ

28.09.2022 17:00

TJ SPARTA RADKOVICE
TJ VSTIŠ

TJ VSTIŠ
TJ CHOT/STOD

18.09.2022 10:00
25.09.2022 10:00

FK ŽÁKAVA

TJ VSTIŠ

05.10.2022 17:00

TJ VSTIŠ

TJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ

12.10.2022 16:30

TJ VSTIŠ
TJ VSTIŠ

TJ BLOVICE
TJ KLÁŠTER

02.10.2022 10:00
09.10.2022 10:00

TJ CHLUMČANY

TJ VSTIŠ

19.10.2022 17:00

FK ŽÁKAVA

TJ VSTIŠ

16.10.2022 12:30

TJ VSTIŠ

TJ RADKOVICE

26.10.2022 16:30

TJ VSTIŠ
TJ CHOTĚŠOV/STOD

TJ RADKOVICE
TJ VSTIŠ

23.10.2022 10:00
27.10.2022 15:30

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
TURNAJ

KLÁŠTER

31.08.2022 16:30

TURNAJ

VSTIŠ

09.09.2022 16:30

TURNAJ

ŠTĚNOVICE

16.09.2022 16:30

TURNAJ

PŘEŠTICE

23.09.2022 16:30

TURNAJ

MERKLÍN

30.09.2022 16:30

TURNAJ

VSTIŠ

07.10.2022 16:30

TURNAJ

CHOTĚŠOV

TURNAJ

PŘEŠTICE

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
TURNAJ VSTIŠ

02.09.2022 16:30

TURNAJ BLOVICE
TURNAJ KASEJOVICE

06.09.2022 16:30
16.09.2022 16:30

TURNAJ SPÁLENÉ POŘÍČÍ
TURNAJ CHLUMČANY

19.09.2022 16:30
30.09.2022 16:30

14.10.2022 16:30

TURNAJ VSTIŠ
TURNAJ ŠTĚNOVICE

14.10.2022 16:30
19.10.2022 16:30

21.10.2022 16:30

TURNAJ ŽÁKAVA

28.10.2022 16:30

Poutě byly, jsou a budou
Poutě dříve bývaly nedílnou součástí společenského, náboženského i duchovního života. Vydat se na pouť
znamenalo vydat se na cestu, oprostit se od hmotného světa, soustředit se na své nitro. V náboženském smyslu je pouť cestou do svatého místa, cestou pokání, modliteb a díků. Dnes však poutě vnímáme jako čistě
zábavné události, duchovní rozměr jakoby se vytratil.
V počátcích křesťanství se lidé vydávali na dlouhé a náročné poutě až do Svaté země, do míst Ježíšova života. Později se pro poutníky stávala cílem místa, kde byly uložené ostatky významných světců. Postupem času
a zásluhou církve, která cíleně zakládala další poutní místa, byla Evropa na začátku 18. století poutními cestami doslova protkaná. Hromadná a okázalá procesí v období baroka byla nejen oblíbená, ale také žádoucí
jako projev zbožnosti obyvatel. Stopy nejen těchto „velkorysých“ událostí vídáme v krajině i dnes. Návrší
s poutními kostely, cesty lemované alejemi s kapličkami, boží muka či křížky vnímáme často jako přirozenou součást okolí.
Ať se jednalo o procesí ke vzdálenějšímu místu nebo o pouť místní, k místnímu kostelu, byla to pro obyvatele slavnostní událost. Poutím předcházel úklid domácností nebo chystání slavnostního občerstvení či hostiny.
Dopoledne patřilo samotné pouti, slavnostně ustrojenému procesí a slavnostní bohoslužbě, odpoledne už byl
čas na radovánky, bujaré veselí, hody, jarmarky a tancovačky. Bohužel období osvícenství poutím nepřálo,
Josef II. někde poutě dokonce zakázal ve snaze omezit moc církve a také využít lidmi čas „rozumněji“. Jakéhosi vzkříšení se poutě dočkaly na počátku 19. století, byly však již plné světských kolotočových radovánek
a „laciné“ lidové zábavy a duchovno se postupně vytrácelo.
Poutě se konaly a konají během celého roku, tradiční jsou poutě mariánské (vliv mariánského kultu, kultu
Panny Marie), josefské, svatojakubské, anenské, svatovavřinecké, václavské, a také první pouť celého roku,
matějská.
Velkou inspirací tohoto pouťového povídání mi byla kniha Milady Motlové Český rok od jara do zimy (Fortuna Libri, 2010)
Zuzana Peksová

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA DĚTSKOU LIDOVOU MUZIKU V PODÁNÍ FOLKLÓRNÍHO
SOUBORU VOZEMBACH.
KDY: 4.9. 2022 VE 14.00 HOD.
KDE: VE VSTIŠI
MÍSTO: V HÁJEČKU U KAPLE SV. ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH

PODĚKOVÁNÍ
Alespoň touto cestou bych rád poděkoval panu Jiřímu Duchkovi za jeho dlouholetou a obětavou činnost v zastupitelstvu obce, kde byl členem již od roku 2002.
Po celou tuto dobu se snažil pomáhat při všech akcích a vyjít vstříc všem občanům. Jako velitel JSDH Vstiš dělá vše proto, aby tato jednotka měla dobré zázemí a techniku, za což si od některých spoluobčanů vyslechl i nepěknou kritiku. K tomu je třeba dodat, že Jirka a hasiči byli vždy
nápomocni při obecních akcích a pomáhají stále se vším, co je potřeba v obci udělat.
Nyní se rozhodl již nekandidovat, což mě osobně mrzí, protože spolupráce s ním vždy fungovala a byla ku prospěchu obce. Myslím si, že se mnou bude souhlasit většina současných i minulých
zastupitelů, kteří kdy s Jirkou spolupracovali.
Každopádně, Jirko, DÍKY.

Ladislav Hrubý

Rozhovor s paní Danou Votavovou a panem Zdeňkem Zajícem.
Paní Dana Votavová a pan Zdeněk Zajíc žijí ve Vstiši již 15 let. Zdeněk
se již 12 let se podílí vůlí usilovnou na rozvoji obce Vstiš. Když se řekne
„Zdeněk Zajíc“, vybaví se mi taneční, 1. Obecní bál, divadelní představení, Běh kolem vstišských rybníků, dětské hřiště, opravené krajinotvorné prvky, několik výstav v místní kapličce a mnoho dalších neuskutečněných námětů.
Zdeňku, kam chodíš na ty nápady? Co je tím motorem?
Nápady přicházejí samy. Rozhodující je však tým lidí v zastupitelstvu, kde se
prvotní nápad probere a zhmotní.
První volební období (2010-2014) to bylo čisté nadšení dělat věci prospěšné
pro lidi bez ohledu na to, zda se k nám při realizaci někdo přidá. Tím myslím
zejména přípravu dotace a vlastní realizaci pomocných prací na dětském
hřišti.
Další čtyřletka (2014-2018) byla zejména o získání dotace na obecní splaškovou kanalizaci a následná realizace. Ve spolupráci s panem Lohrem jsem připravil projekty I. Etapy vodovodu a kanalizace v chatách.
A poslední čtyřletka v pozici opozice (společně s Jirkou Duchkem) už byla z mé strany bohužel víceméně
řadového zastupitele. Můžete položit na stůl projekt na stezku kolem rybníka, projekt multifunkčního hřiště
vedle dětského, ale dva hlasy proti sedmi toho moc nezmůžou. To je však zcela normální fungování
v každém zastupitelstvu.
Máš nějaký „šuplíček“, kam odkládáš nevyřčené (zatím nezrealizované) nápady? Neodpustím si…, že bys
nám tu ještě nějaké zanechal.
Po podzimních volbách se v zastupitelstvu sejde nový tým lidí. Bude záležet na nich, na čem se společně
domluví, do čeho se pustí. A jedna nevyžádaná rada pro budoucí starostku/budoucího starostu: „Základem
všeho, nechť je vaše jasná komunikace se zastupiteli.“ Tu jsem bohužel v posledním zastupitelstvu silně
postrádal.

Nesmím zapomenout, že máš za sebou také 3 volební období, což je 12 let svého života vložených na oltář
obce. Jak se zpětně díváš na ta léta?
Vše, co jsem dělal ve prospěch obce a jejich obyvatele, jsem dělal rád.
Můj prapra předek ze Stichu, domkař Zajíc, (na kterého mě upozornil pan Rejlek) by byl pyšný.
Rád jsem se podílel na chodu obce a určitě budu vzpomínat na mně blízké mušketýry pány Rejlka, Príhodu a
Faltýna. Málo jsme chodili do hospody.
Uvědomuji si, že velkou oporou při realizaci všech těch projektů, byla osoba tobě nejbližší a tou je Dana.
Když byste měli společně shrnout svůj život ve Vstiši, je něco na co budete opravdu rádi vzpomínat? Je
něco, na co jste opravdu pyšní a na co byste nejraději zapomněli?
Život, ať jsme kdekoliv, přináší nepřebernou škálu emocí. A s lidmi, které jsme ve Vstiši potkali je to podobné. S některými jsme si byli bližší a pro některé jsme byli vzdálení.

Kam teď budou směřovat vaše společné kroky a čemu se budete věnovat nyní?
Na podzim se stěhujeme do Horšovského Týna. Trochu opravíme domeček a chystáme se zapojit do dění v
„Tejně“. Jsou tam výborní ochotníci, chci pomáhat v atletickém klubu a s Danou zkusíme rozjet cvičení pro
malé děti. A to hlavní. Budeme blízko vnoučatům.
Dano a Zdeňku,
za sebe, celou naši rodinu a všechny, co s vámi sdíleli vaše nadšení a nápady, vám chci poděkovat a
popřát vše dobré v novém začátku a pevné zdraví.
Rozhovor připravila: Štěpánka Opltová
Sbohem a šáteček
Vítěslav Nezval
Sbohem a kdybychom se víckrát nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host
Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám
Sbohem a kdybychom si neřekli už více
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu mámivá jak vůně pozlátka
A jestli viděl jsem co neviděli jiní
tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný chlév
Ukázalas mi jih kde máš své hnízdo v skříni
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv
Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
tím hůř mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
Sbohem a šáteček Vyplň se osude!
Tak to byla opravdu poslední básnička do zpravodaje.
Věřím, že se mezi vámi našlo pár nadšenců pro poezii.
A je to i sbohem zdejším lidem, obci a krajině.
Zdeněk Zajíc

Volby do zastupitelstva obce
Z volně dostupných informací z webu https://www.volby.cz/ přinášíme jednotlivé kandidátky našich spoluobčanů, kteří kandidují do letošních voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 23.9.2022 – 24.9.2022

Kandidátní listina NA VESNICI
Kandidát

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Povolání

Bydliště

poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Opltová Štěpánka

48

NK

BEZPP

učitelka 1.st. ZŠ Dobřany

Vstiš

2

Vesecký Tomáš

41

NK

BEZPP

státní zaměstnanec

Vstiš

3

Kleisner David

35

NK

BEZPP

OSVČ

Vstiš

4

Samcová Michaela

39

NK

BEZPP

administrativní pracovnice

Vstiš

5

Pechová Helena

50

NK

BEZPP

IT specialista

Vstiš

6

Baštařová Marie

64

NK

BEZPP

důchodce

Vstiš

7

Peksa Ondřej

42

NK

BEZPP

biolog, kurátor muzea

Vstiš

8

Oplt Antonín

25

NK

BEZPP

programátor, student

Vstiš

9

Bartoňová Zuzana

55

NK

BEZPP

dispečerka

Vstiš

Kandidátní listina OBČANÉ ZA VSTIŠ
Kandidát
poř. číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Hrubý Ladislav

53

NK

BEZPP

starosta

Vstiš

2

Štíbr Luděk

39

NK

BEZPP

vedoucí výroby

Vstiš

3

Krajčovič Petr

46

NK

BEZPP

podnikatel

Vstiš

4

Krčál Ladislav

66

NK

BEZPP

důchodce

Vstiš

5

Rakus Tomáš

36

NK

BEZPP

IT

Vstiš

6

Polánková Monika

45

NK

BEZPP

administrativní pracovnice

Vstiš

7

Rejchová Vlasta

26

NK

BEZPP

bankovní poradce

Vstiš

8

Pilařová Zuzana

41

NK

BEZPP

policistka

Vstiš

Blahopřání
Jubilanti v září, říjnu 2022

Jiří Bešta
Miloslava Beštová
Radka Fodorová
Hildegarda Kleisnerová
Ladislav Košan
Libuše Kydlíčková
Petra Mašková

Ján Rusnák
Ladislav Šafránek
Pavel Šedina
Dagmar Šlaufová
Josef Špaček
Vlasta Uldrychová

Pište Zpravodaj spolu s námi

Uzávěrka dalšího čísla proběhne ( dle nového zastupitelstva ). 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

