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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny při pročítání únorového Zpravodaje obce. Zima je letos, narozdíl od jiných let, nebývale tuhá a bohatá
na sníh. Také obecní pokladnu stála nemalé
výdaje a pracovníky technické čety hodně
úsilí. Jsem rád, že její nástrahy zatím zvládli.
Klíčovou událostí měsíce února v naší obci
bude otevření Lékárny - výdejny. Poprvé tak
naše obec bude mít vlastní lékárnu, což znamená významné zkvalitnění poskytovaných
služeb v oblasti zdravotnictví, ale i občanské
vybavenosti. Věřím, že tento počin ocení
nejen naši starší spoluobčané, ale i maminky s malými dětmi, stejně tak i ostatní pacienti a obyvatelé. Lékárna se nachází v nově
uzpůsobených prostorách v suterénu Domu

... dočtete se na str. 10 -11

s pečovatelskou službou v Dýšině (přímo
pod ordinací MUDr. Blažkové). Provozovat ji bude Mgr. Wolfová, která provozuje i
lékárnu v Plzni na Doubravce v Centrumu.
Výdejní doba bude třikrát v týdnu (pondělí, středa, pátek) a bude časově navazovat
na ordinační hodiny MUDr. Blažkové. K
dispozici kromě léků na lékařský předpis
bude i další lékárenský a zdravotnický sortiment, který se podle zájmu zákazníků bude
průběžně rozšiřovat a upravovat. S návrhy a
náměty na jeho rozšíření a doplnění můžete
přicházet i vy.
Podrobnější informace Vám už v tomto
čísle přináší provozovatelka lékárny.
Vážení, věřím, že s nabízenými službami a
možnostmi budete spokojeni. Možná i tento
skutek přispěje ke zdárnému zvládnutí závěru letošní zimy.
Upřímně Vás zdraví
Mgr. Jaroslav Štilip, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 1. 2. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení uložené ZO dne
16. 12. 2009 s tím, že všechna usnesení byla
splněna.
2. Zprávu přednesenou zástupcem obvodního
oddělení PČR Chrást.
3. Informace o dražbě dne 1. 2. 2010 v rámci
III. vlny privatizace bytového fondu.
4. Zápis ze schůze Výboru pro životní prostředí a územní plánování ZO Dýšina ze dne
20.1.2010.
5. Dopis zaslaný p. Antonínu Körnerovi, bytem U Jezu 66, 330 02 Dýšina-Nová Huť ve
věci prošetření současného stavu oplocení
mezi pozemkem p. č. 938 a p. č. 1067.
6. Informace JUDr. Puchty o záměru obnovit
starou cestu z Dýšiny do Chrástu.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o
místním poplatku z ubytovací kapacity.
3. Plán hlavních úkolů obce Dýšina na rok
2010 (viz příloha).
4. Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu
obce Dýšina takto:
a) přeložka vedení 110 kV v trase uvažovaného vzdušného vedení do nové trasy, která
probíhá souběžně se stávající trasou vedení.
Nová trasa začíná v jihozápadní části areálu rozvodny Chrást, probíhá jihozápadním
směrem, kříží silnice III/23326 a III/18015 a
stáčí se k východu a při západní části obce
Dýšina se otáčí k jihu ve směru na obec Kyšice;
b) vyřazení p. č. 1195, 1196 - parcelní číslo chaty E 30 a p. č. 1197: vyřazení uvedených pozemků z území rekreace a zařazení do ploch
území bydlení - rodinné domy;
c) p.č. 25 a 31 vyřazení pozemků z plochy biokoridoru a zařazení do plochy zeleň vyhrazená (zahrady v intravilánu obce);
d)s ohledem na vlastnická práva k pozemků p. č. 493/1,493/2, 488/1, 495, 498, 503/3
obec žádá o vyjmutí pozemků z území zeleň
ochranná a zařadit tyto pozemky do území
smíšeného;
e) obec Dýšina navrhuje stávající parkoviště
na nám. Míru v Dýšině, část pozemku p.
č. 503/4 zahrnuté do území zeleň ochranná
upravit na území ostatní plocha (parkoviště);
f) s ohledem na výhledové využití pozemku
p. č. 1516/29 KN vlastníkem pro výstavbu
výrobního areálu se doporučuje vyhovět
žádosti o vyjmutí tohoto pozemku z území
smíšeného a zařadit pozemek do území výrobního- lehká výroba – s tím, že současný
majitel nemovitosti č. p. 9 začne o jejím dalším využití prvotně vyjednávat s obcí Dýšina;
g) H3 (p.č.1341/35 k.ú. Dýšina 4.269 m²) - území smíšené - občanská vybavenost (rodinné
rekreační sruby s příslušenstvím) na svažitém pozemku nad vodní plochou navazující
na lokalitu se stejným funkčním využitím:
• H4b (p.č.1341/36 v k.ú. Dýšina 9.681 m²)
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– území smíšené - občanská vybavenost
na ploše akátového porostu navazující
na stávající golfový areál při obslužné
komunikaci;
• H4a (p.č.1341/37 v k.ú.Dýšina 1.134 m²)
– plochy pro sport a rekreaci – pozemek
přičlenit k okolním plochám golfového
hřiště.
III. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S rozpočtovým výhledem obce Dýšina
na roky 2011-2013.
2. S konáním burzy neupotřebitelného majetku obce Dýšina na základě posledních
inventur.
3. S navýšením kapacity školní družiny
ZŠ gen. Pattona Dýšina, p. o. z 50 na 52
žáků podle návrhu ředitelky školy.
4. S podpisem smlouvy mezi firmou AP
Trust a obcí Dýšina v předloženém znění.
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje:
1. Neschvaluje změnu a odložení bodu
Změna územního plánu č. 2.
2. Zařadit následující žádosti do Změny č.
2 Územního plánu obce Dýšina:
a) žádost První plzeňské galvanovny s. r. o.
o změnu území pro lehkou výrobu na
území pro výrobu průmyslovou;
b) žádosti firem Rexam, Interobal, I.P.P.E.,
s.r.o., ZIPP Praha, Forensic One a. s.,
neboť se v této změně nejedná o jakékoliv rozšiřování obytné zóny směrem
k podnikatelským subjektům v obci;
c) žádost ing. Jany Kasíkové, aby p. č. 416/6
a 7, 646/1 a 4, 647/1d1 a d2 byly do ÚPO
zahrnuty jako zastavitelná plocha určená pro bydlení;
d) žádost firmy Flaga pro formální pochybení a nejasnou specifikaci požadavku;
e) všechny žádosti došlé po termínu uzavření přijímání žádostí (t.j. do konce
února r. 2009).
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi - projednat a zadat realizaci schválených návrhů do Změny č. 2
Územního plánu obce Dýšina.
2. Starostovi - podepsat smlouvu s firmou
AP Trust v předloženém znění.
3. Finančnímu výboru provést kontrolu
hospodaření v příspěvkových organizacích zřizovaných obcí.
4. Výboru pro životní prostředí a územní
plánování vypracovat „Koncepci ochrany ŽP v obci v návaznosti na podnikatelské subjekty zejména potencionálně
rizikové provozy“ – termín do 15. března 2010. Koncepce posoudí také vyhlášku o poplatku ze psů.
VI. Zastupitelstvo obce odročuje:
1. Rozhodnutí o výstavbě fotovoltaické
elektrárny na pozemcích p. č. 141/1, 141/
2, 142/1, 142/2, 142/3, 155, 156 a 1449/6
o celkové výměře 58 222 m².

Dýšina dne 1. 2. 2010
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

Plán hlavních úkolů
Plán hlavních úkolů na rok 2010:
1) Dokončit povinnou administrativu
v akci „Protipovodňové valy“ Nová
Huť (vypořádání pozemkových náležitostí formou smluv o smlouvách
budoucích).
2) Zajistit ve spolupráci s SÚS investiční
akci „Průtah Dýšinou“ v ul. Přátelství.
3) Realizovat akci „Intenzifikace ČOV“.
4) Zajistit důstojné oslavy 65. výročí
osvobození.
5)Otevřít LÉKÁRNU - výdejnu v prostoru DPS.
6) Zajistit konání parlamentních a komunálních voleb.
7) Oživit dětská hřiště.
8) Udržet kvalitní informovanost občanů.
9) Zlepšit příjmovou stránku obecního
rozpočtu (efektivní prodej pozemků
LRD Loužek, dražba obecních bytů,
odprodej neupotřebitelného majetku
formou burzy).
10)Vytvářet podmínky pro rozvoj předškolní výchovy a rozvoj a modernizaci
základního školství.
Dýšina 29. ledna 2010
Schváleno Zastupitelstvem obce Dýšina na
veřejném jednání dne 1. 2. 2010.
Mgr. Jaroslav Štilip
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Výzva pro majitele motorových vozidel
Obracíme se na Vás, majitele motorových
vozidel, s výzvou k omezení parkování Vašich motorových vozidel na minimální možnou míru na veřejných komunikacích.
Parkování (dokonce i odstavení nepoužívaných) Vašich vozidel velmi ztěžuje práci
technické četě nejen při odklízení sněhu.
Zaparkovaná vozidla do značné míry omezují provoz a tím zvyšují nebezpečnost našich komunikací. Silnice ani místní komunikace nejsou z principu určené k parkování
a odstavování motorových vozidel a tímto
konáním majitelé těchto vozidel omezují
ostatní účastníky silničního provozu.
Jistě jste se jako řidiči s těmito komplikacemi v našich ulicích setkali, a tudíž jde i o
vzájemnou ohleduplnost mezi všemi řidiči
a majiteli motorových vozidel. Z těchto důvodů Vás žádáme o omezení tohoto druhu
parkování. V případě, že nedojde ke zlepšení

tohoto stavu, budeme muset hledat další řešení (např. ve spolupráci s policií či dopravním inspektorátem).
Za zlepšení způsobu parkování všem uvědomělým řidičům předem děkujeme.

Ceník inzerátů
Komerční ceník hlášení městským rozhlasem a inzerátů v měsíčním Zpravodaji obce Dýšina
Hlášení pro soukromé a podnikatelské
subjekty:
jednorázove - 80,- Kč
opakované - 150,- Kč
Komerční inzeráty ve Zpravodaji:
strana A4 celá - 500,- Kč
1/2 formátu A4 - 300,- Kč
1/3 formátu A4 - 200,- Kč
1/4 formátu A4 - 100,- Kč

Dýšinská knihovna
Nové knihy, které přibyly za poslední
měsíc v dýšinské knihovně:

Dýšinská lékárna

Nově narození v r. 2010

Slavnostnější otevření lékárny se nezávazně plánuje na středu 24. února 2010
od 13.00 hod.
Zcela konkrétní termín bude aktuálně
uveřejněn prostřednictvím místního
rozhlasu, letáků a na webových stránkách obce.
Provozovatelka: Mgr. Libuše Wolfová
Výdejní a provozní doba:
pondělí: od 8:00 do 12:30 hodin
středa: od 13:00 do 17:30 hodin
pátek: od 8:00 do 12:00 hodin
Jedná se zatím o zkušební, výdejní dobu.
Nabízený sortiment:
léky na lékařský předpis i léky volně
prodejné, hygienické prostředky a potřeby, zdravotnický materiál, vitamíny,
rozličný sortiment pro maminky s malými dětmi, kosmetické přípravky, další
dle Vašich přání a požadavků.
Další doplňující informace:
pokud právě Vámi požadovaný lék či
přípravek nebudeme mít momentálně
(zejména v počátku) na skladě, přivezeme Vám ho k vyzvednutí na následující
výdejní den aniž byste museli cestovat.
I tuto službu jsme schopni zajistit.

Vítáme v naší obci nově narozené občánky v roce 2010.
Adam Silovský
nar. 2. 2. 2010, Dýšina - Nová Huť
Adam Kučera
nar. 4. 2. 2010 Dýšina
Novým občánkům Dýšiny i jejich
rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.

Dětské:
Anton Rákay Pohádky o zvířátkách
Enid Blytonová Záhada zelené rukavice
Thomas Brezina Klub záhad

Naučná literatura:
David Růžicka Plzeňská tajemství
Ivo Pejčoch Útěky za železnou
oponu
Zdeněk Rejdák Páter František Ferda Experimenty, recepty,
životní osudy
Alena Doležalová - Kuchyně našich babiček

Beletrie:

Počet obyvatel
K datu 31. 12. Obecní úřad Dýšina
evidoval tyto počty přihlášených obyvatel:

Dýšina: 1 314
Nová Huť: 350
Obyvatelé se statutem cizince: 143

Celkový počet obyvatel: 1 807

Dan Brown Ztracený symbol
(thriller)
Inna Rottová Vidiny popletené tlumočnice (detektivka)
Lilian Jackson Braun
- Kočka, která měla 60
vousků (detektivka)
Jeffery Deaver Kříže u cesty (detektivní thriller)
Raymond Khoury - Znamení (thriller)
Linda Fairsteinová - Mrtvý dům (detektivka)
Nora Robertsová - Kouzla osudu (román)
Steve Berry - Třetí tajemství (thriller)
Vojtěch Smetana, knihovník
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Dny zdraví
Ve dnech 9. a 10. února se v naší škole
uskutečnily v rámci programu specifické
primární prevence Dny zdraví s podtitulem
žijme zdravě a jezme zdravě. Tento program
nabízí organizace Centrum lékařské prevence v Plzni - MUDr. Luhanová Lenka ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Cílem tohoto programu je výchova ke zdraví,
ozdravění životního stylu mládeže a cílená
intervence k jednotlivým faktorům životního stylu s předpokládaným pasivním dopadem i na rodinné příslušníky oslovených.
Žáci 1. i 2. stupně se postupně střídali na
jednotlivých stanovištích, kde se jim věnovaly odborné lektorky. V besedách i prak-

tických ukázkách se lektorky citlivě zaměřily vždy na typické problémy dané skupiny
žáků s ohledem na jejich věk. Žáci prošli
stanovišti zdravé výživy, seznámili se s nebezpečím poruch příjmu potravy, anorexií,
bulimií, obezitou, u edukačních panelů si
procvičili a nacvičili, jak předcházet úrazům
a zopakovali si základy první pomoci.
Dozvěděli se, jak chránit své tělo před
škodlivými látkami, uvědomili si zdravotní
rizika nežádoucích návyků, jako je kouření

Dne 9. a 10. 2. 2010 se konaly ,,Dny zdraví
v naší škole. 9. 2. byly pro první stupeň, kde
jsme pomáhali paní lektorce, která vedla
program ,,My bez úrazů s delfínem Vendelínem. Děti měly za úkol poznat, které věci
potřebují na kole, co by se jim mohlo stát
doma, jak se správně chovat na přechodu,
jak se mají chovat v autobuse a komu mají
dávat přednost a vybíraly pomůcky, které
patří do lékárničky.
Druhý den byl ,,Den zdraví pro druhý stupeň. První hodinu jsme měli program ,,My
bez úrazů, kde jsme psali na papír co např.
chybělo rodině v autě, co chybělo cyklistovi za výbavu, jak se chovat při sportu, kde
máme bezpečně přecházet, nosit reflexní
oblečení v noci a jak se zachovat při první
pomoci. Druhou hodinu jsme měli sexuální
výchovu, kde jsme byli poučeni mimo jiné o
pohlavních nemocech.
Dostali jsme malé sešítky, přívěšek na klíče s logem a letáček obsahující informace o
HIV/AIDS. Třetí hodinu jsme si povídali o
anorexii a bulimii.
Paní lektorka nám ukázala obrázky a
povídala příběhy o anorektičkách. Čtvrtou
hodinu se naše třída rozdělila na 2 skupiny,
první skupina (kluci) vypracovala projekt o
alkoholu a druhá skupina (holky) vypracovala projekt o kouření, poté jsme si navzájem
naše práce stručně přečetli.

Většinu lidí zaujala hlavně hodina, ve které se mluvilo o pohlavních nemocech hlavně
o AIDS a o pohlavním styku věcech s tím
spojených. Následující hodinu jsme se bavili
o Anorexii a podobných nemocech a měly
jsme km dispozici pěkné obrázky.
Poslední hodinu jsme si povídali o alkoholu a kouření, tedy o návykových látkách.
Byli jsme rozděleni na dvě skupiny a každá
skupina si vypracovávala svůj projekt.
Já a moje skupina jsme dělali projekt o
alkoholu a druhá skupina o kouření. Pak
si skupiny navzájem četli a ukazovali své
práce. Nakonec jsem zjistil, že vodní dýmka
je škodlivější než cigareta a že z grilovaného
masa může člověk dostat rakovinu.
Celé mě to moc bavilo a těším se na další
podobný zážitek.
Martin Matějček
žák 8. třídy

Aneta Bartovská, Karolína Peštová a Jana
Bártlová - žákyně ZŠ

Jak jsme poznávali svůj kraj jinak
a alkoholismus, pobesedovali o otázkách
sexuální výchovy, prevenci nemocí, duševní
a osobní hygieně. Lektorky všechna témata
doplnily fotografiemi, videozáznamy, zkušenostmi z praxe, žáci si odnesli edukační
materiály, odměny za dobře odvedenou práci, nové poznatky a zážitky. Paní učitelky
obohatily program o pohybové a výtvarné
činnosti, o zdravé recepty s praktickými
ukázkami. Dny zdraví se vydařily a žákům
se program líbil. Svědčí o tom i jejich názory,
které si můžete přečíst a společně s ukázkami projektových prací prohlédnout na nástěnce ve vestibulu naší školy.
Mgr.Helena Svobodová,
metodik primární prevence
Mgr.Kateřina Palečková
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Dne 11.2. 2010 jsme se my, prvňáci a druháci, vypravili do Polanovy síně, která se
nachází v knihovně města Plzně. Divadélko
Dino pro nás připravilo poutavé povídání o
plzeňské Madoně a zahrálo nám pověst O
pokladu pod Věžkou. Obě pověsti byly doprovázeny veselými historiskými písněmi s
doprovodem dobových hudebních nástrojů.
Mohli jsme si tak společně zazpívat a zatleskat. Nenásilnou formou jsme získali spoustu
nových informací a poznatků o kraji, ve kterém žijeme a o tom, jak se lidem žilo v době
dávno minulé.
Na závěr pořadu pro nás M. B. Karpíšek a
J. Kubištová připravili vědomostní soutěž k
tomu, co nám celou dobu vyprávěli. Soutěž
vyhrál Šimonek Šticha z první třídy a obdržel dárek - zlaté vejce, o kterém se v jedné z

pověstí hovořilo. Byli jsme doslova nadšeni z
herců i z povídání, a proto se těšíme na další
představení.
Mgr. Marie Poláková, Mgr. JitkaKepková
a jejich žáci

Divadélko Dino
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K čemu slouží recyklační příspěvky?
Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí
a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale
tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením.
Občané je mohou zcela zdarma odevzdat
v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci
mobilních svozů či přímo v prodejnách
„elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“
při nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených
možností se zpětně odebraný výrobek stává
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do
rukou specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané
elektrozařízení pocházející z domácností je
takové elektrozařízení, které svým stavem
odpovídá výrobku s ukončenou životností
bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing.
Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, která má zpětný odběr
některých domácích spotřebičů na starosti.
„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým
elektrozařízením není výrobek, který již
prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem
určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním
nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady
spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou
k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu
a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých výrobci definovali jejich kompletnost.
Kritériem je popis užití elektrické energie,
který poskytuje také základní návod pro
posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje
definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou
zásadní nekompletnost pouhým odpadem,
byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a
zpracování. Každé elektrozařízení je tedy
tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také
výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji
převzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odevzdání musí
občan zaplatit, minimálně prostřednictvím
poplatku obcí za odpady. Ani jeho odhození
na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za vlastní prostředky
takovou skládku uklidit. I tyto náklady se do
výše poplatku za odpad promítají.
Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je
spojením motoru, hnané části (převodovka,

buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do
této skupiny patří např. odstředivky prádla,
ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje,
zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a
vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky,
fritézy, varné konvice či elektrické pájky se
řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení.
Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat
systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou
konstrukci a zařízení umožňující získanou
tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře
své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně
jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze
stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky,
vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či
horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní
čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení
k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná
konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem
„jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své
funkci využívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky,
mikrovlnné trouby a indukční plotny. U
těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva – indukční zdroj a nosnou konstrukci. Uvedené komponenty představují
jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož
lze rozeznat zpětně odebrané zařízení od
běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba spotřebiče do míst
zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy
se všemi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před
předáním do sběrného dvora z ledničky
kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto
ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!
převzato z firemních materiálů
ELETROWIN

EKOLAMP
Vzhledem k tomu, že se v poslední
době rozšířilo v domácnostech i firmách používání úsporných kompaktních zářivek a výbojek, firma EKOLAMP zřídila v naší obci sběrné místo
na tyto použité zářivky a výbojky.
Sběrná nádoba, do které je možno
použité úsporné kompaktní zářivky a
výbojky ukládat, je umístěna v objektu e-plast na Náměstí Míru na chodbě
před vchodem do prodejny potravin a
smíšeného zboží. Do nádoby je možno
vhazovat jen vyobrazené zářivky (do 40
cm) a výbojky.
Děkujeme všem za pomoc při zpětném odběru tohoto zboží, které nepatří
mezi běžný odpad.
Jiří Mičan
technický pracovník OÚ

Umístění sběrné nádoby na použité úsporné kompaktní zářivky a výbojky.

Na místo zpětného odběru lze bezplatně odevzdat jen
kompletní vysloužilý elektrospotřebič. Zejména lednice
obsahují ve svých komponentech nebezpečné látky a jejich
neodbornou demontáží ohrožujete nejen životní prostředí,
ale i své zdraví.
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Obecní
ZPRAVODAJ

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Vtiskneme naší krajině přívětivější tvář?
Příroda našeho katastru není zcela zdráva, naopak, chátrá zraněna mnoha neuváženými, at už záměrnými či nezáměrnými
zásahy. Vinu na jejím dnešním až žalostném
stavu nenese však jen komunistický režim
nebo i starší období, ale, žel, i léta po listopadu 1989. Byl by dlouhý výčet zraňujících
zásahů, jež způsobily její dnešní uniformitu,
ztrátu biodiverzity (rozrůzněnosti), jejímž
zcela zákonitým a dobře viditelným projevem je na jedné straně úbytek značného
množství rostlinných a živočišných druhů
a na straně druhé přemnožení, tedy zvýšení
počtu jedinců několika málo druhů. Z naší
krajiny dramaticky ubylo mnoho např. zajíců, králíků, téměř vymizela veverka, již dříve koroptev, kde jsou doby, kdy na Kokotsku
tokali tetřevi a lesní paseky a kvetoucí louky
byly plné pestrého světa motýlů. Rapidně se
snížil i počet druhů drobného ptactva, došlo
k přemnožení strak, sojek, hrdliček zahradních, v zimě kormoránů, v lesích divokých
prasat. Příčin je více. Na mnohých lokalitách
došlo k nedostatečnému obhospodařování
luk a tím k degradaci jejich půdního fondu,
na druhé straně zde máme hektary stále sečených a nekvetoucích jednodruhových golfových trávníků, jakýchsi kulturních stepí
neposkytujících vhodné biotopy, a to nejen
pro entomofaunu. Nápadný úbytek motýlů
nahradila v r. 2009 z jihu v tisícovkách jedinců imigrující babočka bodláková. V lesním
hospodaření stále převládá téměř totální
preference výsadby fádních a biologicky nevhodných jednodruhových smrkových nebo
borových kultur neposkytujících ostatním,
kdysi zde žijícím organismům, ať už rostlinným nebo živočišným pro život žádoucí
prostředí. Vážným až ničivým zásahem do
krajiny byla i dřívější výsadba cizích, naší
přírodě nemálo škodících druhů dřevin, zvl.
akátu, borovice černé, smrku stříbrného, jedovaté škumpy aj. Ztráta přirozené vegetace
silně narušila rovnovážný stav krajiny, tzv.
homeostázi.
Prvním krokem k nápravě tohoto nežádoucího stavu naší přírody je projekt paní
ing. Kláry Jančurové. Než si o něm cosi
povíme, vraťme se do dob komunistického
režimu, jehož jednou z absurdních snah bylo
co nejrychleji dostat vodu z krajiny. Tyto
zásahy byly paradoxně nazývány meliorací, což znamená zlepšování. Ve skutečnosti
měly zcela opačný efekt. Dnes, kdy jsme
svědky až hrůzných důsledků těchto zásahů, se snažíme o zcela opačný proces, totiž
co nejdéle udržet vodu v krajině. A tento
cíl, i když jen na malém kousku země, má
i uvedený projekt. Nazvěme ho revitalizací
břehových porostů podél všech na katastru obce Dýšiny se nacházejících vodotečí.
Stávající potoky by měly získat přirozený
vegetační doprovod, a to olše, jasany, vrby ,
kleny. Pokud tekou v hlubokém údolí (jako
např. Obecní potok v Jamách, kde vegetační složka jeho svahů byla téměř zničena
výsadbou akátu, borovice černé a jiných
dřevin), pak jejich svahy budou osázeny
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původními domácími dřevinami, dubem,
habrem, lípou, aby opět druhové složení se
co nejvíce podobalo původnímu. Projekt
počítá i s obnovou původních vodotečí, dnes
ještě zatrubněných i s jejich doprovodnými
dřevinami. Krajina tak získá příznivější horizontální i vertikální členitost, stromové a
keřové porosty umožní hnízdění ptactva,
převážně pěvců, poskytne domov i ostatním
obratlovcům i četným druhům hmyzu.
V názvu článku jsem použil termín přívětivější, čemuž lze rozumět jako „oku
lahodící“¨, je tím však míněno ještě něco
neméně podstatného, totiž přání, aby naše
příroda byla (a nyní uvažume v širším kontextu) ekologicky vyvážená, v níž všechy její
složky (horninový substrát, půda, vegetace,
živočišstvo i člověk) žily pokud možno nenarušených vyvážených a vzájemně úzce
propojených ekologických vzazích, neboť
jsou ve své existenci na sobě zcela závislé.
Přejme si, aby projekt pí ing. K. Jančurové
byl co nejdříve realizován.
RNDr. Jaromír Sofron

Konec Velkého smrku

Torzo Velkého smrku v Kokotském lese

Na podzim r. 2009 byl - ve výši 1 m - poražen předešlého roku uhynulý Velký smrk
v Kokotském lese nad Novou Hutí, kdysi
zvaný též Král lesa.
Podle počtu letokruhů, s připočtením let,
jež potřeboval do vzrůstu onoho 1 m a při
úvaze, že s ohledem na celkový zdravotní
stav v posledních ca 20-30 letech již nepřirůstal, lze odhadnout jeho stáří na ca 170 (+
-20) let. Obvod jeho kmene ve výši 130 cm
(po odumření, ale ještě se zachovanou borkou) měřil 322 cm.
V Kokotském lese byl smrk původně velice vzácnou dřevinou; rozborem uhlíků
z archeologických nalezišť nebyl dokonce
vůbec dokázán (Slavíková 1976). Historické
prameny i rozbor uhlíků shodně dokládají, že zdejšími lesními porosty byly v drtivé
většině floristicky chudší kyselé doubravy
s borovicí lesní, v přibližném poměru dub:
borovice - 3:1. Přimíšena však byla i jedle
bělokorá. Historické prameny o skladbě porostů Kokotského lesa z let 1576, 1591, 1649,
1654, 1683 smrk neudávají, poprvé je tato
dřevina uvedena až r. 1721, kdy už je mož-

no počítat s ojedinělou výsadbou nebo spíš
vysetím, kdy se začínalo s lesní kultivací,
jež s ohledem na tehdejší žalostný stav lesů
v Čechách, byla nezbytná. Tento stav také
vedl k pozdějšími prvnímu tereziánskému
zákonu o lesích (1754). Jedním z potomků
těchto smrků může být - později zřejmě hraniční - i náš Velký smrk, zda vysazený nebo
subspontánně vzrostlý na maximálně pro
něho příznivém stanovišti, je obtížné dnes
rozhodnout. Tyto příznivé podmínky pro
vzrůst mu poskytovalo nesporně výroniště vody s dostatečným přísunem živin, jak
dokládá neobvyklá šíře letokruhů v prvním
období jeho života dosahující až přes 10 mm.
Prameniště s následnou vodotečí je nutno
předpokládat vzhledem k dobře patrnému
počínajímu lesnímu údolí pod smrkem. Postupem let se zřejmě pramen ztratil, nebo byl
uměle stažen do nižšího, v boční pramenné
míse vyvěrajícícho pramene zv. Čůráček
a bohatý přísun živin smrku se podstatně
ztenčil. To dokazují náhle zúžené letokruhy;
poslední vizuelně ještě vysledovatelné mají
šíři už jen sotva 1 mm. Ve vysokém věku už
staré smrky obvykle do šíře nepřirůstají a na
našem jedinci se navíc podepsal blesk, který
(snad r. 1938) do smrku udeřil. Jeho vrchol
začal usychat a proto byl na počátku 2. světové války odříznut. Strom následně nasadil
několik náhradních tzv. bajonetových vrcholů, ty však postupem doby odumíraly a
svou vahou se z už tlejícího kmene odlamovaly, až na sklonku jeho života zůstal jediný.
Ještě v době svého plného života byl Velký
smrk inspirací staviteli a předsedovi Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí Josefu Paškovi, který u příležitosti 10. výročí trvání Československé republiky složil na jeho
oslavu báseň, jež byla původně provedena
na kovové smaltované tabulce s červeným
podkladem a bílým písmem a připevněna na
kmen smrku.
Její text zní:
Z matky země když jsi vzklíčil
poroben byl země této lid,
hrdě jsi však témě svoje týčil
svobody když třpytný vzešel svit.
Dlouho žij a patř, ty králi lesa,
jak svobodný náš národ český plesá.
Verše J. Paška zhudebnil krátce po jejich
složení slepý plzeňský hudební skladatel
Stanislav Suda a při příležitosti zavěšení
tabulky 24. června 1928 je spolu s jinými
skladbami na místě přednesl plzeňský pěvecký sbor Hlahol s projevem senátora Eduarda Šimka z Plzně.
Již rok před tím byla díky Okrašlovacímu
spolku a představenstvu obce zajištěna jeho
ochrana u Památkového úřadu v Praze.
Na počátku nacistické okupace musela být
tabulka, s ohledem na „závadný“ text, sejmuta a její další osud už není znám. Znovu
byl text v historickém písmu umístěn na
samostatné tabulce po listopadu 1989 vedle smrku. Věřme, že z výsadby několika ca
2-3letých smrků, zasazených na podzim r.
2009 v bezprostřední blízkosti 1 m vysokého „pařezu“ Velkého smrku, vzroste jednou
jeho důstojný nástupce.
RNDr. Jaromír Sofron

únor 2010

Výuka hry na smyčcové nástroje v ZUŠ Chrást
Smyčcové nástroje nebývají na základních uměleckých školách tak frekventované, jako tomu bylo v minulých
letech. Zdá se však, že se situace mírně
lepší. V ZUŠ Chrást máme k dnešnímu
dni celkem 17 žáků na housle, z nichž
12 jich vyučuje paní učitelka Iveta Kutová a zbylých 5 pak „trápím“ já. Krom
toho už mám ve své třídě i prvního
žáka na další smyčcový nástroj, kterým
je kontrabas.
Smyčcové nástroje nejsou pro rodiče
žáků právě nejlevnější, proto se mnohdy rozmýšlejí, zda nástroj dítěti pořídit,
dokud není jasné, jestli mu hra půjde.
Naše škola s tím však počítá a nabízíme
možnost housličky malým začátečníkům půjčit. Rádi totiž podpoříme zájem právě o tento nástroj, který je sice
k zvládnutí obtížnější, avšak přináší
ze všech běžných nástrojů patrně v té
nejplnější míře „živé“ tvoření tónu, a
v návaznosti na to pak tedy i nejintenzivnější hudební vyžití.

krásné tóny, které netahají za uši, chvíli to
trvá. Je zapotřebí větší trpělivosti a píle a
více času, než třeba u flétny či klavíru. Ale
výsledek je pak pro muzikanta zajímavější.
Věřím, že žáci, kteří u nás hru na housle navštěvují, se rozhodují sami za sebe, tento nástroj si sami vybírají a vědí tedy, co je čeká.
(Bude to znít možná neuvěřitelně, ale jsou to
leckdy spíš rodiče, kteří své děti od hry na

Je tedy dobré nechat žáka spolupracovat
i při výběru skladby, kterou bude hrát. Obvykle si velmi rád zahraje to, co je populární
a co už tedy odněkud zná.
V tomto směru nám též velmi pomáhá,
když si žáci můžou spolu zahrát v různých
souborech. U nás ve škole jsou to především
Lidová muzika z Chrástu a Malá muzika
z Chrástu. Žáci pak sami zjistí, jaké má je-

Mgr. Květoslav Borovička
ředitel ZUŠ Chrást

Housle a kontrabas v Malé muzice z Chrástu

housle předem zrazují.) A když pak slyším,
jaké žáci dělají pokroky, a vidím, jakou mají
radost, že se jim skladba povedla zahrát,
sama se raduji, že se nevzdali ve chvíli, kdy
to právě nešlo, a že nakonec došli k vlastnímu úspěchu.
Každý žák má svůj osobitý přístup k hudbě. Platí to v případě všech nástrojů, tedy i u
houslí. Je třeba v každém malém houslistovi

Hru na housle si v naší ZUŠ volí přibližně 7% žáků z celkového počtu. Zdá se, že
to není moc, ale vzhledem k tomu, že jsou
housle považovány za „těžký“ nástroj, jsme
za toto procento rádi.
Dokonce se zdá, že popularita houslí opět
poněkud vzrůstá. Myslím, že se o to patřičným způsobem zasloužily mladé houslové
hvězdy, jako je Vannesa Mae, Pavel Šporcl,
André Rieu a další houslisté, kteří svým přístupem ke hře na housle omladili všeobecný
zastaralý pohled na samotný nástroj – že je
to nuda a hrát klasickou hudbu též není zábava. Právě jim se podařilo představit housle
jako moderní přitažlivý nástroj a vzbudit u
mladého publika uznání v tom smyslu, že
kdo umí na tak „těžký“ nástroj zahrát, ten
prostě „válí“.Housle jsou skutečně „těžký“
nástroj. Než se z nich začnou ozývat první

jich nástroj uplatnění. Tato zkušenost jim
pomáhá rozvíjet se po muzikální stránce,
nabývají větší sebedůvěry a začínají lépe
vnímat, co se děje kolem nich – vzájemně si
více naslouchají.
V rámci předvánočních koncertů školy se
nám podařilo uskutečnit první vystoupení
nového houslového souboru, kde si houslisté
společně mohli zahrát dvě vánoční koledy,
upravené do trojhlasu.
Myslím, že to byl pro ně i pro jejich rodiče
v publiku hezký a příjemný zážitek, a věřím,
že to byl také zdařilý start k dalším podobným vystoupením. Držím palce, ať jim jejich
elán k houslím vydrží.
Iveta Kutová, učitelka hry na housle

Paní učitelka Kutová s Kateřinou Keplovou

stále lásku k nástroji podporovat a „přiživovat“. Vnímat individuálně schopnosti
každého a podle nich klást nároky. Umět
žákům naslouchat a využít jejich přirozené
zvídavosti ke zpestření výuky.

Základní umělecká škola Chrást, Vilová 289, 330 03 Chrást,
www.zus-chrast.cz

tel. 377 845 244
mail: zus.chrast@tiscali.cz
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Pojďte lidi tancovat...
…pojďte lidi hráti, zvaly děti z Mateřské
školy všechny kolemjdoucí při masopustním
průvodu v úterý 16. 2. Ozdobeni vlastnoručně vyrobenými maskami, v rukách rytmické
Orffovy nástroje a s dobrou náladou zpívaly
děti masopustní písničky při procházce Dýšinou. Cestou se průvod zastavil na „medvědí“ tanec u obchůdku pí. Egrmaierové,
maškary též zazpívaly na dvorku u Jedličků.
Veselý masopust přišly děti popřát také p.
starostovi na OÚ.
Veselé období mezi Vánocemi a Velikonocemi zakončily děti malým odpoledním
koncertem pro rodiče v MŠ.
Do interpretace známých popěvků se
s chutí zapojila většina rodičů (pod dirigentskou „taktovkou“ Majdy Štuksové). Příjemné odpoledne i celý den zakončily děti koblihovými hody.
Jana Bártlová

Mateřská škola Dýšina zve

Keramika pro všechny

Děti a učitelky Mateřské školy zvou rodiče, prarodiče a hlavně
nové (budoucí) kamarády s jejich rodiči na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v ÚTERÝ 9. 3. 2010 od 8:00 do 16:00 hod.
Přijďte si s námi pohrát, zazpívat, zacvičit, něco pěkného si vyrobit
nebo si jen prohlédnout naši školku.
Rodiče budoucích „školkáčků“ obdrží Přihlášku dítěte do MŠ
(evidenční list).
Těší se na vás kolektiv dětí a zaměstnankyň MŠ Dýšina

Ředitelka MŠ zve rodiče dětí, ucházejících se o přijetí do MŠ

k „Zápisu do MŠ“

ve čtvrtek 18. 3. 2010 od 12 hodin

Rodiče nebo zákonní zástupci si přinesou vyplněný a od pediatra
potvrzený evidenční list, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Jakékoliv dotazy vám zodpovíme při vaší návštěvě
na Dnu otevřených dveří MŠ, v úterý 9. 3. 2010.
Jana Anderlová,
ředitelka MŠ Dýšina
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Zveme všechny zájemce
dne 10. 3. 2010
na

Tvořivou práci
s keramikou
V dopoledních hodinách se budou odborníci věnovat žákům
základní školy.
Od 16.00 do 19.00 hod. si může
práci s keramickou hlínou vyzkoušet veřejnost v prostorách
keramické dílny na ZŠ generála
Pattona Dýšina.
Srdečně zveme všechny zájemce
na příjemné a zábavné
relaxování.

únor 2010

Křížová cesta
V dýšinském kostele visí po stěnách čtrnáct starých obrazů. Představují křížovou
cestu, čtrnáct výjevů inspirovaných posledními stránkami evangelií a starokřesťanskou
tradicí. Jejich autor se na nich snažil zachytit to, co se údajně odehrálo, když byl Ježíš
z Nazareta odsouzen v Jeruzalémě římským
prokurátorem k smrti a vláčel kříž, který mu
vložili na ramena, na popravčí horu Golgotu
za hradbami města, kde byl podle římského
zvyku popraven ukřižováním.
V postní době, která začíná čtyřicet dní
před Velikonocemi, bývá zvykem si těchto
obrazů všímat více než jindy. Lidé se podle
starobylé tradice u těchto čtrnácti zastavení
modlí a přemýšlí o nich. Křížová cesta nemá
být jen romantickou dávkou citů schopnou
roztesknit toho, komu se před oči postaví
mladý muž přibitý hřeby k trámu. Nemá být
ani pouze vzpomínáním na to, co se tenkrát
před dvěma tisíci lety v Jeruzalémě o velikonočních svátcích stalo. Tím vlastním prostorem křížové cesty má být život toho, kdo nad
ní medituje.
Zobrazení událostí, které prožil Ježíš v závěru svého života, si má člověk vztahovat na
sebe. Když mám před sebou na obraze výjev
odsouzení Ježíše, mohu si uvědomit, v čem
jsem já sám lidmi nebo náhodami života
odsouzen k tomu, co nemohu změnit. Když
malíř zachytil, jak Ježíš padá pod křížem,
mohu rozjímat o svých vlastních pádech
a selháních. Když mám před sebou scénu
toho, jak Ježíše vojáci svlékají ze šatů a vysmívají se mu, lze do ní vložit chvíle, v nichž
jsem se cítil být odmítaný.
Křížová cesta končí Ježíšovou smrtí, sejmutím mrtvého těla z kříže a v posledním
čtrnáctém obraze uložením do hrobu. Pokud by někdo očekával happy-end nebo
pohádkově zázračný zvrat, byl by zklamán.
Stará tradice křížové cesty ukončuje v postní
době Ježíšův příběh tady a jeho dopovězení
– zmrtvýchvstání – si nechává až do Velikonoc. Jako by se rozjímání nad křížovou cestou nabízelo každému – ať je křesťan, nebo
není. Jako by se před něj položilo těchto čtrnáct výjevů symbolizujících jeho život, který
se dříve nebo později také uzavře čtrnáctým
zastavením. Jako by se nechávalo na každém
člověku, aby se rozhodl, jestli má tato křížová cesta svůj patnáctý obraz, který zatím
není namalovaný, nebo opravdu s konečnou
platností končí scénou uzavření hrobky. Ani
pro jednu variantu neexistují nezvratné důkazy, jistých je pouze oněch čtrnáct výjevů.
Když jsem sloužil jako kněz v Ostrově
nad Ohří, odhalovali tam v místě bývalé
klášterní kaple památník obětem totalitních
režimů. Do něj byl umístěn velmi cenný exponát: maličké reliéfy výjevů křížové cesty,
které v nedalekém jáchymovském lágru tajně v padesátých letech odlil sochař Jaroslav
Šlezinger, jenž zde byl z politických důvodů donucen těžit uran a na následky toho
ve vězení zahynul. Ke svým miniaturním
výtvarným dílům napsal krátká rozjímání.
V nich jako by se zpětně interpretoval jeho

život – zdánlivě nesmyslně skončený v jáchymovském pekle. Jaroslav Šlezinger ve
dvanáctém zastavení své křížové cesty, kde
znázornil Ježíše umírajícího na kříži, o něm
i o sobě píše: Dokonáno jest! Dílo zloby, nenávisti a hlavně strachu! Skončeno divadlo a
mocipáni zase na chviličku se cítí v bezpečí.
Jsi mrtev pro svět, odstraněn z cesty! Jen Ježíš zmučený k smrti tě sílí a naději vlévá, že i
tobě kyne znovuvzkříšení!
Pavel Petrašovský, farář

11. ples farnosti
V útulném prostředí chrásteckého Lidového domu se na plese dýšinské farnosti
sešlo v sobotu 13. února večer asi 180 lidí.
Po slavnostním zahájení, které uvedl Petr
Blažek, jenž výborně provázel slovem celý
večer, dělala skvělá kapela Jana Vrby, co
mohla, a na zábavě a tanečním reji to bylo
znát. V průběhu plesu jsme mohli shlédnout
dvě scénky – v první z nich Nikola Hahnová
a Josefka Glaserová představily vystoupení
světoznámé provazochodkyně, ve druhé
plzeňští studenti předvedli, jak by vypadala
zpověď budoucnosti pomocí elektronického
hlasu automatu. Na pořadu také bylo několik soutěží.
Zábava neustávala celý večer a protáhla se
až do brzkých ranních hodin, jak může dosvědčit většina účastníků. Velké díky patří
kapele a všem, kdo se podíleli na organizaci
této podařené akce, především panu Karlu
Maškovi, na kterém již tradičně ležela největší část břemena organizace, které se zhostil na výbornou.

O taneční hudbu se postarala kapela Jana Vrby

Akce farnosti
V uplynulé době jsme uzavřeli hned tři
dobročinné sbírky pořádané farností.
První z nich, Tříkrálová sbírka, proběhla
na začátku ledna. Chci moc poděkovat všem,
kdo se na koledování podíleli a věnovali svůj
čas k této dobré věci. Velké díky patří jak koledníkům, tak i dospělým, kteří byli ochotni
je jako vedoucí skupinek doprovázet. Sbírka
v našem obvodu probíhala v Dýšině, Nové
Huti, Kyšicích, Červeném Hrádku, Druztové, Chrástu a Bušovicích. Celkem jsme
vybrali 65.541,- Kč, z toho v Dýšině a Nové
Huti 24.882,- Kč. Peníze z Tříkrálové sbírky jsou určeny pro charitativní účely. 35%
z nich bude použito na projekty sdružení
Charita ČR, zbylých 65% výtěžku sbírky
hodláme ve spolupráci s obcemi použít na
podporu pečovatelské služby v Dýšině a
okolí, která je ve velké finanční nouzi, a na
podporu těch sociálně slabých spoluobčanů,
kteří se ocitli v nezaviněné sociální tísni
(např. na nákup potravin, uhlí, zdravotních
pomůcek, zaplacení dětských akcí atd.)
Druhá sbírka, kterou farnost organizovala,
byla zaměřena na pomoc lidem postiženým
ničivým zemětřesením na Haiti. Pořádala ji
Charita ČR a dýšinská farnost odeslala na
její konto finanční dary ve výši 16.672,- Kč.
Třetí sbírkou byl symbolický prodej figurek keramického betlému, který v listopadu
vyrobili na faře pod vedením manželů Brůčkových mnozí obyvatelé Dýšiny. Betlém
byl celou vánoční dobu vystaven v kostele
a po koncertu 23. 1. nabídnut za příspěvek
na charitativní projekt Adopce na dálku.
V něm bude za částku 4.900,- Kč ročně zajištěno konkrétnímu dítěti v Indii školné,
pomůcky do školy, ošacení, zdravotní pojištění, ale i jídlo a někdy i ubytování ve škole.
„Adoptivní rodiče“ (což budou v brzké době
ti, kdo do sbírky přispěli) udržují se „svým“
dítětem pravidelný kontakt prostřednictvím
dopisování. Dostanou jeho fotografii a mohou sledovat i jeho školní prospěch. Děti
navrhované k „adopci“ vybírá skupina tamějších sociálních pracovníků a učitelů.
Velké poděkování patří všem, kdo do některé z těchto sbírek přispěli. Většina z nás asi
nemá peníze na rozdávání, ale o to cennější
je Vaše vědomí toho, že kolem nás jsou lidé,
kteří jsou na tom ještě hůře.
15. března se v Dýšině slaví posvícení –
slavnost výročí posvěcení místního kostela.
Zveme Vás toto pondělí na slavnostní mši
sv. v 17:30 v kostele a poté v 18:30 na faru na
přátelské posezení. Na programu bude předčítání z historických farních kronik doprovázené tóny vážné hudby v podání Renaty
Klimešové a dýšinské farní scholy.
V sobotu 27. března jste v 18:00 zváni do
kostela na koncert rockových pašijí. Mladý
plzeňský hudebník Martin Pachner vystoupí
se svou kapelou s příběhem umučení Krista,
k němuž složil výborný text i hudbu.
Pavel Petrašovský, farář
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Jaké byly zabijačkové hody...
Vážení spoluobčané, dovolte mi malé
ohlednutí za poslední obecní akcí pro veřejnost, kterou byly zabijačkové hody konané
v sobotu 30. ledna 2010. Návštěvnost této
akce nás mile překvapila, dalo by se říct, že
i zaskočila. Velké návštěvnosti pravděpodobně pomohlo výborné počasí, které bylo
mnohem lepší než ve dnech předchozích i
následujících.
Nikdo z nás, kteří jsme se podíleli na přípravě akce, nepředpokládal tak velkou účast
Vás občanů. Z těchto důvodů se vyskytly některé komplikace – delší fronty na zabijačkové dobroty a po celou dobu se nepodařilo
zajistit kompletní sortiment zabijačkových
výrobků, i když jsme na poslední chvíli ještě
objednané množství zdvojnásobili.
Všechny tyto aspekty jsou pro nás velikým ponaučením pro pořádání dalších
obdobných akcí. I podle Vašich ohlasů jsme
přesvědčeni, že je možné ze zabijačkových
hodů udělat tradici. Jejich četností se budeme ještě zabývat, protože se objevují názory,
že by měly být minimálně dvakrát ročně.

této akce, přípravy a konání zabijačkových
hodů, rád bych poděkoval všem, kteří se na
této akci podíleli.
Velký dík patří kuchařům a dalšímu personálu školní jídelny, kteří připravili výborné zabijačkové dobroty. Dále bych rád podě-

koval paní ředitelce ZŠ a vedoucí školní jídelny, které pokrmovou část hodů zastřešily,
občanskému sdružení Dopijem a jdem o.s.,
které mělo na starost nápoje, dechové hudbě Amátovka, která se postarala o hudební
doprovod a v neposlední řadě technické četě
v čele s panem Mičanem, kteří připravili zázemí celé akce. Poděkování patří též panu
Ženíškovi, který bezplatně odklidil sníh
z plochy a vytvořil hromadu sněhu, kde se
nejmenší návštěvníci zabijačkových hodů
mohli a díky příznivému počasí stále mohou

K této problematice připravíme anketu na
obecních webových stánkách, ke které přihlédneme při dalším rozhodování.
Celou akci i přes zmiňované komplikace
hodnotíme velmi pozitivně, což potvrzují i
Vaše ohlasy a též anketa na webových stránkách (více než 70% pozitivních hlasů). Na

vyřádit. Těšíme se na setkání při dalších obdobných akcích a věříme, že budou alespoň
stejně úspěšné jako ta letošní.
Ing. Jaroslav Egrmajer

základě Vašich pozitivních reakcí zvážíme
rozšíření programu zabijačkových hodů,
abychom se přiblížili klasické venkovské zabijačce. Předem jsme nedokázali odhadnout
Váš zájem o tuto akci, proto jsme se rozhodli
pouze pro omezený sortiment přímo vyráběných zabijačkových produktů (ovar, guláš,
polévka). Protože jsem byl u zrodu myšlenky
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Včelaři Dýšina

Mateøská kola Dýina - Obec Dýina - Mateøské centrum
poøádají pro nejmladí generaci

Včelařský spolek byl založen v roce
1905. Za 105 let se mnohé změnilo, jak
ve spolkovém životě, tak hlavně v chovu
a ošetřování včelstev. V našem spolku
jsou organizováni i včelaři z Kyšic. Věkový průměr členů je kolem 60 let.
V roce 1985 měl spolek celkem 400
včelstev. Dnes máme kolem 100 včelstev.
V důsledku zanesení roztočů varroa,
který ničí včelstva tím, že vysává hemolymfu (krev) larvám (podobně jako klíště) v buňkách a zeslabuje je, může celá
včelstva zahubit. Musíme proto včelstva
proti tomuto roztoči chránit a pracně je
léčit.
Další a to i ve světovém měřítku je
pohroma záhadného mizení včel z úlu.
Tuto zkušenost má již mnoho včelařů po
celém světě. Tento neprobádaný jev má
odborné jméno CCD (syndrom rozpadu
včelstva).
Masové „sebevraždy“ včelstva byly
zachyceny již v roce 2006, kdy se poprvé
objevily v USA. V Kanadě byl zaznamenán úbytek téměř 40% včelstev. Opuštěné úly se však objevují v Indii, Brazílii,
Austrálii a v zemích Evropské unie.
Oběťmi jsou miliony včelstev po celém
světě. Dosud není prozkoumán důvod,
který tento jev způsobuje. Určitou nepotvrzenou hypotézou je i užívání signálů
mobilních telefonů, které zapříčiní dezorientaci včel, které poté nejsou schopny
vracet se zpět do svých úlů.
V roce 2008 bylo CCD postiženo téměř 80% včelstev v naší organizaci. Stav
včelstev jsme pracně doplnili a doufáme,
že se brzy tato záhadná mizení podaří
vyřešit.
My včelaři věnujeme značnou pozornost těmto nepříjemným informacím, ale zároveň se snažíme o nešíření
paniky. Veškeré poznatky využíváme
především ke zkvalitnění péče o naše
včelstva.
Tolik malé nahlédnutí do činnosti
našeho spolku a práce s ošetřováním
našich včel.
Jiří Nový
včelař ZO ČSV Dýšina

Bude se konat v sobotu

27. února od 14.00 do 17.00 hodin

v Modrém salonku
Zajitìn program, obèerstvení, hudba a pøekvapení
Vstupné: dìti - zdarma, dospìlí - dobrovolné
Výtìek vstupného bude øádnì zúètován a pouit na nákup nových hraèek do M.

Vichni jste srdeènì zváni!

11

��������������������������������
���������������
�������������������
�����������

��������
�����������������

������
����������

�������������
�����

�������
����������

�������

����
����������

��������

�������������
���������������������
����������
�����������������������������������
Semaf A4.indd 1

8.10.2007 22:22:02

Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. podoba zpravodaje je umístěna na www.obecdysina.cz.
Vytištěno: NAVATISK Plzeň. Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce Obecního
zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. E-mail, na který můžete posílat své příspěvky: pavelkr@centrum.cz.

