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Aprílový pozdrav
Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
zdravím Vás srdečně u dubnového, aprílového Zpravodaje obce Dýšina. Mohu Vás
již úvodem ubezpečit, že se nejedná o žádné
aprílové zprávy a dovolte mi, abych Vás krátce seznámil s aktuálními záležitostmi:
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4 lípy
Ano, právě 4 poražené lípy v ul. Přátelství
zvedly některé občany ze židlí. Možná právem, ale musí se celá tato záležitost vidět
komplexně a provázaně. Vůbec nikomu z
obecního úřadu, ani ze zastupitelů obce nedělá potěchu kácení stromů.
Chronologicky shrnu celou problematiku.
O rekonstrukci ul. Přátelství obec usilovala
již dlouho. Troufám si říci: a zaslouženě. Je
to dopravní průtah obcí, abnormálně vytížený a dosti nebezpečný.
Výrazný posun v řešení záležitosti rekonstrukce této ulice nastal v r. 2006. Byla zpracována kompletní projektová dokumentace,
k níž se kladně vyjádřily veškeré ze zákona
pověřené orgány a instituce. Úřad vyřídil i
územní rozhodnutí. Již v této projektové dokumentaci je zaznamenáno, že tyto stromy
budou muset realizaci akce ustoupit.
Dostupnost finančních prostředků a další
průtahy způsobily, že v roce 2009 dochází
k dalšímu posunu kupředu. Je podepsána
smlouva se Správou a údržbou silnic Kralovice o společném postupu v této akci. To
proto, že Obec Dýšina na své náklady zajistí
položení vodovodního řadu a chodníky, SÚS
Kralovice na své náklady zajistí rekonstrukci a modernizaci vozovky.
Tento postup byl odsouhlasen Zastupitelstvem obce Dýšina.

V srpnu roku 2009 prováděla v naší obci
autorizovaná firma dendrologický rozbor. I
tyto stromy (kromě některých dalších, které
dosud stojí) byly vyhodnoceny tak, že jejich
stav je velmi nepříznivý!
Právní moci nabylo také stavební povolení
a byly dokončeny veškeré přípravné práce
s tím, že 1. 4. 2010 by měla investiční akce
být započata. Protože 31. března každého
kalendářního roku končí vegetační období,
včas před tímto termínem SÚS Kralovice
požádala zdejší úřad o povolení k pokácení
těchto lip. Zmíněná vozovka, včetně nejbližšího okolí, tedy i zmíněné lípy, stály na jejím
pozemku. Zdejší úřad této žádosti kladně
vyhověl. Vybraná firma následně provedla
pokácení. Zástupci SÚS si tento úkon následně převzali a ztvrdili podpisem.
To, že zazní kritika na tento krok, se očekávat dalo. Už proto znovu zdůrazňuji, že
tyto záležitosti je nutné vnímat v kontextu
celé investiční akce v ul. Přátelství. Před
týdnem šetřila, na základě anonymního
podnětu, Česká inspekce životního prostředí postup Obecního úřadu Dýšina a neshledala pochybení! Za sebe i vedení obce mohu
slíbit, že následná výsadba nové zeleně bude
provedena po ukončení akce a obnově a
údržbě zeleně v naší obci budeme věnovat
prvořadou pozornost.
ul. Přátelství (investiční akce „Průtah Dýšinou“)
Právě kvůli této plánované investici padly
za oběť 4 lípy. Aktuální stav realizace této
akce je následující: veškerá potřebná dokumentace je připravena, proběhlo výběrové
řízení a byl vybrán zhotovitel, v současné
době běží zákonné lhůty. Obec Dýšina je
připravena a má na tuto akci potřebné finanční prostředky. Ke zpoždění dochází ze
strany Krajského úřadu Plzeňského kraje (je
zřizovatelem SÚS Kralovice). Ze sdělovacích
prostředků víte, že někteří úředníci poskytovatele dotace z Regionálního operačního
programu jsou vyšetřováni pro podezření
z korupčního jednání. Proto Plzeňský kraj
zatím finanční částky na dotace nemůže
čerpat. Během příštího týdne má Rada kraje
přijmout k této věci adekvátní stanovisko,
aby plánované akce mohly být s mírným
zpožděním realizovány. Vedení Obce Dýšina pro zdar této akce udělá maximum.
V dalším čísle a na www stránkách Vás
budeme průběžně informovat.
starosta obce
Mgr. Jaroslav Štilip

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 31. 3. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení uložené ZO dne
3. 3. 2010 s tím, že všechna usnesení s výjimkou dále uvedených byla ke dni 31. 3.
2010 splněna. Nesplněna zůstávají ta usnesení, která se týkají akce „Průtah Dýšinou“
v ul. Přátelství z důvodů prodlení ze strany
Krajského úřadu Plzeňského kraje. Z tohoto
důvodu bude starosta obce neprodleně jednat s radním Plzeňského kraje pro dopravu
p. Bauerem.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Dýšina provedeného Krajským
úřadem Plzeňského kraje.
3. Zprávu starosty obce o zabezpečení oslav
65. výročí osvobození na den 1. 5. 2010.
4. Zprávu starosty obce o zajištění burzy neupotřebitelného majetku na den 16. 4. 2010.
5. Dopis občana p. Václava Nového (regulace
průtoku vody v Klabavce).
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Opravu těchto ulic: Kostelní, K Chlumu a
ul. Spojovací v Nové Huti za odhad ceny
levnější varianty podle materiálu „Plán
údržby, oprav a komunikací“ projednaný
dne 31. 3. 2010
3. Příspěvek obce na opravu kostela ve výši
100 000 Kč.
4. Místostarostu Ing. Jaroslava Egrmajera jako
zástupce obce na řádnou valnou hromadu
Vodárenské a kanalizační a. s. na 8. 6. 2010
5. Výjimku z počtu dětí v mateřské škole takto: 1. třída s 24 dětmi na 25 dětí, 2. třída s 24
dětmi na 28 dětí dle návrhu ředitelky MŠ.
6. Příspěvky místním spolkům, sdružením a
organizacím na rok 2010 dle kritérií takto:
a) soubor Gutta 7 000 Kč,
b) FK Všestav 15 000 Kč,
c) Okrašlovací spolek 8 000 Kč,
d) Divadelní spolek Lucifer 7 000 Kč,
e) TJ SPV 12 000 Kč,
f) SKI Klub (včetně nohejbalistů)
15000 Kč,
g) Sportovní stáj Smaha 6 000 Kč,
h) Svaz důchodců 9 000 Kč,
i) Český svaz zahrádkářů 9 000 Kč.
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce IV-12-0004837/VB001.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce IV-12-0004871/2803.
III. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S vyjádřením účetní obce týkající se objasnění výhrady auditora ve věci rozpočtu r.
2009.
2. S podáním žádosti o dotaci na nákup nového zásahového vozidla pro SDH Dýšina
s podmínkou maximální zainteresovanosti
členů SDH k získání finančních darů.
3. S postupem stanoveným radou obce Dýšina dne 5. 5. 2008 ve věci žádosti o směnu
nebo odkup pozemku p.č. 772/13 o výměře
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1062 m2 manželů Chmelíkových zastoupených Mgr. Havlíkem a nabídkou ceny
10 Kč/m2, směna za jiný pozemek není
akceptovatelná pro ZO.
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje:
1. Jakékoliv výjimky týkající se jednorázového navýšení pronájmu nebytových
prostor a pozemků o 30 %, které učinilo
svým usnesením ze dne 16. 12. 2009.
2. Předložený záměr Dr. Zemana na využití
házenkářského hřiště v Nové Huti.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce č.
IV-12-0004871/2803.
2. Starostovi uzavřít smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-

mene se společností ČEZ Distribuce č. IV12-0004837/VB001.
3. Starostovi vyvolat urychleně jednání s
radním PK pro dopravu ve věci časové realizace investiční akce „Průtah Dýšinou“.
4. Starostovi předložit na příštím jednání
harmonogram prací na realizaci schválených oprav komunikací v obci.
5. Místostarostovi do příštího jednání předložit zprávu týkající se stavu realizace
Změny č. 2 ÚPO.
VI. Zastupitelstvo revokuje:
1. Své usnesení ze dne 3. 3. 2010: „IV. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje: 2.
Návrh na podání žádosti o nákup nového
vozidla pro SDH Dýšina.“
Dýšina dne 31. března 2010
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

Pozvání na oficiální akce obce
Vážení spoluobčané,
přijměte moje srdečné pozvání na oficiální oslavy 65. výročí osvobození, které v naší
obci proběhnou v sobotu 1. května 2010 a na Májovou veselici, která se koná týž den od
19 hodin v Modrém salonku. Podrobné plakáty na obě zmíněné akce naleznete v tomto
čísle Zpravodaje.
starosta obce Mgr. Jaroslav Štilip
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9:30 - zahájení oslav v Modrém salonku
- výstava fotografií a dobových dokument�
- filmová projekce  1. �ást
11:30 - p�íjezd kolony historických vozidel
"Military Car Club Plze�" (ul. kolní)
12:00 - Kulturní vystoupení souboru GUTTA
12:15 - pietní akt u pomníku gen. Pattona na prostranství
p�ed základní kolou
12:45 - odjezd kolony historických vozidel
13:00 - kolní akademie
14:00 - výstava fotografií a filmová projekce
v Modrém salonku  2. �ást
19:00 - Májová veselice v Modrém salonku
(po�adatelé : Obec Dýina, TJ Sport pro vechny, SDH Dýina)
Doprovodné akce : Den otev�ených dve�í Základní koly gen. Pattona

duben 2010

Slavnostní vítání občánků

Dýšinská knihovna
Dětské:

Dne 10. dubna 2010 jsme na slavnostním
vítání občánků v Modrém salonku přivítali
do života v naší obci tyto děti:
Barboru Burdovou, Kláru Kokešovou,
Adama Kučeru, Adama Silovského, Víta
Šedivého, Karolínu Poslední.
Nově narozené občánky přivítaly i děti z
pěveckého souboru Kapičky z Mateřské školy Dýšina, které na housle a na klavír doprovodily paní Bártlová a paní Klimešová.

Pavla Etrychová, Petr Morkes - Komisař
Vrťapka - Sebrané spisy I
První obrázky pro nejmenší

Naučná literatura:
Eva-Maria Vogelerová - Poznáváme plemena psů
Jan Janda, Luděk Krčmář - Pět plzeňských
řek

Beletrie:

Několik poznámek k ozelenění obce Dýšina
Na sklonku března t. r. jsme odevzdali
Obecnímu úřadu v Dýšině elaborát, v němž
navrhujeme na mnoha místech výsadbu
stromové zeleně. Vedla nás k tomu nejen
skutečnost, že vhodná výsadba zeleně byla
v naší obci, žel, zatím značně opomíjena, ale
především rozsáhlé a dosud nebývalé kácení
vzrostlých stromů. Tato likvidace značně
ochudila intravilán nejen vlastní Dýšiny, ale
i Nové Hutě o významný prvek obou, byť
urbanisticky odlišných, sídelních celků.
V elaborátu předaném Obecnímu úřadu i
zastupitelstvu obce doporučujeme výsadbu
více druhů vhodných autochtonních dřevin celkem na 41 místech (viz též vývěsní
skřínky Okrašlovacího spolku). S vědomím,
že jde o víceletý proces, pro letošní rok 2010
navrhujeme uskutečnit výsadbu zatím na
následujících osmi lokalitách:
1. Nová Huť: výsadba 5 javorů klenů při
okraji louky od ohybu silnice od nového
mostu přes Klabavu k chatám u lesa směrem
ke koupališti.
2. Nová Huť: výsadba aleje listnáčů (kleny,
mléče, jasany) v celém průběhu protipovodňových valů při levém břehu řeky Klabavy,
včetně průřezu výmladků vzrostlých vícekmenných dřevin při ponechání hlavního
kmene.

3. Nová Huť: na Husově nám. výsadba
1 klenu v travnatém trojúhelníku mezi komunikacemi v náhradu za poraženou břízu
bělokorou.
4. Nová Huť: výsadba 1 ex. lípy srdčité ve
styku Jasmínové a Krátké ulice při záp.
okraji zahrady Ing. J. Šonského (čp. 80) spolu s likvidací keřového náletu.
5. Nová Huť: výsadba 3 ex. lípy srdčité v ul.
v ulici Přátelství jako náhrada za pokácené
lípy v r. 2010.
6. Dýšina: výsadba 2 ex. lípy srdčité v ulici 5.
května proti čp. 15 v travnatém trojúhelníkovém prostoru (současně odstranit nehodné a nefunkční keramické nádoby).
7. Dýšina: výsadba 1 ex. lípy srdčité u Domu
služeb v trávníku blíže asfaltové silnici jako
protějšek chráněné lípě (“Strom dětí”).
8. Dýšina: výsadba lip v celém průběhu
silnice od Obchodního domu na návsi až k
železničnímu viaduktu; vzhledem k likvidaci lip v ulici považujeme tuto výsadbu za
urgentní.
U lokalit 1., 3., 4. a 6. jde o náhradní výsadbu za pokácené stromy v obci – viz jednání OZ 26. 10. 2009.
Jaroslava Nesvadbová,
Jaromír Sofron

Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu spolu s Výborem pro životní prostředí a
územní plánování zastupitelstva obce Dýšina Vám umožní si v úředních dnech od 10.5.
do 2.6.2010 na Obecním úřadu návrhy na výsadbu zeleně prostudovat a napsat Vaše připomínky. Můžete tak osobně ovlivnit nejen údržbu a výsadbu zeleně v roce 2010, ale i
v dalších letech.

Christian Jacq - Mumie
před soudem (detektivka)
Dick Francis, Felix Francis
- Vyrovnaný účet (detektivka)
Erle Stanley Gardner - Případ roztěkané rusovlásky
(detektivka)
Carol Higgins Clarková Prokletá (detektivka)
Eva Kačírková - Na mrtvé
je spolehnutí (detektivka)
Pavel Jansa - Kámošky až
za hrob (detektivka)
Wilbur Smith - Kopí osudu (dobrodružná)
James Patterson - Oko za
oko (thriller)
Robert Lacey - Slavné
příběhy anglických dějin
(historická)
Leo Kessler - Oheň na západě (válečná)
Halima Bashir, Damien
Lewis - Slzy pouště - Lékařkou v pekle na Zemi
(pravdivý příběh)
Nora Robertsová - Ohnivý
soumrak (román)
Klára Janečková - Srdce v
písku (dobrodružná)
Marcela Mlynářová - Důchodkyně nestřílejte (humoristiská)
Ivanka Devátá - Lázeňská
kúra (humoristická)
Václav Fikar - Zápisník
šíleného rybáře (přírodopisná)
František Kadoch - Pytláci, pašeráci a jiné příběhy
ze Šumavy (povídky)
Vojtěch Smetana
knihovník
Otevřeno každý čtvrtek 15.30 - 20.00 hod.
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Co dělají hasiči, když nehasí...
… pomáhají obci a baví se.

Členové SDH Dýšina a SDH Kyšice uspořádali v sobotu 20. března 2010 společnou
Hasičskou zábavu v Kulturním domě v
Kyšicích. Na přípravě se podíleli oba sbory
a pro návštěvníky z Dýšiny byl zajištěn autobus pro cestu tam i zpět.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina
OÁZA pod vedením p. Řáhy, v průběhu ve-

čera se také losovala bohatá tombola a kyšičtí hasiči byli za svoji dosavadní činnost
„stužkováni“ pí starostkou obce Kyšice a
členy našeho sboru. Když se v pozdních
nočních hodinách všichni rozcházeli domů,

z jejich tváří bylo možné vyčíst spokojenost z
dobré zábavy. S týdenním odstupem, kdy se
sešly výbory obou sborů, bylo rozhodnuto,
že v podobných akcích budeme pokračovat i
nadále.
Dýšinští hasiči se umí nejen bavit, ale často musí také přiložit ruku k dílu a pomoci

tak obci. Stalo se tak v sobotu 4. dubna 2010,
kdy jsme provedli vyčištění a vystříkání
koupaliště v Nové Huti. Celkem se zúčastnilo 11 členů sboru včetně našich dorostenců.
Dovolte mi také, abych se ještě vrátil k
posledním dvěma zasedáním Zastupitelstva
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obce Dýšina. Jak jste si mohli přečíst v minulém čísle dýšinského Obecního zpravodaje, na zasedání Zastupitelstva obce Dýšina
dne 3. března 2010 nebylo schváleno podání
žádosti o dotaci z fondů MV ČR na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
(CAS) pro Jednotku požární ochrany obce
Dýšina.
Po dohodě se starostou obce p. Mgr. Štilipem a pracovníky Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje (HZS PK) bylo vyvoláno další jednání, kterého se zúčastnili
někteří zastupitelé obce a dále pracovníci
HZS PK: plk, ing Housar, ředitel odboru
IZS, a plk. ing. Musil, ředitel Územního odboru Plzeň. Jednání se uskutečnilo v pondělí
29. března 2010 na OÚ Dýšina a pracovníci
HZS PK přítomným zastupitelům podrobně
vysvětlili celou situaci v oblasti poskytování
dotací na nové CAS, možnosti získání starší
vyřazené techniky od jednotek HZS a zodpověděli i další dotazy, týkající se celé problematiky.
Na základě všech těchto skutečností a
informací zastupitelé obce na svém jednání
dne 31. března 2010 přehodnotili své pů-

vodní rozhodnutí a výše zmíněnou žádost o
dotaci schválili. Ta byla sepsána a oficiálně
předána pověřeným pracovníkům HZS dne
7. 4. 2010. Je samozřejmostí, že přidělení
dotace podléhá mnoha kritériím a schvalovacím procesům. A nová cisterna? Pokud
vše proběhne ve prospěch věci, měli bychom
se jí dočkat ve 2. polovině roku 2011. Do té
doby nás ale čeká mnoho jednání i s místními podniky a firmami o možnostech přispět
na novou CAS.
V závěru svého příspěvku bych chtěl poděkovat starostovi obce p. Mgr. Štilipovi a
místostarostovi obce p. Ing. Egrmajerovi za
to, že celou záležitost s dotací na novou CAS
neodložili jako uzavřenou, ale zasadili se o
její znovuprojednání. Dále chci poděkovat
všem ostatním zastupitelům obce Dýšina
za to, že přehodnotili své původní rozhodnutí a žádost o dotaci nakonec jednomyslně
schválili. Jsme si vědomi toho, že obec Dýšina bude muset také vynaložit nemalé finanční prostředky na novou techniku. Ta by
ale měla sloužit minimálně 20 - 25 let nejen
samotné obci, ale především jejím občanům
a mnoha dalším, kteří jí budou potřebovat.
Miroslav Tlustý
starosta SDH a velitel JPO Dýšina
text a foto: M. Tlustý

Sport v březnu
24. března odjely dívky ze 6. a 9. třídy
na Zručský aerobik. Tato soutěž s velkým
počtem účastnic je každoročním setkáním
dívek, které mají radost z pohybu při hud-

bě. Naše škola nasbírala v posledních letech
řadu úspěchů. Letos dívky přivezly ze Zruče
dvě čtvrtá místa – v kategorii mladších dívek Kristýna Kučerová a ze starších dívek
Johanka Bradáčová.
Turnaj ve stolním tenise
Ve středu 24.3.2010 se čtyři žáci 9. třídy
zúčastnili ping – pongového turnaje. Zde

poměřili své síly s plzeňskými školami. Mezi
velkou konkurencí obsadili ve vyřazovacím
souboji 10. místo.
Minikopaná
Na skvělém třetím místě skončili naši fotbalisté v oblastním finále turnaje v minikopané v Bolevecké ZŠ Plzeň v pátek 16. dub-

na. Byl to úspěch v konkurenci velkých plzeňských škol – z nízkého počtu žáků jsme
vybrali minitým šesti kluků a jedné dívky,
který vybojoval cenná vítězství, přestože
hráči neměli prakticky možnost střídání a
odpočinku. Gratulujeme!
Mgr. Lenka Malá
Mgr. Jitka Křížková

duben 2010

Vítání jara

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá
domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm
procent, v oblasti domácností však až 53 %.
Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor
může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o
62 % méně vody než průměrný model roku
1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 %
českých domácností vlastní alespoň jednu
lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností

pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset
let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 %
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok
nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti
let je 48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat,
kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky
úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a
který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení
energetické třídy, jež se značí písmeny od A

pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje
spotřebič do konkrétní energetické třídy a
přináší i další užitečné informace (spotřeba
vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím
inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde
je možné vysloužilé elektrozařízení odložit
s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel.
Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města
a obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel
ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především
ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Letošní dlouhá zima skončila těsně
před Světovým dnem vody, který si
připomínáme 22. března. Soutěžemi,
hrami a vědomostními testy připomněli žáci 8. třídy ostatním dětem význam

vody pro život na Zemi, druhy vody,
způsoby čištění a další zajímavosti o
vodě.
Do terénu jsme se vypravili ve středu
7. dubna – deváťáci s paní učitelkou

Malou na geologický průzkum okolí
řeky, osmáci s paní učitelkou Křížkovou
na prozkoumání stavu stromů a zeleně
v Nové Huti. Průvodce jim dělali pan
RNDr. Sofron a paní Mgr. Nesvadbová.
Na 22. duben plánujeme u příležitosti
Dne Země vycházky do přírody s cílem
zdokonalovat znalosti o našem nejbližším okolí a posílení vztahu dětí k naší
planetě.
Mgr. Jitka Křížková
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Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Jak vycházely po listopadu 1989 obecní časopisy v Dýšině?
Z podnětu Občanského fora v Dýšině
začal vycházel obecní časopis již od května
1990. Časopis obsahově připravovali Jaroslava Nesvadbová a Jaromír Sofron za technické spolupráce Oldřicha Smrčky. Autory
kreseb na obálce byli ing. Pavla Velleková
(Zpravodaj obce Dýšina) a keramik Václav
Černý, novohuťský rodák (Dýšinské listy). První tři čísla vyšla ještě za tehdejšího
předsedy MNV Dýšina Miroslava Tlustého,

čísla v nákladu 450–500 kusů, zdarma.
Prvních 5 čísel Zpravodaje jsme tiskli
svépomocně na laciném nažloutlém papíru
na starém cyklostylu tehdejšího národního
výboru, od č. 2 v r. 1991 byl časopis tištěn
oboustranně na kvalitnějším papíru za úplatu v Plzni. Zprvu jej ochotně prodávali majitelé místních prodejen potravin. V r. 1994
jsme jej roznášeli do poštovních schránek
všem občanům. Pokusili jsme se i o zavedení
předplatného – zájem však nebyl příliš velký: v Nové Huti se přihlásilo 12 a v Dýšině
40 občanů.
Celkem vyšlo 22 čísel, do kterých přispělo
ca 60 autorů. Ti se obsahově zaměřovali spíše na faktologii, týkající se dávné nebo nedávné historie obce; časopis tak získal vyšší
odbornou úroveň. Nedostatkem však byly

obce a jež ve většině případů zůstávaly občanům skryty. Časopis byl podle tehdejších
právních norem zasílán v tzv. povinných výtiscích do knihoven a archivů. V Dýšině by
měl být uložen na Obecním úřadě, v Místní
knihovně a v Základní škole Dýšina.
Během starostování Václavy Kuklíkové
vyšla v r. 2008 2 čísla časopisu Dýšinské
noviny s podtitulem Zpravodaj pro Dýšinu, Novou Huť a Horomyslice (zima 2008,
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Z obsahu :

Vážení spoluobčané,

� ������������������������

rok se s rokem sešel a je tu čas bilancování. Naše obec prošla rokem změn.
Jejich úspěšnost ale budete hodnotit vy v roce následujícím.A tak než definitivně roku 2009 odzvoní a vystřídá ho rok nový, zastavme se, zapřemýšlejme a hlavně v klidu a pohodě prožijme nadcházející Vánoce.
Až zazní zvon oznamující příchod čarokrásných Vánoc, ať se Vám u srdce
rozhostí štěstí, spokojenost a láska. Vinšuji Vám vánoční svátky plné požehnání, pohody a radosti.
Do nového roku 2010 pak zejména zdraví a spokojenost.
Ať je následující rok pro Vás rokem dobrým a úspěšným.
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Dýšina 15. 12. 2009

Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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všechna další za starosty Františka Martínka. Časopis vycházel postupně pod dvěmi
názvy:
Zpravodaj obce Dýšina v letech 1990–
1992. V roce 1990 vyšla 4 čísla v nákladu
300–500 kusů, cena 1 Kč, 1991 opět 4 čísla
v nákladu 200–400 kusů, cena 2 Kč, 1992
vyšlo 5 čísel v nákladu 200 kusů. Na Zpravodaj navázaly v letech 1993-1994 Dýšinské
listy. R. 1993 vyšla 4 čísla v nákladu 150–200
kusů, byla prodávána za 2 Kč, 1994 vyšla 4

aktuální články o dění v obci. K nim došlo až v posledních číslech; starosta obce F.
Martínek v nich seznamoval čtenáře s procedurálními problémy, které se týkaly řízení

�

�����������������

léto 2008). Časopis byl barevný, tisk PRIMA
PRESS.
Od září 2009 vychází v pořadí již čtvrtý
„polistopadový“ titul – barevný měsíčník “
Obecní zpravodaj. Vydává jej opět Obecní
úřad, odpovědným a výkonným redaktorem
je Pavel Kraus.
Je to časopis, který právě čtete a o jeho
kvalitách se můžete sami přesvědčit.
Jaroslava Nesvadbová

Březen - měsíc čtenáře aneb děti čtou dětem
Dne 16. 3. se žáci 1. a 2. třídy vypravili do
knihovny města Plzně. V knihovně se jim
věnovala paní knihovnice, která děti seznámila s různými druhy knih a podala jim
základní informace o správném zacházení s
knihou. Jak se líbilo dětem v knihovně a jaké
poznatky získali?
Michaela Štěrbová, 2. třída: ,, Líbilo se mi,
že jsme si mohli přečíst z vybrané knihy.“
Martin Pek, 2. třída: ,,Jak jsme hráli hru s
hádankovou knihou.“
Karla Šebestová, 1.třída: ,,Paní nám dávala
úkoly podle toho, kde jsme v knize ukázali.“
Pepa Ševčík 1. třída: ,,Všechny knihy jsou
seřazeny podle abecedy.“
Pavla Baunruková, 2. třída: ,,S knihou neházím a nečmárám do ní.“
Václav Rous, 1. třída: ,,Rozkládací dřevěná
kniha se jmenuje leporelo.“
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Julie Štemberová 1. třída: ,, Knihy se nezakládají propiskou.“
Děti čtou dětem
V rámci projektu „Březen – měsíc čtenáře“
žáci 2. třídy navštívili 1. třídu, aby si společně poslechli své čtenářské dovednosti.
Každý žák první třídy měl připravenou
ukázku z knihy dle vlastního výběru a druháci spolu s učitelkami hodnotili, jaký pokrok udělali v nácviku čtení. Druháci přečetli ukázku z knihy ,,O letadélku Káněti“
a porota utvořená z žáků 1. třídy hodnotila
jejich čtenářské dovednosti.
Všichni žáci text přečetli a ukázali, že jsou
dobří čtenáři. Hodnocení poroty bylo velmi
obtížné.
Na památku si žáci odnesli diplom a nejlepší čtenáři malou odměnu.
Dětem se soutěž líbila a už trénují na další

kolo soutěže. Všichni slíbili, že budou pilně
trénovat a zlepšovat své čtenářské dovednosti.
Mgr. Jitka Kepková

duben 2010

Koncert učitelů ZUŠ Chrást
Původně jsem měl v úmyslu psát další článek
o výuce v naší škole, ale protože 29. března
se uskutečnil v Lidovém domě v Chrástu
Koncert učitelů ZUŠ Chrást, který měl nad
očekávání báječný ohlas, neodpustím si na
chvilku se u něj zastavit. Ostatně interpre-

nerušeně dál. Pana Tolaše na klavír doprovodila paní učitelka Anna ČERNÁ, která je
jinak profesorkou Plzeňské konzervatoře,
kde je vedoucí klavírního oddělení. Vystoupila pak v programu ještě jednou ve čtyřručních jazzových skladbách se svojí žačkou a
„služebně nejmladší“ naší učitelkou Janou
FRÁNOVOU. V různých dalších komorních seskupeních se pak představili další

z programových čísel vystoupila v duu zobcových fléten se svojí učitelkou Pavlou Slachovou. A celý večer bravurně uváděla jedna
z paní učitelek, Jaroslava Smoláková, která
nám při některých významnějších koncer-

Jaroslava Smoláková, Jana Fránová a Ctibor Ott

tační umění našich pedagogů má pochopitelně s výukou velmi úzkou souvislost.
Učitelské koncerty pořádáme každoročně.
Každoročně mívají vysokou úroveň, ale le-

Iveta Kutová a Pavla Slachová

kantoři – Petra BRABCOVÁ (flétna), Pavla
SLACHOVÁ (zobcová flétna), Marta NEUMANNOVÁ (hoboj), dále pak Iveta KUTOVÁ (housle) a Jan PROKOP (lesní roh) – ti
oba jsou jinak členy Plzeňské filharmonie,
klavíristé Lenka KOČANDRLOVÁ, Jaroslava SMOLÁKOVÁ a Ctibor OTT. V jazzově
laděném závěrečném bloku pak završilo
program trio, tvořené klarinetistou Romanem KAASEM, již zmiňovaným klavíristou
Ctiborem Ottem a hostujícím hráčem na bicí
Janem FICTUMEM. Ano, Roman Kaas sku-

Dalibor Tolaš

tech touto svojí druhou profesí pozoruhodně pomáhá (pokud to nevíte, tak každé
ráno ji můžete slyšet moderovat program na
Hitrádiu FM Plus). Znamená to, že z celkově
sedmnácti současných učitelů ZUŠ Chrást
jich na koncertě vystoupilo dvanáct. Krom
toho ochotně a obětavě se večera zúčastnil i
pan učitel Antonín ČERNÝ (jinak také profesor hry na kytaru na Plzeňské konzervato-

Moderující Jaroslava Smoláková s ředitelem školy

tos byl asi z posledních třech ročníků (které
jsem zažil) nejskvostnější. Vysokou laťku
nasadil hned prvním číslem sólista opery
Divadla J.K.Tyla v Plzni Dalibor TOLAŠ,
který od tohoto školního roku také patří
k našemu pedagogickému sboru. Zazpíval
árii Kaliny ze Smetanovy opery Tajemství a

Jan Fictum, j.h., Roman Kaas a Ctibor Ott

tečně hrál zcela suverénním způsobem jazz,
ač je znám jako klarinetista proslulé domažlické Konrádyho dudácké muziky. Aby
výčet účinkujících byl kompletní, nesmíme

Anna Černá a Jana Fránová

všichni v sále měli pocit, že jeho znělý hlas
musí zbořit chátrající chrástecký Lidový
dům. Naštěstí se tak nestalo, koncert jsme
tedy mohli dokončit a Lidový dům si chátrá

Jan Prokop, Pavla Slachová a Lenka Kočandrlová

zapomenout na žačku 3. ročníku druhého
stupně Terezu SEMILSKOU, která v jednom

Petra Brabcová a Marta Neumannová

ři), přestože tentokrát při koncertě zastával
roli spoluorganizátorskou, když mu jiné
zaneprázdnění nedovolilo připravit se na
vlastní interpretační výstup.
Ohlas publika, ve kterém seděla mimo jiné
také paní Václava Zelenková (která má
na Odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje na starosti právě základní
umělecké školy), byl velice příznivý a jsem
přesvědčen, že tato kulturní událost přirozeně přispěla k dalšímu zvýšení prestiže školy
v obci. Moc mě to těší, vím totiž, že naši
kantoři si takové renomé právem zaslouží.
Co však mě naopak mrzí, to je taková má
jedna osobní záležitost, o kterou se s vámi

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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s dovolením podělím. Já sám ze zdravotních
důvodů nemohu již nějakých patnáct let hrát
a nemohu si tedy se svými kolegy vychutnat
na vlastní kůži atmosféru pódiového vystoupení. Pro bývalého aktivního interpreta je to
velmi trpný úděl.
Přemýšlel jsem proto, jak to udělat, abych
na tomhle stavu nucené pasivity dokázal
něco změnit.
Přišel jsem na řešení. Vedu v Chrástu
pěvecký sbor Chrástochor, takže v příštím
roce se mé přispění ke kantorskému koncertu konečně odehraje nejen v rovině organizátorské, jako tomu bylo letos, ale promění
se v interpretační aktivitu při dirigování
hostujícího Chrástochoru.
O to víc se těším na Koncert učitelů ZUŠ
Chrást v roce 2011. A už teď Vás na něj
všechny zvu.
Mgr. Květoslav Borovička,
ředitel ZUŠ Chrást

TJ Sport pro všechny
12. květen 2010 – Český
den proti rakovině v Dýšině organizovaný TJ Sport
pro všechny Dýšina
Již za několik dní se uskuteční 14. ročník nejznámější celonárodní květinové
sbírky Ligy proti rakovině Praha, Český den
proti rakovině, dříve známý pod názvem
Květinový den.
Letos je pozornost věnována hlavně mužům
a výskytu karcinomu prostaty. Počty nově
hlášených nádorů prostaty v poslední době
u mužů předstihly doposud nejčastější rakovinu plic.
Informace o tomto onemocnění se dozví
každý dárce, který za minimální příspěvek
20 Kč obdrží ke kytičce také letáček s doporučeními, jak nemoc zachytit včas!
Pokud chcete i Vy přispět finančním darem
na boj proti rakovině, můžete si pro kytičku
přijít po celý den na tato stanoviště:
-prodejna paní M. Egrmajerové Dýšina
-Základní škola Dýšina
-Mateřská škola Dýšina
-prodejna ELIN Dýšina
-Obecní úřad Dýšina
-tělocvična ZŠ (v rámci cvičebních hodin)
V letech 2001-2009 přispěli občané Dýšiny
částkou 61 765 Kč. Díky i vaší podpoře může
Liga proti rakovině Praha
• financovat preventivní osvětové kampaně zaměřené na péči o vlastní zdraví
• zlepšovat péči o nádorově nemocné
• provozovat nádorovou telefonní linku
• organizovat dotované rekondiční pobyty.
• vydávat preventivní poradenské brožurky a publikace
• podporovat výzkum, výuku a investiční
dovybavení komplexních onkologických
center
KUP KVÍTEK JAK SLUNÍČKO – POMOZ
ASPOŇ MALIČKO!
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Výroční schůze Okrašlovacího spolku
Dne 17.3.2010 uspořádal Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu výroční schůzi,
na které byl zvolen výbor v tomto složení:
předsedkyně Ing. Eva Bartovská, místopředseda Václav Čermák, hospodářka Marie
Kašparová. Předsedkyně shrnula činnost za
poslední období, připomněla zvláště opravu
přístřešku U Obrázku a umístění pamětního
kamene spolku z roku 1934 v parčíku v Nové Huti. Po pokácení Velkého smrku vyčistili členové spolku jeho okolí a k patě pařezu
vysadili nové smrčky s tím, že jeden z nich
bude v budoucnosti vybrán jako pokračovatel pokáceného velikána.
Spolek zorganizoval výstavu starých fotografií a pohlednic z Nové Hutě, Dýšiny
a Horomyslic s besedou s pamětníky. Jako
každoročně bylo 6. července u Husova pomníčku v Nové Huti připomenuto výročí
upálení Mistra Jana. Již pošesté jsme uspořádali Novoroční vycházku.
Ing. Eva Bartovská

Velikonoční hody v Modrém salonku
Velikonoční hody v Modrém salonku byly
další úspěšnou akcí naší školy. Kromě prodeje masných výrobků a tradičních beránků
a mazanců si mohli návštěvníci prohlédnout
výstavu žákovských prací, ochutnat mo-

ravské koláče a naučit se pletení pomlázky.
Mnozí neodmítli ani nabídku příjemného a
klidného posezení.
Mgr. Radka Krausová

duben 2010
byl i hudební doprovod Martina Pachnera a
jeho sestry.
Velké poděkování patří všem hercům
s Marcelou Švejdovou v čele!
Třetí reprízu pašijové hry je možno shlédnout v rámci Noci kostelů v pátek 28. 5. ve
22:05 v dýšinském kostele.

Pouť
V Dýšině budeme mít poslední květnový
víkend pouť. Řekl bych, že při této informaci se vybaví asociace tohoto typu: stánky,
proudy piva, kolotoče a jiné atrakce požírající rodinné peníze. Tohle všechno však
původně byla jen přidružená výroba. Pouť
se slaví v každé obci v jiném termínu: na
svátek toho, komu je zasvěcen místní kostel
nebo kaplička. A lidem ze širokého okolí stálo zato připutovat, aby při tom byli. A protože se v kostele scházelo hodně lidí a protože
mše taky jednou skončila a protože velké
množství věřících znamená i velké množství
konzumentů, vyplatilo se kolotočářům postavit před kostel atrakce, vyrábět cukrovou
vatu a opékat klobásy.
I když už dnes z pouti v obecném povědomí zbyly jen kolotoče, stánky a dobrá
zábava, myslím, že neškodí alespoň připomenout, že původně i dýšinská pouť měla
myšlenku, kterou ztělesňovalo zasvěcení
místního kostela. Kolotočáři rozbalí atrakce
letos poslední květnový týden a ne jindy jen
a jen proto, že dýšinský kostel je zasvěcen
– kromě apoštolů Šimona a Judy – i Nejsvětější Trojici, jejíž svátek se slaví osmý týden
po Velikonocích.
Onou myšlenkou dýšinské pouti tedy od
pradávna byla Nejsvětější Trojice, tedy fakt,
že podle víry křesťanů mohu v jednom jediném Bohu oslovovat tři osoby: Otce, Syna,
Ducha svatého. Ne, opravdu nechci z Obecního zpravodaje dělat katolický měsíčník ani
dokazovat nedokazatelné. Ale chci se pokusit zamyslet nad tím, jestli si z tohoto ryze
křesťanského vyznání nemůže pro sebe něco
vzít i ten, kdo se za věřícího nepovažuje.
U výborného českého teologa C. V. Pospíšila najdeme zajímavou úvahu: Je náhodou,
že se demokratické struktury společnosti
vyvinuly právě v západních zemích, které
byly po staletí formovány křesťanskou vírou? Není víra v Boha, který podle křesťanů
není jen osamělý vládce a suverén nade vším,
ale jsou v něm vztahy mezi třemi osobami,
podhoubím, z něhož mohla vzejít myšlenka,
že společnosti nemá vládnout jediný panovník, ale mnoho lidí spojených vztahy, které
jsou dány strukturou vlády a parlamentu?
Přiznávám, že to všechno jsou jen zajímavé úvahy, o nichž je možno diskutovat.
Pravdou však zůstává, že našim předkům
v Dýšině připadala víra, že v Bohu lze nalézt vztahy a darující se lásku mezi Otcem,
Synem a Duchem svatým, natolik důležitá,
že jí zasvětili místní kostel. Měli na výběr
stovky jiných možností a rozhodli se právě
pro tuto. Snad tedy mohou být onou chybějící myšlenkou dýšinské pouti vztahy. Možná
by nás zasvěcení dýšinského kostela mohlo
vést – ať jsme věřící nebo ne - k revizi vlastních vztahů, která snad může být uvozena
větou židovského filozofa Martina Bubera:
Základní slovo „Já – Ty“ lze říkat jen celou
bytostí. Kdo říká „ty“, nemá žádné „něco“,
nemá nic. Ale ocitá se ve vztahu.
Pavel Petrašovský
farář

Akce farnosti

Pašijová hra
O letošních Velikonocích se obyvatelé
Dýšiny a Chrástu mohli stát svědky pašijové hry o umučení Krista. Díky nadšení
Marcely Švejdové, autorky i režisérky tohoto
projektu, se dali dohromady lidé z dýšinské
katolické farnosti a chrásteckého evangelického sboru včetně jejich farářů a doplněni o
herecké profesionály z Plzně společně trávili
březnové odpoledne a večery zkoušením a
nacvičováním.
Výsledek této jejich snahy se představil
na Květnou neděli na zahradě evangelické
fary v Chrástu a na Velký pátek v Dýšině,
kde se příběh posledních Ježíšových hodin
odehrával v kostele a jeho okolí. Počet divá-

ků i aplaus po skončení pašijí byl důkazem,
že pašijová hra velmi zapůsobila. Mnoho
příchozích se vyjadřovalo, že se jich silně
dotklo, když byli vtaženi do křičícího davu,
který jde za Ježíšem na Golgotu, v němž

už nebyli jen nestrannými diváky hry, ale
účastníky tohoto děje.
Kromě profesionálních výkonů plzeňských herců asi nejvíc obecenstvo zasáhl
David Klimeš, který hrál Ježíše. Bylo vidět,
že do své role dává srdce, bylo to mnohem
víc než jen chladný herecký výkon. Výborný

Noc kostelů 28. – 29. 5.
Noc kostelů je celostátní projekt, do něhož se
zapojilo mnoho kostelů v celé zemi včetně
našeho dýšinského. V noci z pátku na sobotu
28. – 29. 5. budou jeho dveře otevřeny pro
všechny, kdo se chtějí zúčastnit pestrého
programu, který bude probíhat od 19 do 24
hod. V této době můžete zavítat i na faru,
kde bude otevřena čajovna s milou obsluhou
a unikátní výstava Ing. Pavly Vellekové o
zničených kostelích v našem regionu.
Bližší informace naleznete na www.nockostelu.cz
Program dýšinského kostela:
* 19:00 - 19:10 Zahájení
* 19:10 -19:30 Hudba dětí pro dospělé - krátké vystoupení mladých muzikantů ze ZUŠ
Chrást.
* 19:30 -19:50 Za oponou kostela - verze pro
děti - netradiční prohlídka kostela určená
nejen pro rodiny s dětmi.
* 19:50 - 20:10 Středověká hudba ve středověkém kostele - sbor Gutta.
* 20:10 - 20:40 Jak fungují varhany? Exkluzivně můžete vystoupat na kůr kostela,
nahlédnout do útrob historického nástroje, zkusit šlapat měchy, dozvědět se o mechanizmu varhan a pozorovat varhaníka,
jak hraje rukama i nohama.
* 20:40 - 21:00 Frotáž - výtvarno v kostele. Manželé Brůčkovi si pro vás v kostele
připraví netradiční výtvarnou techniku,
kterou zvládne úplně každý - frotáž.
* 21:00 - 21:30 Slova bible, tóny hudby Jakub
Šmíd přednese v kostele nejkrásnější biblické pasáže za doprovodu dobré hudby v
podání dýšinské farní scholy.
* 21:30 - 21:45 Rozsvícení a rozeznění kostela. Světlo a meditativní zpěv v nočním
kostele. Chcete se přidat?
* 21:45 - 22:05 Kostelní zákulisí, kostelní
móda. Můžete si prohlédnout všechno,
co potřebuje kněz na sloužení bohoslužeb
- od kalichů po monstrance. Představí se
vám i bohoslužebná roucha - od starobylých s krásnými výšivkami až po ty moderní.
* 22:05 - 22:50 Pašijový příběh. Herci z Dýšiny a Chrástu pod vedením Marcely Švejdové vás uvedou do pašijového příběhu - o
umučení Ježíše z Nazaretu. Doprovázet
hudbou na kytaru a zpěvem bude Martin
Pachner.
* 22:50 - 23:10 Za oponou kostela - verze pro
dospělé. Netradiční prohlídka ztemnělého
kostela, nakouknutí i do těch míst, která
od dveří neuvidíte.
* 23:10 - 23:35 Dvořákovy Biblické písně
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Kompletní slavný písňový cyklus Antonína Dvořáka budou interpretovat učitelé
ZUŠ Chrást.
* 23:35 - 23:50 Setkání se světci v kostele.
Představí se Vám oživlí světci z obrazů a
soch dýšinského kostela.
* 23:50 - 24:00 Bohoslužba slova s modlitbou za Dýšinu.
Program se může změnit – sledujte prosím
www.nockostelu.cz
Program o pouti – neděle 30. 5.
11:30 – poutní mše sv. v kostele – předsedá Mons. František Radkovský, biskup
plzeňský.
14:00 – 17:00 – program na farní zahradě:
* k tanci i poslechu hraje kapela Jana Vrby
* točené pivo, možnost opečení buřtů
* děti se mohou svézt na koni nebo si vyrobit svůj lampion
17:00 – divadlo na farní zahradě: Suchárek
Lví srdce – vystoupí ZUŠ Trnka pod vedením Martiny Najbrtové.

Jarní soustředění Gutty
Poslední březnový týden vyrazili členové
pěveckého souboru Gutta na své tradiční
jarní soustředění. Letos se naším útočištěm
stala ZŠ v Čechově ul. v Rokycanech. V pátek 26. 3. uspořádali zpěváci 2 malé koncerty
pro děti z 1. stupně ZŠ. Oba pořady se setkaly s velkým zájmem a úspěchem ze strany
posluchačů, rokycanské p. učitelky projevily
zájem o další vystoupení dýšinského souboru. Páteční odpoledne a následující 2 dny
již byly vyplněny pilným nácvikem nových
písní na jarní koncertní vystoupení a také

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Novinky z mateřské školy

Od Vánoc již uběhlo několik měsíců. Děti
se rychle sžily s novými hračkami, naučily
se ovládat a sestavovat plastové komponenty nových garáží („sluníčka“) i spojovat díly
patentové stavebnice („broučci“). Díky štěd-

rému sponzorskému příspěvku od rodičů
jsme dětem do menší třídy objednaly novou
sedací soupravu. Všichni jsme dlouho a netrpělivě očekávali slíbenou zásilku, až jsme
se dočkali před Velikonocemi (dle lid. tradic
– něco nového, aby nás beránek nepokakal).
Symbolicky na Zelený čtvrtek jsme vybalili novou, světle zelenou sedací soupravu.
Od té doby je neustále v obležení všech dětí,
i „sousedi“ si často chodí k broučkům „posedět“ – přečíst knihu, poskládat puzzle, či
jen popovídat s kamarády.
Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří nás podporují nejen
v péči o vylepšení interieru MŠ, ale i svým
porozuměním a povzbuzováním při výchově jejich dětí.
Broučci a p. učitelky

Den otevřených dveří v mateřské škole
Dne 9. 3. 2010 proběhl v mateřské škole
den otevřených dveří. Při této příležitosti
měli rodiče a budoucí žáčci možnost prohlédnout si prostory mateřské školy, seznámit se s učitelským sborem, získat odpovědi
na mnoho otázek. Součástí návštěvy bylo
také seznámení s paní ředitelkou Janou Anderlovou a vyřízení formalit nutných pro
zápis dětí do mateřské školy, který se uskutečnil 18. 3. 2010.
Dětem se návštěva velmi líbila a jejich očekávaný nástup do mateřské školy získal nový
– zcela konkrétní a reálný rozměr.
Všem budoucím i současným žákům
mateřské školy přeji mnoho krásných dní
plných pohodové atmosféry prožitých se
svými vrstevníky. Paním učitelkám přeji
mnoho úspěchů v jejich náročné avšak velmi důležité práci.
za rodiče žáků MŠ Jitka Egrmajerová

... dejte vejce malovaný...
secvičením pohádky „Mandolína“, se kterou
chtějí zpěváci vystoupit na 20. ročníku jičínského festivalu Město pohádek v září 2010.
Samozřejmě, že se v nabitém programu
našel čas na odpočinek – děti se „vyřádily“
na hřišti, zahrály si stopovačku, každou
volnou chvilku ve školní budově proháněly
nejmenší míček u ping-pongových stolů. Na
páteční i sobotní večer si pro své kamarády
připravili program nejstarší žáci ze 7. – 9. tř.,
dík patří Johance, Marcele, Pepovi, Kájině,
Anetě, Tomášovi.
O klidný průběh celého víkendového
soustředění, pilný nácvik písní i naplnění hladových bříšek se dnem i nocí starali
Bedřiška, Jana, Eva a Jirka. Velký dík patří
p. ředitelce Mgr. Anně Ratajové a p. uč. Mgr.
Janě Brůjové z rokycanské ZŠ, které nám
umožnily pobývat v jejich jarně vyzdobené
ZŠ.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová
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Týden před Velikonocemi byli děti z MŠ
a jejich blízcí pozváni na velikonoční dílny,
které pro ně připravily paní učitelky. Abychom se všichni vešli, každá třída měla své
tvůrčí odpoledne. Přivítali jsme se jarními
písničkami a říkankami, děti – kuřátka
– našly své dospěláky a šlo se tvořit. Co dřív?
Na výběr bylo mnohé. Od tradičního malování, ubrouskové techniky, lepení ozdůbek
na vajíčka, vlny, mašliček, barevného papíru až po techniky časově náročnější, které
ochotně přijela předvést i maminka paní
ředitelky. Tj. „oblékání“ vajíček do pletených a háčkovaných oblečků, drátkování,
zdobení voskem či zapichování barevného
ovčího rouna ostrou jehlou do vajec polystyrenových – snad všichni si vyzkoušeli,
že „to v tom fakt drží“. Ještě můžeme uplést
copánky z vrbového proutí a zhotovit vejcím
okénko, obdivovat upečené věnce z voňavého těsta, nad nimiž v brankách z proutí vi-

sela barevná vajíčka a jiné ozdoby. Starší děti
si ještě na závěr dychtivě sedaly ke stolům
s upečenými perníčky. Těžko říct, zda bylo
pro ně lákavější si perníčky samy ozdobit
bílkovou polevou nebo je sníst, obojí dělaly s velkou chutí a před cestou domů si šly
umýt nejen své šikovné ručky, ale i vousy od
bílé polevy. Hezké odpoledne a bohatá inspirace i pro zkrášlení našich domovů. Díky,
paní učitelky.
Renáta Klimešová

duben 2010

Týden zdraví v MŠ

Lucifer

Naši „broučci“ si v předjarním týdnu (15.
– 19. 3.) vyprávěli o tom, jak utužit své zdraví, co nám prospívá a co naopak škodí. Své
lékařské umění zkoušeli na malé čarodějnici
Bety – naší motivační loutce.
Celý týden děti završily návštěvou nové
dýšinské lékárny, kde se dozvěděly od p. lékárnice zajímavosti o složení některých léků
– „bonbonků“ a sirupů proti tradičním jarním chorobám – kašli, rýmě, bolesti v krku,
chřipce.
Jana Bártlová, Jana Anderlová
učitelky broučkové třídy

Ochotnický soubor „LUCIFER“
rád přijme nové
členy
(zejména
muže).
Přijďte si s námi
zahrát, pobavit se
a udržovat tradice.
Rádi Vás uvítáme! Podrobné
informace podají
Jana Stružková a
Marie Krausová.

P�EDKOLÁ�EK�
ANEB�T�ÍME�SE�DO�KOLY�
Milí�p�edkoláci,�
zvu�vás�na�návt�vu�do�koly�ve��tvrtek�
6.�5.,�13.�5.�a�20.�5.�2010�
od�12.35�do�13.20�hodin.�
T�ikrát�si�nane�isto�vyzkouíte,�jaké�je�být�kolákem.�
�eká�vás�kreslení,�vypráv�ní,�po�ítání,�zpívání�a�také�
p�ekvapení.��
T�ím�se�na�vás�
Helena�Svobodová�

�
Obecní úøad Dýina ve spolupráci se SDH Dýina a SPV Dýina

Vás srdeènì zve na

MÁJOVOU VESELICI
v sobotu 1. kvìtna 2010 od 19.00 hodin
v Modrém salonku
K tanci a poslechu hraje Plzeòské
duo. K dispozici dobré obèerstvení
a studená kuchynì.
Pøedprodej vstupenek v prodejnách ELIN a potraviny Egrmajerová, monost té v Modrém salonku pøed akcí.

Vstupné 60,- Kè.-

PØIJÏTE SE POBAVIT!

Obec Dýina a Mate�ská kola Dýina ve spolupráci s nejmeními zp�váky z 1.  3. t�ídy Z

Vás srde�n� zvou na slavnostní

odpoledne u p�íleitosti

Oslava ur�ená pro dýinskou ve�ejnost se uskute�ní

V PÁTEK 14. 5. 2010 v 17 hodin v Modrém salonku
Se svým p�áním vystoupí d�ti (Kapi�ky) z M, Zp�vá�ci ze Z, p�íjemnou atmosféru doplní houslové
duo manel� Klimeových.
S úvodním slovem vechny pozdraví starosta obce.
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