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O aktuálním stavu stavby „Průtah Dýšinou“
Vážení spoluobčané a čtenáři obecního
prázdninového zpravodaje, ve většině Vašich
domácností o letních prázdninách zavládne
odpočinek, ale v naší obci tomu bude právě
naopak. Rád bych Vás informoval o aktuálním stavu realizace stavby „Průtah Dýšinou“.
Navazuji na titulní článek z dubnového zpravodaje, v němž jsme psali o odložení stavby
z důvodu �nancování Plzeňským krajem
(Správa a údržba silnic Kralovice), neboť
bylo odloženo čerpání �nančních prostředků
z operačního programu ROP NUT S II jihozápad, kde dochází k přebodování všech žádostí
z důvodu vyšetřování korupčního jednání
hodnotící komise. Panu starostovi se podařilo přesvědčit orgány kraje (radu, hejtmanku)
o zahájení stavby a předběžném �nancování
tohoto projektu ještě před schválením a přidělením dotace z rezervního fondu Plzeňského
kraje. Chtěli jsme zahájit stavbu co nejdříve.
Pokud bychom čekali na přebodování, tak
bychom mohli zahájit nejdříve koncem října,
což, jak sami uznáte, není optimální doba pro
stavbu komunikace.
Jak to opravdu vypadá? V těchto dnech se
dokončují přípravné práce (vytýčení inženýrských sítí, zpracováni DIO – dopravně inženýrská opatření stavby). Samotné zahájení
stavby je v plánu v prvních prázdninových
dnech okamžitě po dokončení přípravných
prací. S �rmou SWIETELSKY jsme dohodnuti na co největším možném zkrácení termínu
prováděných prací, aby bylo možno většinu
stavebních prací provést právě přes prázdniny.
O průběhu stavby byli občané bydlící přímo
u této komunikace informováni na jednání
k této záležitosti, které proběhlo 22. 6. 2010
v Modrém salónku. Stavba měla být členěna
na dvě etapy, přičemž rozhraním etap měla
být křižovatka u Domu služeb. Na komunikaci měl být zachován jednosměrný provoz
a doprava měla být řešena pomocí světelných
semaforů. Tudíž každá etapa bude dále dělena
na dvě části - pravý a levý jízdní pruh. Tento
navržený postup výstavby nebyl schválen Dopravním inspektorátem Policie ČR. V těchto
dnech probíhají závěrečná jednání s dotčenými orgány státní správy o způsobu realizace
stavby. Stavba bude muset být rozdělena na
více menších etap v max. délce 100m a bez
světelné signalizace dle požadavků dopravního inspektorátu. Díky těmto požadavkům
a zachování termínu výstavby bude realizováno několik úseků najednou. Přesný harmonogram bude stanoven na základě schválené
DIO a bude uveřejněn na internetových stránkách obce a občanům žijících v ulici Přátelství
bude dodán samostatně do poštovních schránek. Předání staveniště proběhne 12. 7. 2010
a tentýž den začnou stavební práce. Na závěr
chci jenom připomenout, že součástí stavby
nebude pouze samotná komunikace, která
bude �nancována SÚS Kralovice (tj. Plzeňský
kraj) ve výši cca 9,2 mil. Kč, ale též chodník
podél celé komunikace (částečně oboustranný)a vodovodní řad, který bude �nancován
obcí ve výši téměř 7 mil Kč. Současně se stavbou bude probíhat stavba vodovodních přípo-
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jek k jednotlivým rodinným domům, které
budou investicí jednotlivých vlastníků.
Aby stavebního ruchu nebylo o prázdninách v obci málo, bude též probíhat oprava
komunikace Spojovací v Nové Huti. Z důvodu této stavby dojde k dočasné změně
umístění autobusové zastávky. Dále se
bude rekonstruovat kryt vozovky v ulici
Kostelní. Tyto stavby budou realizovány
dle plánu oprav schváleného zastupitelstvem obce.
Další schválenou stavbou je komunikace
v lokalitě K Chlumu, kde se řeší problematický prostor v okolí bytových domů č.p.
215 a 217 a příjezd ke společným garážím
z Tovární ulice. Tato stavba je v projektové
přípravě a na ZO dne 21.6.2010 obce byla
projednána předložená studie, podle které
se bude zpracovávat projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a následně ke
stavebnímu povolení.
Tyto stavby určitě ovlivní plynulost
dopravy v obci a můžou Vám způsobit
drobné komplikace. Tímto se předem
omlouváme a těšíme se, až budou stavební
práce dokončeny, čímž se zlepší dopravní
obslužnost a bezpečnost provozu v obci.
Závěrem Vám chci jménem vedení obce
popřát krásné slunné prázdniny a vydařenou pohodovou dovolenou.
Ing. Jaroslav Egrmajer
místostarosta obce

Partnerství Dýšiny
1. květen 2010 očima zástupců partnerské obce Außernzell
Před několika dny jsem obdržela originál
novinového článku dolnobavorského regionálního listu, který se věnuje návštěvě delegace z partnerské obce Außernzell. Věřím,
že i s několikatýdenním odstupem Vás bude
pohled německé strany zajímat.
Mgr. Jitka Egrmajerová

Pokračovat v partnerství

Starosta Michael Klampfl a Josef Zitzelsberger
čestnými hosty v Dýšině
Dýšina/Außernzell
Starosta
Michael
Klamp� (CSU - Christlich Soziale Union)
a zastupitel Josef Zitzelsberger (FW – Freie Wähler, nezávislí) 1. květen 2010 jen tak
rychle nezapomenou. Byli čestnými hosty
v partnerské obci Dýšina (8km severně od
Plzně), která je minulou sobotu pozvala
na oslavu k uctění osvobození Američany
v roce 1945.
A co tam oba zástupci prožili, se „dostane
pod kůži“, shodují se Klamp� a Zitzelberger.
Osm amerických a jeden místní veterán
salutovali před pomníkem generála G.S.
Pattona, který byl odhalen před 5 lety u příležitosti 60. výročí osvobození před místní

Příští zastupitelstvo:

2. srpna. 2010
Provoz školní jídelny
Upozornění pro cizí strávníky
- školní jídelna je v období

od 19. 7. do 13. 8. 2010

uzavřena.

Keramický kroužek v ZŠ
Od příštího školního roku budou mít
Vaše děti možnost navštěvovat keramický kroužek. Na společnou práci se
těší lektorka Mgr. Irena Brůčková.
Cena bude maximálně 400 Kč za
pololetí (podle počtu přihlášených
dětí).
Přihlášku do keramického kroužku
můžete již během prázdnin odevzdat
v kanceláři ředitelky ZŠ Dýšina. Přihlásit se můžete rovněž el. poštou na
adrese zsdysina@seznam.cz

základní školou. Socha byla �nancována
veřejnou sbírkou za přispění velmi štědrého
dárce.
Pánové Klamp� a Zitzelsberger dorazili
do dvouapůlhodinové cestě autem do 160km
vzdálené partnerské obce, která s Außernzellem udržuje kontakty od roku 1997 a počet jejích obyvatel se mezitím zvýšil na 1800.
Na první pohled je zde vidět mnoho protikladů: nová obytná zóna s krásnými novostavbami na jedné straně, chátrající obytné
domy, opuštěná zemědělská stavení a silnice
vedoucí k obci plná výtluků na straně druhé. V obci Dýšina se nachází také 18-jamkové golfové hřiště s gurmánskou restaurací.
Ale zpět k oslavám: oba zástupci dolnobavorské partnerské obce byli přijati v Modrém salonku. Nový dýšinský starosta Mgr.
Jaroslav Štilip je v úřadu teprve od srpna
2009. Osobní rozhovor mezi dvěma starosty přišel při této slavnosti trochu zkrátka.
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Michael Klamp� ale prokázal pochopení
pro časovou tíseň svého kolegy, neboť ten se
musel věnovat mnoha čestným hostům z nedaleké Plzně, českého parlamentu stejně tak
ale i z Ameriky. Přece ale byl čas i na krátkou
o�cialitu: starosta Klamp� předal svému kolegovi v Dýšině stříbrnou obecní pamětní
minci. Kontakt mezi oběma partnerskými
obcemi bude zcela určitě i nadále pěstován.
Michael Klamp� pozval starostu Mgr. Jaroslava Štilipa, jeho zástupce Ing. Jaroslava
Egrmajera a ředitelku místní Základní školy Mgr. Radku Krausovou na návštěvu do
Außernzellu. Pozvání bylo přijato s velkou
radostí. Termín ještě nebyl stanoven.
článek upravila podle německého textu
Mgr. Jitka Egrmajerová

Technická četa Dýšiny
V dnešní modernizované době, kdy náš
život nabírá stále větší obrátky, se mnozí
z nás nestačí ani rozhlédnout kolem sebe a
sledovat dění v naší obci.
Proto bych Vás rád seznámil s činností
technické čety obecního úřadu, která podstatnou měrou přispívá k pěknému vzhledu
naší obce.
Složení technické čety se nyní ustálilo a
omladilo, že průměrný věk je 37 let. Pracují zde p. Fronk, Stehlík, Vogel, Holman,

Kelíšek a také jedna žena p. Bikarová, která
se stará převážně o čistotu chodníků a veřejných prostranství. Jejich mzdy jsou dotovány úřadem práce z dotačního programu
EU, takže ani nezatěžují obecní rozpočet.
Rozsah prací technické čety při údržbě naší
obce je poměrně široký. Hlavní zaměření je
v zimním období na úklid sněhu a v letním
období na sekání trávy.

Dýšinská knihovna
Dětské:

Kdybych se vrátil k uplynulé zimní sezoně, která byla poměrně bohatá na sníh,
musím konstatovat, že jsme toho měli
všichni „plné zuby“. Poprvé technická četa
prováděla zimní údržbu všech chodníků a
místních komunikací vlastní, (novou) technikou. Když se sníh sypal, nastupovala četa
již v nočních hodinách, aby do rána byla
důležitá a nebezpečná místa v obci uklizena.
Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat nejen všem z technické čety, kteří se
na úklidu sněhu podíleli, ale i těm občanům
naší obce, kteří nám pomáhali tím, že uklízeli sníh před svými domy.
Totéž ale platí i v letním období. Tráva
nám roste před očima a pokud je deštivé
počasí, roste o to víc a sekačky do mokrého
porostu nemohou vyjet. Proto využíváme
každého slunečného dne, a s nasazením
všech sil a techniky se seká a seká a seká …
Travnatých ploch je v naší obci tolik, že se
ani nestíhá je udržovat na takové úrovni, jak
bychom si představovali. V krátkém výčtu
uvedu jen ty nejdůležitější. Je to náves, hřbitov a přilehlé stráně, dětské hřiště, školní
hřiště, plochy u památníku gen. Pattona a
kolem školy, zahrada mateřské školy, parky
a prostory kolem bytových domů K Chlumu
a Malé náměstí a samozřejmě všechny travnaté plochy v Nové Huti. I zde je na místě
poděkovat všem z technické čety a těm občanům naší obce, kteří při sekání svých zahrad vyjedou se sekačkou i na chodník před
svým domem.
Kromě výčtu těchto hlavních činností,
technická četa spolupracuje s mateřskou
školou, základní školou, okrašlovacím spolkem, mateřským centrem a farností. Dále se
provádí drobná údržba místních komunikací, různé opravy i svoz odpadu, který někteří
občané nemají sílu vhodit do kontejneru,
nebo dovést do sběrného dvora.
Své připomínky a náměty k údržbě obce
můžete adresovat na e-mail: mic@obecdysina.cz.
Jiří Mičan
technický pracovník obce

omas Brezina - Klub záhad - Nestvůra
z Dračího jezera
omas Brezina - Klub záhad - Město
přízraků
omas Brezina - Klub záhad - Úkryt
hraběte Drákuly
Enid Blytonová - Tajemný ostrov
Jiří Poborák, Jaroslav Němeček - Čtyřlístek
- Vločka, dcera Jogiho

Naučná literatura:

Marie Malá - Šumava - putování časem
Eva-Maria Krämerová - 250 plemen psů

Beletrie:

Jarmila Pospíšilová - Kosa a
kámen (detektivka)
Jaroslav Kuťák - Poslední
odpal (detektivka)
Vítězslav Welsch - Člun v
mlze (detektivka)
Vlastimil Vondruška Tajemství abatyše z Assisi
(historická detektivka)
Vlastimil Vondruška - Letopisy královské komory V
(historická detektivka)
Arnošt Vašíček - Návrat
Strážce duší (kriminální
příběhy)
kolektiv autorů - Top krimi Sex s bohyní noci (skutečné
příběhy)
Petr Urban - Pivrncův
šibeniční humor (humoristická)
Stieg Larsson - Dívka, která
kopla do vosího hnízda
(thriller)
Robin Cook - Agonie (thriller)
Jack Whyte - Zkáza řádu
(historická)
Sidney Sheldon - Hvězdy
svítí z výšky (detektivka)
Mary Higgins Clarková Zrychlený tep (detektivka)
Barbara Taylor Bradfordová Elizabeth z Havraního útesu
(rodinná sága)
Danielle Steel - Borec (romantická)
Hans Holl - Stíhací bombardéry nad Normandií
(válečná)
Quentin Reynolds - Sestřelen
nad Pacifikem (válečná)
Otevřeno každý čtvrtek 15.30 - 20.00 hod.
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Zábavná párty k zakončení školního roku
Školní rok je u konce a bylo třeba to oslavit. 21. 6. 2010 jsme na školním hřišti pořádali párty, na kterou jsme pozvali i naše
malé sousedy z mateřské školy. Čekala nás
poutavá přednáška leteckých modelářů
s ukázkami letecké akrobacie. Na své si přišli i příznivci středověku. Rytířské souboje,
přehlídka dobových kostýmů a ukázka středověkých zbraní byla rozhodně zajímavá a
lákavá pro všechny a hlavně pro ty, kdo využili možnosti zapojit se. A i když to byla bezesporu tenkrát doba chlapů, naše dámská
část se nijak neostýchala.
Zpestřením byl na závěr i koncert rockové
kapely Medium, které se podařilo rozhýbat
hlavně naše nejstarší. Děkujeme leteckým
modelářům pod vedením pana Krále, spolku historického šermu Romantika a celé
kapele Medium za krásné dopoledne, ze
kterého si určitě všichni odnesli nezapomenutelné zážitky.
Závěrem patří poděkování i naší školní
kuchyni, která nás během akce občerstvovala nápoji, cukrovinkami a opečenými buřty.

skupina MEDIUM překrásným koncertem.
Bylo zajištěno občerstvení v podobě buřtů,
pitíček a perníků. Všem organizátorům této
akce moc děkujeme a doufáme že se podobné akce budou opakovat.
Michal Kilián a Tomáš Kopáček
žáci 2. stupně

V pondělí 21.6.10 byl ve škole netradiční den.
Paní ředitelka pro žáky školy i školky připravila akci, ke Dni dětí, který byl 1. 6. My osobně a myslím, že i všichni ostatní, si tento den
náramně užili. Viděli jsme zde modely letadel a nechyběl ani letecký simulátor, který si
přivezli modeláři s sebou. Byla zde i ukázka
historického šermu skupiny ROMANTIKA
jejíž členové nabídli zájemcům prohlídku
zbraní. O vyvrcholení se postarala hudební
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Hry bez hranic dětí z MŠ Dýšina, Kyšice a Chrást
Již po 14. se sešly děti z MŠ Dýšina, Kyšice a Chrást, aby změřily své sportovní síly
a vyzkoušely své tvůrčí dovednosti. Každý
rok tuto meziškolkovou „olympiádu“ pořádá jiná MŠ (pravidelně se střídáme), vždy za
přispění a vydatné pomoci nejstarších žáků
domovské ZŠ. Letos vyšla řada na naší MŠ.
Zvolily jsme téma „Žijeme vedle sebe“ aneb
všechny cesty vedou do Dýšiny. Námětem
sportovních disciplín i tvůrčích dílen bylo
přiblížit dětem nejen jejich obec, ale i okol-

kem“ (cesta vedla i tunelem), přešly po kamenech Berounku, zkoušely vodit Hurvínka
a v improvizované ZUŠ se naučily hymnu
letošních her.
Na závěr letošního ročníku Her bez hranic si všichni společně zazpívali nacvičenou
hymnu a paní ředitelky obdržely pro své MŠ
pohár, pamětní list, medaile pro všechny
děti a další ceny. Náš dík patří p. ředitelce
a zástupkyni ZŠ Dýšina za propůjčení tělocvičny i za uvolnění žáků, kteří ochotně pomáhali s přípravou celé akce. Také bychom
chtěly poděkovat p. Štuksovi a p. Žídekové
za sponzorské dary (ceny pro všechny děti).
Odměnou nám všem byly spokojené, vydováděné děti.
Nezbývá než dodat: Příští rok v Chrástu
nashledanou.
Kolektiv MŠ Dýšina

ní obce a jejich typické (či charakteristické)
stavby, aktivity, tradice. Všechna stanoviště
spojoval vláček – karta, na kterou rozhodčí – školáci zaznamenávali splnění daného
úkolu.
Celé hry zahájila p. ředitelka MŠ Dýšina
J. Anderlová a pak se celý sportovní průvod vydal k tělocvičně ZŠ. V jeho čele nesla
Majda Štuksová symbolickou „olympijskou“
pochodeň, děti z každé MŠ si vyrobily svůj
prapor. Po rychlém rozkoukání se všichni
aktivně zapojili do soutěžení, u každé disciplíny byli připraveni rádci – žáci 7. – 9. třídy ZŠ, kteří dětem vysvětlili pravidla dané
disciplíny a dohlíželi nejen na její správné
splnění, ale také na bezpečnost dětí.
V Dýšině děti šplhaly na kostelní věž a
zazvonily si na „zvon“, hasily požár, zahrály
si golf a vyvalily na kopec čertův kámen. V

Hymna letošních Her bez hranic:
1. Dejšina je pěkná ves, na zahradě štěká pes. Ta Dejšina jako květ, lidi jsou tu
jako med.
2. Na jih leží Kyšice, malebná to vesnice. Školka stojí na návsi, soused pekař
má fousy.
3. Na sever pak do Chrástu vláčkem
hurá na cestu. Za Hurvínkem zajedem,
v hudebce si zapějem.
Kyšicích hrály házenou, lovily kachny, stavěly sochy z odpadového materiálu, řídily
nákladní auta kolem lomu a zkoušely svou
cirkusovou obratnost na kladině a kruzích.
Do Chrástu dojely všechny děti „šňůrovláč-
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Výuka zobcové flétny v ZUŠ Chrást
Nejpočetněji zastoupeným nástrojem
v ZUŠ Chrást je zobcová �étna. Žáků na
tento nástroj máme 65 a výuku pro takové
množství obstarává tedy hned několik učitelů. Jsou jimi Petra BRABCOVÁ, Jarmila
HOLÁTOVÁ, Marta NEUMANNOVÁ, Jan
PROKOP a Pavla SLACHOVÁ.

Dominik Vu a p. uč. Petra Brabcová

Zobcová �étna bývá laicky považována za
pouhé „pískání“ pro hudební začátečníky.
Ale to je skutečně omyl. Je pravdou, že první
jednoduchou písničku zahraje malý �étnista
velice brzy. Ale to je teprve začátek, po němž
následuje vlastní dlouholetá práce, vedoucí
v případě skutečného talentu k vrcholným
muzikantským výkonům.
V ZUŠ Chrást se v posledních letech výrazným talentům v zobcových �étnách dařilo. Tak například v loňském roce Kateřina

ru komorní hry získalo kvarteto zobcových
�éten totéž umístění, ale tentokrát dokonce
v kole celostátním. Členkami kvarteta jsou
Martina ŠALOMOVÁ, Alexandra ŠANTOROVÁ, Markéta HERYNKOVÁ a Lenka
ČECHUROVÁ a k soutěži je také připravila
p. uč. Petra Brabcová. Ale to nebyl jediný
letošní soutěžní úspěch. Za všechny alespoň
ještě jeden: Pod vedením p. uč. Pavly Slachové dosáhlo do krajského kola na 1.cenu trio
Laura KOPŘIVOVÁ, Václav ROUS – zobcové �étny a Jakub ROUS – kytara. Pro jejich
kategorii však celostátní kolo vypsáno nebylo, takže toto umístění pro ně znamenalo
maximum možného.
Více o zobcových �étnách se dozvíte z následujících řádků od paní učitelky Petry
Brabcové, která je členkou Krajské umělecké
rady Plzeňského kraje, zastupující sekci dřevěných dechových nástrojů.
Mgr. Květoslav Borovička,
ředitel ZUŠ Chrást

Základní rozdělení �éten
Podle způsobu držení, rozlišujeme �étny
podélné a příčné. Do skupiny �éten podélných patří právě zobcová �étna. Nejrozšířenější je tzv. sopránová zobcová �étna,
protože svou velikostí vyhovuje dětem, které
začínají hrát. Další běžně používané zobcové
�étny jsou: altová, tenorová a basová. Všechny tyto nástroje máme na naší ZUŠ a vyučujeme na ně. Ne vždy však byla zobcová �étna
běžným nástrojem.

Historie

Kateřina Šálková a Lucie Koželuhová

ŠÁLKOVÁ ze třídy p. uč. Petry Brabcové
získala ve své kategorii 2.cenu v krajském
kole soutěží ZUŠ. Letos v téže soutěži v obo-

M. Šalomová, L. Čechurová, M. Herynková, A. Šantorová

Flétny a píšťaly jsou nejstaršími dechovými nástroji lidské civilizace. Archeologické
nálezy dokazují, že tyto nástroje existovaly
již v paleolitu. První velký rozkvět hudby a
hudebních nástrojů byl ve starověku. Dochovala se nám nástěnná vyobrazení hráčů
na �étnu z Mezopotámie, Egypta a Persie.
Ve středověku hráli na �étny především potulní kejklíři. Nejstarší vyobrazení zobcové
�étny pochází z Německa z katedrály v Hildesheimu z roku 1020 n.l. V evropských
muzeích jsou dochovány zobcové �étny až
z konce 15.století. V době renesance a baroka jsou zobcové �étny jedním z nepoužívanějších dechových nástrojů.
Dokladem toho je nespočet skladeb z tohoto období od skladatelů z celé Evropy. Na
konci 18.století však zobcová �étna náhle
mizí z hudební scény. Důvodem jejího zániku na téměř 150 let byl její slabý tón, který
nevyhovoval požadavkům tehdejších orchestrů, kde ji nahradila �étna příčná. Teprve na začátku 20.století se švýcarský nástrojař, hudebník a muzikolog Arnold Dolmetch
začal zabývat zobcovými �étnami. Podle
dochovaných nástrojů začal vyrábět kopie,
na které i sám hrál a postupně je zdokonaloval. Poprvé se na zobcovou �étnu hrálo na

veřejnosti v roce 1925 na festivalu v Haslemeru a první škola hry na zobcovou �étnu
byla o 10 let později otevřena v Londýně.
V Čechách se o rozvoj hry na tento nástroj
zasloužil Miloslav Klement svou dvoudílnou
Školou hry na altovou zobcovou �étnu. Mezi
naše nejznámější hudebníky, kteří zobcovou
�étnu popularizovali patří Jiří Stivín. Jeho
zásluhou se dostává zobcová �étna i do jiných hudebních žánrů, zejména do jazzu.

Možnosti studia
Základní vzdělání v oblasti hry na zobcovou �étnu zajišťuje celorepubliková síť
základních uměleckých škol, kde se většinou
vyučují celkem tři programy: Studium hry
na zobcovou �étnu jako přípravný dechový
nástroj, I. stupeň sedmiletý a II.stupeň čtyřletý studia hry na zobcovou �étnu a studium
pro dospělé či pro absolventy předešlých
programů. Ve hře na zob.�. se lze výjimečně
vzdělávat také v domech dětí a mládeže nebo
jiných zájmových centrech.
Od roku 2001 lze studovat hru na zobcovou �étnu i na některých konzervatořích
v České republice jako hlavní studijní obor.
Je to Konzervatoř Plzeň (Julie Braná), Konzervatoř Teplice (Aleš Rypan), Konzervatoř
České Budějovice (Monika Devátá),Janáčkova konzervatoř v Ostravě (Jan Kvapil,
Magda Bohušová). Některé konzervatoře
nabízejí studium hry na zobcovou �étnu
jako doplňující předmět k hlavnímu oboru
– např. Konzervatoř v Praze (Julie Braná,
Jana Semerádová).
Zatím jediným vysokoškolským oborem,
v rámci kterého je možné studovat hru na
zobcovou �étnu u nás, je bakalářský obor
„Teorie a provozovací praxe staré hudby“
na Akademii staré hudby v rámci Ústavu
hudební vědy FF MU v Brně.
Petra Brabcová,
učitelka ZUŠ Chrást

Tereza Semilská a p. uč. Pavla Slachová

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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Soutěž mladý zahrádkář 2010
nářství, ovocnářství, zelinářství, ekologie a
bezpečnosti a zdraví při práci na zahradě.
Poměrně náročnější bylo pro děti určování
rostlin.
Výherkyním okresního kola gratulujeme,
děkujeme všem pořadatelům, odborné porotě a naší ZŠ za pomoc při zajištění a průběhu
soutěže.
Jiří Krejzar
Předseda ZO ČZS

Ve středu 26. 5. připravili v Modrém salonku členové a členky ZO ČZS pro školní
děti okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“. Zúčastnily se děti místní i jejich kolegové z Chrástu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 4.-6. třída a 7.-9. třída. V kategorii

mladších žáků zvítězila Anežka Bendová
z místní ZŠ, v kategorii starších žáků Aneta
Matoušková z 8. třídy ZŠ Chrást. Obě děvčata čeká celostátní kolo v Kroměříži.
Soutěž zahrnovala vědomostní písemný
test. 20 otázek směřovalo do oborů botaniky, znalosti o půdě a výživě rostlin, květi-

Zahrádkáři Dýšina
Český zahrádkářský svaz – Základní organizace Dýšina pro rok 2010 připravila pro
své členy a ostatní občany tyto akce:
V roce 2010 možno zapůjčit drtič větví (do
2,5 cm), který vlastní naše organizace ČZS.
Půjčovné na 1 den je 35,- Kč – pro členy ČZS,
ostatní – 50,- Kč/1den. Drtič větví půjčuje p.
Václav Ševčík – Dýšina bytovky. Nutno předem domluvit na telefonu 728877699, nebo
724507668.
Kultivátor je možno zapůjčit nebo dohodnout zpracování půdy s p. Jičínským Hanušem – telefon 721532651. je určen k rotačnímu zpracování záhonů, zapravení hnojiva
do půdy. Není pak nutné tuto plochu rýt
rýčem, ale pouze uhrabat.

Připravujeme:

7. 7. – ST Luova zahrada a meditační zahrada v Plzni – zájezd autobusem, cena 10,Kč/os. Odjezdy - 9.00 hod. Nová Huť, 9.05
hod. Dýšina OÚ, na kopci, Chrást – závory
10. 7. – SO Lysá nad Labem – výstava KVĚTY, vesnička Ostrá – Botanicus 150,- Kč
11. 9. – SO Spálené Poříčí – nákup švestek,
jablek – sad p. Sedláčka, doprava vlast. auty
18. 9. – SO Horní Bříza – vinobraní, výstava hroznů, pořádá Ing. Kratochvíl (autobus
60,- Kč)
19. 9. – NE Litoměřice – Ředhošť – výstava,
trhy 240,- Kč
2. 10. – SO Hořovice – cibulový jarmark
9. 10. – SO Spálené Poříčí – nákup jablek
– sad p. Sedláčka, doprava autobusem
26. 11. – PÁ Biskoupky – přátelské posezení
při hudbě (Plzeň, Dýšina, Chrást)

Moštárna – termíny moštování:

Pondělí vždy od 16.00 do 18.00 hod. Dále
pak: 6. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11.,
15. 11., 22. 11. a 29. 11.
Vánoční moštování - sobota 18. 12. od
8.00 do 10.00 hod. Cena za kg dovezeného
ovoce ke zmontování je stanovena na 3,- Kč.
Nově zbudovaná moštárna se nachází v proluce mezi ZŠ a školní jídelnou.

Přednášky:

14. 9. – ÚT „Prostředky na ochranu rostlin“, od 17.00 hod v zased. míst. OÚ Dýšina.
Přednáší Ing. Hasman – LOVELA Terezín,
součástí je i prodej.
6. 10. – ÚT „Nové odrůdy jablka, švestky“,
ochutnávka, od 17.00 hod. zased. míst. OÚ
Dýšina. Přednáší Pavel Sedláček, Spálené
Poříčí.
23. 11. – ÚT „ADVENT“ – ukázka výroby
věnců, prodej, degustace kávy a čaje, v Modrém salonku Dýšina, od 16.00 hod.. Zajišťuje
Tomáš Kotěra.
7. 12. – ÚT „Vinná réva“ – novinky, degustace vína z Moravy a posezení při harmonice.
Přednáší Ing. Jan Kratochvíl, od 17.00 hod
v zased. míst. OÚ Dýšina
Jiří Krejcar
Předseda ZO ČSZ Dýšina
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Všechno jednou má svůj konec...
Jednadvaceti předškolákům z dýšinské
MŠ končí čas her a zábavy. 1. září 2010 usednou do školních lavic. Na závěr posledního
„školkového“ roku pro ně paní učitelky
uspořádaly slavnostní odpoledne - „Rozloučení s MŠ“.
Již od rána se děti chystaly na velkou
událost. Každý si foukacími �xami ozdobil tričko třídním symbolem - sluníčkem a
splnil tak 1. bobříka - zručnosti. Mladším
kamarádům pak předvedly připravený program (2. bobřík - šikovnosti), a pak už jen
nedočkavě vyhlížely své rodiče.
V 16 hodin p. řed. J. Anderlová přivítala
všechny maminky, tatínky i hosty ze ZŠ a
děti se rozezpívaly školkovou „hymnou“:
„Dejšina je pěkná ves“, přidaly ještě další
písničky a zahrály improvizovanou pohádku „Tři medvědi a babka Chňapka“.
Pak se všichni přesunuli na vyzdobenou
školní zahradu. Zde děti prošly slavnostní
bránou, rytíři je pasovali na školáky a dekorovali je šerpou a květinou. Paní učitelky
dětem věnovaly knihu a pamětní list. Po
přípitku a velkém fotografování se roztočil
kolotoč společných her, dovádění, zpívání a
také opékání a grilování.
Před 19. hodinou se děti rozloučily se
svými rodiči a pustily se do přípravy večeře
- samy si oškrábaly a nakrájely brambory do
oblíbené a tradiční gulášové polévky, která
bublala v kotlíku na ohništi. Po večeři skoro
v trávě (u zahradních stolků, kde všem velmi chutnalo a v hrnci nezbyla ani kapka) si
„táborníci“ připravili spacáky a odpočívali
u televizní pohádky. Pak již čekal bobřík
odvahy - na zahradě byl schovaný poklad.
Našli ho všichni! Co bylo dál! Z MŠ už se
ozývalo jen spokojené oddychování.
Po ranní vydatné snídani (pomazánka
kuchařská a výborný jahodový koláč od p.
Klimešové) si školáci vybarvili kartičky s
nasbíranými bobříky a začali společně chystat posledního bobříka - pomoci. Pro broučky připravili stopovačku. Jen páteční počasí
se proti nám spiklo, a tak celá hra proběhla
ve školce.
Odpoledne odcházely domů spokojené
děti, plné nových dojmů a zážitků. Jejich
rozzářené oči byly odměnou pro naše učitelská srdce.
Se školáky se loučí: H. Tlustá, S. Trkovská,
J. Bártlová, J. Anderlová,
M. Bílá a V. Sadlíková
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Děti z MŠ dobyly Točník
Ve čtvrtek 10. 6. 2010 vyrazilo veškeré osazenstvo MŠ (děti i dospělí) na školní výlet.
Naším cílem byl středověký hrad Točník.
Počasí nám přálo, děti byly natěšené celý týden, a tak hurá za dobrodružstvím a rytíři.

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice
ujaly pohádkové bytosti – víla a divoženka,
které rozdaly dětem barevná papírová vajíčka, aby byly barevně odlišeny od dalších
dětských skupin.
A pak už jsme procházeli hrad všemi
nádvořími i „místnostmi“, kde jsme poznávali stará řemesla – kovář, hrnčíř, tkadlena,
sokolník. Děti si samy zatočily svíčku ze
včelího vosku, vytočily hrneček na hrnčířském kruhu, shlédly pohádku tety Terezy z
Mlázov i produkci kouzelníka, do které se
také aktivně zapojily. Na hradě také nechyběli šermíři se svou ukázkou středověkých
soubojů i kouzelná babička v říši skřítků.
S poznáváním řemeslných tajů také děti za
pomoci víly a divoženky postupně doplňovaly pohádkovou křížovku. Tajenku pak

oznámily v hradním sklepení drakovi a po
zpěvu naší školkové hymny každý dostal na
památku keramické srdíčko. Před odjezdem
se ještě broučci svezli na ponících a pak již
hurá z kopce do autobusu a do školky na
pozdní oběd.
Všechny děti přijely nadšené a spokojené,
tak jme si na závěr mohli zazpívat: „Sláva,
nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!“
Za velké i malé výletníky
Jana Bártlová

Po pohodlném příjezdu pod hrad nás čekalo 1. náročné kolo naší cesty – asi 1 km
dlouhý výstup na hrad. Ale naši poutníci
nejsou zhýčkaní a cestu zvládli předškoláci
i nejmenší – tříleťáčci. Před hradem se nás

Jak se my Češi nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy,
když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se
pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě
postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění
papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či
žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?
Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji
rostoucím druhem odpadu. Celosvětově
nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako
plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů
tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát
rychleji než celkový objem odpadu.
„Před třemi lety, kdy v České republice za-
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čínal systém zpětného odběru vysloužilých
spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích
Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy
– s nadsázkou řečeno – platilo, že většina
lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě
skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde,
a ten druhý, co se tam vtěsnat dá,“ konstatuje

Ing. Roman Tvrzník z kolektivního systému
ELEKTROWIN.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval
v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že
došlo k výrazným změnám v uvažování lidí.
S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na sklád-

kách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než
polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci
při koupi nového“.
Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve
vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých
spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich
průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic
je starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest
až deset let. Důvody vyřazení staré lednice
jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává
používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího
modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného
dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční
lednici někomu zdarma věnuje, osm procent
prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič
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nějakým způsobem dál používá. Stále ještě
však šest procent dotázaných přiznává, že
starou lednici prostě postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a
kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a
56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového,
lepšího modelu. A způsob jejich likvidace?
Největší množství těchto malých domácích
pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi
ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44
%. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16
%, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají
do sběrných dvorů.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Mgr. Haně Müllerové za přípravu žáků na
sportovní soutěže.
Mgr. Jitka Křížková

TJ Sport pro všechny
Capkací výlet
Krásné sobotní počasí vylákalo 29. května
na tradiční jarní capkací výlet zástupce 20
dýšinských rodin. Na vycházku, tentokrát
po Rokycansku, se s Tělovýchovnou jedno-

Sportovní odpoledne
Na čtvrtek odpoledne byla pozvána 8. a 9.
třída do Chrástu na vzájemná utkání. Nejprve chlapci sehráli utkání ve �orbalu. Po vyrovnaném poločase nakonec vyhrála Dýšina
6 : 3 a Matěj Koťuha byl se třemi vstřelenými
brankami vyhlášen nejproduktivnějším
hráčem zápasu. Kluci zkoušeli také nájezdy na brankáře. Ti byli oba výborní a navíc

12. května zorganizovala TJ již 10. ročník
Českého dne proti rakovině (dříve Květinový den). Díky vstřícnosti dýšinských občanů
a hlavně pomoci základní školy, mateřské
školy, obecního úřadu a prodejen paní M.
Egrmajerové a Elin byla na účet Ligy proti
rakovině odeslána částka 4 061 Kč.

Další akce se konala 4. června. Byl to již
11. ročník Běhu naděje (dříve Běh Terryho
Foxe). Pro tuto akci bylo příznačné číslo 11
- posuďte sami - 11. ročník, 111 účastníků a
na účet odesláno 4 511 Kč. I tady se patří poděkovat Základní škole Dýšina a také SDH
Dýšina za pomoc při organizaci.
Největší poděkování ale patří vám všem,
kteří jste, jakoukoliv �nanční částkou, přispěli na dobrou věc.
Děkujeme vám!
Jarmila Jedličková
předsedkyně TJ SPV Dýšina

Poděkování
Tělovýchovná jednota
SPORT PRO VŠECHNY DÝŠINA

děkuje

tou Sport pro všechny Dýšina vypravilo 41
pochodníků. Společně jsme motoráčkem z
Chrástu dojeli do Stupna. Čtyřkilometrovou
vycházkou přes Všenice došlo 24 dospělých,
11 školáků a 6 předškoláků na Sedlecko, kde
jsme se občerstvili a vlakem jsme se vrátili do Chrástu. Věříme, že se tento dárek,
věnovaný všem dětem k jejich svátku, líbil
nejen jim, ale i všem ostatním účastníkům.
Naše poděkování za organizaci patří zejména paní Ivě Melicharové a Jarmile Jedličkové.

Dýšinští občané pomáhali

všem, kteří svojí účastí na Českém dni
proti rakovině 12. května 2010 přispěli
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality
života pacientů, podporu onkologické
výchovy a na vybavení onkologických
center.
Na účet Ligy proti rakovině Praha
bylo odesláno celkem 6 034 Kč.
Za období let 2001 až 2010, kdy TJ Sport
pro všechny tuto akci v Dýšině organizuje, přispěli dýšinští občané částkou
67 798,80 Kč.
Děkujeme Vám
Jarmila Jedličková v.r.
předsedkyně TJ SPV Dýšina

Ani v letošním roce nezapomněli činovníci
TJ Sport pro všechny na podporu, pro Dýšinu dnes již tradičních, humanitárních akcí.
střely nebyly vždy vydařené, žádnému střelci
se nepodařilo brankáře překonat..
Dívky porazily své chrástecké soupeřky v
přehazované 2 : 0 na sety. Zúročily tak svou
přípravu z hodin tělesné výchovy.
A ti, kteří nehráli, povzbuzovali mohutně
naše sportovce hlasitým skandováním „Dýšina, Dýšina!“
Poděkování patří všem našim žákům za
reprezentaci školy a obce a paní učitelce
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Rozezpívané jaro dýšinských dětí
Jedno české moudro říká: Co Čech to
muzikant. Toto pravidlo se již léta snaží v
ZŠ v Dýšině naplňovat Mgr. Bedřiška Koželuhová a v posledních letech v MŠ Jana
Bártlová. Každý, kdo si rád zazpívá, ví, že
naučit se písničku vyžaduje trochu úsilí. A
co teprve, když je těch písniček několik a
každých půl roku se mění, protože naší snahou je obměňovat repertoár, zpívat s dětmi

písničky veselé, taneční, které se budou líbit
nejen interpretům, ale hlavně posluchačům,
pro které všichni onen zkouškový maraton
podstupují.
Kapičky z MŠ mají vše o to těžší, že jsou
odkázány jen na svou paměť. I přesto děti
letos nacvičily hity autorské dvojice Svěrák-Uhlíř, P. Jurkoviče, P. Nováka a nově také

dětské písničky J. Zmožka. Své spoluobčany
těšily na jarní výroční schůzi zahrádkářů,
zpívaly novým dýšinským občánkům. Pro
maminky i babičky vystoupily hned 3x
– mezi seniory na OÚ, interně v MŠ a na
velkém koncertu v Modrém salonku. Za
odměnu vyjeli zpěváčci na Bambiriádu, kde
si zasoutěžili i shlédli pohádku Mandolína
v podání svých starších kamarádů z Gutty.
Závěr letošního zpívání (jako tradičně) bude
patřít společnému koncertu s rodiči v MŠ a
pak opékání buřtíků na zahradě MŠ.
Zpěváčci, nebo též Kapky z 1. – 3. třídy,
také přes zimu „nespali“. Nacvičovali pilně
nejen zpěv, také mnohdy složitou choreogra�i některých písní, které předvedli na
koncertu pro všechny maminky v Modrém
salonku. Ještě mají před sebou vystoupení
pro seniory v závěru školního roku. Třeťáci
si již pomalu zvykají na přechod do hlavního sboru – Gutty a zkouší s nimi pohádku,
se kterou všichni vystoupí na jubilejním 20.
ročníku festivalu Jičín – město pohádky v
září 2010.
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Gutta začala svou jarní cestu víkendovým
soustředěním v březnu v Rokycanech. Zde
byl položen základ nových písní, „dopilované“ detaily i rozděleny role v již zmiňované
hudební pohádce „Mandolína“. Svá vystoupení začal sbor symbolicky 1. května na dýšinských Oslavách osvobození. Dále pak děti
zpívaly na májových trzích na náměstí Republiky v Plzni, pokračovaly premiérou po-

hádky Mandolína na Bambiriádě a pásmem
středověkých písní v dýšinském kostele (Noc
kostelů). V červnu Gutta zajela potěšit seniory plzeňského Domova důchodců u sv. Jiří.
S koncem školního roku však úsilí zpěváků
nekončí, protože všechny čeká pilná příprava na důstojnou reprezentaci naší obce na
jičínském pohádkovém festivalu.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem
rodičům, kteří podporují své děti v jejich
radostném i náročném „koníčku“, obci za
podporu a povzbuzení a všem posluchačům
za jejich účast, potlesk i slova díků a uznání
na našich vystoupeních.
Za všechny zpěváky
Jana Bártlová a Bedřiška Koželuhová

MC Klubíčko
Mateřské centrum Klubíčko, jehož
činnost delší dobu stagnovala, je opět
v provozu! Slavnostní otevření s ochutnávkou dětské výživy HIPP proběhlo
dne 1. 6. 2010 u příležitosti Dne dětí.
Sešla se řada maminek z Dýšiny i přilehlých obcí. Prohlédly si nově upravené
prostory šatny, jídelny a herny, děti vy-

zkoušely nové hračky a všichni se vzájemně „oťukávali“. Netrvalo dlouho a
počáteční stud opadl. Děti si spokojeně
hrály a maminky debatovaly o svých radostech i starostech. V novém Klubíčku
se všem moc líbilo a maminky i děti už
se těší, že se v něm nyní budou setkávat
pravidelně.
Mateřské centrum Klubíčko je nyní
otevřeno vždy v úterý od 10 do 12 hod.
za symbolické vstupné 10 Kč, kterým
maminky přispívají na rozvoj centra a
nákup dalších hraček.
Bc. Kateřina Černá

červen 2010

Tradice českých vesnic v Rumunsku
Začátkem srpna čeká dýšinskou farnost
týdenní autobusový výjezd do Rumunska.
Zde, v oblasti Banátu, se nachází několik
českých vesnic, které jsou původním domovem asi poloviny dýšinských farníků. Jejich
předkové přišli z Čech do Rumunska na začátku 19. století a přinesli sem českou řeč i
kulturu, která se zde udržela až dodnes. České vesnice sem lákají mnoho našich turistů,
protože ti si od nich slibují setkání s jedinečně zachovalým českým venkovem – vesničkou z Ladových obrázků, na nichž rolník oře
pole párem kravek za zpěvu lidových písní a
těší se domů, neboť z nedalekého kostelíka
zvoní klekání, což znamená, že jeho žena v
národním kroji právě přiložila do kamen,
aby ohřála kyselo.
Nakolik je tato představa v konzumu vyrostlého člověka jen romantickým sněním,
zjistíme v srpnu. Jisté však je, že lidé, kteří se
z rumunského Banátu stěhují v posledních
letech do Čech, se musí vyrovnat s obrovskými změnami. Přijít z venkova, jehož ráz
zůstal od 19. století prakticky nezměněn,
do společnosti, která pro svůj život nutně
potřebuje počítače, dvě auta v rodině, čtyři
televize v bytě a dovolenou u moře, znamená
ne právě mírný kulturní šok.
Nejinému šoku jsou pak vystaveni i v rovině své víry. Z vesnice, kde se do kostela
prostě chodí, aniž by o tom měl někdo potřebu diskutovat nebo si jen představit, že by
to mohlo být jinak, přicházejí do prostředí,
v němž si musí svou víru neustále obhajovat,
protože se se svou potřebou navštěvovat kostel stanou neobvyklým a podivným jevem.
Ne, nechci se zde rozplývat nad tím, jak
by to bylo krásné, kdyby se Dýšina svou náboženskou mentalitou vrátila do 19. století,
kdy nikdo neměl potřebu o víře pochybovat
a nedělní mše musely být dvě, protože kostel najednou tolik lidí nepojal. Myslím si, že
prostředí, v němž je věřící člověk neustále
nucen si svůj vztah k Bohu obhajovat, kdy
víra není jen výsledkem kultury, do níž se
narodil, ale jeho osobním rozhodnutím,
za nímž si stojí, je svým způsobem zdravé.
Myslím si, že ateisté mohou věřícímu člověku prokázat nesmírně cennou službu tím,
že ho nutí klást si otázky, které by si jinak
vůbec nepoložil, a hledat na ně odpověď.
Myslím si, že v tomto prostředí má víra šanci snáze dozrát, stát se dospělou a nezůstat u
dětského „chodím do kostela, protože u nás
se to tak dělá“.
Přesto se domnívám, že nám starobylé
tradice v českých vesnicích v Rumunsku
mohou něco zásadního říci. Uvědomili jsme
si, že věřícímu člověku z Banátu, který přijde do Čech, může být prospěšné, když se
musí konfrontovat s otázkami, které mu tato
společnost klade, a být šokován tím, že „být
věřící“ zde není normální. To, že existují
místa, jako české vesnice v Rumunsku, kde
naopak „být nevěřící“ není normální, může
možná naopak podobně posloužit tomu, kdo
se prohlašuje za ateistu, jestliže si tím nechá
narušit falešné jistoty svého přesvědčení. Ty

mu mohou říkat, že být věřící je stejně bláznivé, jako tvrdit, že existují trpaslíci nebo
sedmihlavé saně, a pokud si to někdo myslí,
sice tím nikomu neškodí, ale je předem jasné, že tento názor nemůže žádný rozumný
člověk zastávat.
Není to zkrátka ani tak, že ateismus by
byl „vědecký a logický“ a víra „nevědecká a
nelogická“, ani naopak. Zdá se mi, že zkušenost české společnosti kritické k víře a zkušenost našich dýšinských sousedů z tradičních rumunských vesnic si mohou navzájem
velmi dobře posloužit v odstraňování svých
zaběhnutých klišé.
Pavel Petrašovský, farář

Noc kostelů a dýšinská pouť
Poslední květnový víkend byl velmi rušný:
V pátek 28. května se konala – poprvé v naší
obci – Noc kostelů. Od 19 hodin až do půlnoci byl pro širokou veřejnost v kostele připraven bohatý program namíchaný z mnoha
ingrediencí.

Návštěvníci mohli třeba vyslechnout dobrou hudbu z několika různých zdrojů: od
dětí ze ZUŠ Chrást, dýšinského sboru Gutty,
farní scholy nebo učitelů ZUŠ Chrást, kteří
jedinečně interpretovali Dvořákovy biblické
písně.
Mezi další zajímavé body programu patřily netradiční prohlídky kostela a jeho zákulisí. Děti měly svou prohlídku spojenou se
soutěží, dospělí se zas mohli ve ztemnělém
kostele setkat s oživlými světci z obrazů a
soch. Dále bylo možno využít zpřístupnění
varhan na kůru s výkladem nebo představe-

ní bohoslužebných předmětů a rouch. Už za
tmy se účastníci Noci kostelů měli možnost
se znovu ponořit do příběhu umučení Ježíše
v podání dýšinských a chrásteckých herců
v pašijové hře, kterou napsala a nacvičila
Marcela Švejdová a poprvé byla v Dýšině
předvedena na Velký pátek o Velikonocích.
Na faře mezitím na plné obrátky fungovala netradiční čajovna, výstava o kostelech a
kaplích v okolí a výrobna placek s obrázkem
kostela.
Množství lidí, které na Noc kostelů zavítalo, bylo pro nás velmi milým překvapením,
předčilo všechno naše očekávání a potvrdilo
nám, že letošní ročník rozhodně nebyl posledním.
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Druhou víkendovou akcí byla dýšinská
pouť v neděli 30. května. Slavnostní mši
sv. sloužil v kostele plzeňský biskup Mons.
František Radkovský. Po ní, když se jako na
objednávku po velkém dešti ukázalo slunce,
to na faře začalo žít. Díky skupině Jana Vrby
se zpívalo, tancovalo a vonělo klobásami a
točeným pivem. Na zahradě jezdil kůň Darek a na faru opět zvala čajovna výrobna
lampionů pro děti. Povedený den pak završilo divadelní představení žáků plzeňské
ZUŠ Suchárek Lví srdce.
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Poslední zvonění
Nejen radost z nadcházejících prázdnin,
ale i slzy a dojetí přináší poslední školní den.
Rozloučit se s vycházejícími žáky devátých
ročníků přišli do Modrého salonku starosta
obce Mgr. Jaroslav Štilip a učitelé naší školy.
S posledním vysvědčením si žáci odnášeli
i několik rad do života a srdečných přání
k vykročení do dalších studijních let.
Společný devítiletý život se vryje do
vzpomínek každého a já pevně věřím, že
to budou jen vzpomínky příjemné a milé.
Ještě jednou bych touto cestou chtěla popřát
našim deváťákům klidný a bezproblémový
přechod do středních škol, dobré a kvalitní
budoucí učitele.
Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci a našim pedagogům za úsilí, které
vynaložili k tomu, aby naše nejstarší jedenáctka získala vědomosti potřebné pro další
studium. I přesto, naši milí deváťáci, že se
za vámi dnes naposledy zavřely dveře školy,
nejsou zavřené navždy. Věřím, že je budete
otvírat i nadále, alespoň k milé a příjemné
návštěvě, ve chvíli, kdy budete potřebovat
pomoc a možná i radu. Nejen vám, ale i
všem ostatním žákům naší školy a pedagogům přeji krásné prázdniny a již nyní se
těším, až vás opět uvidím v našich lavicích,
protože škola bez žáků je pouhou prázdnou
a tichou budovou.
Mgr. Radka Krausová
ředitelka školy

červen 2010

Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu

Provozovatelka:

Mgr. Libuše Wolfová
Výdejní doba:
pondělí od 8 do 12 hod.
středa od 13 do 17.30 hod.
pátek
od 8 do 12 hod.
Nabídka: léky na předpis, léky volně prodejné, bylinné přípravky,
kosmetické výrobky, potřeby pro kojence i starší generaci,
některé veterinární přípravky.
Rádi Vám poradíme, připravíme k odběru Vaši objednávku.

Kontakty: tel.: 377 233 118, mobil: 721 832 545
email: vydejna.dysina@email.cz
Mimo výdejní dobu v Dýšině můžete objednávat
na těchto kontaktech: tel: 377 260 100 (lékárna
Centrum), email: Lwolfova@volny.cz nebo na internetových stránkách: www.lekarna-centrum.cz (zde
je nutno připojit poznámku, kde si objednané léky
vyzvednete: např. lékárna Dýšina). V budově Domu
s pečovatelskou službou je poštovní schránka, kam
můžete vhodit lístek s Vašimi požadavky, přáními a
připomínkami.

Vás zve
v úterý
6. července
v 18.30
hodin
k Husovu pomníku v Nové
Huti (u konečné zastávky autobusu MHD), kde si
připomeneme 595. výročí
jeho upálení.

Promluví farářka církve Československé husitské Jaroslava Švábová z Rokycan.

Děkujeme Vám !

MÁTE FOTOGRAFII
VELKÉHO SMRKU?
Rádio Dýšina oznamuje všem svým posluchačům změnu
vysílacího času – během prázdnin vysílá vždy ve středu od
19.00 hod. Aktuální odkaz na vysílání naleznete na:

www.radio-dysina.blog.cz.

Tým Rádia Dýšina

?

Okrašlovací spolek prosí touto
cestou všechny majitele historických fotogra�í Velkého smrku,
zda by byli ochotni svoje fotogra�e zapůjčit pro naskenování
na ceduli, která bude umístěna u
pařezu Velkého smrku.
Fotogra�e můžete doručit osobně Bc. Pavlu
Krausovi do ZŠ generála Pattona Dýšina, nebo
mailem (pokud je máte v el. podobě) na adresu
pavelkr@centrum.cz. Vaše fotogra�e budou na
počkání naskenovány a okamžitě vráceny.
Telefonní kontakt: 725 380 890
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