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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
není tomu tak dlouho, co jsme se učili psát
a vyslovovat rok 2000, letopočet nového tisíciletí.
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Několik dnů i týdnů už píšeme letopočet
2010. Tento rok je rokem volebním (parlamentní a komunální volby, v některých
regionech i senátní). Náš národ si také připomene 65. výročí ukončení II. světové války. Všem těmto událostem bude pozornost
věnovat i naše obec.
Co nás v Dýšině čeká kromě těchto nadregionálních záležitostí ?
* Koncem ledna chceme na návsi uspořádat zabíjačkové hody.
* V únoru máme v plánu otevřít lékárnu výdejnu. Nacházet se bude v suterénu Domu
s pečovatelskou službou (pod ordinací
MUDr. Blažkové). Odbornou garanci bude
zajišťovat Mgr. Wolfová z lékárny Centrum
v Plzni - Doubravce. Bližší a upřesňující informace Vám ještě podáme.
* Jako prioritu číslo 1 Zastupitelstvo obce
Dýšina schválilo rekonstrukci ulice Přátelství. Vozovku bude realizovat SÚS Kralovice, vodovod a chodníky naše obec. Uznáte,
že tato lokalita si takovou náročnou rekonstrukci určitě zaslouží, což přispěje k bezpečnosti dopravy a zlepšení vzhledu obce.
* V plánu je také intenzifikace ČOV. Ta
stávající by během několika málo roků byla
nedostačující a nevyhovující normám EU.
* Počítá se i se započetím realizace akce :

„Protipovodňové valy“ v Nové Huti.
* Kromě těchto stěžejních akcí máme jako
stálou prioritu školství. V základní škole
je třeba od 1. ročníku začít pořizovat nový
žákovský nábytek. Letošní prvňáčci by měly
sedět už v novém, který bude vyhovovat současným nárokům a parametrům. Nanejvýš
nutná je rekonstrukce školní jídelny spočívající zejména v nevyhovujícím vnitřním
zařízení.
* Ke všem těmto aktivitám nutno připočítat péči o zeleň, oživení dětského hřiště,
zajištění služeb MHD, dostát povinnostem
zřizovatele jednotky dobrovolných hasičů,
zajištění úklidu a pořádku v obci, zhostit se
chceme i některých kulturních akcí menšího
rozsahu.
* Zajistit běžný chod obce a efektivní
fungování obecního úřadu je každodenní
úkol, za nímž se skrývá zdánlivě samozřejmé úsilí.
Vážení spoluobčané, věřím, že i Vaším
aktivním přispěním se nám podaří většinu
výše zmíněných úkolů zdárně splnit.
Závěrem Vám všem přeji úspěšný rok 2010
a naší obci Dýšina další rozvoj a rozkvět.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 16. 12. 2009
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění usnesení uložené ZO dne
30. 11. 2009 s tím, že všechna usnesení byla
splněna.
2. Změny v systému a organizaci plateb za
likvidaci TDO v názanosti na přijatou
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 obce
Dýšina o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem pro rok
2010.
3. Odpověď starosty obce ve věci neproplacení zůstatku dovolené bývalé starostce
Mgr. Kuklíkové.
4. Informace o dražbě dne 1. 2. 2010 v rámci
III. vlny privatizace bytového fondu.
5. Zprávu o situaci v Luční ulici ve věci nesprávného odkanalizování 5 RD provádějící firmou.
6. Žádost o provozování areálu koupaliště
v Nové Huti předloženou pány Stanislavem
Hájkem a Lubošem Duspivou.
7. Dotaz pana Davida Havelky na řešení situace v Kostelní ulici. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Rozpočet na rok 2010 ve výši 23 503 380 Kč
na straně příjmů.
3. Rozpočet na rok 2010 ve výši 23 828 770 Kč
na straně výdajů.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o
stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním materiálem, včetně výše ročního
poplatku na rok 2010.
5. Návrh ceny stočného na hospodářský rok
2010 pro obec Dýšina navržené 1. JVS a. s.
– jedná se o částku 26,11 Kč bez DPH.
6. Prodej pozemku parc. č. 95/3 v k. ú. Matějovice u Dešenic za 15 000 Kč SKI klubu
Dýšina o. s. za cenu 15 000,- Kč
7. Odměnu starostovi ve výši 12 000 Kč.
8. Odměnu místostarostovi ve výši 7000 Kč.
9. Doplnění a upřesnění usnesení ze dne 30.
11. 2009 body II/6 a III/8:
9.1. ZO schvaluje prodej nemovitosti č. p.
20 na cizím pozemku parc. č. 488/1 (ve
vlastnictví SJM – pan Stanislav Švec, paní
Martina Švecová, Jižní 209, Dýšina, 330
02) manželům pan Stanislav Švec a paní
Martina Švecová za 45 000 Kč.
9.2. ZO obce souhlasí s uzavřením smlouvy o
smlouvě budoucí o směně oddělené části
pozemku parc. č. 493/1, označené v návrhu geometrického plánu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, jako parcela parc. č.
493/3 o výměře 253 m² ve vlastnictví Obce
Dýšina za oddělenou část pozemku parc.
č. 488/1 označené v návrhu geometrického plánu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, jako parcela 488/3 o výměře 253 m²
ve vlastnictví – SJM pan Stanislav Švec a
paní Martina Švecová, Jižní 209, Dýšina,
330 02.
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III. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S rozpočtovou změnou č. 4/2009 na
straně příjmové v navržené podobě (viz
příl. orig.zápisu)
2. S rozpočtovou změnou č. 4/2009 na
straně výdajové v navržené podobě (viz
příl. orig.zápisu).
3. S realizací postupných kroků v otázce
řešení protipovodňových Valů v Nové
Huti (smlouvy o smlouvách budoucích
vypracované JUDr. Havlem na základě
aktuálních geometrických plánů).
4. Se žádostí ředitelky MŠ Dýšina o rozdělení hospodářského výsledku za rok
2008 v celkové výši 21 358,56 Kč v navrženém poměru
5. V předložené podobě vyhlásit záměr
pronájmu házenkářského hřiště (bez
prostoru nohejbalového hřiště).
6. S poskytnutím příspěvku 300 Kč na
žáka - účastníka lyžařského výcvikového zájezdu žáků 7. a 8. ročníků ZŠ generála Pattona Dýšina.
7. S Dodatkem č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky.
8. Se změnou využití prostoru stávající
společenské místnosti v DPS za účelem
zřízení lékárny - výdejny, včetně nezbytně nutných finančních výdajů na
stavební úpravy (nejvýše do výše 25 000
Kč).
9. S přehodnocením nájemních smluv
mezi pronajímatelem (obcí Dýšina) a
nájemci pozemků a nebytových prostor
takto: doplnit inflační doložku, zvýšení
nájemného od 1. 4. 2010 o 30%.
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina revokuje:
1. Usnesení II/2 z 31. 8. 2009 takto:
1.1. Na základě provedené inventarizace
majetku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola generála
Pattona Dýšina převod dlouhodobého
hmotného majetku ke dni 31. 8. 2009
(dle Protokolu o předání a převzetí
majetku) na zřizovatele Obec Dýšina v
následující inventarizační výši:
a) DHM v základní škole v částce
1 163 129,77 Kč
b) DHM ve školní jídelně v částce
360 205,10 Kč
c) DHM v mateřské škole v částce
206 124,00 Kč
Celkem 1 729 458,87 Kč
d) zásoby potravin ve školní jídelně ve výši
124 782,93 Kč
1.2. Předání svěřeného majetku těmto
organizacím bude řešeno dle zřizovacích listin č.j. 885/2009 pro Základní
školu generála Pattona Dýšina p. o. a
dle zřizovací listiny č.j. 884/2009 pro
Mateřskou školu Dýšina, p. o. a dále
na základě Protokolu o předání a převzetí majetku a Smlouvy o výpůjčce na
budovy v případě Základní školy gen.
Pattona, Dýšina p. o. v hodnotě 16 255
648,20 Kč a v případě Mateřské školy
Dýšina, p. o. v hodnotě 11 334 264,30
Kč.

1.3. Smlouvy o výpůjčkách budov jsou přílohou zřizovacích listin příspěvkových
organizací.
V. Zastupitelstvo obce Dýšina trvá :
1. Na svém původním usnesení neproplatit
zůstatek dovolené Mgr. Kuklíkové
VI. Zastupitelstvo obce Dýšina volí :
1. Mgr. Jitku Křížkovou jako členku výboru pro životní prostředí a územní plánování s účinností od 1. 1. 2010
VII. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi podepsat smlouvu o prodeji
pozemku č. 95/3 v k. ú. Matějovice u
Dešenic mezi obcí Dýšina a SKI klubem
Dýšina o. s.
2. Starostovi pokračovat v řešení otázky
protipovodňových valů v Nové Huti.
3. Starostovi vyhlásit záměr pronájmu házenkářského hřiště.
4. Výboru pro životní prostředí a územní
plánování vyhodnotit a připravit k projednání žádosti, návrhy do Změny č. 2
Územního plánu obce Dýšina (termín do
27. 1. 2010).
5. Starostovi vyrozumět všechny nájemce
pozemků a nebytových prostor o přijatém usnesení ve věci přehodnocení
smluv a cenových relací včetně inflační
doložky.
6. Pracovní skupině ve složení ing. Egrmajer, p. Nichstein a p. Smetana jednat se
zájemci o provozování sportovně-rekreačního areálu v Nové Huti – termín 15.
ledna 2010. Pracovní skupina bude vyjednávat o nájemném tak, aby pro obec
byl zajištěn aspoň minimální zisk.
Dýšina dne 16. 12. 2009
Ing. Jaroslav Egrmajer
místostarosta
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta

„Vzpomínka na podzim“ - foto Johana Bradáčová, žákyně 9 .tř.
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Obecně závazná vyhláška č.1/2009
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 obce
Dýšina o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Dýšina se na svém
zasedání dne 16. 12. 2009 usnesením č
ZO/15./2009 usneslo vydat na základě § 17
odst. 2 zákona č.185/2001Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhláškou:
ČI.1
Úvodní ustanovení
(1) Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Dýšina včetně
nakládání se stavebním odpadem.
(2) Tato vyhláška platí pro celé katastrální
území obce Dýšina.
(3) Obec Dýšina zajišťuje likvidaci TDO na
základě mandátní smlouvy s prováděcí firmou.
Čl.2
Závaznost vyhlášky
(1) Tato vyhláška je závazná pro všechny
fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a pro další fyzické osoby, které
mají ve vlastnictví nemovitosti na katastrálním území obce Dýšina, kde vzniká komunální odpad.
(2) Na původce odpadu - právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které
produkují odpad zařazený podle Katalogu
odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu, se vztahuje povinnost prokázat
obci, jakým způsobem TDO likvidují, včetně kopie platby za tuto službu.
Čl.3
Třídění komunálního odpadu
(1) Komunální odpad se třídí na:
a) netříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast včetně PET lahví,
b) objemný odpad je takový komunální odpad, který svými rozměry nebo charakterem
se nedá zařadit mezi odpad zbytkový, např.
koberce, sporáky, pračky, atd.
c) nebezpečné složky komunálního odpadu,
kterými jsou el. akumulátory, galvanické
články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky
barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, neupotřebené oleje spotřební chemie, pesticidy,
herbicidy, léky apod.
(2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odsta
Směsný odpad se shromažďuje do směsných
nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) Typizované sběrné nádoby např. popel-

nice, kontejnery, igelitové pytle určené ke
shromažďování směsného komunálního
odpadu.
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
c) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde
jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem odstranění směsného
odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 6
Nakládání s komunálním odpadem
Pro nakládání s komunálním odpadem to
jest shromažďování, sběr a třídění jsou občanům k dispozici tyto možnosti:
a) Sběrné nádoby - popelnice o objemu 110 l,
nebo 120 l, případně pytle, nebo kontejnery
o objemu 1 100 l - sloužící k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel,
kuchyňské odpady apod. Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení
tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky,
hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
b) Kontejnery - zvony pro tříděný odpad plasty, papír, sklo jsou umístněné po obci na
stálých stanovištích.
c) Velkoobjemové kontejnery jsou umístěny
ve sběrném středisku „ U Kubíků“. Provozní doba je uvedena u vchodu do sběrného
střediska, kde je též k dispozici ceník za
ukládání.
d) Kovový odpad mohou občané odevzdávat
do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném
středisku „U Kubíků“
e) Trávu, listí a další odpad podobného charakteru mohou občané ukládat vedle sběrného střediska „U Kubíků“
f) Velkoobjemový kontejner určený pro
odpad ze hřbitova je umístěn u místního
hřbitova.
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad je stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
(2) Stavební odpad lze použít, předat či
zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem
na vlastní náklady po domluvě s firmou,
která jejich likvidaci zajišťuje.
ČI. 8
Úhrada za odvoz komunálního odpadu
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad.
(2) Výše poplatku, který plátce odvádí, se
řídí podle objemu vyváženého komunálního
odpadu za rok, tedy podle počtu odvezených
sběrných nádob - popelnic o objemu 110 l,
popř. 120 l a kontejnerů 1 100 l.
Výše ročního poplatku činí včetně DPH
činí :

§ Kč 2 294,- za 52 vývozů (vývoz každý
týden )
§ Kč 1 969,- za 42 vývozů (kombinovaný)
§ Kč 1 495,- za 26 vývozů (vývoz každých
14 dní)
§ Kč 850,- za 12 vývozů (vývoz každý měsíc )
§ Kč 1 074,- sezónní vývoz pro chataře
§ Kč 70,- jednorázový vývoz
§ Kč 70,- vývoz pytle
§ Kč 157,- roční pronájem nádoby
§ Kč 4 690,- za 52 vývozů nádoby 240 l
§ Kč 14 285,- za 52 vývozů kontejneru
1 100 l
§ Kč 8 659,- za 26 vývozů kontejneru 1 100 l
(3) Sazba poplatku pro poplatníka podle
čl.2 této vyhlášky se skládá :
a) z kalkulace firmy likvidující odpad a četnosti svozu
b) z režijní ceny, kterou tvoří náklady obce
na vedení účtu a účetní evidenci
ČI. 9
Splatnost
(1) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku. Platba se provádí bezhotovostně,
prostřednictvím osobního účtu nebo České
pošty přes poukázku, kterou občan předem
obdrží. Pouze občané se statutem důchodce
mají možnost do 30. 4. příslušného kalendářního roku uhradit předepsanou částku
do pokladny Obecního úřadu Dýšina.
(2) Po zaplacení obdrží fyzická osoba poštou příslušnou nálepku, kterou umístí na
sběrnou nádobu - popelnici.
(3) Úhradu za odvoz u domů čp. 210 - 213,
218 - 227, 232, 235, 243 - 244 si zajišťuje podle zvláštní smlouvy se svozovou firmou Plzeňský servis.
(4) Úhradu za odvoz u domu č.p. 215 - 217,
231 - 235 si zajišťují podle zvláštní smlouvy
se svozovou firmou jednotlivá Společenství
vlastníků.
Čl. 10
Sankce
(1) Porušení povinnosti stanovených touto
obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
ČI. 11
Zrušovací ustanovení
(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky
se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
1/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a úhrady za tyto činnosti, která nabyla
účinnosti dnem 1. 4. 2004.
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2010.
Ing. Jaroslav Egrmajer
místostarosta obce
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Dýšina dne
17. 12. 2009
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4. setkání starostů Dýšiny, Kyšic a Chrástu

Ve čtvrtek 7. ledna 2010 se na radnici v
Dýšině konalo již 4. setkání starostů sousedních obcí Dýšiny, Kyšic, Chrástu. Schází
se pravidelně od října 2009 v měsíčních intervalech střídavě v Dýšině, Chrástu či Kyšicích. Hlavním námětem společných schůzek
je vzájemná výměna zkušeností, řešení aktuálních problémů v sousedních obcích či
koordinace některých akcí a vzájemná pomoc mezi jednotlivými úřady.
Všichni zúčastnění hodnotí tyto schůzky
jako velký přínos a tuto tradici chtějí dále
zachovat. Další schůzka je plánovaná na
čtvrtek 11. února 2010 v Chrástu.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Vánoční besídka

Po úžasném vystoupení těch nejmenších
dětí v Modrém salonku jsme společně prožili jěště jedno hezké odpoledne v mateřské
škole. V pondělí 21.12. proběhla vánoční
besídka v odd. Broučků. Byla trošku jiná
než obvykle. Nesedělo se nečinně, ale rodiče
spolu se svými dětmi si vytvořili svícínek z
jablíčka, zdobili perníčky a dělali lodičky ze
skořápek, které se pak statečně plavily po
vodě. Také jsme společně hledali Ježíška. Při
betlémském putování po MŠ jsem zpívali
koledy a hledali a na konci naší pouti na nás
čekala Maria s Ježíškem.
Pak jsme chvilku poseděli u cukroví a koled.
Moc děkujeme paní uč. Bártlové i Anderlové za příjemné předvánoční odpoledne s
dětmi.
za maminky dětí z odd. Broučků.
Katka Robbová
Starostka Kyšic - paní Jana Hradská

Koncert Kapiček

Starosta Dýšiny - Mgr. Jaroslav Štilip

Starosta Chrástu - pan Ladislav Bohuslav
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Příjemným zastavením v předvánočním
shonu byl vánoční koncert Kapiček z MŠ a
jejich starších kamarádů z 1. třídy ZŠ – Malých Kapek konaný 15. 12. v Modrém salonku. Společně s pí. uč. Janou Bártlovou a Bedřiškou Koželuhovou a s citlivým houslovým
doprovodem pí. Renaty Klimešové nacvičili
naši malí „andílci“ krásné pásmo vánočních koled a dětských písniček a potěšili nás
svým roztomilým vystoupením.
Kouzelným zážitkem byla poslední společná píseň – koleda Narodil se Kristus Pán
zpívaná za svitu malých svíček.
Ať vám všem tahle světýlka svítí v srdcích
po celý rok 2010.
za spokojené a dojaté rodiče
Miluše Lusková

Tříkrálová návštěva
V samém závěru vánoční doby – ve středu
6. 1. 2010 se vypravily děti z MŠ se svými
učitelkami na návštěvu dýšinského kostela.
Pan farář Petrašovský dětem vyprávěl a za
pomoci postaviček z jesliček názorně sehrál
celý betlémský příběh o narození Ježíška.
Také dětem ukázal figurky, které si vyráběli dýšinští spoluobčané v listopadu na
faře. Zde si prověřil, co děti ví o mudrcích
z Východu. Současně dětem předvedl nádobu zv. kadidelnice, která se používá při
bohoslužbách na okuřování oltáře a do které
se vkládá kadidlo, které bylo jedním z královských darů malému Jezulátku.
Na závěr si pan farář společně s dětmi zazpíval tříkrálovou koledu.
Jana Bártlová

leden 2010

K čemu slouží recyklační příspěvky?
Zpětný odběr elektrozařízení: pod dohledem EU
V srpnu roku 2008 uplynuly TŘI roky od
okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné
zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení.
Vytvoření systému, který to umožňuje,
požaduje od všech členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla
do novely zákona o odpadech, která v ČR
nabyla účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost
zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení
stanovila tato novela výrobcům elektrických
a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu
začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do
jednotlivých skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách velkých a malých
domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů byla
jako provozovatel kolektivního systému pro
společné plnění zákonem daných povinností
výrobci založena akciová společnost ELEKTROWIN.
Závazek ČR vůči EU
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných elektrozařízení,
které je třeba splnit v určitém termínu. Pro
větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí
v kilogramech odebraných spotřebičů na
občana.
Členské země měly tyto limity splnit už do
konce roku 2006, Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala
se ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na
občana.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, třídily domácnosti
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. V srpnu roku 2008 již toto množství
dosahovalo 3 kg. Výsledky, které hlásí další
kolektivní systémy pověřené nakládáním s
elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají
v úhrnu s výsledky práce ELEKTROWINu
dobré předpoklady splnění závazků České
republiky vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes
i tzv. viditelný příspěvek na recyklaci. Je
pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek
může vnímat negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup nového spotřebiče „zdraží“.
Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl
spočívá v tom, že z ceny výrobku byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a
recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka
odpovídající nákladům výrobců na zpětný
odběr a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního
systému.
Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již při-

spěl do kolektivního systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše
příspěvku vynásobená počtem prodaných
spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce
na celkových nákladech na zpětný odběr a
recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní
systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím
povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém ELEKTROWIN snaží uzavřít s obcemi smlouvy,
na jejichž základě se sběrné dvory a mobilní
svozy stávají místy zpětného odběru. Obci
to umožňuje ušetřit náklady za recyklaci
elektroodpadů, které občané odevzdávají
do sběrných dvorů nebo mobilních svozů.
Na základě uzavřené smlouvy je totiž může
bezplatně předat kolektivnímu systému.
Zůstává nepopiratelným faktem, že tam,
kde obce smlouvu s kolektivním systémem
ELEKTROWIN uzavřely, ušetřily nemalé
finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro
obce za dobu fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů
korun.
Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná
novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce,

kromě bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru a informační kampaně. Tam, kde
obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr,
mohou díky aktivitě kolektivního systému
použité elektrozařízení sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému
odběru. Svazky obcí a mikroregiony mohou
také nově pro sdružené obce využít možnosti zajištění dostupného místa pro odložení
elektrozařízení od občanů prostřednictvím
„PUTUJÍCÍHO KONTEJNERU“.
Společnost Elektrowin zapojila za dobu
své činnosti do svého systému již více než
4500 obcí a za tři roky zpětně odebrala přes
40 000 tun elektrozařízení.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Ekologie v lednu

Po třech měsících byla dokončena
stavba pyramidy v 8. třídě naší školy!
Tvoří ji tisíce různobarevných víček od
nápojových PET lahví, které nanosili
stavitelům žáci, učitelé, ale i ostatní dárci, kteří o naší akci věděli. Místo malty
posloužilo lepidlo.
S rozměry a hmotností pyramidy seznámili autoři žáky ve všech třídách a
přitom se snažili vysvětlit jim důležitost
třídění odpadu a zejména to, jak plasty můžeme dále zpracovávat a znovu
využít. Pro přírodu jsou to materiály
naprosto cizí, proto se snažíme, aby se
nedostaly jako součást komunálního
odpadu na skládky.
Pyramidu viděli už také naši budoucí
prvňáčci, protože byla při zápisu vystavena před první třídou.
Stejnou cestou – tedy z úst nadšených
ekologů z osmičky - se k dětem dostala
informace o mezinárodním dnu tuleňů,
lachtanů a velryb (10. leden) a o významu mezinárodních dohod o regulaci
lovu těchto druhů.
Bohužel i zatím poslední akce těchto žáků souvisí s ekologií. V hodinách
informatiky shromáždili materiály o
ničivém zemětřesení na Haiti a při zeměpisu a fyzice si připomněli, jak zemětřesení vzniká, jaké jsou jeho příčiny
a důsledky a jaká opatření by se dala
přijmout, aby následky nebyly tak katastrofální. Ve vestibulu školy je nástěnka
s pracemi žáků na toto téma.
Mgr. Jitka Křížková

5

Obecní
ZPRAVODAJ

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

TJ Sport pro všechny Dýšina
Tak se nám ten starý rok „překulil“ nějak
rychleji než jsme chtěli. Dokonce tak rychle,
že jsem nestačila splnit slib daný čtenářům
listopadového Zpravodaje. A tak, abych začala nový rok s čistým štítem, pokusím se
alespoň ve zkratce vše napravit.
14. listopadu uspořádal oddíl volejbalu
naší TJ v tělocvičně v Chrástu tradiční Podzimní turnaj smíšených družstev, kterého
se zúčastnilo 6 mužstev z celého Plzeňského kraje. Tato akce je součástí Sportovního
kalendáře Asociace tělovýchovných jednot
a sportovních klubů ČR. Naši volejbalisté
si nevedli špatně a skončili na 4. místě. Tak
ještě dodatečně blahopřejeme! )

smekla před Markétou Šindelářovou a jejím
týmem florbalistů FbC Klokani, který hraje
3. Bohemia ligu malého florbalu, v níž svádí boje s dalšími 10 týmy. Naši Klokani po
loňských ne příliš jistých výsledcích si letos
zatím poradili s téměř každým soupeřem.

Nastupují v nových zelených dresech a jdou
za svým cílem – zvítězit v lize. A tak jim držme společně palce!
A co pro vás připravujeme v prvním pololetí
roku 2010? Jarní turnaj smíšených družstev
v odbíjené (březen), již 10. ročník Českého
dne proti rakovině (květen), 11 ročník Běhu
naděje (červen), zájezd s turistikou (červen).

Tradiční Mikulášské cvičení jsme v prosinci vyměnili za cvičení čertovské. Děti
se na něj za pomoci rodičů připravovaly
předem, a tak ve čtvrtek 3. prosince přišly
ozdobené minimálně čertovskými růžky,
některé i v celých čertovských kostýmech.
Zahanbit se nenechaly ani naše cvičitelky.
Po společných soutěžích přišel mezi děti
Mikuláš s celou svojí družinou. Děti z jednotlivých oddílů pak předvedly, jak krásně
umí cvičit. To Mikuláš ocenil a každé z dětí
si odnášelo drobný sladký dárek.

Od 1.1.2010 dochází k drobným změnám ve
cvičebních hodinách některých oddílů tělovýchovné jednoty. Aktualizovaný rozvrh,
stejně jako upoutávky na konkrétní akce najdete na stránkách obce v sekci TJ SPV a na
stránkách TJ www.spvdysina.unas.cz
Přejeme vám všem v roce 2010 pevné
zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a
těšíme se na setkání při našich cvičebních
hodinách a na akcích pořádaných tělovýchovnou jednotou.
Bc. Václava Zelenková
tajemník TJ SPV Dýšina

Také jsem si naposledy posteskla nad nezájmem dýšinských mužů o cvičení oddílu
badminton. Vyčinili mi chlapi z volejbalu a
posléze jsem se musela omlouvat novým zájemcům, protože pan Koželuh měl zdravotní
problémy. S novým rokem věříme, že bude
vše v pohodě a moc se na vás těšíme.
Velkou radost má vedení TJ z nově vyškolených cvičitelek III. třídy Zdravotní tělesné
výchovy. K získání osvědčení moc gratulujeme paní Ivetě Šebestové a paní Pavle Nejedlé. Věříme, že získané vědomosti uplatní
při vedení cvičebních hodin ke spokojenosti
všech cvičenců.
Dovolte mi, abych dnes opravdu hluboce
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Deskové hry
Víte, že stolní deskové hry nejsou zdaleka
jen Člověče nezlob se a Monopoly? A že si
různé moderní deskovky můžete zahrát také
v Dýšině? Každou druhou neděli v měsíci se
tu schází pod vedením Mgr. Radka Chejlavy
Klub deskových her.
Je otevřený všem zájemcům všech věkových skupin, můžete chodit pravidelně nebo
si přijít zahrát čas od času. Najdete tu hry
jako Osadníci z Katanu, Blokus, Carcassone,
Stavitelé, Jungle Speed, Bláznivá zoo, Ubongo, Bang, Galaxy Trucker a zhruba dvacítku

dalších. Některé jsou strategické, jiné cvičí
hlavně postřeh, další tvořivost. Některé jsou
určeny už pro děti od 5 let, jiné spíš pro školáky a dospělé.
Pro všechny je však společné, že při nich
strávíte příjemný čas s dalšími lidmi. Přijďte se přesvědčit, ať už sami, nebo s přáteli.
Nejbližší klub se koná v neděli 10. ledna od
16 do 18 hod. Další termíny najdete vždy na
webových stránkách obce.
Radek Chejlava

Dne 6. prosince v Modrém se sešel klub
hráčů deskových her, kteří chodí každou
neděli od 16,00-18,00 si zahrát nějakou tu
zábavnou hru. Já a Michal jsme nabídce ve
škole neodolali a v neděli jsme do salonku
zašli.
Při vstupu jsme byli hned přivítáni a informováni o hrách, kterých tam bylo asi 30.
Michal navrhl jednu hru, kterou si zahrajeme, jenomže byl problém - nevěděli jsme
jak. Pan Chejlava k nám ochotně přišel a hru
podrobně vysvětlil. Tak jsme začali hrát. V
průběhu hry neustále přicházeli další lidé.
Nedělního odpoledne se zúčastnili malí i
velcí. I já jsem zde prožil příjemné a zajímavé odpoledne.
Doporučuji vřele všem!
Ondřej Pešta
žák 9. třídy

leden 2010

Výuka klavíru v ZUŠ Chrást
Když jsem před více než dvěma lety
přišel do ZUŠ Chrást, ke svému překvapení jsem zjistil, že je tu velmi početné
zastoupení výuky klavíru. Je třeba říci,
že dnes existuje mnoho základních
uměleckých škol, kde se klavír vůbec
neučí a je nešťastně nahrazován módními keyboardy. Jenomže keyboard – ač
vyrábí hudbu – není vlastně hudebním
nástrojem, ale přístrojem. Tvoření tónu
je na něm obstaráváno s velkými omezeními, každá klávesa funguje podobně, jako když třeba zmáčknete tlačítko
domovního zvonku. Tón se pak v mnohém nedá ovlivnit a hra připomíná spíše
obsluhu počítače, než tvůrčí umělecký
výkon. Proto mě velice těší, že se v ZUŠ
Chrást nevyučuje hra na keyboard, ale
skutečně na klavír. Svědčí to o kultivovanosti hudebního prostředí, které je u
nás pro žáky především díky učitelům
klavírní hry připraveno.
Mgr. Květoslav Borovička
ředitel ZUŠ Chrást

I když je pořízení pianina nebo klavíru finančně nákladnou záležitostí, při studiu hry
na klavír je to nutnost, neboť bez domácí
přípravy by to prostě nešlo. Pro začátečníky
však může být náhradním řešením digitální
piano, které má velmi podobné tónové vlastnosti jako akustický klavír a je konstruováno s klaviaturou, která při dohmatu dokáže

V současné době dokončuje studium hry na
klavír na plzeňské konzervatoři. Paní učitelka Lenka Kočandrlová působí především
v ZUŠ v Blovicích, u nás se v dýšinské pobočce věnuje žákům každé páteční odpoledne. Jediným mužem – klavíristou, je v ZUŠ
Chrást Ctibor Ott, který mimo školu také
rád usedne za varhany anebo si stoupne před
sbor, protože právě sbormistrovství si vybral
jako svůj studijní obor na Katedře hudební kultury ZČU v Plzni, kterou v současné
době studuje. Paní učitelka Jaroslava Smoláková se kdysi v ZUŠ Chrást hře na klavír
sama učila a dnes má na pobočce v Dýšině
kromě výuky klavíru na starosti také hudební nauku a v Mateřské škole v Kyšicích
přípravné studium. Máme ještě dvě paní
učitelky – Miroslavu Komorousovou a Jaroslavu Šálkovou – ale ty se momentálně
věnují svým ratolestem na mateřské dovolené.

Paní učitelka Lenka Kočandrlová

napodobit vlastnosti klavírní mechaniky.
Tyto nástroje jsou levnější a také se více
hodí do menších, nebo akusticky hůře izolovaných bytů. Nejedná se však o keyboardy
(tzv. „elektrické klávesy“), které tónovým
rozsahem i mechanickými vlastnostmi jsou
klavíru naprosto vzdáleny. Rozdíl je mnohdy pro laika málo patrný, ale před nákupem
nástroje naši učitelé rodičům žáků nebo zájemcům o studium rádi poradí.

Učitelé Jana Fránová a Ctibor Ott

Hra na klavír patří na naší základní umělecké škole k nejoblíbenějším předmětům.
Z hlediska počtu žáků, kteří se v Základní
umělecké škole v Chrástu učí hrát na klavír,

Paní učitelka Anna Černá s Terezkou Štěpánkovou

Paní učitelka Jaroslava Smoláková s Lenkou Ženíškovou

je po zobcové flétně právě klavír druhým
nejfrekventovanějším nástrojem. V současné době studuje hru na klavír 59 žáků a to
v rozpětí od předškoláků až po „dospěláky“,
kteří buď v naší škole doslova vyrostli anebo
se rozhodli začít věnovat tomuto nástroji až
ve vyšším věku.

V současné době u nás hru na klavír
vyučuje pět kantorů, kteří působí také na
pobočkách v Dýšině a ve Volduchách. Do
našeho pedagogického sboru patří i profesorka Konzervatoře v Plzni a vedoucí tamního klavírního oddělení Anna Černá, která se každé pondělí věnuje žákům v Chrástu.
Další žáky zasvěcuje do tajů hry na bílých
a černých klávesách Jana Fránová, která je
nejmladší posilou našeho učitelského sboru.

V rámci výuky hry na klavír se naši žáci
kromě klasického repertoáru věnují také
jazzovým skladbám, improvizaci, čtyřruční hře a uplatňují se také v komorních
souborech. Proto se mohou krom třídních
přehrávek uplatňovat také při vystoupeních v mateřských školách, které se konaly
v předvánočním čase v Chrástu, Dýšině i
Kyšicích, a ti nejlepší pak dostávají možnost
se předvést na významnějších koncertech
školy a zúčastňují se nejrůznějších soutěží.
V příštím školním roce se bude konat
soutěž ZUŠ právě v oboru hry na klavír, ale
už letos se někteří klavíristé stali součástí
souborů komorní hry, které soutěží právě
v tomto školním roce. Budeme jim tedy
držet palce, aby se jim na soutěžích dařilo
alespoň tak jako kolegům z pěveckého a dechových oborů v minulém roce.
Mgr. Jaroslava Smoláková

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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Nabídka pravidelného stravování

SPOZ

Využijte naší nabídky pravidelného stravování!
Výdej obědů pro cizí strávníky od
10.00 do 12.00 hod.,
v jídlonosičích do 13.30 hod.

Cena obědů 45,- Kč
Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje
v obci blahopřání k významným životním výročím, organizuje společenské akce
v rámci obce – vítání občánků, organizaci
zlatých a diamantových svateb dle přání
občanů, vede záznamy do fotokroniky, zabezpečuje její fotografie a zajišťuje odesílání
kondolencí.
Veškeré tyto akce jsou pravidelnou činností těchto členek SPOZ: Ivy Melicharové,
Jarmily Jedličkové, Zdeňky Kusové a Hany
Tlusté.
V roce 2009 bylo odesláno 71 blahopřání
k významným životním výročím, členky
SPOZ navštívily 64 občanů, kteří dovršili

Nabízíme: Úterý, středa, čtvrtek výběr ze
dvou jídel
pondělí a pátek jeden druh jídla dle
předepsaného jídelníčku
Menu: polévka, hlavní jídlo, zákusek,
ovoce, pečivo
Jídelníček je umístěn v prostorách školní
jídelny a na stránkách obce
www.obecdysina.cz.
Dle strávníků je jídlo chutné, kvalitní
a je ho dostatek !

Obec Dýšina, ZŠ gen. Pattona Dýšina, Dopijem a jdem o. s.
Vás srdečně zvou
na

zabíjačkové hody

na dýšinské návsi,
80 a více let věku. Mezi nejstarší oslavence
patřil pan Šulc (94 let), paní Trčová (91 let) a
pan Blecha (90 let).
SPOZ uvítal v roce 2009 celkem 30 nových
občánků naší obce na dvou akcích „Vítání
občánků“ v měcíci dubnu a listopadu.
V tomto roce bylo odesláno 17 kondolencí
pozůstalým.
Iva Melicharová

v sobotu
30. ledna 2010
od 10 do 15 hodin

Pochutnáte si na tradičním ovaru či jiných dobrotách, možnost zakoupit
osvědčené zabíjačkové výrobky, vyberete si i z nápojového lístku: grog,
svařák, medovina, čaj, káva, pivo, destiláty. O dobrou náladu se postará
dechová hudba AMATOVKA.

SKI klub Dýšina vás zve na lyžařský zájezd do Rakouska
Lyžařský oddíl SKI Klub Dýšina pořádá dvoudenní zájezd ve dnech 13. a 14. 3.
2010 lyžařský zájezd na Šumavu do Rakouska. Nabízíme touto cestou lyžování
v lyžařském středisku Hochficht. Cena
pro dospělé je 1000,- Kč, pro děti 650,- Kč.
V této ceně je zahrnuto ubytování, polopenze a doprava. Poplatky za vleky a další
výdaje nejsou součástí ceny zájezdu.
Další informace o zájezdu a případné
přihlášky můžete obdržet u paní Nezbedové na telefonním čísle 739 568 503, nebo
na emailové adrese nezbedova@netro.cz
vedoucí lyžařských zájezdů
Libuše Nezbedová
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Podobně, jako Vánoce předchází advent,
je před Velikonoce předsunuta podle prastarého zvyku doba postní. Začíná popeleční
středou, která letos vychází na 17. února, a
pokračuje čtyřiceti dny až do Velikonoc.
Tipoval bych si, že slovo „půst“ vyvolá
nejspíše představu středověkého kláštera,
v němž seschlý mnich, když dojedl půl krajíce chleba, se odchází do své cely bičovat.
Tipoval bych si, že slovo půst se pojí se slovy
strádání, utrpení, sebetrýznění. A pokud na
popeleční středu zavítáte náhodou v 18 hod.
do kostela, budete svědky toho, jak ti, kdo
začínají půst, jsou na čele označeni popelem
a jsou jim řečena slova, která jako by tuto
představu ještě umocňovala: „Pomni, že
prach jsi a v prach se obrátíš.“
Ale smysl postní doby je v něčem jiném
než v sebeponižování a samoúčelném strádání. Měl jsem to štěstí osobně znát kluka,
který ve svých 13 letech utrpěl velmi vážný
úraz a strávil několik měsíců v nemocnici. A
tohle dítě vás pak šokuje, když prohlásí, že to
všechno mělo smysl, protože si tam – vzdálený ode všeho a ode všech – uvědomil, jak
velkou hodnotu pro něj mají rodiče, přátelé
a Bůh. A že to do té doby nevnímal.
V postní době je člověk pozván, aby si
něco odepřel – jídlo, televizi, zábavu... Ne
proto, že by to byly špatné věci, ale proto,
aby si v prázdnu po nich mohl uvědomit, že
jsou důležitější hodnoty, než dobře se mít a
být skvěle baven.
Romano Guardini, když se zmiňuje o gestu potírání čela popelem na začátku postní
doby, píše: Mluví se o mém zániku, když mě
kněz na počátku postu dělá znamení kříže
na čelo popelem. Všechno se změní v popel.
Můj dům, můj oděv, nářadí a peníze; les,
pole i louka. Pes, který mne provází, i zvíře
ve stáji. Ruka, kterou píšu, i čtoucí oko a celé
mé tělo. Lidé, které jsem miloval, lidé, které
jsem nenáviděl, i lidé, kterých jsem se bál.
Co se mi na zemi zdálo velikým, malým,
opovrhovaným, všechno se změní v popel,
všechno...
To zní bezvýchodně a depresivně. Ale
možná se právě uprostřed téhle prázdnoty
vynoří hodnoty, které jsou i přesto stálé, trvalé a smysluplné. Pokusit se je zahlédnout
je smysl postní doby.
Pavel Petrašovský
farář

Akce farnosti
Římskokatolická farnost Dýšina
srdečně zve na

11. farní ples,
který se koná v sobotu 13. února
2010 od 19:30 hod.
v Lidovém domě v Chrástu.
Hraje kapela Jana Vrby.
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Zápis do první třídy
V pondělí 18. ledna přišlo do základní
školy 28 předškoláků v doprovodu svých rodičů. Někteří byli trošku ostýchaví, ale většinou se hned rozkoukali a do své budoucí
třídy už vstupovali jako hrdinové.
Hned po příchodu do školy se jich ujali starší kamarádi – žáci ze sedmé, osmé
a deváté třídy jim krátili chvíle čekání na

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice
každého končila v ředitelně školy, kam velké
děti odvedly paní ředitelce představit každého nového žáčka a jeho rodiče.
Ředitelka školy Mgr. Radka Krausová vydala hned na místě 25 rozhodnutí o přijetí
k základnímu vzdělávání. Děkujeme všem,

kteří svěřují naší škole výchovu a vzdělávání
svého dítěte a na naše nejmenší se budeme
těšit v září.
Náhradní termín zápisu byl vypsán na
úterý 26. ledna.
Mgr. Jitka Křížková
zápis společnými hrami, malováním nebo
prohlížením fotografií ze života školy. Rodiče vypsali žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání a předložili zástupkyni ředitelky požadované dokumenty. Pak už se spolu

Nejstarší žáci 8. a 9. ročníku měli na starosti velké tyče, na kterých bylo potřeba vytvořit bodce pro zapuštění do země. Mladší
žáci 5. až 7. ročníků řezali laťky a lišty a
přiřezávali sololitové desky. Největší práce

byla s bočním rámem. Bylo nutné jej nařezat
podle stanovených úhlů a pan učitel jej upravoval pro spojení plátováním. Pomocí lepidla a hřebíků jsme pak krmítko sestavili.
Zbývalo jen vše začistit a natřít barvami
a nalakovat. Bodce, které jsme zarazili do
země, natírali sedmáci asfaltovým lakem,
aby časem neuhnily. Aby na ptáčky nepršelo,
přilepil pan učitel, za asistence Standy a Vaška z 5. ročníku, na stříšku asfaltovou lepenku. Děvčata ze 6. ročníku byla nápomocna
při montáži tyčí a krmítek. Pomocí silných
vrutů se krmítko k tyči přišroubovalo.
Na závěr bylo nutné zvolit jejich umístění
venku. Tam jsme zemním vrtákem vyvrtali
díry a hotová krmítka usadili. Nyní už jen
dosypávat semínka a tvrdé pečivo a ptačí
restaurace mohou fungovat.
Příspěvek pro Vás připravili:
Stanislav Kratochvíl, Václav Šefčík, Anežka
Bendová, Barbora Šímová, Tomáš Kopáček,
Otta Schlehofer

Další rekonstrukce

s dětmi vydali do třídy, kde kromě výchovné
poradkyně a učitelek prvního stupně seděly
dětem známé tváře – učitelky z mateřské
školy. Děti předvedly, jak jsou šikovné, samostatné a co všechno znají. Paní učitelky

nešetřily chválou. Odměnou dětem byly
dvě nezbytné věci na každodenní cestu do
školy - krásný žlutý batůžek jako sáček na
boty a krabička na svačinu. A rodičům? Ti
dostali od paní ředitelky rozhodnutí o přijetí dítěte do školy. Cesta zapisování totiž pro
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Polytechnický kroužek
V polytechnickém kroužku při ZŠ generála Pattona Dýšina vyrábíme řadu velmi
pěkných a potřebných věcí. V letošním školním roce jsme vyráběli ptačí krmítka, která

jsou rozmístěny v naší obci. Pod vedením
pana učitele Bc. Jindřicha Hotového jsme se
nejprve seznámili s výkresy a plánky, připravili jsme si potřebný materiál, vše řádně
naměřili a pak už se jen pilně řezalo.

Od 29. 1. 2010 započne další část rekonstrukce naší školní jídelny. Během
vánočních prázdnin byla dokončena
oprava spojovací chodby včetně výměny vstupních dveří. Vzhledem k úspoře
finančních prostředků můžeme v této
rekonstrukci pokračovat.
Z organizačních důvodů je nutné
k těmto rekonstrukcím využívat prázdnin. Další část rekonstrukce je tedy stanovena na období pololetních a jarních
prázdnin (od 29. 1. 2010 do 7. 2. 2010).
Z těchto důvodů žádáme všechny, kteří
se v naší školní jídelně stravují, aby si
obědy v těchto dnech odnášeli v jídlonosičích. V prostorách jídelny dojde
k rekonstrukci podlahy a bude provedena pokládka dlažby. Strávníci se po
dokončení této další části rekonstrukce
mohou těšit i na stolování u nově pořízeného nábytku.
Mgr. Radka Krausová

leden 2010

Vánoce ve škole
Spousta dárečků, ozdobené stromečky
(v 8. třídě dokonce obří strom), vánočně
vyzdobené třídy se slavnostně nachystanými stoly plnými dobrot - tak to vypadalo

v pátek 18. 12. 2009 u nás ve škole. Děti si
připravily se svými třídními učiteli vánoční
besídky. Dáreček dostal určitě každý, kdo
ve škole byl, proto nebyl důvod ke smutku.
Dětská radost byla umocněna sladkostmi,
pod kterými se stoly jen prohýbaly, začínajícími zimními prázdninami a v neposlední
řadě i pohledem z okna. Venku se totiž i přes

silný mráz celý den sypal sníh. Ten určitě k
vánočním prázdninám patří a děti se budou
moci vydovádět na sněhu i ledu.
Ředitelka školy se svou zástupkyní obešly
všechny třídy a osobně popřály dětem krásné Vánoce a elán do nového roku. Sešly se
také se zaměstnanci školy, kterým poděkovaly za odvedenou práci a popřály zdraví a
pohodu v novém roce.

Adventní dílny pro všechny
Od Vánoc uplynul již nějaký čas, přesto na
mnohé zážitky rádi vzpomínáme. Ve středu
16.12.2009 naše škola otevřela dveře všem,
kteří chtěli předvánoční čas strávit netradičně. Žáci 1.a 2. stupně připravili v prostorách
školy předvánoční trhy.
Návštěvníci si sami mohli vyrobit různé
drobnosti- přáníčka, taštičky, ozdoby z barev na sklo- a skládat ubrousky nebo zdobit
perníčky.
Vystavené výrobky- adventní věnce, vánoční svícny, zápichy z papíru, přáníčka,
slavnostní jmenovky a lucerny si mohl každý nejen prohlédnout, ale i za symbolickou
cenu zakoupit.
Vánoční atmosféru umocnila vůně františků, mihotání svíček v lampičkách a možnost občerstvení.
Po příjemně stráveném odpoledni mohli
rodiče, ale i ostatní navštívit Modrý salonek,
kde vystoupil sbor Gutta.
Děti zpívaly vánoční písně a koledy, a tím
dokreslily vánoční náladu. Celá akce se díky
poctivým přípravám vydařila, a proto si
všichni zaslouží poděkování.
Mgr. Kateřina Palečková
Mgr. Hana Műllerová
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Finanční
poradenství
Hned po obědě začal ve škole čilý ruch.
Přijeli pracovníci stavební firmy a začali s
rekonstrukcí vstupu do školní jídelny. Až se
děti vrátí z prázdnin, půjdou na svůj první
oběd v roce 2010 novými dveřmi. Těmito
dveřmi symbolicky zavíráme starý kalendářní rok a otevíráme ten nový.
Přejeme všem, ať se vydaří podle vašich
představ.
Mgr. Jitka Křížková

Bc. Petra Mužilová -tel. +420 724 574 223
�

Nabízím nezávislé finanční
poradenství v těchto oblastech:
Kapitálové vklady a investice
Zajištění budoucnosti
Pro mladé a malé
Zabezpečení na stáří
Finanční strategie
Financování bydlení
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