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Jarní úklid
Vážení spoluobčané,
název dnešního příspěvku jsem zvolil přímo symbolický.
Každý z nás už se na jaro po letošní dlouhé
a tuhé zimě určitě těší. Mým cílem je pouze
přinést Vám několik informací, abyste viděli, že zimním spánkem jsme určitě nespali.
Kromě toho, že zásluhou technické čety se
podařilo velmi dobrým způsobem zvládnout
nástrahy letošní zimy, jsem potěšen, že se
podařilo otevřít lékárnu - výdejnu, a to v téměř rekordním času. Během dvou měsíců se
kolaudovalo. Věřím, že tímto krokem dojde
k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče v naší
obci. Nabídka a sortiment budou postupně
rozšiřovány, věřím, že k Vaší spokojenosti.
Vyzývám Vás, abyste sami přicházeli s náměty a nápady, jakým způsobem produkty
rozšířit.
Osobně jsem velmi rád, že se podařilo pohnout s akcí „Protipovodňové valy Dýšina
- Nová Huť“. Byly vypořádány pozemkové
náležitosti vlastníků dotčených pozemků
na základě smluvních ujednání. Předcházelo tomu několik jednání s Ministerstvem
zemědělství ČR, Povodím Vltavy, s. p. Praha
a dotčenými vlastníky. Moje osobní poděkování chci touto cestou adresovat právnímu
zástupci obce JUDr. Karlu Havlovi, který
se velkou měrou o zdárný průběh zasloužil.
Celou agendu „valů“ jsme předali koncem
února Povodí Vltavy, s. p., které teď akci
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musí dovést do konce, jelikož je nositelem
státní dotace a tudíž i realizátorem této investiční akce.
K dalším aktivitám je možné počítat rekonstrukci školní jídelny. Došlo k předělání
podlahy, lino nahradila dlažba, vybavení
novým jídelním nábytkem, rekonstrukcí
výdejních prostorů. Nově byla vydlážděna
a dřevěnými obklady obložena spojovací
chodba mezi školní jídelnou a budovou školy. Poděkování náleží ředitelce školy Mgr.
Radce Krausové.
Úspěšně se podařilo zažehnat hrozící ekologickou havárii v ulici Luční. Provádějící
firma Commodité s.r.o. Plzeň zde nedodržením stavební dokumentace chybně provedla
odkanalizování povrchových a splaškových
vod. Zdlouhavými jednáními se povedlo
přimět firmu opravit tento stav na své náklady a vymoci finanční prostředky na sanaci biokoridoru. Samozřejmě se vyskytly

i rezervy a problémy (údržba a opravy ulic
- viz stížnosti občanů), zatím neúspěšný
pronájem házenkářského hřiště, či stagnace péče o zeleň. Vynasnažíme se do těchto
oblastí napřít další úsilí. Připravují se i nové
projekty : „Průtah Dýšinou v ulici Přátelství
„ - položení vodovodního řadu, vybudování
chodníků a nové vozovky.
Připravujeme oslavy 65. výročí osvobození americkou armádou.
Zaměřit se chceme i na nejmenší - oživit
dětské hřiště, znovunastartováním aktivní
činnosti Mateřského centra „Klubíčko“.
O dalších záměrech Vás budu, vážení spoluobčané, informovat v následujícím čísle.
Přeji Vám touto cestou radostné prožití
svátků jara Velikonoc, hodně zdraví a pohody
po celý rok.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 3. 3. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Rozbory hospodaření příspěvkových organizací Mateřské školy Dýšina a Základní
školy generála Pattona, Dýšina za období
od 1. září 2009 do 31. prosince 2009.
3. Souhrnnou zprávu z inventarizace za r.
2009.
4. Zástavní právo na byt 234/2 za účelem
úvěrové smlouvy pro vydražitele tohoto
bytu.
5. Výjimku ze svého usnesení o 30 % navýšení nájemného z užívání nebytových prostor pro obec Kyšice (kanalizační řad).
6. Prodloužení platné nájemní smlouvy na
pozemky p. č. 1505 díl b) o výměře 1 585
m², 1507/1 o výměře 11 541 m², 1507/4 o
výměře 3 514 m², 1507/5 o výměře 86 m²,
1507/6 o výměře 32 m² v k. ú. Dýšina mezi
obcí Dýšina a FC Všestav Dýšina 1993 o 10
let tj. do roku 13. června 2032.
7. Na základě výběrového řízení pronájem
Modrého salonku Základní škole generála
Pattona, Dýšina, p. o. ode dne předání od
dosavadního nájemce s tím, že konkrétní
podmínky bude upravovat nájemní smlouva.
8. Zhotovitele díla „III/18014 úsek Obecní úřad Dýšina – Horomyslická (průtah
Dýšinou) - firmu SWIETELSKY stavební
s.r.o. dle společného výběrového řízení
se SÚS v hodnotě 5 757 257 Kč bez DPH
(6 905 108 Kč včetně DPH)
9. Schvaluje pana Miloše Kollera technickým
dozorem investora části realizace díla „III/
18014 úsek Obecní úřad Dýšina – Horomyslická (průtah Dýšinou).
10. Schvaluje pana Miloše Kollera jako technický dozor investora části realizace
díla „III/18014 úsek Obecní úřad Dýšina
– Horomyslická (průtah Dýšinou) - část
chodníky, zelené plochy a vodovodní řad“
v ceně 102 000 Kč bez DPH (122 400 včetně DPH).
11. Společného zhotovitele vodovodních a kanalizačních přípojek firmu SWIETELSKY
stavební s.r.o. (cena typové vodovodní
přípojky 10 m je 11 945,86 Kč bez DPH,
14 335,03 Kč včetně DPH), jednotlivé
smlouvy ke každé přípojce.
12. Schvaluje pana Miloše Kollera jako technický dozor investora vodovodních a
kanalizačních přípojek v maximální výši
2 440 Kč bez DPH (2 928Kč včetně DPH)
za přípojku.
13. Způsob financování vodovodních a kanalizačních přípojek – budou financovat majitelé nemovitostí, ke kterým budou přípojky realizovány dle skutečné ceny přípojky
+ cenu TDI).
14. Žádost o dotaci ve výši 4 400 Kč pro Český
svaz včelařů MO Dýšina za účelem zakoupení Vyvíječe VAT - 1a.
15. Žádost o mimořádnou dotaci pro Základní školu generála Pattona, Dýšina, p. o. na
úhradu autobusové dopravy na 20. ročník
festivalu „Jičín - město pohádky“ve výši
max. 20 000,-- Kč.

16. Smlouvu o účasti na programu 129 120
mezi Ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy a Obcí Dýšina (protipovodňová opatření v Nové Huti).
II. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S realizací záměru vybudování fotovoltaické elektrárny firmou Paita a. s. na
pozemcích p. č. PK 141/1, 141/2, 142/1,
142/2, 142/3,153, 154,155, 156 a p. č. KN
1449/6.
2. Se zněním nájemní smlouvy s panem
Hájkem a panem Duspivou o pronájmu
Sportovního a rekreačního areálu.
3. S přidělením bytů v č. p. 209 těmto
uchazečům: Eva Cíglerová, Marie Dunová, Daniel Markup.
III. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje:
1. Návrh na rozšíření počtu členů Výboru
pro životní prostředí a územní plánování.
2. Návrh na podání žádosti o nákup nového vozidla pro SDH Dýšina.
3. Žádost České pošty s. p. ze dne 15. 2.
2010 o nezvyšování nájemného v jejich
provozovně v objektu Obecního úřadu
v Dýšině
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina odkládá:
1. Rozhodnutí o žádosti MUDr. Jaroslava
Zemana na pronájem areálu házenkářského hřiště na příští jednání zastupitelstva obce Dýšina.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi obce uzavřít smlouvu o
dílo s firmou SWIETELSKY stavební
s.r.o. dle společného výběrového řízení
se SÚS v hodnotě 5 757 257 Kč bez DPH
(6 905 108 Kč včetně DPH).
2. Starostovi obce uzavřít mandátní
smlouvu na TDI při realizaci díla „III/
18014 úsek Obecní úřad Dýšina – Horomyslická (průtah Dýšinou) - část chodníky, zelené plochy a vodovodní řad“.
3. Starostovi obce uzavřít mandátní
smlouvu na TDI při realizaci díla vodovodní a kanalizační přípojky při realizaci „III/18014 úsek Obecní úřad Dýšina
– Horomyslická (průtah Dýšinou)“.
4. Starostovi obce uzavřít dodatek nájemní smlouvy na pozemky p. č. 1505 díl
b) o výměře 1 585 m², 1507/1 o výměře
11 541 m², 1507/4 o výměře 3 514 m²,
1507/ 5 o výměře 86 m², 1507/6 o výměře 32 m² v k. ú. Dýšina mezi obcí Dýšina
a FC Všestav Dýšina 1993.
5. Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu se ZŠ generála Pattona Dýšina o pronájmu Modrého Salonku při zachování
podmínek výběrového řízení (nájem,
poplatky za akce) + zachování prodejních akcí.
6. Starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu s panem Hájkem a panem Duspivou
o pronájmu Sportovního a rekreačního
areálu.
7. Starostovi zpracovat do příštího jednání
variantní návrh řešení úprav místních

komunikací.
8. Starostovi uzavřít smlouvu o účasti na
programu 129 120 mezi Ministerstvem
zemědělství, Povodím Vltavy a Obcí
Dýšina (protipovodňová opatření v Nové
Huti).
Dýšina dne 3. 3. 2010
(usnesení kráceno)
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

Výzva majitelům psů
Obecní úřad Dýšina
reaguje touto výzvou
na stále častější podněty občanů, týkající
se psích výkalů.
Občané právem poukazují na tuto problematiku a nezodpovědnost majitelů.
Tato skutečnost je v současné době, kdy
odtál sníh, velmi neutěšená.
Přitom stačí jen velmi málo. Buď po
svém psím miláčkovi uklidit, anebo ho
nevenčit na veřejně přístupných místech,
často i obecních pozemcích a dokonce
chodnících. Stačí zajít opodál (pole, odlehlá místa, apod.).
Nejhorší situace je v okolí míst hustěji osídlených (sídliště). Právě zde jsou v
dostatečném množství rozmístěny nádoby na psí exkrementy.
Zdejší úřad věří, že toto upozornění
bude dostačující, aby nebylo nutné přistoupit k opatřením sankčním.
Je nutné přistupovat aktivně k ochraně
životního prostředí nás všech. Začít musí
každý u sebe.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Víte, že...
» nejstarším obyvatelem obce Dýšina je
pan Antonín Šulc, který se dne 7. dubna
2010 dožije 95 let. Blahopřejeme !
» novým provozovatelem Modrého salonku je od 9. 3. 2010 Základní škola gen.
Pattona Dýšina.
» novým provozovatelem sportovně rekreačního areálu v Nové Huti se od 1. 5.
2010 stávají pan Luboš Duspiva a pan Jan
Hájek.
» ve středu dne 31. března 2010 od 18.30
hodin se v Modrém salonku koná další
veřejné jednání Zastupitelstva obce Dýšina.
» v sobotu dne 10. dubna 2010 proběhne
další vítání občánků v Dýšině. Bude přivítáno 10 malých občánků.
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Upleťte si pomlázku
Pomlázku pleteme ze šesti vrbových
proutků „dokulata“.
Materiál a nářadí: vrbové proutky, nůž,
provázek.
Postup: Proutky rozdělíme na půl tak, že
máme v každé ruce po třech.

Horní proutek z levé strany provlékneme
kolem středního proutku na pravé straně
a vrátíme na spodní pozici zpět na levou
stranu. Totéž učiníme s pravým horním
proutkem.
Tak postupujeme střídavě až ke konci proutku. Dobře, ale citlivě utahujeme.
Úryvek z knihy „Lidové obyčeje a nápady pro
šikovné ruce - Jaro“,
čerpáno z webu www.ceske-tradice.cz

Školní jídelna
Stanovený termín dokončení první
etapy rekonstrukce školní jídelny byl
dodržen. Koncem března bylo dodáno
nové zařízení a byla dokončena výměna
výdejních oken, která jsou připravena
na instalaci čtecích zařízení pro kontrolu výdeje jídla.
Další plánovanou etapou je rozsáhlá
rekonstrukce kuchyně. Jsme rádi, že je o
stravování v naší školní jídelně rostoucí
zájem a záleží nám na tom, aby prostředí
tohoto zařízení bylo funkční a příjemné.
Mgr. Radka Krausová
ředitelka školy

Alena Navrátilová
Kompletní úprava psů všech
plemen a velikostí

Víte, že...

Pejska Vám ráda upravím dle
Vašich přání a požadavků !
Poskytuji tyto služby:

Fotbalový klub FC VŠESTAV DÝŠINA
Již druhým rokem funguje v rámci fotbalového klubu FC VŠESTAV DÝŠINA 1993
družstvo „mladších přípravek“ tedy chlapců a dívek narozených do roku 1999.
Nejprve jsme zhruba rok poctivě trénovali
a po odehrání několika přátelských utkání
jsme se přihlásili od soutěžního ročníku
2009/2010 hrajeme městský přebor mladších
přípravek v rámci okresu Plzeň- město. Sice
nebojujeme o přední příčky tabulky, ale hra-

Salon Leon

jeme s odvahou a velkým nasazením i proti
takovým týmům jako je Viktoria Plzeň.
V současné době probíhá zimní příprava
v tělocvičně a již se těšíme na konec dubna,
kdy se zahájí jarní kolo soutěže.
Samozřejmě jste srdečně zváni na naše
zápasy a rovněž probíhá neustálý nábor nových hráčů a hráček.
Pavel Paidar ml. – trenér

• Stříhání
• Trimování
• Koupání
• Česání
• Stříhání drápků
• Čištění anální žlázky
• Čištění uší a odstranění
vyrůstajících chloupků
• Kosmetická a chovatelská poradna
• Možnost umístění bezplatné
inzerce (krytí, štěňata)

Prosím pouze telefonické
objednávky !

Tel. 777 60 50 77
Alena Navrátilová,
Jedlová 154, Kyšice 330 01
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Hasiči hodnotili svoji činnost
Jako většina dobrovolných a zájmových
organizací, tak i dobrovolní hasiči z Dýšiny
se sešli, aby zhodnotili svoji činnost v právě
uplynulém roce. Stalo se tak v sobotu 16.
ledna 2010 v Modrém salonku v Dýšině.
Na své výroční valné hromadě se sešli
členové Sboru dobrovolných hasičů Dýšina
spolu s pozvanými hosty - za OÚ Dýšina
starosta p. Mgr. Štilip a p. Nichstein, za
Okresní sdružení hasičů Plzeň - sever p.
Kamil Hanus, za HZS Plzeňského kraje
p. mjr. ing. Pathy, velitel stanice Plzeň Košutka, zástupci okolních sborů a ostatní
pozvaní hosté.

Na programu jednání byly nejen zprávy
o činnosti samotného sboru a kolektivu
mladých hasičů, ale také zpráva o činnosti
jednotky požární ochrany obce. Z výše
uvedených zpráv bylo zřejmé, že hlavní
úkoly a předsevzetí jsme splnili a navíc se
velice dobře daří i práci s mládeží. To je
především zásluha Báry Strnadové, Vladana
Klementa a Jaroslava Poláčka. Za dosavadní
činnost ve sboru jsme také ocenili naše členy
Milana Bruje, Josefa Borka st. a Václava
Piškuleho svazovým vyznamenáním medailí „Za zásluhy“.
V závěru jednání pak byl zvolen výbor,
který bude náš sbor řídit po dobu dalších
pěti let. Byl schválen také plán práce na rok
2010 a dlouhodobý plán činnosti do r. 2014.
Ve všech těchto dokumentech se klade důraz
nejen na vlastní činnost a práci s mládeží,
ale i na spolupráci s OÚ Dýšina a ostatními
zájmovými organizacemi.
Náš Sbor dobrovolných hasičů je také
začleněn do okrsku Dolany, který tvoří se
sbory z Kyšic, Chrástu, Dolan, Druztové,
Sence a Zruče. Zástupci těchto sborů
hodnotili 13. února 2010 svoji činnost a
spolupráci na valné hromadě v Dolanech.
Pro SDH Dýšina to bylo další úspěšné
hodnocení, protože jsme získali již pošesté
v řadě „Putovní pohár“okrsku Dolany, který
je udělen vždy nejlepšímu sboru okrsku za
uplynulý rok. Přes všechny tyto úspěchy
jsme si ale také vědomi svých nedostatků
a rezerv v naší práci. Proto se také členové
jednotky
požární ochrany obce, kteří

jsou členy SDH Dýšina, pro zdokonalení
svých znalostí zúčastnili 27. února 2010
odborné přípravy na stanici HZS Plz. kraje
v Plzni - Košutce. Zde jsme si po náročném
rozcvičení na „nekonečném žebříku“,
běžícím pásu a kladivu, vyzkoušeli trenažér
pro výcvik s dýchací technikou, který
používají profesionální hasiči. I tady jsme si
všichni sáhli opravdu až na dno svých sil.
Tato naše činnost a snaha byla však před
několika dny sražena do kolen, když se
rozhodovalo o schválení žádosti o dotaci
z fondu MV ČR na zakoupení nového
zásahového automobilu.
K tomuto kroku nás vedlo několik
důvodů:
- 1981 - rok výroby stávající automobilové
cisterny, tedy 29 let v provozu;
- velice přísná pravidla pro schvalování
technické způsobilosti pro provoz vozidel s
právem přednosti v jízdě (STK);
- s tím související zajištění provozuschopnosti
a technického stavu vozidla;
- v současné době již nedostupné některé
náhradní díly na tento typ automobilu;
- vysoké požární zatížení obce v důsledku
koncentrace firem a podniků, které používají
nebezpečné látky v technologickém nebo
zpracovatelském procesu;
- stále se rozšiřující výstavba rodinných
domků v katastru obce.
Nejen uvedené skutečnosti, ale i možnost
pracovat a mít k dispozici
moderní
technické prostředky pro boj s požáry, nás
vedla k rozhodnutí podat žádost o dotaci.
Cena vybraného vozidla se pohybuje mezi
5 až 6 mil. Kč v závislosti na typu vozidla a
stupni jeho vybavení. Z této částky činí výše
zmíněná dotace MV ČR 2 mil. Kč a dotace
Krajského úřadu Plzeňského kraje l mil. Kč.
Obec by tak musela doplatit cca 3 mil. Kč
podle vzájemně dohodnutých podmínek
(přímá platba, úvěr, splátkový kalendář,
apod.). Uvedené dotace se přidělují vždy
na 1 rok dopředu, to znamená, že pro nás
by připadla realizace nákupu vozidla na rok
2011. Podle veřejně dostupných informací
o tyto dotace žádalo bezpočet mnohem

menších obcí, které podstoupily i riziko
úvěru.
Projednání žádosti mělo na programu
Zastupitelstvo obce Dýšina, které bylo
svoláno na 3. 3. 2010. Zde je nutné
poděkovat starostovi a místostarostovi obce
a dalším dvěma zastupitelům za snahu o
prosazení dotace. Avšak rozhodnutím při
hlasování některých zastupitelů (zdrželi
se nebo byli proti) bylo ve svém důsledku
neschválení této žádosti. Tento postoj mi
připadá stejně krátkozraký, jako v roce 1991,
kdy tehdejší obecní zastupitelé rozhodli o

prodeji rozestavěné hasičské zbrojnice s tím,
že „hasičům stačí ta stará“. Nevím, zda za
tímto rozhodnutím některých současných
zastupitelů stojí opravdu úsporná opatření
- vždyť obec připravuje několik finančně
velice náročných akcí - nebo jen snaha

„odpálit míček“ a situaci nechat k řešení
novému zastupitelstvu, které si zanedlouho
zvolíme.
Jisté je však to, že finanční fondy MV ČR
nejsou nevyčerpatelné a dotace nebudou
přidělovány do nekonečna. A dýšinští hasiči?
Ti se asi budou dále uskromňovat ve staré
zbrojnici bez slušného sociálního zázemí
a „hoblovat starou ojetinu“, vyřazenou od
některé jednotky profesionálních hasičů.
Miroslav Tlustý
starosta SDH Dýšina a velitel JPO Dýšina
Text a foto: Miroslav Tlustý
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Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů – od
nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když některý z nich doslouží,
nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější,
výkonnější a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje,
že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora,
6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází
vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12
% je skladuje doma.

základní myšlenka moderního odpadového
zákonodárství v celé Evropě zní: Nejlepší
odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý

členský stát EU vybrat ročně na každého
obyvatele, existují i kvóty na množství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu
využití. Na skládkách nebo ve spalovnách
smí skončit vlastně jen nepatrné množství
celkového objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče staršího data
výroby některé nebezpečné látky, se kterými
umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.
I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například
rychlovarné konvice, lze úspěšně recyklovat

Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do
bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej
odveze na chatu nebo chalupu a tam používá
dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že zatímco v roce 2006 obyvatelé považovali své
znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné, v roce 2008 již
68% obyvatel pokládá své znalosti za dobré,
pouze 11 % připustilo, že o tom neví vůbec
nic.
Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak
se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem
nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího
zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem. Přesto je ale dobré vědět, že

dopady na zdraví lidí a životní prostředí.
Dalším důležitým aspektem je dosažení
takové výtěžnosti využitelných materiálů
ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót
stanovených zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace,
které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných
látkách, možnostech opětovného použití
elektrozařízení a materiálového využití
elektroodpadu, případně způsobu jejich
odstranění.
převzato z firemních materiálů
ELETROWIN

Tonda Obal
Ve středu 24. 2.nás v rámci denního
školního vícepředmětového projektu
navštívili pracovníci firmy EKOKOM.
Lektoři v 8 přednáškách seznámili
žáky s různými obalovými technikami
a zaměřili se zejména na způsob likvidace obalů z různých materiálů. Děti
neposlouchaly pasivně výklad lektora,
ale aktivně se zapojovaly do řešení problémových situací. Projekt byl zaměřen

Když vysloužilý elektrospotřebič projde recyklační
linkou na konci je hromada využitelného kovu

materiál

železné kovy (v %)

neželezné kovy (v %)

drahé a ostatní kovy (v %)

směs kovů (v %)

kabely a vodiče (v %)

malé elektrické motorky
(v %)

plasty (v %)

sklo (v %)

odpady s PCB (v %)

nebezpečné odpady (v %)

nevyužitelné součásti (v %)

ostatní odpady (v %)

Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně
vypisuje výběrové řízení, v němž oslovuje
společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů.
Účelem řízení je vždy vybrat technologie
na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími

malé
spotřebiče

16

4

5

1

2

5

35

1

0

0,01

20

10,99

velké
spotřebiče

64

0,2

0,01

6

0,2

0,4

25

0,4

0,01

0,2

1

2,58

na získávání poznatků a dovedností, ale
zejména k aplikaci učiva v praxi. Prostřednictvím mezipředmětových vazeb
jsme se snažili přiblížit životní realitě.
Do přípravy projektu se zapojili
všichni vyučující. Část vyučovacího
dne byla vyplněna prací s lektory, část
probíhala ve třídách podle rozvrhu, učivo se však koncentrovalo kolem ústředního motivu - obalů. Připravovali se i
žáci - celý měsíc nosili do školy různé
obaly od zboží denní potřeby. Z obalů
tvořili výrobky, prezentované po skončení projektu na chodbě u 1. třídy.
Zhodnocení naplnění cílů jsme
provedli spolu s lektory. Byli jsme pochváleni za systematickou práci v oblasti likvidace odpadu a ekologie vůbec.
Průběh projektu vyhodnotili sami žáci
- individuální hodnocení si můžete pročíst a fotografie prohlédnout v přízemí
školy, názory tříd uveřejňujeme zde.
Mgr. Jitka Křížková,

Materiálové složení velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů
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Zahrádkáři ZO ČZS Dýšina - výroční schůze
Dne 13. března 2010 se konala výroční
členská schůze ZO ČZS Dýšina. Schůze se
zúčastnil předseda Územní rady Českého

Jelínková, Jiřina Čiperová a Marie Ševčíková. Moštárna ZO ČZS Dýšina v loňském
roce pracovala od září do prosince a celkem

členy, zajištění chodu moštárny a pořádání
tematických zájezdů. Pro další období byl
zvolen sedmičlenný výbor v čele s předsedou Jiřím Krejzarem.
Jiří Krejzar
předseda ZO ČZS

Klubíčko vás zve

zahrádkářského svazu – region Plzeň přítel
Jan Urban a také předseda Klubu citrotropy
a lektor ČZS přítel Václav Rajšl. Děti z mateřské školy si připravily krátké vystoupení

pod vedením paní učitelky Jany Bártlové.
Zahradní a hospodářskou techniku představil účastníkům majitel firmy pan Milan
Princl, který dodal organizaci výkonný kultivátor a mohou jej využívat členové ČZS.
Byla zhodnocena činnost organizace za
uplynulé období. Dobře pracují vedoucí

vydělala 3412,- Kč i přesto, že byla malá úroda ovoce.Uskutečnila se soutěž dětí ze ZŠ
Chrást a ZŠ Dýšina. Ti nejlepší postoupily
do celostátního kola, které se uskutečnilo
v Kroměříži.
Populární jsou zájezdy do Lysé nad Labem, Litoměřic a Českých Budějovic. Nejzajímavější zájezd se uskutečnil do zámeckého
areálu ve Štičině, kde nás provedl pan Dr.
Václav Větvička.
Každoročně připravuje organizace tématické přednášky v podzimních a jarních měsících. Velice se líbila přednáška přítele Ing.
Jana Kratochvíla o pěstování vína, přítele
Zdeňka Jelínka s praktickou ukázkou pěstování skalniček, MUDr. Radky Doubkové
o zdravé výživě a další. Členům i zájemcům
organizace zapůjčuje drtič větví, kultivátor a
kompostéry.
V příštím období se organizace zaměří na
práci s dětmi, odborné přednášky pro své

Milé maminky,
mateřské centrum vám dává možnost
seznámit se a strávit chvíle na mateřské
dovolené se svými ratolestmi příjemně
a aktivně, společně s dalšími maminkami a dětmi. Děti mají příležitost být
v kolektivu svých vrstevníků, což jim
usnadňuje vstup do MŠ. My zakládající
maminky a naše děti jsme již, bohužel,
klubíčkovskému věku odrostly. Většina
z nás již nastoupila do zaměstnání a děti
do školky, školy. Klubíčko se pro nás po
dobu naší mateřské dovolené stalo tzv.

druhým domovem. Na pravidelné úterní
dopoledne jsme připravovaly program
pro svá dítka, společně podnikaly různé akce (třeba maškarní bál) a výlety a
troufáme si říci, že jsme se spolupodílely
na společenském dění v obci Zažily jsme
spoustu legrace (ale také práce) a mrzelo
by nás, kdyby Klubíčko zaniklo a jeho
prostory zůstaly nevyužité. Neváhejtě a
přijďte se podívat a pozeptat. Mateřské
centrum funguje jako organizační složka Obecního úřadu Dýšina a těší se jeho
veřejné i finanční podpoře.
Katka Robbová
Kontaktní telefony na maminky z
centra:
Štepánka Štemberová 775 137 322
Vilma Hartlová
728 653 627
Katka Robbová
605 447 890
Romana Boudová
723 167 879

skupin i výbor organizace a jako nejlepší
byly vyhodnoceny Kamila Sternová, Dana
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Komorní a souborová hra v ZUŠ Chrást
Pokud se člověk alespoň trochu naučí
hrát na nějaký hudební nástroj, obvykle
má přirozenou touhu vyzkoušet svoji hru
společně s někým dalším. Taková hra je pak
zvukově bohatší a zajímavější, prostě zní lépe.
Ale co hlavně – vstupuje do ní i komunikace
s rovnocenným partnerem – spoluhráčem,
takže jde i určitou společenskou událost.
V
základních
uměleckých
školách
k takovému hraní slouží výuka komorní
nebo souborové hry.
V Základní umělecké škole Chrást má
tatovýuka bohatou tradici. V současné
době jsou ve škole čtyři stabilní soubory
a průběžně vzniká a zaniká řada
krátkodobějších komorních seskupení.
Nejznámějším z oněch stabilních souborů
je patrně LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU,
založená před lety paní učitelkou Zuzanou
Klepalovou,
později
dlouho
vedená
Vojtěchem Koubou a nyní pracující pod
vedením učitelů Ireny Výrutové a Romana
Kaase. V minulém školním roce získala
Lidová muzika z Chrástu 2.cenu v ústředním
kole soutěže základních uměleckých škol
v oboru lidové hudby. Tento soubor je
znám nejen ze školních vystoupení a již
zmíněných soutěžních klání, ale také i
z různých folklórních festivalů a nebude asi
dlouho trvat a logicky k věku svých členů
i k proslulosti, kterou postupně nabývá,
opustí ochranná křídla hudební školy, ze
které vzešel, a osamostatní svoji činnost.
Na půdě školy už nyní existuje mladší

který na škole fungoval před několika lety.
Stará se o něj paní učitelka Petra Brabcová
a v roce 2009 zvítězil Myšmaš v celostátním
kole Dětské porty.
Čtvrtým
stabilním
souborem
je
KARKULKA, který se zaměřuje na
hudebně dramatická dílka pro nejmenší
děti, a název dostal podle prvního ze
svých nastudovaných titulů. Vede ho
paní učitelka Jarmila Holátová a doposud
krom Karkulky (Z.Svěrák/J.Uhlíř) hrál
také Budulínka (Z.Svěrák/J.Uhlíř), Čerta
a Káču (J.Holátová) a pro příštím školní
rok se chystá na Dvanáct měsíčků (opět
Z.Svěrák/J.Uhlíř). Členy souboru jsou děti
z přípravných, prvních a druhých ročníků.
Zdá se, že s přibývajícím počtem houslistů

Malá muzika z Chrástu

v naší škole se začíná rodit i houslový
soubor, ale ten je ještě příliš v začátcích,
než abychom jej mohli zařadit mezi stabilní
soubory školy (absolvoval zatím jen jedno
„pokusné“ vystoupení).

Lidová muzika z Chrástu

nástupce tohoto souboru, kterým je
podobně zaměřená MALÁ MUZIKA Z
CHRÁSTU, pro kterou bude jistě jednou
odchod starších kolegů znamenat větší
motivaci k tomu, jak je nahradit a časem
dosáhnout podobné úrovně. Však už také po
jejich vzoru i tenhle folklórní „potěr“ dosáhl
příjemného úspěchu, když ve stejné soutěži
získal stejnou 2.cenu, byť zatím „pouze“
v krajském kole.
Ale samozřejmě školy našeho typu nežijí
zdaleka jen folklórem, to je z celého spektra
naší činnosti jen dílčí disciplína. V ZUŠ
Chrást existuje také jeden vynikající soubor,
který je žánrově dost obtížně zařaditelný.
Nazývá se MYŠMAŠ a je volným
pokračovatele někdejšího souboru Banua,

celostátního kola (16. - 18.dubna v Liberci),
trio soutěžilo ve věkové kategorii, pro kterou
ústřední kolo už pořádáno není. Znamená
to tedy, že toto naše trio dosáhlo svým
umístěním maxima možného. Dále žáci
ZUŠ Chrást vybojovali čtyři 2.ceny. Byla to

Myšmaš

dvě komorní dua ze třídy paní učitelky Pavly
Slachové (Alexandra ŠANTOROVÁ a Tereza
SEMILSKÁ – zobcové flétny *** Tereza
SEMILSKÁ – zobcová flétna a Karolína
MINAŘÍKOVÁ – kytara) a ze třídy paní
učitelky Brabcové dvě komorní tria
(Kateřina ŠÁLKOVÁ, Lucie KOŽELUHOVÁ
– zobcové flétny a Linda COGANOVÁ –
klavír *** Martina ŠALOMOVÁ, Alexandra
ŠANTOROVÁ – zobcové flétny a Tereza
KOŽELUHOVÁ – klavír). 3.cena pak byla
udělena klarinetovému triu pana učitele
Romana Kaase (Patrik HAVLÁN, Čestmír
KOUBA a Josef ŠTAIF).
Do oblasti komorní hudby patří také
komorní zpěv, kterým se s žáky pěveckých
tříd soustavně zabývá paní učitelka
Ireny Výrutová a i ten je významným a
neodmyslitelným
obohacením
našich
veřejných akcí.
Krom řady jednotlivých komorních a
souborových vystoupení v rámci běžných
koncertů školy pořádáme každoročně
i jeden samostatný koncert, věnovaný
výhradně komorní a souborové hudbě. Ten
letošní bude v neděli 25.dubna v 15:00 hod.
v sále Sokolovny Bolevec v Plzni. Čtenáři
těchto řádků jsou samozřejmě na koncert
srdečně zváni.
Mgr. Květoslav Borovička,
ředitel ZUŠ Chrást

Soubor Karkulka v představení Čert a Káča

Také oblast komorní hudby je poměrně
bohatá, o čemž svědčí i výsledky letošní
soutěže základních uměleckých škol, kde
z okresního kola postoupilo sedm našich
komorních souborů do kola krajského. Tam
potom naši žáci získali ve svých kategoriích
dvě 1.ceny – kvarteto zobcových fléten ze
třídy paní učitelky Petry Brabcové (Martina
ŠALOMOVÁ, Alexandra ŠANTOROVÁ,
Markéta
HERYNKOVÁ
a
Lenka
ČECHUROVÁ) a trio ze třídy paní učitelky
Pavly SLACHOVÉ (Laura KOPŘIVOVÁ,
Václav ROUS – zobcové flétny a Jakub ROUS
– kytara). Zatímco kvarteto postupuje do

Mateřské centrum Klubíčko

zve všechny zvědavé maminky toho
času na mateřské dovolené na informativní schůzku, která bude ve
čtvrtek 8. dubna 2010 od 18.00 hod
do 19.00 hod v prostorách mateřského centra Klubíčko - Dýšina, ulice Přátelství, u autobusové zastávky
(v objektu se dále nachází knihovna,
kadeřnictví, textil...).

Základní umělecká škola Chrást, Vilová 289, 330 03 Chrást,

tel. 377 845 244
mail: zus.chrast@tiscali.cz

www.zus-chrast.cz
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Keramika ve škole

Naše škola se každoročně zúčastňuje okresního kola konverzační soutěže v anglickém
jazyce, které se letos konalo dne 12.2.2010 na
Masarykově gymnáziu v Plzni.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích I.A - 6. a
7. ročníky a II.A - 8. a 9. ročníky. Z každé

Karolína Kulhánková ze 7. třídy a vítězkou
se stala Magdaléna Cubrová ze 6. třídy.
Ve II. kategorii soutěžilo 11 žáků. Na 3.
místě se umístila Jana Bártlová z 8. třídy,
druhé místo obsadil Vláďa Grudzinskyy z
9. třídy a vítězem se stal Daniel Kratochvíl

Práce v keramické dílně jsou stálou
a lákavou činností pro všechny věkové
skupiny. Studenti Střední keramické
školy Lucie Krausová a Tomáš Murár se
dne 10. 3. 2010 našim žákům trpělivě věnovali během celého dopoledne. V odpoledních hodinách pak naše pozvání
přijala i veřejnost.
Bc. Pavel Kraus

kategorie mohl do okresního kola postoupit
pouze jeden žák.
Proto jsme uspořádali třídní kola a
27.1.2010 proběhlo školní kolo této soutěže.
Žáci si vyslechli krátký text a na základě
otázek měli dokázat, jak textu rozumí.Ve
druhém kole následovala konverzace na vybrané téma.
Školního kola se celkem zúčastnilo 10
žáků I. kategorie. Na 3. místě se umístil
Michal Kilián ze 6. třídy, na druhém místě

z 9. třídy. Magda Cubrová a Daniel Kratochvíl reprezentovali naši školu v okresním
kole, kde se bohužel neumístili na předních
místech, protože v Plzni byla opravdu velká
konkurence.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům
ještě jednou blahopřejeme.
PaedDr. Věra Juhová

Naši lyžaři
Po několika letech se žáci naší školy
vypravili na Šumavu na lyžařský výcvik.
Výběr žáků druhého stupně odjel s paní
učitelkou Müllerovou a dvěma externími instruktory v sobotu 6. března za vydatného chumelení od školy na Špičák.
Odtud pěšky vyšlápli na Pancíř, kde byli
ubytováni.
Už odpoledne vyrazili za stálého
sněžení na svah. Celý týden jim přálo
počasí, všichni se shodli na tom, že měli
nejlepší podmínky na lyžování za celou
zimu a krásné, mrazivé a slunečné počasí. Užili si lyžování i večer, byli na výletě
v Železné Rudě. Všichni si pochvalovali
ubytování a stravu, instruktoři chválili
také mladé lyžaře.
Týden rychle utekl a v sobotu 13. března se plni dojmů vrátili všichni ve zdraví
zpátky ke škole.
Mgr. Jitka Křížková, ZŘŠ
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Velikonoce
Velikonoce jsou svátky, kdy si křesťané
připomínají Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Příběh tohoto muže, jehož život formoval
po staletí naši kulturu, může být inspirativní i pro toho, kdo se ke křesťanství nehlásí.
Vánoční vyprávění o narození Ježíše v Betlémě plné romantiky zářící hvězdy a klanících se pastýřů je velmi známé a oslovující.
Do svátků rodinné pohody se prostě oslava
narození dítěte hodí. Události, které křesťanská tradice připomíná o několik měsíců
později, o Velikonocích, už tak romantické
nejsou. Jsou, alespoň zčásti, příběhem lidské
tragédie, neštěstí a smrti. Dítě, které se narodilo v Betlémě, dospělo a stal se z něj muž,
který ví, co chce, který má své hodnoty, který dokáže stát za tím, čemu věří, i když jej
kvůli tomu přitlučou na kříž.
Ježíš byl židovským i římským tribunálem
odsouzen k smrti. Evangelia, která o tom
hovoří, si dávají záležet na tom, aby vyjádřila víru prvních křesťanů, že Ježíš věděl,
do čeho jde, že to nebyl pouhý justiční omyl.
Na druhou stranu je velmi sympatické, že si
tyto spisy Nového zákona na nic nehrají. Nezastírají, že i pro Ježíše byla jeho smrt těžkou
zkouškou, že se jí bál, že se modlil, aby jej
tenhle úděl minul.
Obojí je velmi důležité. Ježíš nebyl hrdina akčních filmů, který by svou smrt přijal
bez mrknutí oka. Ale přesto do toho šel.
Asi by se mohl ukřižování vyhnout, kdyby
něco ubral ze svého učení, kdyby obrousil
hrany nebo udělal před svými soudci malý
kompromis. Mohl klidně uvažovat tak, že
tím vlastně slouží svému dílu, které by tak
mohlo pokračovat dál. V radikalitě, s níž šel
do Jeruzaléma, to muselo skončit prohrou. A
přesto mu stálo zato do toho jít.
Pro Ježíše byla mnohem důležitější pravda
jeho života než to, jestli má naději na úspěch.
Bylo pro něj mnohem důležitější hlásat to,
co poznal jako správné, než to, jestli bude
lidmi přijat, nebo odsouzen. Stát za pravdou
se stává nesmírně těžké ve chvíli, kdy člověk
kvůli tomu ztrácí kariéru, postavení, kdy je
evidentní, že kvůli tomu musí prohrát. Stát
proti většině v době, kdy sestává zvykem,
že „většina má vždycky pravdu“ a kdy je
„správné to, co většina přijímá“, je prohra
zaručená. Velikonoční příběh o Ježíšově
ukřižování chce říci i to, že to má smysl.
Ježíš na kříži umírá. Zemřel pro to, čemu
věřil. Jeho příběh však tady nekončí. Evangelia pokračují dále tím, že jeho hrob byl
po třech dnech nalezen prázdný. Že vstal
z mrtvých. Bláhová víra? Happy end jako
v pohádce? Možná, ale vždyť úplně stejně
bláhové je věřit v to, že má smysl vyznávat
solidaritu a ohleduplnost v době honby za
kariérou a úspěchem. Vždyť úplně stejně
bláhové je věřit v to, že „pravda a láska musí
zvítězit nad lží a nenávistí“.
Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je vyznáním přesvědčení, že to, v co Ježíš doufal,
nemůže skončit tím, že je přibit na kříž. Lidé
se kolem něj mohou snažit jakkoliv a dělat
proti němu cokoliv, ale stejně nemohou upřít

smysl tomu, že Ježíš stál za hodnotami, kterým věřil. Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání je
i vírou v to, že má třeba smysl, že člověk odmítne pracovní postup, aby si zachoval svou
čest, že má smysl, když někdo přijme dítě
jako dar, i když starost o ně znamená konec
jeho kariéry, že má smysl, když někdo přijde
o lukrativní zaměstnání jen proto, že se chce
postarat o staré prarodiče.
To vše je podobné „bláhové“ víře v to, že
životní příběh Ježíše neskončil ve smrti na
kříži a v temnotě hrobu.
Požehnané Velikonoce.
farář Pavel Petrašovský

Dýšinské posvícení
Slovo „posvícení“ není odvozeno od slova
„posvítit“, ale od „posvětit“. V každé obci
se slaví na výroční den, kdy byl posvěcen místní kostel nebo kaplička. V Dýšině
– protože zdejší kostel je úctyhodně starobylý – se dlouhá léta nevědělo, který den
přesně byla tato dominanta obce zasvěcena
k bohoslužbám. Na počátku 20. století se
při rekonstrukci kostela odkryl na omítce
za hlavním oltářem prastarý nápis, kde stála
latinská věta: „Ecclesia heac consecrata est
anno MCCCXXVIII a venerabili Patre fratre
Pr….islao Episcopo Saradonesi in honorem
S.S. Trinitatis et ss. apostol....onis et Judae
die XV.Martii“, což v překladu zní: „Tento
kostel byl vysvěcen roku 1328 ctihodným
otcem bratrem Přibyslavem, biskupem saradoneským ke cti Nejsv. Trojice a sv. apoštolů
Šimona a Judy dne 15. března. Tento nápis
byl bohužel roku 1924 necitlivě přebílen.

Po mnoha letech se tedy odhalilo, že datum dýšinského posvícení připadá na 15.
březen. Letošní posvícení, které je tedy výročím toho, že v Dýšině se už 682 let slouží bohoslužby, nemohlo tedy být zahájeno
jinak než slavnostní mší sv., která v kostele
začala v 17:30. Na ni přišlo i několik žen
z rodin pocházejících z českých vesnic z Rumunska ve svých krásných tradičních gernických krojích.
Po bohoslužbě probíhala na faře další část
programu. Dr. Jaromír Sofron z Nové Huti
s neobyčejnou kompetencí představil dějiny
farnosti, citoval ze starých farních kronik
a spisů, z nichž ty nejstarší pocházejí z 18.
století. Do jeho poutavé přednášky zaznívaly vstupy vážné hudby v podání manželů
Klimešových a dýšinské farní scholy. Zbytek posezení na faře ještě zpestřila soutěž o

nejlepší posvícenecký koláč.
Oslava posvícení je mj. setkáním s bohatou historií Dýšiny, na niž můžeme být
hrdí. Není jen dějepisným učivem o tom, co
se stalo před několika sty lety, ale dotykem
tradice, která v naší obci už téměř sedm set
let nepřetržitě trvá.
farář Pavel Petrašovský

Akce farnosti
Adopce na dálku
Jak možná víte, v listopadu na faře mnozí šikovní obyvatelé Dýšiny pod vedením
manželů Brůčkových vyrobili keramický
betlém, který stál v kostele po celou vánoční
dobu. V lednu byly jeho figurky nabídnuty
k prodeji a vybranými penězi jsme se zapojili do projektu Adopce na dálku. Za 4.900,Kč ročně tak podporujeme konkrétní tamní
dítě v jeho studiu. všem, kdo se jakkoliv zúčastnili tohoto projektu, rádi oznamujeme,
že mají svou adoptivní indickou dceru, jejíž
jméno zní vskutku cizokrajně: Maria Shalini Nirmala Kumar. Narodila se 24. 7. 2001.

Chodí do třetí třídy ve škole sv. Josefa v Josephnagaru. V této osadě i se svou rodinou
bydlí v pronajatém domku. Její rodiče jsou
křesťané, otec Nirmala je námezdní dělník,
matka Prema je nezaměstnaná a její zdravotní stav není dobrý, trpí bolestmi zad. Část
příjmu manžela musí tedy jít na její léky.
Autorské čtení
V sobotu 17. dubna navštíví v 17:30 dýšinskou faru kněz–spisovatel, autor několika
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velmi úspěšných sbírek humorných povídek Jiří Barhoň. Zde bude předčítat několik ukázek svých knih a představí je. Celý
večer bude doprovázen
hudebními vstupy. Na
místě bude možnost si
zakoupit tři knihy Jiřího
Barhoně (Zlý farář přejel hodného psa, Pane
faráři, já vás budu muset zabít a Všichni svatí
s hašlerkou) a proběhne
malá autogramiáda.
Koncert
Sbor Vox imperfecta a soubor Ensenble
Affab ile vystoupí v našem kostele se svým
programem zpívané i hrané duchovní hudby
v sobotu 1. května v 18:00.
Svatá Hora
V sobotu 15. května nabízíme pouť na Svatou Horu u Příbrami. Pojedeme autobusem
z Dýšiny, na místě bude prohlídka areálu a
společná mše sv. Pokud máte zájem se přihlásit, můžete na: boyda@centrum.cz nebo
tel. 737 814 525

Kolektiv mladých hasičů se představuje
Práce s mládeží patří v našem sboru
k prioritám činnosti. Družstvo chlapců, se
kterými jsme před pěti lety začínali, je dnes
již v kategorii dorostu. Proto jsme se zaměřili
na získání nových členů do žákovského
družstva. V měsíci únoru a březnu loňského
roku jsme uspořádali náborové akce pro
děti ve věku od 4 do 9 let, jejichž výsledkem
bylo přijetí 16 dětí se zájmem navštěvovat
hasičský kroužek.
Od začátku května se tedy každý čtvrtek
odpoledne v hasičské zbrojnici pod vedením
Báry Strnadové a Vladana Klementa schází
početná skupina dětí, která se učí základní
hasičské dovednosti, týmovou práci při
hrách a soutěžích.
Abychom naše nejmenší členy motivovali
a připravili je na účast v klasických
soutěžích, uspořádali jsme malou soutěž pro
dětská družstva v požárnických disciplínách
nazvanou „Soutěž Malých hasičátek“.
Na louce před hasičskou zbrojnicí byla

Velikonoční bohoslužby
1. dubna – Zelený čtvrtek
• 17:15 – společná večeře na faře inspirovaná poslední večeří Krista s učedníky
(skopové maso, chléb, víno)
• 18:30 – mše sv. na památku poslední
večeře Páně s mytím nohou vybraným
mužům
• po mši sv. do půlnoci možnost soukromé modlitby v kostele (Getsemanská
zahrada)
2. dubna – Velký pátek
• 18:00 - Pašijový příběh: divadlo o
umučení Ježíše v podání dýšinských a
chrásteckých herců v kostele a na hřbitově
• 19:00 – velkopáteční obřady na památku ukřižování Krista (starobylé přímluvy, čtení pašijí, obřad uctívání kříže)
• 20:00 – promítání filmu Mela Gibsona
Umučení Krista - fara
3. dubna – Bílá sobota
• 9:00 – ranní chvály – společná modlitba žalmů
• 9:30 – 10:30, 14:00 – 18:00 – kostel
bude otevřen k soukromé modlitbě u
Božího hrobu – sochy mrtvého Krista
• 20:30 – mše sv. – vigilie zmrtvýchvstání Krista (nejslavnostnější bohoslužba
v roce s žehnáním ohně a velikonoční
svíce před kostelem a prastarým zpěvem
Exultet)
4. dubna - neděle – Slavnost zmrtvýchvstání Páně
• 11:30 – mše sv.
• po mši sv. božíhodové setkání na faře
5. dubna – velikonoční pondělí
• 11:30 – mše sv. (povinná výbava účastníků bohoslužby: muži pomlázky, ženy
vajíčka)

připravena soutěžní dráha, na které se
mezi sebou utkala družstva dětí z Dýšiny,
Chrástu a Kyšic. Na závěr této akce každý
závodník obdržel diplom se svým jménem,
sladkou medaili, originální propisovací
tužku a všichni se rozdělili o dva velké dorty
v podobě hasičského auta.
Nenudili jsme se ani o letních
prázdninách, protože jsme navštívili
Zoologickou zahradu v Plzni, nebo jsme
vyšlápli na oblíbený Čertův kámen nad
Novou Huť. Ovšem ta nejzásadnější akce
teprve přišla. Bylo jí letní soustředění na

chatě SKI klubu Dýšina v Dešenicích.
V krásné šumavské přírodě jsme strávili
devět dní plných her, soutěží, výletů a dalších
aktivit. Na každý den byl připraven program,
který se skládal z kolektivních soutěží, her a
dovedností. V rámci celodenního výletu
jsme navštívili hrad a zámek Klenová, byli

jsme na filmovém představení v letním
kině v Nýrsku, na výletě v Zelené Lhotě a
v neposlední řadě jsme zavítali na návštěvu
k hasičům obce Dešenice.

Závěr loňského roku jsme společně strávili
na vánočním posezení v zasedací místnosti
obecního úřadu. Pro děti byl připraven
vánoční program, při kterém se nejen hrály
hry, ale i vyráběly svícny, zpívaly koledy
a rozdávaly drobné dárky. Dětem i jejich
rodičům popřál bohatou nadílku pan starosta
obce Mgr. Jaroslav Štilip a starosta sboru
Miroslav Tlustý. Z adventního podvečera si
všichni zúčastnění odnesli příjemné zážitky.
Rok 2010 zahájili naši nejmenší členové
účastí na své vůbec první soutěži nazvané
Zimní závod požárnické všestrannosti, který
pořádal Sbor dobrovolných hasičů Obora
u Kaznějova ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů Plzeň-sever. V soutěži
konané 20. února jsme měli dvě pětičlenná
družstva v kategorii mladší (od 5 do 11
let). Start závodu byl od hasičské zbrojnice
v Oboře a jeho trasa vedla přes les k hájovně
na Obořici. Na trati musela družstva plnit
celkem sedmnáct soutěžních disciplín, které
Vám nyní přiblížím. Prvním úkolem byl
simulovaný požár domečku, kde soutěžící
museli oznámit událost na tísňové volání,
poté „vypnout“ přívod elektřiny a plynu a
z domečku vyvést zraněnou osobu. Dalším
úkolem byl odhad vzdálenosti v terénu a
určování mapových značek. Následovala
střelba z luku, poznávání zvířat a rostlin
a házení šipek do terče. Disciplínu „Jízdní
řád“ plnilo celé družstvo, které si vylosovalo
modelovou situaci s informací, kde se právě
nachází a kdy a kam se potřebuje dostat.
Poté v připraveném jízdním řádu autobusů
vyhledal správný spoj. Následující úkol již
opět plnil každý sám za sebe. Jednalo se o
vázání uzlů. Každý si vylosoval jeden z uzlů,
který musel uvázat tak, aby byl funkční.
Následovala topografie, kde musela hlídka
pomocí buzoly zorientovat mapu a určit
světové strany. Na dalším stanovišti byly
připraveny modely ohnišť a každý musel
přiřadit správné pojmenování k danému
typu ohniště. Pak již přišla na řadu oblíbená
„střelba“ z foukačky do terče. Dalším
úkolem byl hod granátem do vyznačeného
cíle a poté zdravotnická disciplína. Zde
trojice z družstva provedla na jednom
soutěžícím obvaz kolene trojcípým šátkem a
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pomocí „živé stoličky“ zraněného přenesla.
Zbývající dvojice prováděla znehybnění
horní končetiny. Následovala disciplína
„Lanová lávka“. Mezi stromy byla natažena
dvě lana, přičemž každý z družstva musel
překonat určitou vzdálenost, aniž by se dotkl
země. Opět oblíbená disciplína je střelba ze
vzduchovky. Střílelo se vleže na dřevěné
špalíky. Poté musely děti zatlouct hřebík
do špalku, aniž by se ohnul, překonat tzv.
žebříkovou stěnu a na úplný závěr dvojice
odřízla z připraveného polena špalík.
Na tuto soutěž se sjelo celkem téměř
šedesát dětských družstev z celého okresu.
V mladší kategorii startovalo 34 družstev,
mezi kterými se ta naše určitě neztratila.
První z družstev obsadilo krásné 15. místo a
druhé rovněž krásné 21. místo.
Od března se opět budeme věnovat
přípravám na požární sport, pořádat pro
děti výlety a další aktivity. Chceme se zapojit
se do seriálu soutěží, které pořádá Rada
mládeže okresu Plzeň-sever, navštívíme
stanici profesionálních hasičů na Košutce,
uspořádáme několik výletů a samozřejmě
letní soustředění v Dešenicích.
Nezbývá než si přát, aby takto skvěle započatá práce pokračovala i nadále. Chtěli
bychom na tomto místě poděkovat ostatním
členům SDH, obecnímu úřadu, rodičům a
dalším, kteří nám při této činnosti pomáhají
a podporují nás.
Vladan Klement a Bára Strnadová
vedoucí mládeže SDH Dýšina

Základní škola generála Pattona nabízí pronájem

Dovolujeme si nabídnout prostory pro
konání seminářů, školení, konferencí, výstav
a přehlídek, kulturních a společenských akcí.
Zajistíme dle Vašich požadavků občerstvení
a recepce. Zájemci mohou využít zvukovou i
projekční techniku dle vlastních potřeb.
Kontakt:
Mgr. Radka Krausová, ředitelka školy

Tel.: 377 945 304, 724 909 499

MODRÉHO SALONKU

KOJENECKÁ VÝIVA
MLÉKA, KAE, P�ÍKRMY, SUENKY A KEKSY, �AJE A S�ÁVY,
BIO PRODUKTY, BYLINKY
KOJENECKÉ POT�EBY
LAHVI�KY A SAVI�KY, HRNE�KY, MISKY A TALÍ�KY,
LI�KY A P�ÍBORY, STERILIZÁTORY, BRYNDÁKY,
DUDLÍKY, KOUSÁTKA, CHRASTÍTKA
KOSMETIKA PRO D�TI A HYGIENA
KOSMETIKA KE KOUPÁNÍ, PO KOUPÁNÍ, NA ZADE�EK A
K MASÁI, PÉ�E O ZOUBKY, P�EBALOVACÍ POT�EBY
PRO MAMINKY A T�HULKY
KOSMETIKA, �AJE, HYGIENICKÉ POT�EBY, POM�CKY PRO KOJÍCÍ
MAMINKY, ODSÁVA�KY MATE�SKÉHO MLÉKA
OSTATNÍ
D�TSKÉ CH�VI�KY, MONITORY DECHU ATD.
A DALÍ ZBOÍ, ALE TAKÉ NÁPADITÉ DÁ�E�KY
A DALÍ POT�EBY PRO PÉ�I O VÁS I VAE MIMINKO

(OKRES PLZE�-M�STO)
TEL.: +420 725 610 307, E-MAIL: KACER.ESHOP@SEZNAM.CZ
NECHTE SI P�IVÉZT
NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUV� P�IJE�TE OSOBN� A VYZVEDN�TE SI SV�J NÁKUP.
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