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Vážení spoluobčané,

po krátké odmlce zapříčiněné volbami se Vám do rukou dostává další číslo zpravodaje.
Věřím, že se v něm dočtete mnoho zajímavých a důležitých informací. Vážení spoluobčané, voliči, chci Vám všem, kteří jste využili volebního práva a byli volit, poděkovat za
účast.
Upřímně chci dále poděkovat všem, kteří dali svůj hlas sdružení nezávislých kandidátů
„Nová volba pro Dýšinu.“ Všem občanům přeji krásné a klidné podzimní dny plné nádherných barev přírody.
V úctě
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce

POZVÁNKA

Ve volbách do zastupitelstva obce Dýšina konaných ve dnech 15.10. – 16.10. 2010
byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky
voleb v obci.
Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek

2
2
1
1321
660
659

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Jméno, příjmení, titul
Jaroslav Štilip, Mgr.
Marta Kučerová, Ing.
Blažek Petr, Mgr. et Mgr.
Egrmajer Jaroslav, Ing.
Lenka Vaníková
Vojtěch Smetana
Radka Krausová, Mgr.
Michal Hala, Bc.
Kateřina Černá, Bc.
Marcela Hájková, Bc.
Stanislav Nichstein
Luboš Moučka
Petr Kvapil, Ing.
Jiří Bohmann, Ing.
Jiří Burda

Věk
51
55
31
31
37
64
43
38
31
44
57
48
42
55
34

Pořadí na HL
1.
5.
6.
2.
9.
10.
4.
3.
7.
11.
8.
10.
1.
4.
6.

Počet hlasů
434
433
420
416
414
391
387
369
365
364
357
222
220
217
211

NA USTAVUJÍCÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DÝŠINA,
které se bude konat

dne 15. listopadu 2010
od 19.00 hodin
v Modrém salonku
Program:
1. Složení slibu zastupitelů
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise ověřitelů zápisu
4. Volba starosty
5. Volba místostarosty
6. Volba obecní rady
7. Ustavení a volba výborů
8. Různé
9. Usnesení a závěr
Dýšina, dne 1. listopadu 2010

Mgr. Jaroslav Štilip
starosta

Městská charita v Plzni

Jména a příjmení náhradníků
Jméno, příjmení, titul
Věk
Pořadí na HL
Volební strana č. 2 Nová volba pro Dýšinu
Petr Pěč, Ing.
45
12.
Václav Světlík
34
13.
Marie Žákovcová
20
14.
Bohumila Zalabáková
37
15.
Volební strana č. 3 Dýšina 2020
Stanislav Lusk
44
3.
Radek Novák
33
2.
Luboš Duspiva
40
5.
Pavel Žaloudek
30
7.
Veronika Michlová
25
8.
Jaromír Tomec
24
9.
Lukáš Sopek
25
11.
Jakub Žaloudek
26
12.
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Počet hlasů
425
410
322
353
208
157
188
137
147
113
150
116

Městská charita v Plzni
nabízí služby našim občanů.
Informace na telefonu
731 433 116 (paní Průchová).

říjen 2010

Akátovka 2010
Jako každý rok jsme se zúčastnili tradičního běhu u koupaliště v Nové Huti. Skvělé počasí podpořilo dobrou náladu a sportovního
ducha zúčastněných i přihlížejících. Znovu se
ukázalo, že žáci naší školy se zaměřují více na
kolektivní sporty, a tak pohár putoval opět do
ZŠ Chrást.
Naše mateřská škola naopak vloni vybojovaný pohár obhájila. Doufáme, že se nám
podaří v příštích letech získat více závodníků
a obsadit všechny kategorie, abychom neodevzdávali soupeři body bez boje. S chrásteckými žáky nás v nejbližší době čeká měření sil
v košíkové a přehazované a to v mikulášském
turnaji žáků 8. a 9. tříd.
Mgr. Jitka Křížková
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Léto mladých hasičů

Činnost kolektivu mladých hasičů byla bohatá i v horkých letních měsících. Naše řady
se rozrostly o několik nových členů, účastnili
jsme se soutěží, uspořádali soustředění na Šumavě a spoustu dalších aktivit. Chtěli bychom
Vám nyní tyto akce přiblížit.
Vedoucí kolektivu uspořádali v sobotu 26.
června na dýšinské návsi již druhý ročník
dětské hasičské soutěže nazvané „Soutěž malých hasičátek“ a to za účasti sedmi družstev
mladých hasičů z okolních obcí. Stejně jako
před rokem byla celá disciplína tak trochu
netradiční. Samotnému startu požárního

útoku předcházelo pití mléka, pojídání tatranky, určování technických prostředků požární ochrany a jízda na speciálních lyžích.
Soutěžní týmy na stupních vítězů si odvezly
krásné poháry a další ceny. V mladší kategorii obsadilo první místo družstvo Dýšiny „B“,
za ním se umístilo družstvo Kyšic „A“ a třetí

příčka patřila týmu z Chrástu. Ve starší kategorii zvítězilo družstvo Dýšiny a druhé místo
patřilo týmu z Chrástu.
Hned následující den jsme se zúčastnili
soutěže v požárním sportu v Chrástu, která
byla pořádána jako memoriál Václava Kova-
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říka. Zasoutěžit si v požárním útoku a štafetě přijeli mladí hasiči z okolních obcí. Naše
družstvo ve starší kategorii obsadilo druhé
místo.
Letošní letní soustředění na chatě SKI
klubu v Dešenicích jsme uspořádali na sedm
dní a zúčastnilo se jej 14 dětí a šest dospělých
vedoucích. Celý týden od 19. července do 25.
července byl věnován hrám, soutěžím a týmo-

vé práci nejen v hasičských disciplínách. Během pobytu jsme se účastnili oblíbené stopovačky, orientovali se v lese pomocí mapy, tajil
se nám dech při bobříku odvahy a předváděli
své pěvecké výkony při SuperStar. Spousta zábavy nechyběla ani při trénování klasických
hasičských disciplín – štafetě požárních dvojic, závodu všestrannosti, poskytování první
pomoci, práci s mapou. Velké zážitky v nás
zanechala návštěva Železné Rudy. Prvním
lákadlem pro všechny bylo Lanové centrum
a druhým návštěva místního sboru dobrovolných hasičů. Zde jsme si mohli prohlédnout
techniku, shlédnout videa ze zásahů a další
zajímavosti. Poté nás kolegové hasiči přepravili na Špičák a my se lanovkou vyvezli na vrchol nejznámější šumavské hory. Odtud jsme
se vydali na Čertovo jezero a po zaslouženém
odpočinku zpět na Špičák. Závěrečný večer
pobytu byl ve znamení večírku všech zúčastněných, kde nechyběla skvělá nálada, zábavné soutěže a ocenění za účast na letošním
soustředění. Každý obdržel zlatou medaili,
diplom a drobné dárky na památku.
Začátek nového školního roku jsme zahájili
novou organizací schůzek. Z důvodu velkého
zájmu dětí a mládeže se scházíme již dvakrát

v týdnu a jsme rozděleni na mladší a starší
žáky.
Víkend 16. a 17. října jsme uspořádali akci
jejímž hlavním cílem bylo přespání všech
účastníků přímo v hasičské zbrojnici. Oba
dny byly plné zábavy, her, soutěží, ale i pohádek nebo dýšinských pověstí.
V sobotu 23. října jsme ve spolupráci se zpěváky paní Mgr. Ireny Výrutové pořádali v dýšinském kostele „Koncert pro malá hasičátka
aneb hasičem v každém věku“. V pěveckém
programu zazněly písně lidové i muzikálové a
na závěr svoji píseň „My jsme hasiči, my jsme
z Dýšiny“ zazpívala naše nejmenší hasičátka.
Děkujeme všem zpěvákům, obecnímu úřadu,

dýšinské farnosti, rodičům a Vám všem za
podporu naší činnosti, které si nesmírně vážíme. Bližší informace o pořádaných akcích
naleznete na webové stránce www.mhdysina.websnadno.cz.
V. Klement a B. Strnadová
vedoucí kolektivu mladých
hasičů SDH Dýšina

Zahrádkáři Dýšina
Termíny moštování jsou do konce listopadu.
Vánoční moštování se koná
18.12. 2010
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Naučná stezka Kokotské rybníky a turisté

Možná jste si na začátku léta všimli „nebývalého ruchu“ v lese Kokotsko v Nové Huti.
Na stromech se nově objevily neobvyklé
turistické značky, posléze pak stojany a na
nich informační tabule s označením naučné
stezky Kokotské rybníky. Ano, po několika
letech usilovné práce mnoha lidí má i Dýšina
„svou“ naučnou stezku. Možná jste se zúčastnili slavnostního otevření stezky v sobotu 10.
července nebo jste si později stezku prošli.
Pro ty, jimž se to zatím nepovedlo, případně
pro ty, kteří o nové stezce dosud nevědí, jsme
se rozhodli napsat několik poznámek.
Naučná stezka je okružní, dlouhá 10 km
s 11 zastávkami a je vybavena 2 přístřešky.
Začíná v Nové Huti za mostem přes Klabavu,
dále vede k prameni Čůráček, kolem torza
Velkého smrku k Ostrému (Čertovu) kameni
a k oběma Kokotským rybníkům. Vystupuje
pod nejvyšší bod Kokotska, prochází bukovým lesem a po vyústění z lesa pokračuje do
Bušovic. Odtud jde volnou krajinou s panoramatickým výhledem a vrací se přes „Dražka“
(Myší Újezd) zpět ke koupališti a mostu v Nové Huti.
Myšlenka vybudovat naučnou stezka v Kokotském lese vznikala postupně; jasně zazněla a dostala konkrétnější podobu při slavnosti
k 650. výročí založení obce Kokoty, kdy se
právě na hrázi Dolního kokotského rybníka
sešli i představitelé obcí Dýšina, Bušovice a
města Plzně – starostové Václava Kuklíková
a Pavel Čechura, náměstek primátora města
Plzně Petr Náhlík a představitel městských
lesů Správy veřejného statku města Plzně
Richard Havelka a další. Z rozpočtu uvedených tří obcí byla také naučná stezka (dále
NS) financovaná; realizace se ujal obecní

úřad Bušovice. Ten je rovněž vydavatelem
„skládanky“ s přehlednou mapkou trasy NS a
stručným popisem 11 zastávek. Skládanka je
zdarma k dispozici v informačním středisku
v Plzni na náměstí vedle radnice. Texty informačních tabulí na jednotlivých zastávkách
zpracoval na základě revitalizační studie
povodí Kokotské rybniční soustavy a archeologických studií bušovický student České
zemědělské univerzity v Praze Lukáš Záhlava. Poznámky k obsahu informačních tabulí
na jednotlivých zastávkách jsou předmětem
dalšího příspěvku v tomto čísle Zpravodaje,
proto se jim věnovat nebudeme.
Protože ne všichni jsou turisté, ale většina
lidí ráda do lesa chodí, ať již s psíkem, nebo
na borůvky nebo se jen projít, rádi bychom za
značkaře Klubu českých turistů, kteří NS Ko-

kotské rybníky vyznačovali (spolu s J. Frankovou, H. Paidarovou a J. Nesvadbou), pohovořili o její technické stránce. V terénu je
stezka vyznačena odlišně od obvyklých pásových turistických značek takzvanou tvarovou
značkou, tj. zeleným šikmým pruhem z levého horního do pravého dolního rohu a dvěma
bílými trojúhelníky, o celkové velikosti 10 x
10 cm. Mezi zastaveními 1 až 3 a 5 až 6 jde
NS souběžně s modrou turistickou značkou;
k zastavenímu 4 (býv. středověká ves Kokot)
byla cesta vyznačena nově (částečně zde probíhá souběžně se zelenou pásovou značkou).
Od Horního kokotského rybníka, tj. mezi zastávkami 6 až 11 resp. až 1, byla trasa vyznačena nově. V průběhu NS jsou ještě směrovky,
obsahující název stezky a symbol NS; v levém
dolním rohu je rok instalování směrovky,
v pravém pak číselné označení, pod nimž se
trasa vedena v databázi Klubu českých turistů (KČT). Kromě směrovek jsou zde ještě
doplňující tabulky s informacemi o průběhu
značené trasy, uváděné na směrovkách. Obojí
prozatím provizorní, protože firemní výroba
trvá několik měsíců. Značkování se řídí pevně
stanovenou metodikou, která vychází z dlouholetých značkařských zkušeností turistů
(další podrobnosti můžete najít v literatuře:
ČÍR a PERNICA 1999, nebo na webových
stránkách: http://www.plzenskykraj.kct.cz/
trasy/metodika.htm).
Protože naučných stezek na Plzeňsku přibývá, na závěr připomínáme některé z nich;
v závorce za označením stezky uvádíme délku
a rok vzniku. Jsou to Starý Plzenec (10,5 km,
vybudovaná 1976), Sigmondova (7 km, 1978),
Zábělá (5 km, 1979), Po stopách Františka
Malocha (9 km, 2007), Třemošná (11 km,
2007), Chrást (9, 2010).
Ještě k výše uvedené informační „skládance“ – Okrašlovací spolek se chystá umístit u
vstupní tabule k naučné stezce v Nové Huti
za mostem přes Klabavu schránku, kde bude
možné tuto barevnou brožurku s mapkou,
díky laskavosti Obecního úřadu v Bušovicích,
získat. Ten rovněž splnil slib, daný při otevření naučné stezky: dne 30. září 2010 slavnostně
představil „čerstvě“ natočené a nutno podotknout, že velice zdařilé DVD, věnované
této stezce. Zájemci si jej mohou zakoupit na
Obecním úřadu Bušovice.
Všem, kdož naučnou stezku Kokotské rybníky projdou, přejeme pěkné zážitky a hodně
radosti nad tím, jaké krásy máme ve svém
okolí!
Literatura
ČÍR I. a PERNICA M. (1999): Základní pravidla značkování turistických tras a vyvěšování
turistických směrovek a tabulek. – 43 str., vydal Klub českých turistů.
Havelka R. a Rauch S. (2010): Naučná stezka
Kokotské rybníky. – Skládačka, vydala obec
Bušovice.
www.busovice.cz
Jaroslava Nesvadbová a Jan Frank
Klub českých turistů Plzeňský kraj,
značkařský obvod Plzeňsko
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Několik poznámek k naučné stezce Kokotské rybníky a několik úvah na okraj
Shodou okolností byly v našem okolí v roce
2010 otevřeny dvě naučné stezky, a to Chrást
a Kokotské rybníky.
Dýšinským katastrem vede zčásti druhá
– Kokotské rybníky. I když k realizaci NS
stezky došlo až letos (a je dobře, že k ní došlo),
je nutno spravedlivě přiznat, že prvním, kdo s
myšlenkou NS přišel, byla býv. starostka obce
Mgr. Václava Kuklíková.

Zast. 1: Dýšina – Nová Huť
Zmínka o mohylách z doby bronzové s vágním údajem „v nedalekém lese“ (míněn Háj
sev. od Nové Hutě) vtírá otázku proč tato v
území nejhodnotnější lokalita – v archeologických kruzích proslulé mohylové pole ze
střední doby bronzové (1500–1200 př. Kr.) o
125 mohylách – trasa NS stezky zcela míjí.
(Méně je zde hrobů z doby halštattsko-laténské ze 7.–6. stol. př. Kr.).
Nálezy z doby bronzové nejsou, jak se chybně dočítáme v textu, v obci těmi nejstaršími.
Naopak, v Dýšině byly odkryty stopy osídlení již z neolitu, tj. mladší doby kamenné z 1.
poloviny 5. tisíciletí př. Kr. (viz např. Baštová
D. Zprav. obce Dýšiny, 1991, Metlička M., Dýšinské listy, 1994).
Dýšinský kostel Nejsvětější Trojice sv.
apoštolů Šimona a Judy těžko charakterizovat jako gotickou stavbu (i když jí původně
byl). Z gotiky zůstalo vizuelně v kostele do
dneška málo (žebrová klenba v presbyteriu,
křížová klenba sakristie, vítězný oblouk, řím-

6

sa). Chrámová loď byla na sklonku 17. stol.
přestavěna barokně, barokní vzhled získala
i okna v kněžišti, takže kostel z vnějšího pohledu, zvláště přistavěním dvou cibulovitých
věží, získal barokní ráz.
Barokní fara je dílem význačného plzeňského architekta Jakuba Augustona.
Náves v Dýšině je dnes spíše zdevastovaná
likvidací několika selských staveb a zvl. výstavbou sem krutě nepatřícího obchodního
domu, takže z původní zástavby zůstalo jen
žalostné torzo, leč spadající do památkové
zony.
K textu o Nové Huti: Informací o této osadě mohlo být více (sídlo gen. E. N. Harmona,
návštěvy gen. G. Pattona – máme v Dýšině
školu jeho jména, velvyslance USA L. Steinhardta a řady dalších), Bílý mlýn, Okrašlovací
spolek fungující od r. 1909 do 1948 (s přestávkou nacistické okupace) se zásluhami zvl. o
ozelenění intra– i extravilánu, obnovený po
listopadu 1989, plovárna nad jezem Klabavy,
dnes koupaliště v lukách pod lesem; u statě o
vilách jména jejich význačnějších architektů
(F. Holcbechr, E. Lorenz, E. Ondráček, O.
Smrčka, A. Špalek), zvonička, Husův pomník
aj. Hoteliér Šonský se jmenoval Emanuel
(Eman bylo domácí oslovení). Věta „skákalo
se až do čtyřicátých let“ není zcela přesná, v
dlouhé zimě r. 1956 se zde konaly náborové
závody pro žáky, r. 1964 se zde uskutečnil větší závod; jeho vítěz Walter Miesl skočil v propagačním skoku rekord tehdejšího můstku
45,5 m. V textu není uvedeno, kde se vlastně
lyžařský můstek nacházel (ca 200 m po silnici
ke koupališti).
Lyžování v Nové Huti by si zasloužilo samostatné zastavení se zevrubnější informací,
když už trasa NS vede pod lyžařským můstkem. Nová Huť nebyla od r. 1929 zrovna bezvýznamným lyžařským střediskem, a to zvl.
v době nacistické okupace, když pohraniční
hory byly v té době odtrženy od československého státního území. Bylo by se tak vyšetřilo
více místa v úvodní informační tabuli pro
text o Dýšině a Nové Huti.
Zast. 2 Čůráček
Text je podán zajímavě s názornými nákresy jednotlivých (zde vyjmenovaných)
pramenů. Typů pramenů je ve skutečnosti
daleko více, nehledě na hledisko, jemuž je
třídění podřízeno. Chybí tu však poznámka, že pramen se nachází v geomorfologicky
nápadné pramenní míse vyplněné mokřadem
s charakteristickými druhy rostlin (blatouch
bahenní, čarovník pařížský, pryskyřník kosmatý, ostřice řídkoklasá, řeřišnice hořká,
mokrýš střídavolistý aj.). Pro zajímavost
mohlo být poznamenáno, že v údolí pod
pramenem zřídil na sklonku 19. stol. lesní E.
Zelenka umělý chov pstruhů a od r. 1896 zde
provozoval plnírnu vody zv. Lesní pramen;
její základy jsou v terénu dosud patrné.
Trasa NS prochází výše okolo poraženého
Velkého smrku; informační tabuli o něm pořídil r. 2010 Okrašlovací spolek pro Dýšinu a
Novou Huť.

Zast. 3 Čertův kámen
Není jasné proč zastavení dostalo toto jméno, když na mapách i na turistických tabulkách je používáno odedávna Ostrý kámen.
Text je odborně přesný, měl však být pro
čtenáře, ne zcela běžně se v geologii orientujícího, poněkud „zlidštěn“. Autor textu se zde
příliš striktně držel formulací ryze odborného pojednání, z něhož čerpal.
Termín Barrandien (když už byl použit, ale
nemusel; zrovna tak mohla být vynechána
složitá hierarchie geomorfologických, resp.
orografických jednotek, jež na tomto místě
bez mapového doprovodu mnoho neříkají)
měl být aspoň jednou větou vysvětlen spolu
s jeho územním vymezením. Spíše by bylo
bývalo vhodnější připomenout další horniny,
po nichž (nebo vedle nichž) až sem trasa NS
vedla (spility, proterozoické břidlice) a jejich
stáří, event. použití.
Zast. 4 Středověká ves Kokot
Kým byla ves vypálena? Text na na tabuli
hlásá, že to byla vojska Strakonické jednoty.
Jde však o omyl. Proč by Strakonická jednota likvidovala obce stojící na její straně a
tím se hospodářsky oslabovala? Je historicky vícekrát doloženo, že to byl naopak Jiří z
Poděbrad, kdo po vítězství v bitvě u Rokycan
r. 1450 dal všechny na katolické straně stojící
obce v širším okolí Rokycan vypálit (viz např.
Anderle J. et Rožmberský P., Dýšinské listy
1994, Chmelíř V.: Bušovice, 1997 aj.).
Na plánku se zákresy fragmentů staveb mohlo být pro rychlejší orientaci vyznačeno, kde
se turista (resp. informační tabule) nachází.
Výkladů slova kokot je jistě více: např. červený kohout, tj. oheň (znamení do okolí?),
archeolog F. X. Franc kdysi soudil, že jméno
je od kohoutů – tetřevů, jichž zde kdysi žilo
velké množství.
Zast. 5 Dolní Kokotský rybník
Upřesnění: k vyhrnutí dna do valů došlo r.
1963. Před tím byla při litorální čáře rybníka
výrazně vyvinuta pásmovitost vegetace podle
měnících se hydropedologických poměrů. V
mělké vrstvě rašeliny zde rostlo více druhů
rašeliníků s ostatními cévnatými rostlinami
vázanými na měnící se ekologické poměry.
Vyhrnutím byla veškerá flora při litorální
čáře zničena.
Text o litorálu a současně o luzích je mimořádně konfuzní až chybný; luhy, jak jsou zde
popisovány, jsou společenstvy provázejícími
větší vodoteče a nikoliv stojaté vody. Topol
bílý je v přírodě u nás domácí jen v nížinách.
Jilm vaz je vázán na široká úvalová údolí spíše
nižších poloh. Vrba bílá je jen tu a tam sázená na břehy tekoucích vod. Puškvorec roste v
Horním kokotském rybníku, tam však o něm
zmínka není. Škoda, že chybí informace o
zdejším výskytu více druhů ze skupiny západoarktických vodních skokanů.
Jaromír Sofron
pokračování článku v příštím čísle

říjen 2010
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Elektrowin - Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé.
Češi se dovedou chovat ekologicky stejně
jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen se
jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré vůle
nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco
málo pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás
povinně sbírají a recyklují od roku 2005.
Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“ amatérská demontáž kompresoru z lednice či motoru z pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje, dnes se daří materiály z odborně
demontovaných spotřebičů z drtivé většiny
znovu využít. Škodliviny již životní prostředí
neohrožují.

Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně
k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za každého svého člena,
i když průměrná vzdálenost sběrného místa,
na kterou je třeba dopravit každý spotřebič,
aby se o něj mohli postarat odborníci, odpovídá menší hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila.
Stačilo to ale na splnění požadavků Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba
Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat jen
zdát.

Čechům se to povedlo především díky opravdu husté a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou systematicky budují už
čtyři roky neziskové kolektivní systémy jako
ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své ekologické
teze proměnili v činy o mnoho let dříve. Stali
se tak vzorem pro celou Evropu.
Společný jmenovatel: odpovědnost
Společným jmenovatelem veškerého úsilí
v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů
je odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než apelovat
na odpovědnost spotřebitelů-občanů.
Jde především o společnou odpovědnost za
životní prostředí. Výrobci mají navíc kolektivní odpovědnost nejen za svou současnou
produkci, ale i za všechny výrobky, které byly
uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy
platí současný zákon o odpadech.
Po celou dobu fungování systému zpětného
odběru a dalšího nakládání s vysloužilými
spotřebiči, který se stal součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují hlasy
volající po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na průběžně financovaný systém se
zapojením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem
recese vysbírá víc starých spotřebičů, než je
uvedeno na trh těch nových, ale ukazuje na
správnost zvolené cesty. Právě pro bezproblémové zvládnutí konjunkturálních výkyvů
jsou určeny finanční rezervy, které kolektivní
systémy v drtivé většině vytvářejí.
Když nejde o trh
Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se na trhu, ve volné

Mezinárodní den bez aut - Techmánie Plzeň
Dne 22. září v rámci Mezinárodního dne
bez aut žáci 7., 8. a 9. třídy navštívili prostory
Techmánie v Plzni. Zde byla připravena různá stanoviště, kde plnili žáci úkoly. Mohli si
vyzkoušet např. zkušební testy pro cyklisty, z
předmětů v domácnosti sestavit jednoduchý
akumulátor a katalyzátor, seznámili se s gyroskopem a zároveň uplatnili i fyzickou zdatnost při chůzi na chůdách, jízdě na šlapadle
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nebo na kole, při zdolávání překážkové dráhy.
Při úspěšném absolvování zadaných úkolů
mohli studenti získat hodnotné ceny.
Přestože se zpočátku zdálo, že akce je
zaměřena více pro mladší žáky, nakonec si
všichni celé dopoledne užili a získali nové
zkušenosti. Přálo nám i počasí, a proto celou
akci hodnotíme jako vydařenou.
Mgr. H. Müllerová, Mgr. K. Palečková

podnikatelské soutěži, tvrdě střetávají. Usilují
o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí.
Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast.
Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a
zisk. Proto jsou všechny kolektivní systémy
ze zákona neziskové. Jde o službu veřejnosti,
o službu životnímu prostředí, ke kterému se
člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako
dnes.

Výrobci si to plně uvědomují a při plnění
svých zákonných povinností a naplňování
požadavků na společnou odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla
trhu stranou. Navzdory konkurenčním vztahům prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají
chránit to nejcennější, co máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a mnohdy v osobním životě i různé vztahy.
Když ale jde o ochranu životního prostředí,
musíme opravdu bez ohledu na to všechno
postupovat ruku v ruce.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

říjen 2010

Dušičky

Farnost informuje

Dušičky jsou jednou z mála příležitostí,
kdy se smrt místo vytěsňování a odmítání
připomíná. Když člověk večer přijde na hřbitov, který tajemně bliká stovkami zapálených
svíček, když stojí u hrobu někoho, kdo byl
pro něj drahý, je pro něj smrt pravděpodobně
ještě něčím jiným než jen informací, že už se
svými blízkými nemohu mluvit. Smrt je tajemstvím, které přesahuje naši zkušenost.
Když se zkoumaly kosterní pozůstatky
předků moderního člověka, bylo jedním
z důležitých kritérií k rozřešení otázky, který
druh už můžeme považovat za člověka, přítomnost pohřbívání.
Pokud paleontologové našli s kostmi i
předměty vložené do hrobu nebo jakýkoliv
náznak toho, že mrtvý nebyl jen tak nechán
osudu, ale s úctou pohřben, mohli si být jisti:
ano, zde už můžeme mluvit o člověku. Od té
chvíle, kdy smrt začal považovat za tajemství,
které jej přesahuje, máme před sebou člověka.
Smrt v rodině je tragickou událostí, která
trhá vztahy a bere lidem jejich milované. Je
ale i něčím, co jakoby přehodnocuje život
člověka. Tváří v tvář smrti napadají podivné otázky, které by jinak vůbec nepřišly na
světlo světa: Byl jeho život smysluplný? Co
v jeho životě mělo cenu a co ne? Opravdu bylo
jediným naplněním jeho života to, co dělal?
Je smrt tím posledním slovem, za nímž se už
jen trhne oponou a hra zůstane nedokončená?
Člověk se ve smrti stává tajemstvím, na které
není jednoduché hledat odpověď.
Ačkoliv jsem kněz, nesnížím se teď k tomu,
abych si touto úvahou připravil prostor k přihřátí své polívčičky a k nabídnutí snadného
řešení těchto otevřených otázek. Nechci nabízet odpovědi pravd připravených ke konzumaci. Vážím si lidí, kteří si je opravdu kladou i
tehdy, když odpověď na ně nenaleznou v křesťanství.
Opravdu mám rád dušičky nejen proto, že
přivedou několik lidí do kostela, ale i proto, že
u stovek jiných jen vzbudí otázky, ke kterým
je nepřivede nakupování v hypermarketech a
večery v multikinech.
I příběh evangelií zná situaci tíhy smrti
blízkého člověka: pod Ježíšovým křížem stojí
jeho matka, učedník a několik dalších věrných. Ten, kterého považovali za Božího syna
najednou křičí: Bože můj, proč jsi mě opustil?
A umírá. Jaký to dává smysl? Vyvstaly jim
zcela jistě podobné otázky, které si klade každý, kdo přišel o milovaného člověka: Jaký to
mělo smysl? Jaký měl smysl jeho život? Končí
to tady? Kde v tom byl Bůh?
Podle evangelií jim odpověď byla dána
třetího dne. Ale my jsme spolu s nimi i o letošních dušičkách stále ještě uprostřed toho
druhého dne, kdy to vůbec není zřejmé a
jasné a kdy se musíme ptát, aniž bychom byli
vybaveni jednoduchými a samozřejmými
odpověďmi, a pokorně stát před tajemstvím
smrti.
Pavel Petrašovský
farář

Připomínáme, že Obec Dýšina v čele se
starostou Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájila
v polovině září veřejnou sbírku na opravu
dýšinského kostela. Lidé, kteří vnímají opravu kostela jako smysluplnou, mohou přispět
do pokladniček v kostele, na obecním úřadu
v Dýšině, Kyšicích, Bušovicích a v knihovně v Chrástu nebo převodem na účet sbírky
5303047677/5500. Děkujeme!
Koncert skupiny Quo vadis
V sobotu 9. října zahrála v dýšinském kostele výborná folkrocková skupina Quo vadis.
Na jejich koncert přišlo poměrně dost lidí a
o jejich spokojenosti svědčí to, že Quo vadis
byla odměněna velkým potleskem, po němž
musela několikrát přidávat další písně. Koncert pak ještě mohl doznít milým posezením
a popovídáním se členy skupiny u vínka na
faře.

Oprava kostela
Na začátku října byla zahájena první fáze
opravy dýšinského kostela, která se může realizovat díky dotaci Ministerstva kultury ČR
a významného finančního příspěvku Obce
Dýšina.
Do konce roku by měla být vyměněna
zhruba třetina plochy střechy kostela a zachráněno barokní točité schodiště, které se
začalo vinou statických poruch odtrhávat od
zdiva kostela. Věžička, v němž se schodiště
nachází, bude na třech místech ocelovými
pásy připnuta ke kostelu. Do popraskaných
kamenných schodů je třeba vyříznout drážku
a každý z nich zpevnit ocelovým táhlem.

Farnost zve - listopadové akce
Dušičková modlitba za zemřelé na hřbitově
– 2. listopadu
Na Dušičky - v úterý 2. října – bude v dýšinském kostele přede mší sv. připraven koš,
do něhož můžete vložit lísteček se jménem
svého zemřelého. Za ně pak bude v 17:30
sloužena mše sv. Po ní – asi v 18:15 – vyjdeme
na hřbitov ke hlavnímu kříži, kde bude za svitu pochodní probíhat dušičková pobožnost
s modlitbou za zemřelé.
Cyklus besed nejen pro hledající a nevěřící
– 11. listopadu
Každý druhý čtvrtek v měsíci bude farnost
pořádat večerní besedu s dýšinským farářem
Pavlem Petrašovským s podtitulem „Bez vytáček o křesťanství“. Toto setkání probíhá od
18:30 v sálu 1. patra obecního úřadu, kam se
dostanete po schůdkách od rybníka. Cílem
není agitovat a přesvědčovat, ale společně diskutovat, odbourávat předsudky a nabídnout
informace, které patří ke všeobecné vzdělanosti a znalosti naší kultury, která z křesťanského myšlení po staletí vyrůstala.
14. října jsme se sešli k debatě nad tématem

„Křesťanství a ateismus“, 11. listopadu nabídneme téma „Kdo byl Ježíš z Nazareta?“. Zváni
jsou opravdu všichni, především ti, kteří nepatří k pravidelným návštěvníkům bohoslužeb.
Koncert hudby starých mistrů: varhany,
flétna a sborový zpěv – 20. listopadu
V sobotu 20. listopadu v 18:00 zveme do
dýšinského kostela na koncert výborného pěveckého sboru Vox imperfecta pod vedením
sbormistra Pavla Dolanského a varhan a flétny v podání Jaroslava Brože a Hany Pumrové.

9

Obecní
ZPRAVODAJ
Keramický betlém – vyrobte si svoji figurku
– 21. listopadu a 5. prosince
Po loňské výborné zkušenosti zveme i letos

na faru, abyste si přišli pod vedením manželů
Brůčkových vyrobit svou figurku do keramického betlému, který bude o Vánocích
vystaven v kostele. Po svátcích pak jednotlivé
postavy nabídneme k prodeji a z výtěžku zaplatíme rok studia indické dívce Marii Shalini
Kumar, kterou podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku.
Letos zveme jen ty, kdo jsou ochotni přijít
dvakrát: v neděli 21. listopadu v 17:00 na výrobu figurek a v neděli 5. prosince na jejich
glazování.

Veřejná sbírka
K 20. říjnu 2010 bylo v rámci veřejné sbírky na
dýšinský kostel vybráno a na zvláštní účet k
tomu určený uloženo: 18 107,- Kč.

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Bude mít Dýšina opět svoji vlakovou zastávku?
„Zastávka Dýšina-Nová Huť otevřena dne 1.
června 1918 na žádost
obce a Okrašlovacího
spolku. Na zřízení zastávky vybráno mezi
členstvem Okrašlovacího spolku Kč 1363,-.
V den otevření o 6 1⁄4 hod. ráno zastavil tu
první osobní vlak čís. 327, dceruška p. rady
Janouška podala strojvůdci kytici a místopředseda Okrašlovacího spolu a zdejší tehdá
mlynář p. Rud bílý bochník chleba, který přišel strojvůdci zajisté vhod, neboť to bylo v době velikého nedostatku potravin.“ – převzato
z Pamětního spisu Okrašlovacího spolku pro
Novou Huť a okolí z roku 1934, str. 5.
Proč se nyní, v roce 2010, pokouší Okrašlovací spolek o znovuotevření vlakové zastávky na
katastru obce Dýšina? Důvodů je více.
Katastrem obce Dýšina vedou koleje již od
roku 1862. Všichni jistě ví, že po vybudování
koridoru Praha-Plzeň s tunelem mezi Ejpovicemi a Doubravkou povede naší obcí lokálka
z Radnic do Ejpovic a dále do Rokycan (příp.
do Mirošova). Trať mezi Ejpovicemi a Chrástem bude jednokolejná a úsek mezi Chrástem
a Doubravkou bude zrušen a koleje budou odstraněny. Nádraží Chrást zůstane zachováno
jako zastávka. Možná stojí za připomenutí,
že dnes jezdí mezi Chrástem a Plzní 19 vlakových spojů (mezi 4.58 hod. a 22.19 hod.) a
z toho 15 i v sobotu a v neděli, přičemž autobusy MHD nabízí ve všední dny 16 spojů a o
víkendu pouze 3 spoje. Ti, kdož jezdí pravidelně do Plzně (ale i do Rokycan) mohou již

několik let využívat Plzeňskou kartu. Nezanedbatelná je i skutečnost, že vlak dojede přímo do centra města.
Nádraží Chrást leží mimo katastr naší obce
a pro většinu obyvatel by bylo dostupnější,
kdyby byla obnovena zastávka u viaduktu
v Nové Huti. Proto jsme ve dnech 12. a 13. 8.
2010 oslovili 151 náhodně vybraných občanů
Dýšiny a Nové Huti s dotazem, zda by obnovení této zastávky přivítali. Reakce byly
jednoznačně kladné. Podepsané listiny jsme
18. 8. předali panu starostovi Mgr. J. Štilipovi
s žádostí, aby tuto věc na příslušném úřadě
projednal. Pan starosta naší žádosti vyhověl
a 4. 10. 2010 obdržel odpověď ze Správy železniční a dopravní cesty s tím, že již není možné, aby se vzhledem k pokročilému stadiu
přípravy stavby „Modernizace trati Rokycany
-Plzeň“ zřízení zastávky stalo její součástí.
Obec může vznést oficiální žádost na Generální ředitelství SŽDC, s.o. se sídlem v Praze,
ale veškeré náklady na její zřízení ponese
sama.
Správa železniční dopravní cesty předpokládá, že příslušní dopravci zorganizují
provoz vlaků ve směru na Plzeň bez nutnosti
přestupu (a tím zdržení) cestujících v Ejpovicích.
I proto si myslíme, že stojí za to usilovat
o obnovení zastávky na dyšinském katastru.
Obec již na mnoho staveb získala dotace a
příspěvky, tak proč ne i na tuto dobrou věc,
zvlášťě, když je i ve volebním programu části
nově zvolených zastupitelů.
Ing. Eva Bartovská
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Železniční stanice Chrást u Plzně
a zastávka Nová Huť - odpověď investora

Divadelní představení
Ve středu 20. října navštívili žáci druhého
stupně Komorní divadlo v Plzni. Zhlédli jsme
představení Cesta
kolem světa za 80
dní - cestovatelský
muzikál podle Julese Verna. Scénář
a text k muzikálu
vytvořil Petr Markov a hudbu složil
Zdeněk
Barták.
V hlavních rolích
jsme měli příležitost vidět Bronislava Kotiše,
Jiřího Untermüllera, Stanislavu Topinkovou
Fořtovou, Soňu Berkovou a další herce DJKT.
Mgr. Kateřina Palečková,
Mgr. Hana Müllerová
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Na územním rozhodnutí z roku 2006 se nic
nezměnilo a není věcí ani v kompetenci Stavební správy Plzeň otevírat problematiku
možné nové zastávky v obci Dýšina. K Vaší
snaze Vám mohu pouze sdělit, že i nadále platí stanovisko Magistrátu města Plzně uvedené
v rozhodnutí z roku 2006.
To znamená, že pokud bude chtít obec
Dýšina zastávku, případně kdokoliv, kdo
obec zastupuje, potom musí tento požadavek vznést jako oficiální žádost na Generální
ředitelství SŽDC, s.r.o. se sídlem Dlážděná

1003/7, 110 01 Praha 1 – Nové Město. Pokud
bude žadateli vyhověno, potom veškeré náklady na zřízení zastávky nese žadatel.
Musím Vám však sdělit, že vzhledem k pokročilému stadiu přípravy stavby „Modernizace trati Rokycany - Plzeň“ již není možné,
aby v případě vyhovění žádosti o zřízení zastávky se tato stala součástí této stavby.
(Vyjmuto z dopisu Ing. Václava Šťastného,
ředitele SŽDC, Stavební správa Plzeň ze dne
1.10.2010. Celé znění dopisu je k nahlédnutí
na OÚ Dýšina).

Dny vědy a techniky v Plzni
Dne 17. září jsme společně s žáky druhého
stupně vyrazili do Plzně. Na náměstí Republiky bylo hodně stánků, ve kterých bylo možno si zkusit vědu na vlastní kůži. Nás osobně
zaujaly nejvíce modely aut. Ty jsme si mohli i
vyzkoušet.
Dále jsme se přesunuli do posluchárny Západočeské univerzity v Jungmanově ulici na
pořad Zajímavá chemie. Tady nám studenti

předvedli netradiční chemické pokusy. Ještě
zbyl čas na prohlídku akcí před Západočeským muzeem. Byli zde hvězdáři a další vědci.
Všichni nám rádi ukázali své pomůcky a vysvětlili problematiku svého oboru.
Celý den se moc povedl a těšíme se na podobné akce.
Tomáš Kopáček, Jakub Šebesta
žáci 8. třídy

říjen 2010

rozšířila nově své služby o specializovanou
zubní péči lékaře – parodontologa.
Plak a zubní kámen jsou nejčastější příčinou vzniku
parodontózy (parodontitidy) – onemocnění dásní a
v pokročilém stádiu i kosti, ve které je zub upevněn.
Parodontóza je onemocnění, které je léčitelné! V případě
neléčení může dlouhou dobu bez potíží přetrvávat a v
konečném důsledku být příčinou ztráty i zdravého zubu.
Cílem parodontologie je mimo jiné předat informace,
jak parodontóze předcházet, jak jí léčit, či jak zabránit
jejímu opětovnému vzniku (pokročilé onemocnění je třeba
v některých případech ošetřit chirurgicky). Pokud trpíte
krvácením dásní, viklavostí zubů, nepříjemným zápachem z úst,
nemáte ošetřený chrup, nebo máte problém se zaregistrovat u
zubního lékaře, obraťte se na nás. Najdete nás v zubní ordinaci
JIDENT s.r.o., Chrást u Plzně, náměstí Čsl. Legií 599, v I. patře
budovy zdravotního střediska. Možnost parkování přímo před
střediskem.
Na Vaši návštěvu se těší MUDr. Karkošová Pavlína v ordinační dny:

Po 7,30 – 1600 hod
St 7,30 – 1500 hod
Objednávky a informace na telefonním čísle: 377 845 550.
Ordinace přijímá nové pacienty.
PODNIKATELÉ, DOBRÁ ÚČETNÍ JE K NEZAPLACENÍ!
MY TO VÍME A PROTO VÁM NABÍZÍME NAŠE KVALITNÍ SLUŽBY, SE KTERÝMI
BUDETE VELICE SPOKOJENI.
-

vedení účetnictví
vedení daňové evidence
zpracování daňových přiznání jak pro právnické tak pro fyzické osoby
perfektní servis v oblasti zpracování mezd a personalistiky
přiznání pro DPH, silniční daň a jiné majetkové daně
administrativní práce všeho druhu (odvolání na úřady, stížnosti)
zastoupení na FÚ při kontrolách
zastoupení na OSSZ při kontrolách
vstřícnost, svědomitost a rádi poradíme
slušné vystupování
automobily ve vlastnictví s možností k vám dojet pro dokumenty
možnost předání účetní dokumentace ke zpracování naší pracovnici na adrese T. Duchek, K Chlumu 231,
Dýšina
- spolehlivost

Nejste-li spokojeni se svou účetní, klidně ji vyměňte! Nebudete litovat. Spokojenost našich klientů je naší odměnou.
Pracujeme s plným nasazením.
Adresa: Účetní kancelář, Oslavská 21, 326 00 Plzeň – Slovany
tel.: 377 242 464, 603 544 421, 739 213 431, 739 098 113
email: info@ucetnictviduchkova.cz
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