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Veřejná sbírka na revitalizaci dýšinského kostela
Vážení spoluobčané, vážení občané sousedních obcí,
Zastupitelstvo obce Dýšina na svém veřejném jednání dne 2. srpna 2010 schválilo
konání veřejné sbírky na revitalizaci vzácné
církevní památky : Kostel Nejsvětější Trojice
a sv. Šimona a Judy v Dýšině.
V současné době probíhají formální záležitosti k povolení sbírky ze strany Krajského
úřadu Plzeňského kraje.
Sbírka bude oficiálně povolena a zahájena k
15. září 2010.
Na četná přání a připomínky občanů jsem
požádal starostku Kyšic a starosty Chrástu a
Bušovic o organizační podporu této sbírky
v jejich obcích. Doba trvání sbírky je 2 roky,
bude konána formou pokladniček, nebo je

možné přispět přímo na účet k tomu vytvořený č. 5303047677/5500.
Jsem přesvědčen, že jde o velmi dobrý a
uvážlivý počin, který se setká s kladnou odezvou.
Předem Vám děkuji za jakékoliv aktivity,
jimiž této dobré věci napomůžete.
V úctě
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 2. 8. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení uloženou ZO dne
21. 6. 2010 s tím, že všechna usnesení byla
ke dni 2. 8. 2010 splněna.
2. Zápis ze společného jednání mezi představitelem farnosti v Dýšině Mgr. Pavlem
Petrašovským a starostou obce ze dne 21. 7.
2010.
3. Závěrečné vyúčtování veřejné sbírky na
nákup a umístění sochy generála Pattona,
včetně schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky Krajským úřadem Plzeňského
kraje.
4. Zprávu o aktuálním stavu Změny č. 2
Územního plánu obce Dýšina.
5. Zprávu o probíhající investiční akci „Průtah Dýšinou“.
6. Informaci o poskytnutí dotace na akci
Zajištění energetických úspor objektu MŠ
Dýšina.
7. Informaci o probíhající investiční akci ve
školní jídelně ZŠ.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:

1. Program dnešního jednání ZO.
2. Předložený materiál: „Přehled a náklady
povinných revizí a bezpečnostních opatření“ včetně vynaložených nákladů, které
činí 168 700 Kč.
3. Trojstrannou smlouvu č. 1008/2010 z Programu 129 120 mezi Obcí Dýšina, Povodím
Vltavy a Ministerstvem zemědělství ČR ve
věci vybudování protipovodňových valů v
Nové Huti.
4. Vyhlášení veřejné sbírky na kostel Nejsvětější trojice a Sv. Šimona a Judy v Dýšině
takto:
účel: revitalizace této historické památky,
forma: pokladničky, termín od 15. 9. 2010,
doba trvání 2 roky. Za tímto účelem bude
zřízen zvláštní účet.
5. Přijetí dotace na zateplení objektu mateřské školy, včetně objektu Modrého salonku
v částce 719 489 Kč z ERDF/FS a 42 322
Kč ze SFŽP ČR na základě rozhodnutí č.
10069833-SFŽP ze dne 30. 6. 2010. Toto
usnesení je podmíněno finanční rentabilitou, kterou posoudí nezávislý posudek.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o

zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce IV-12-0005505/VB002.
III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi uzavřít trojstrannou smlouvu č.
1008/2010 na akci protipovodňové valy v
Nové Huti.
2. Starostovi, aby zajistil zveřejnění veřejné
sbírky tak, aby se dostala do širokého povědomí.
3. Starostovi zřídit účet na veřejnou sbírku.
4. Starostovi zajistit nezávislý posudek na
finanční rentabilitu dotace na zateplení
objektu MŠ.
5. Starostovi uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce č. IV-120005505/VB002.
6. Starostovi uzavřít smlouvu s Krajským
úřadem Plzeňského kraje o dotaci ve výši
300 000,- Kč na opravu školní jídelny ZŠ.
Dýšina dne 2. 8. 2010
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

Poohlédnutí za uplynulým rokem naší práce
Vážení spoluobčané, možná se ptáte proč
právě poohlédnutí, ale za 1 rok snad ani více
nelze.
Po loňském odstoupení tehdejšího vedení
obce a části zastupitelů vedeme obec rok a
myslím si, že jsme obstáli. To ale zhodnotíte
vy v říjnových komunálních volbách.
Čeho si cením nejvíce? Je to v prvé řadě
fakt, že jsme dokázali kontinuálně navázat a
pokračovat, nic jsme nezkazili, nepromarnili.
Obec se dále rozvíjí a pokračuje ve zdárném
vývoji. A to bez ohledu na fakt, že jsme prakticky neměli „ z čeho vařit,“ (jinak ani způsob
neosobního předání nazvat nelze).
Za výrazný úspěch považuji, že jsme dokázali dovést do fáze realizace investiční
akci „Průtah Dýšinou.“ Hodnota tohoto díla
se blíží 16 milionům Kč. Obec zde pokládá
vodovodní řad, buduje nové chodníky, SÚS
Kralovice v zastoupení Plzeňského kraje
vybuduje novou moderní vozovku. Byl to
vzhledem k pozastavení evropských dotací
pro současné vedení obce opravdu oříšek.
Soustavným vyjednáváním s představiteli Plzeňského kraje, sháněním podpory z různých
zainteresovaných stran jsme tento záměr
prosadili a je zatím financován z rezervního
fondu Plzeňského kraje.
Na tuto akci navazuje další v oblasti infrastruktury obce a to rekonstrukce dvou místních komunikací v ul. Kostelní v Dýšině a ul.
Spojovací v Nové Huti.
Zvládli jsme realizovat i další úspěšný
projekt, kterým je Lékárna-výdejna v objektu Domu s pečovatelskou službou. Nebylo
jednoduché sehnat provozovatele, připravit
prostory, dojednat vše potřebné se zainteresovanými úřady a institucemi, ale záměr se
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nakonec v rekordně krátkém čase podařilo
uskutečnit.
Výraznými změnami prochází díky novému vedení i naše základní škola. V průběhu
školního roku došlo k modernizaci školní
jídelny (nová podlaha ve spojovací chodbě a
školní jídelně), o prázdninách probíhá rekonstrukce a potřebná údržba kuchyně na základě požadavků OHES.
Byli jsme úspěšnými žadateli o krajskou
dotaci a zbytek financí doplácíme z vlastních
zdrojů.
Změny jsou i v samotné základní škole.
Jednoduchou stavební úpravou došlo k výraznému zlepšení prostorových podmínek pro
budoucí žáky 1. tříd. Pro ně i současné druháky byl zakoupen nový, výškově nastavitelný žákovský nábytek vyhovující současným
standardům.
Protože školství je moje profese, troufám
si říci, že zřizovatel (obec) zde příkladně roli
zřizovatele opravdu plní.
Úspěšně jsme zvládli i přes minulé prodlevy roli obce v akci protipovodňových valů v
Nové Huti. Zajistili jsme potřebné pozemkové náležitosti, zasmluvnili je a předali jsme
potřebnou dokumentaci Povodí Vltavy, které
má být nositelem státní dotace.
U akce intenzifikace ČOV jsme úspěšně
podnikli kroky k jejímu odložení o 2 roky.
Vedla nás k tomu nedokončená projektová
dokumentace. V návaznosti na to pak nereálné časové termíny nadlimitního výběrového
řízení, které má přísná zákonná pravidla.
Co zmínit dále? Snad několik zcela běžných věcí, za nimiž se skrývá docela poctivá
práce. Díky úsilí technické čety jsme zvládli
nástrahy letošní nebývale dlouhé a tuhé zimy.

Průběžně dbáme o čistotu a úklid v obci.
Využíváme k tomu pracovníky z úřadu
práce přes tzv. veřejně prospěšné práce,
takže mzdové náklady na tuto prospěšnou
činnost obec nenese.
Minimálně jedenkrát za měsíc jsme pro
veřejnost uspořádali společenský či kulturní program (zábava, koncerty, akademie,
gastronomie, výstavy, zdárné oslavy 65.
výročí osvobození za účasti předních zahraničních i domácích hostů, atd.)
Podporujeme činnost místních spolků a
sdružení, byla znovuobnovena aktivní činnost mateřského centra „Klubíčko.“
Zhostili jsme se (alespoň dodatečně)
všech ze zákona povinných revizí, kontrol a
bezpečnostních opatření, které jsou uzákoněny pod časovou periodicitou.
Také jsme zkvalitnili transparentnost
informací z obce směrem k obyvatelům
(zlepšená kvalita www stránek, vydávání
Obecního zpravodaje, upřednostňování
e-mailové komunikace s občany).
Vážení spoluobčané, určitě se nám vše
nepovedlo podle vašich i našich představ.
Dnes už víme, co bychom dělali jinak a
lépe. To je celkem přirozený jev, ale troufám
si říci, že ten jeden rok v čele obce Dýšina
jsme nepromarnili a kus dobré práce odvedli.
Jsem vyznavačem týmové práce, a tak mi
závěrem dovolte, abych všem lidem, kteří
se na výše zmíněné práci podíleli, upřímně
poděkoval a vám všem popřál dobré časy.
V úctě
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

červenec - srpen 2010
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naje. Téměř 200 let se zde udržela čeština,
české zvyky, hudba i kultura.
V Gerniku bylo rozhodně co poznávat: lidé
zde žijí velmi skromně a chudě, mluví krásnou starobylou češtinou a jejich život tvoří
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Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu uspořádal 6. července u Husova pomníku
v Nové Huti vzpomínku na upálení Mistra
Jana Husa. K přítomným promluvila paní
farářka Jaroslava Švábová z církve Českobratrské evangelické z Rokycan.
Potěšilo nás, že se zde zastavil soubor
Chrástochor v rámci Zpívání pro Mistra Jana
a přednesl několik krásných písní.
Ing. Eva Bartovská

těžká práce v soukromém zemědělství, které
je mnohdy ještě nepoznamenané technikou.
Traktory zde dosud nestihly nahradit koně,
půda je kamenitá a neúrodná. Sami jsme se
rozhodli v jednom statku pomoci s mlácením
obilí. To, co jsme my považovali za romantiku
- starobylou mlátičku, fukar oddělující plevy
od zrna a vytřásání obilí ze slámy – je pro
místní zdroj nekonečné dřiny.
Toulali jsme se i nádhernou přírodou obklopující Gernik. Navštívili jsme staré vodní
mlýnky, kam si Gerničtí vozívají mlít obilí,
i obrovskou volně přístupnou jeskyni Tureckou díru, dostali jsme se i do dalších dvou
českých vesnic Rovenska a Svaté Heleny.
V závěru našeho gernického pobytu se mnozí
z nás vydali na dvoudenní padesátikilometrovou pěší cestu do poutního místa Čiklavy,
kde se sešlo na čtyři sta lidí ze všech českých
vesnic v Banátu. Přespali jsme zde v kostele a
po ranní mši sv. se vydali autobusem na zpáteční cestu do Dýšiny.
Pavel Petrašovský
farář

Škola má svůj web
Počínaje novým školním rokem uvedla
Základní škola generála Pattona Dýšina do
provozu své internetové stránky. Najdete zde
informace nejen o škole, školní družině, školní jídelně, ale i o možnostech pronájmu tělocvičny a Modrého salonku. Stránky najdete
na adrese www.zsdysina.cz
Bc. Pavel Kraus

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

Kamenná svatba
Manželé Miriťukovi z Nové Hutě oslavili
65. výročí svatby (kamennou svatbu) a
jsme rádi, že jsou tu naši rodiče, prarodiče
a praprarodiče stále s námi a do dalších let
jim přejeme pevné zdraví. Za všechny přejí
manželé Nových, Štemberovi a vnoučata a
pravnoučata.
Romana Peková (vnučka)
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Zpravodaj
Vážení spoluobčané,
přeji vám příjemné chvíle při pročítání
tohoto Zpravodaje obce Dýšina. Zároveň vás
chci informovat, že v měsíci říjnu Zpravodaj
obce Dýšina nevyjde.
V říjnu nás čekají komunální volby, z nichž
vzejde nové Zastupitelstvo obce Dýšina. Bude
záležet na něm, na novém uskupení vedení
obce, jak bude směrem k informovanosti občanů postupovat.
Chci touto cestou poděkovat Bc. Pavlu
Krausovi za dosavadní spolupráci při tvorbě
Zpravodaje, všem přispěvovatelům a v neposlední řadě i čtenářům.
Vše dobré přeje
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

1. výročí Zpravodaje
V září oslavuje náš zpravodaj své
první narozeniny. Je to skutečně rok,
co jste do rukou dostali první úvodní
číslo. Myslím, že je vhodné popřát nejen k tomuto výročí, ale zejména poděkovat čtenářům za jejich velkou podporu a všem přispěvovatelům za pomoc a
aktivní práci. Věřím, že i do budoucna
nám zachováte přízeň a že i vašimi ústy
mohu popřát zpravodaji a těm, kdo se
na jeho vydávání podílí, mnoho úspěchů do dalších let.
Bc Pavel Kraus
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Digitální mapy obce na internetu
Vážení občané, abychom zajistili Vaši maximální informovanost o území naší obce,
dohodl Obecní úřad Dýšina s Krajským úřadem Plzeňského kraje možnost zveřejnit na
jeho mapovém portálu digitální mapy obce
Dýšina.
Základní mapu najdete na této adrese:
http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/obec_dysina
Územní plán obce Dýšina pak zde:
http://mapy.kr-plzensky.cz/upd/dysina_03428
Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje rozhodně chceme pokračovat a
postupně budeme zpřístupňovat další mapové podklady tak, jak se podaří je pořizovat.
Jednou z budoucích priorit bude například
technická mapa obce (inženýrské sítě a infrastruktura).
Pokud Vás zajímají vlastnické vztahy týkající se pozemků, budov a parcel, můžete využít služeb portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Portál ČÚZK

Výzva občanům

je aktivitou tohoto úřadu a na jeho provozu
ani na datovém obsahu se naše obec nijak nepodílí, ani za něj neodpovídá.
Zde najdete katastrální mapy a zjistíte
číslo parcely: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Mapa.aspx?typ=KU&id=634280
A na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
VyberParcelu.asp lze vyhledat informace o
vlastnických vztazích. Jako název katastrálního území zadejte „Dýšina“ a do políčka
„parcelní číslo“ musíte zadat číslo parcely,
které jste našli v katastrální mapě (případně
včetně čísla za lomítkem).
Věříme, že pro Vás uvedené digitální mapy
budou užitečné a najdete v nich to, co chcete
vědět o území naší obce. Pro rychlejší vyhledání byly odkazy uveřejněny na internetových stránách obce.

Vážení spoluobčané,
na těchto snímcích můžete spatřit důsledky
ne právě příkladné sebekázně některých našich spoluobčanů.

Michal Hala - zastupitel obce
a předseda výboru pro životní prostředí

Snímky byly pořízeny krátce po tom, co došlo k aktuálnímu čištění čerpadel v ul. Luční.
Technika čerpadel není zpracována na to, aby
cetlovala hadry, igelitové tašky či pleny.
Protože se tento nešvar stále opakuje a obec
musí zbytečně vynakládat nemalé prostředky
na vyčištění a znovuobnovení činnosti tohoto
technického zázemí, vyzýváme Vás k zamyšlení a zvýšené sebekázni!
Děkujeme za pochopení
text a fotografie: Jiří Mičan

Návštěva spřátelené obce Aussernzell
Vážení spoluobčané, podělíme se s Vámi
o několik zážitků z naší spřátelené německé
obce Aussernzell. Přijali jsme pozvání německé strany a v sobotu 21. srpna 2010 jsme
tuto obec navštívili. Našim německým přátelům jsme tak oplatili jejich návštěvu u nás v
Dýšině letos v květnu.
Aussernzell je dolnobavorská obec rozkládající se na okraji národního parku Bavorský
les. Samotná obec má 700 obyvatel, s přilehlými statky, samotami i rekreačními obydlími
má 1 500 obyvatel. Její rozloha je poměrně
velká (24 km�). Je protkána komunikacemi,
což je zejména náročné na zimní údržbu.
Po tříhodinové cestě za příjemného slunečního počasí jsme dorazili na radnici v Aussernzellu. Zde nás přijal současný starosta
obce pan Michael Klampfl i jeho předchůdce
pan Josef Färber, který s tehdejší starostkou
paní Václavou Kuklíkovou stál u zrodu myšlenky vytvoření partnerství.
Pan starosta Klampfl se nám celý den věnoval. Provedl nás historickou radnicí a tamním
kostelem. V obou těchto budovách se podařilo příkladně skloubit starobylou architekturu
s moderními architektonickými prvky, což
konečný efekt ještě umocňuje. Navštívili jsme
školku, školu i unikátní westernové městečko
PULLMAN CITY. To byla skutečná lahůdka.
Večer jsme krátce poseděli u příležitosti

tradiční poutě v obrovském stanu za doprovodu příjemné kapely s ochutnávkou tradiční
kuchyně. Zajímavostí bylo, že většina domácích mužů přišla na tuto slávu v tradičních
krátkých kožených kalhotách s kšandami,
dámy v krojích s tradičním dirdlem.
A co na nás zapůsobilo dále? Tradiční,
německý perfekcionalismus, okázalé spojení
starobylé architektury s moderními stavebními úpravami, čistota a pořádek, příroda a
řádně obdělávaná zemědělská půda (zejména
díky soukromníkům).
Druhý den ráno jsme se vydali po vlastní
ose zpět. Ještě předtím jsme zdvořile poděkovali za pozvání a pěkný den a pozvali německé přátele opětovně do Dýšiny. Pozvání bylo
přijato.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Průtah Dýšinou
Vážení spoluobčané, určitě si říkáte,
že stavba průtahu Dýšinou neběží plným
tempem, jak by měla. Během výkopových
prací nastaly neočekávané komplikace s
podložím, jehož vzorky byly odeslány k
laboratorním testům.
Definitivní výsledky byly stanoveny
začátkem září - bude nutná výměna
nestabilního podloží do 1.5 m hloubky
oproti původně předpokládanému 0.5 m
a další stabilizační práce.
Byli jsme ujištěni provádějící stavební
firmou, že nastalé komplikace nebudou
mít vliv na termín dokončení 31. 12. 2010
a financování řeší SÚS Kralovice nikoliv
obec Dýšina.
Ing. Jaroslav Egrmajer
místostarosta
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 26. 8. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Starostou přednesené poohlédnutí za jedním rokem ve vedení obce.
2. Kontrolu plnění usnesení uloženého ZO
dne 2. 8. 2010 s tím, že všechna usnesení
byla ke dni 26. 8. 2010 splněna.
3. Informaci o poskytnutí dotace na akci
Zajištění energetických úspor objektu MŠ
Dýšina.
4. Zprávu starosty obce o přípravě komunálních voleb dle metodiky Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
5. Zprávu starosty obce ze služební cesty do
spřátelené bavorské obce Aussrnzell konané dne 21. 8. 2010.
6. Dopis Okrašlovacího spolku pro Dýšinu a

Novou Huť s požadavkem opravy lesní cesty k Velkému smrku.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Zástavní právo k vydražené nemovitosti
na byt č. 217/1 ul. K Chlumu na základě
předložené žádosti pana M. K. ze dne 11. 8.
2010.
3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce IV-12-0005705/1.
III. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje:
1. Návrh na odložení rozhodnutí o stavbě přípojky VN na pozemcích p. č. 1507/1, 433/1
PK, 1103 PK, 1093 PK v k. ú. Dýšina.

IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. Se stavbou přípojky VN na pozemcích p. č.
1507/1, 433/1 PK, 1103 PK, 1093 PK v k. ú.
Dýšina.
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce č. IV-120005705/1.
2. Místostarostovi zjistit vlastníka předmětné
lesní cesty k Velkému smrku, zjistit jeho
stanovisko a zjistit zkušenosti Obce Bušovice o budování naučné stezky.
Dýšina dne 26. 8. 2010
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

TJ Sport pro všechny zahajuje nový cvičební rok 2010/2011

Elektrowin - elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém
kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a
méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí
to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl
ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili
prostředí, ve kterém žijeme.
To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má
najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli
léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený postup,
aby bylo možné využít opravdu maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají převratné
změny – některé předměty nelze vykupovat
vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob.
Za všechno se platí bezhotovostně.
Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena
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místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to
buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech
obcí či u posledních prodejců, nebo přímo

zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy
má souhlas krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem
může být podle zákona sankcionováno až do
výše 20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní prostředí, proto je nutné postupovat při
jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení
přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do
místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho odvoz ke zpracovateli a také na
jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména
u takových spotřebičů, jako jsou chladničky,
ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační odměny za ostatní spotřebiče.

červenec - srpen 2010

Dýšinský kostel
Pokud vše dopadne tak jak má, začne v průběhu září nebo nejpozději začátkem října první etapa rekonstrukce dýšinského kostela. Do
konce kalendářního roku bychom měli za významné finanční pomoci Ministerstva kultury i Obce Dýšina vyřešit závažnou statickou
poruchu kamenného točitého schodiště na
kůr, které se odtrhává od zdiva kostela, a za
zbylé prostředky zahájit rekonstrukci střechy.
Z podnětu pana starosty a obecního zastupitelstva se navíc zřídí veřejná sbírka, jejíž
výnos bude právě na opravu kostela postupně
věnován. Chci za tuto iniciativu velmi poděkovat.
Jsem opravdu rád, že oprava dýšinského
kostela, do níž letos vstoupíme, nebude jen
interní věcí farnosti. Moc by mě potěšilo,
kdyby se stala veřejnou záležitostí, kterou
budou obyvatelé Dýšiny pokládat za svou,
ať se považují za věřící nebo ne. Není to jen
věcí kalkulace, která si uvědomuje, že zhruba osmdesát lidí, kteří v neděli do kostela
přijdou, nedisponují finančími prostředky,
jaké by byly k rekonstrukci kostela potřebné.
Myslím si ale, že kostel pro Dýšinu je - nebo
by mohl být – něčím víc než jen útočištěm pro
osmdesát katolíků.
Kostel – vysvěcený v roce 1328 – je s náskokem mnoha staletí nejstarší stavbou v Dýšině.
Je velmi silné si uvědomit, když v něm sloužím mši sv., že se tak na stejném místě děje
nepřetržitě už téměř 700 let. Když otvíráme
prastarou kamennou křtitelnici, která nese
letopočet 1669, je velmi silné si uvědomit, že
dítě, které v ní bude pokřtěno, se řadí do zástupu lidí, kteří ve stejné křtitelnici byli křtěni už před téměř 350 lety.
Stavba kostela ztělesňuje hodnoty, na nichž
byla naše společnost postavena. Křesťanství
není jen záležitostí rozhodnutí, jestli strávit
nedělní dopoledne na zahradě, před televizí, nebo v kostele. Křesťanství po staletí
– a v Dýšině mnohem dříve než v roce 1328
– bylo i tím, co vytvářelo přesvědčení o hodnotách a kulturu v naší společnosti. Doufám,
že od faráře není příliš opovážlivé tvrdit, že
umělecká a architektonická díla u nás, úcta
k lidskému životu, přesvědčení o hodnotě
každé lidské osoby a jejích právech, spoluvytvářela po staletí právě křesťanská víra a křesťanský pohled na člověka. I nevěřící člověk je
už od svého narození vržen do společnosti,
která své hodnoty čerpá také ze své křesťanské minulosti.
Pokud se má kostel vnímat nejen jako symbol toho, že i v Dýšině jde každou neděli několik desítek lidí do něj strávit hodinu svého
času, ale jako symbol celé Dýšiny, a pokud
má být jeho oprava věcí mnoha jejích obyvatel, klade to i na farnost nemalé nároky. Moc
bych si přál, aby farnost nebyla jen do sebe
uzavřeným spolkem, který nemá s nikým
mimo sebe nic společného. Přál bych si, aby
se farnost dokázala ptát na své poslání zde
v Dýšině, měla oči otevřené pro to, jak jí může
sloužit a co jí může přinést svými postoji a
hodnotami, které jí dává křesťanství. A přál

bych si, aby dýšinský kostel byl vnímán jako
dědictví všech lidí dobré vůle v Dýšině a jim
sloužil.
Pavel Petrašovský
farář

můj dojem. Díky patří táborníkům, protože
každý z nich se na atmosféře společného týdne velmi podílel, ale především vedoucím,
kteří se rozhodli obnovit tuto dávnou tradici
farnosti.

Prázdniny farnosti
Prázdniny byly pro dění v dýšinské farnosti
ve znamení dvou akcí: dětského tábora a společné dovolené v české vesnici Gerniku v Rumunsku.
Na tábor se vypravilo třináct dětí a šest vedoucích a strávilo týden od 26. do 31. července v krásné faře a bývalém klášteře v malebném městečku Štěnovice poblíž Plzně. Celým
programem je provázel starozákonní příběh
Mojžíše a jeho putování do zaslíbené země.
Dvě skupiny pod vedením dvou nejstarších
táborníků absolvovaly nejrůznější hry, sou-

těže, stopovačky a výlety. K tomu všemu jsme
využívali prostředí mohutné barokní stavby
fary, její velké zahrady i blízkého okolí Štěnovic s krásnou přírodou. V polovině našeho
pobytu jsme navíc vyrazili na celodenní výlet
do nedalekého zámku Nebílovy. Tábora se
účastnily děti z věřících i nevěřících rodin,
duchovní program skládající se z ranní a večerní modlitby a mše sv. v kostelíku přilepeném k faře, byl pro účastníky dobrovolný..
Tábor se moc povedl – a snad to není jen

6 srpna zas z farnosti odjížděl autobus do
rumunského Banátu. Až do 15. srpna lidé
z Dýšiny doplnění o několik účastníků z Lub
a o plzeňské studenty trávilo svou dovolenou
v české vesnici v Gerniku. Mnozí z nás se sem
vraceli domů – právě odtud se totiž mnoho

lidí před několika lety přestěhovali o Dýšiny
a okolí.
Předkové obyvatel těchto obcí se ve 20.
letech 19. stol. rozhodli z Čech osídlit tuto
vzdálenou rumunskou krajinu v povodí Du-
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Luftova a Hruškova meditační zahrada v Plzni
Ve středu 7. července 2010 uspořádaly společně dýšinský Český svaz zahrádkářů, Svaz
důchodců a Okrašlovací spolek autobusový
zájezd do Plzně. Pěkný žlutý autobus pana
Z. Bruje zcela zaplnilo 49 účastníků převážně z Dýšiny, několik účastníků se připojilo i
v Nové Huti, někteří v Chrástu a na Doubravce. Na závěr poznávacího zájezdu byla plánovaná i návštěva cukrárny v Chrástu – ta však
se nově otvírala až 9. července – tak tedy až
příště...
Luftova zahrada v Plzni-Doudlevcích byla
až donedávna širší veřejnosti neznámá. Byla
založena před více než 100 lety (v roce 1886)

nad pravým břehem Radbuzy, za dnešním
Tyršovým mostem. Zahradu získal r. 1912
JUDr. V. Luft, který zde nechal vysadit
množství stromů, vybudoval altán a zahradu
doplnil sochařskou výzdobou. Dva rybníčky
v zahradě využíval jako mezisklad ryb pro
vyhlášený obchod v Plzni „Ryby-Luft“. Je
zajímavé, že i za I. republiky už stavební úřady občany „zlobily“ a trvale odmítaly vydat
stavební povolení pro vilu v této rezidenční
zahradě. K významným dřevinám zde dnes
patří metasekvoje čínská, cypřišky Lawsonovy, pyramidální duby, mohutný exemplář
buku lesního a jiné.
Zahrada byla v r. 1959 pod nátlakem prodána státu; pak zde hospodařily-nehospodařily
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Dům dětí a Svaz zahrádkářů. Od r. 1991 je
pozemek v majetku města Plzně, pod správou
Veřejného statku města Plzně, kde má zahradu a především její obnovu na starosti (a na
vyžádání zde také provází) p. ing. P. Kuták.
My jsme jej bohužel nezastihli, takže nás provázel svérázný člen místní organizace svazu
zahrádkářů, který nám předvedl i prostory
místní moštárny. Myslím si, že se v Dýšiné,
co se týká zahrádkářů a zdejší moštárny,
opravdu můžeme čím chlubit!
„Malá zahrada ve velkém městě“, jak je
také Luftova zahrada nazývaná, je otevřena
celoročně, zatím pouze první středu v měsíci.
Připravuje se její vyhlášení za kulturní památku. Vstup je sem zdarma. I když se zahrada pomalu dostává do povědomí Plzeňanů,
byli jsme první autobusový zájezd, který sem
směřoval!
Pak jsme se autobusem přesunuli jen ca
o 500 m východněji do další, ale podstatně
známější Hruškovy meditační zahrady. Její
zakladatel a tvůrce Luboš Hruška, důstojník československé armády, se v říjnu 1949
rozhodl emigrovat. Při pokusu o přechod
státní hranice byl zatčen. Jako mukl prošel až
do r. 1960 věznicemi Pankrác, Bory, Opava,

hradník. Hruška byl absolventem Vojenské
akademie a odborné zahradnické vědomosti
se učil po návratu z vězení v okrasné školce
v Poplzi u Libochovic. Na přednášky a konzultace jezdil do Průhonic u Prahy. Postupně
si vypěstovával dřeviny, množil jehličnany

i listnáče. Řízky získával z různých parků,
arboret a okrasných zahrad, rouboval i čarověníky. Své dílo s pomocí přátel dokončil a završil instalací křížové cesty, pro niž vytvořil a
instaloval 12 plastik sochař R. Podrázský a r.
1995 biskupem ing. Radkovským vysvěcenou
kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho. Kapli projektoval atelier Soukup jako víceúčelový objekt;
v patře objektu je i ubytování a zvonice, před
ním je funkční ohniště. Posunutím stěn se
kaple změní v přednáškový sál, kde nám bylo
promítnuto video o životě a díle tvůrce zahrady. Dýšinští zahrádkáři navštívili Meditační
zahradu již před 6 lety (viz Dýšinské listy č. 1
z roku 1994), pamětníci tudíž mohou porovnat své dojmy a pocity.
Zájezd připravil a jako vždy se zaujetím
vedl Jiří Krejzar. Vzhledem ke spokojenosti
účastníků uvažujeme o podobném jednodenním zájezdu do další pozoruhodné zahrady,
kterou vybudoval v Kamenci u Radnic pan J.
Faiferlík, bývalý pracovník Zoologické a botanické zahrady v Plzni.
Použitá literatura:
Kastnerová I. (1999): Luboš Hruška a zahrada jeho
duše. – 142 p., Plzeň, nákladem vlastním vydala
autorka.
http://www.svsmp.cz/mestska-zelen/zajimavosti/
lang_7/otevreni-luftovy zahrady.aspx

Špilberk a Leopoldov; v nápravně pracovním
táboře na Býtízu v Příbrami těžil uran. Ještě
jako politický vězeň se rozhodl, že jestli nelidské zacházení přežije, vybuduje doma, v místě
ovocného sadu svého otce v Doudlevcích (původně pískovna pro výstavbu továrny Škoda
Doudlevce), na památku obětem komunismu
„památník obětem zla“. Po propuštění pracoval manuálně jako pomocná síla v plzeňské
vodárně, posléze jako řidič fekálního vozu.
Usilovně a houževnatě šel za svým cílem;
přitom se seznámil s řadou osobností církevního i kulturního života. Pro nás dýšiňáky je
zajímavé, že mezi jeho přáteli byl i v Dýšině
působící páter J. Aubrecht (1912–1994). Plukovník Luboš Hruška zemřel r. 2007.
Při procházení dnešní meditační zahradou
je těžké uvěřit, že tuto dokonale komponovanou zahradu navrhl a vybudoval neza-

Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
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Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení,
pokrývají např. náklady na manipulaci ve
sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na
dopravu a recyklaci se tak již nemusejí promítat do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu
přeškrtnuté popelnice. Co to vlastně znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného komunálního odpadu.
Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů
jsou určena speciální místa – buď ve sběrných
dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů,
nebo v rámci mobilních svozů, případně spe-

ciální sběry např. v rámci akce kolektivního
systému ELEKTROWIN - Putující kontejner.
převzato z firemních materiálů ELEKTROWIN

Dýšinská knihovna
Dětské:

Jeff Kinney - Deník malého poseroutky

Naučná literatura:

Slavné vily Plzeňského kraje

Druhé Dýšinské pivní slavnosti
Než naplno propukne podzim, rádi bychom se ohlédli za 19. červnem, tedy za
dnem, kdy se v naší obci uskutečnily již druhé Dýšinské pivní slavnosti. Pivní slavnosti
v Dýšině byly opět ve znamení dobrého pivka
z malých nebo středních pivovarů, a to sedm-

nácti z Čech, jednoho německého a jednoho
belgického. K ochutnání byla piva od desetistupňových až po devatenáctistupňové ve
variantách světlé, polotmavé, tmavé, pšeničné, různá ochucená piva a to většinou v nefiltrované podobě. Trendem posledních let se
stala piva pšeničná, ty jsme mohly ochutnat
od pivovárků z Březnice, bavorského Regenu
a Velkého Rybníka, který právě díky svému
výbornému pšeničnému pivu zvítězil v divácké anketě o nejoblíbenější pivovar dne. Díky
příznivému počasí se na dýšinské návsi letos
sešlo přes dva tisíce lidí. K tanci i k poslechu

zahrály: jazzový The Solitudes, dětská kapela
Jen Tak, ska formace Frajara putika, swingový King Swing Milana Benedikta Karpíška a
alternativní High Gain.
V programu se objevily i pivní soutěže, a to
držení tupláku na čas, hod sudem do dálky a
pití piva na ex, kde opět exceloval se 4 vteřinami dobrovolný hasič z Bučí. Závěrem bychom
chtěli poděkovat především všem, kteří si
našli cestu na dýšinskou náves, obci Dýšina
a sponzorům, bez nichž by to nešlo, a těm,
kteří pomáhali s přípravami, pracemi během
akce a úklidu po slavnostech. Naše občanské
sdružení Dopijem a jdem začalo připravovat
již třetí ročník pivních slavností a doufá, že
se koncem června opět setká se zájmem všech
Dýšiňáků i přespolních.
Dopijem a jdem, o. s.

James Patterson - Osmé
doznání (thriller)
Jeffery Deaver - Příští
oběti (thriller)
Kathy Reichs - 206 kostí
(thriller)
Camilla Läckberg - Ledová
princezna (thriller)
Joy Fieldingová - Ještě mě
nezabíjej (thriller)
Jude Deveraux - Zlaté dny
(romantická)
Danielle Steel - Šlechetná
žena (romantická)
Danielle Steel - Cesty
osudu (romantická)
Leo Kessler - Únik do říše
(válečná)
Eva Kačírková - Sedm
stupňů do pekla
(detektivka)

Fotbalový klub v Dýšině
V květnu proběhla valná hromada našeho
fotbalového klubu, která kromě přijetí nových členů schválila i nový název klubu FK
Dýšina. S novým názvem také vstoupíme do
nové sezony 2010/2011. V té budou naši obec
reprezentovat týmy mužů a žákovských starších přípravek.
Muži velmi úspěšně vstoupili do Městského přeboru výhrou 6:3 na půdě Malesic.
Naši mladí reprezentanti na svůj první zápas
v Městském přeboru starších přípravek ještě
čekají a zatím pečlivě trénují. Tímto Vás srdečně zveme na zářijové domácí zápasy obou
mužstev:
Muži:
5. 9. 2010 od 17.00 hod. přivítáme Sokol Kři-

Beletrie:

mice „B“
19. 9. 2010 od 16.30hod se utkáme v „horkém
derby“ s týmem Spartaku Chrást „B“
Starší přípravky:
1. 9. 2010 od 16.30 hod. hrajeme se Sokolem
Plzeň-Letná
8. 9. 2010 od 16.30 hod. hostíme SK Plzeň
1894
22. 9. 2010 od 16.30 hod přivítáme SK Senco
Plzeň „B“
Stále probíhá nábor nových fotbalových
nadějí ve věku 5-10 let a to vždy v úterý od
16,00hod. na fotbalovém hřišti!!!
Pavel Paidar

Lenka Lanczová - Milenky
a hříšníci (romantická)
Simona Monyová
- Blonďatá stíhačka
(humoristická)
Ivanka Devátá - Mezi
nebem a peklem
(humoristická)
Vojtěch Smetana
knihovník
Otevřeno každý čtvrtek 15.30 - 20.00 hod.
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Obecní
ZPRAVODAJ

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Začíná opět nový školní rok
Slavnostní okamžiky prožili 1. 9. 2010 zejména naši prvňáci. Naši začínající třicítku
doprovázeli rodiče a další příbuzní a slavnostně se jim otevřely dveře školy, ve které
nejen započne jejich vzdělávání, ale poznají
mnoho nových tváří a zejména přátel. Krátce je ve škole přivítalo vedení školy a starosta
obce a pak už patřili jen jejich třídní učitelce.
Nezbývá, než popřát všem úspěšný školní rok
a citovat Demokrita z Abdér: „Vzdělání má
hořké kořeny, ale sladké ovoce.“

Zahájení školního roku pokračovalo i odpoledním vystoupením divadelního spolku
Lucifer, již tradičním požehnáním školákům
v kostele a zábavným programem pro děti na
farní zahradě. I přes nepřízeň počasí byl den
zakončen táborákem.
Mgr. Radka Krausová
foto - Michal Kilián, Jiří Mičan

Víte o tom, že nový Mistr republiky žije v Dýšině?

Mám čest vyjádřit prostřednictvím našeho
zpravodaje blahopřání panu Luďkovi Smahovi. Ve dnech 15. 7. – 18. 7. 2010 se konalo
Mistrovství České republiky v parkurovém
skákání družstev. Titul mistra republiky získalo družstvo, jejímž členem byl pan Luděk
Smaha. Je to ocenění jeho dlouholeté práce
s koňmi a vyvrcholení jeho každodenní práce. Příležitost blahopřát osobně a nahlédnout
do stájí jsme rádi se šéfredaktorem obecního
zpravodaje využili. Úspěch bývá obvykle vykoupen náročnou a vytrvalou prací a v tomto
případě tomu tak rozhodně je. Daní za nekonečnou péči o koně je i nedostatek času na
osobní život. Tiše jsme poslouchali, co vše je
potřeba denně udělat, aby se koně ve stájích
cítili dobře a podávali skvělé výkony na soutěžích a závodech. Ale to už nám ze stáje pan
Smaha přiváděl Erose. Šampiona s titulem
mistra republiky a my jsme cítili posvátnou
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úctu, neboť tento kůň značně převyšoval
ostatní a jeho velký temperament a pýcha byla
citelná na první pohled. Tento devítiletý kůň
zřejmě ví, že jeho jezdec a cvičitel mu ledacos
odpustí a má pro něj slabost. Nezapomněli
jsme pozdravit ani ostatní koně, na ně možná
jejich úspěch ještě čeká. Nechtěli jsme příliš
pana Smahu zdržovat od práce, ale nedalo
nám, abychom mu nepoložili pár otázek. Věděli jste, že koně začínají závodit už ve třech
až čtyřech letech? Že kůň si klidně udělá přes
den pauzu, lehne si a podřimuje? My tedy ne.
Koně chovají Smahovi už mnoho let. Chovem
koní se zabýval už dědeček i tatínek. Tatínek
se na chovu podílí i v současné době. Však
také pan Smaha neopomněl podotknout, že
zásluhu na jeho úspěchu má i pomoc rodiny a
blízkých přátel. Bez této pomoci by to asi ani
nešlo.

Náš rozhovor přerušilo silné kopání ve
stáji. To už Eros upozorňoval opět na sebe a
nervózně dával najevo, že je čas věnovat se
krmení a pravidelné péči o něj.
Mgr. Radka Krausová

červenec - srpen 2010

„Okurková sezóna“ v ZUŠ Chrást
V povědomí laické veřejnosti jsou prázdniny ve školách zcela mrtvým obdobím. To je
ovšem kardinální omyl. Prázdniny platí totiž
pro žáky, ale jejich školy mezitím rozhodně
nejsou „u ledu“. Dovolte mi, abych se s vámi
krátce podělil o několik momentů z prázdnin
v ZUŠ Chrást, tak jak jsem je prožíval já.
Moment první: Hromada úřadování, přicházející s koncem školního roku, se zákonitě
jako vždy projevila v první fázi prázdnin.
Když pominu veškeré ostatní „papíry“ a zůstanu u pouhého podepisování, pak vězte, že
kdybych za každý svůj podpis obdržel odněkud korunu, báječně bych si k červencovému
platu přilepšil. J
Moment druhý: Bylo třeba připravit další
školní rok. Znamenalo to s některými učiteli
se sejít na chvilku i v době jejich dovolené a
prodebatovat pár nezbytných věcí, eventuálně si rozdělit úkoly. Byla to pro mě příjemná
setkání, jakýsi typ užitečné relaxace. A učitelům patří dík za práci, kterou dělali navíc.
Všichni zúčastnění pak doufáme, že jsme tím
příští školní rok trochu obohatili.
Moment třetí: Na počátku srpna se dostavila odborná firma, prohlédla klavír, který
máme v sálku školy a prozradila mi, proč

to má dosavadní zástupkyně), ale nedá se nic
dělat – Verunka bude maminku potřebovat
mnohem více.
Moment pátý: 14.srpna vystoupila Lidová muzika z Chrástu (soubor naší školy) na
Chodských slavnostech v Domažlicích. Ve

základních uměleckých škol. Stručně připomenu, že každoročně pořádá Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy soutěže pro
žáky základních uměleckých škol. Tyto soutěže se obvykle skládají ze čtyř kol - školního,

Pohár pro Nejaktivnější ZUŠ Plzeňského kraje - 2009

Podium u brány v Domažlicích

velké konkurenci, přesto s velkým úspěchem.
Už loni jsme se tam představili, ale letos jsme
jeli v zesílené sestavě, tedy i s většinou malých
členů souboru. A moc jsme se líbili. Dík patří
především učitelům Ireně Výrutové a Romanu Kaasovi i dlouholetému vedoucímu souboru Vojtěchu Koubovi.

okresního, krajského a ústředního (celostátního). Z výsledků soutěží vyhodnocuje Středisko služeb školám ve spolupráci s Odborem
školství Krajského úřadu Plzeňského kraje
nejlepší školy. V loňském roce byly vypsány
dvě kategorie, z nichž v jedné ZUŠ Chrást
zvítězila (titul „Nejaktivnější ZUŠ Plzeňského kraje“), ve druhé (o titul „Nejúspěšnější
ZUŠ Plzeňského kraje) byla šestá a v součtu
obou umístění pak celkově druhá. Letos se
obě kategorie spojily, žebříček úspěšnosti se
tvořil jen jediný pro titul „Nejlepší ZUŠ Plzeňského kraje“. Rád se s vámi podělím o radost. Před pár dny jsem se totiž dozvěděl, že
tento posledně jmenovaný titul získala mezi

Vyhnutá původní dusítka klavíru s poškozenými plstěmi

tenhle nástroj nehraje dobře. Generální oprava, uskutečněná zhruba před pěti lety, byla
pouze částečná. Některé mechanické části
– ač v dezolátním stavu – jsou i po generálce
původní, ač nástroj pochází z roku 1920. Tak
to nebylo příjemné zjištění… Řešení budeme
muset hledat.
Moment čtvrtý: 12.srpna se paní učitelce

Lidová muzika z Chrástu na Chodských slavnostech

Veronika Slachová

Pavle Slachové narodila dcera Veronika. Vážila 3290 g a měřila 50 cm. Paní učitelka nám
bude nějaký čas chybět (obzvlášť mně, jakož-

Moment šestý: V poslední části srpna nastoupila na úplně malý, leč nezbytný úvazek
pro administrativní práce paní Irena Štěrbová. Pomůže škole tím, že alespoň do určité míry zastane úřednickou část dosavadní
práce zástupkyně ředitele. Na tu odbornou
část, tedy k výuce hry na flétnu a na zobcovou
flétnu, pak od záři přijde paní učitelka Dagmar Mastná, která je jinak ředitelkou ZUŠ ve
Stodu.
Moment sedmý: Už jednou na tomto místě jsem hovořil o oceněních za úspěšnost

34 základními uměleckými školami Plzeňského kraje ZUŠ Chrást. Jsem pyšný na naše
žáky i na jejich učitele. A myslím přitom i na
naši dýšinskou pobočku.
Přestože jsem se dotkl jen okraje toho, co
se během prázdnin semlelo, můžete se z toho
sami přesvědčit, že pro Základní uměleckou
školu Chrást letošní prázdniny žádnou okurkovou sezónou nebyly. Školy žijí i o prázdninách. Aby pak mohly dobře fungovat a sloužit
dětem během školního roku…
Mgr. Květoslav Borovička, ředitel ZUŠ Chrást

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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