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Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nadcházejícími vánočními svátky mně dovolte, abych vám
popřál jejich klidné a šťastné prožití v
kruhu svých blízkých, splnění všech
přání a mnoho vánoční pohody.
Do nového roku 2011 vám přeji pevné
zdraví, mnoho spokojenosti a i to pověstné štěstí, které každý z nás někdy
potřebujeme.
V úctě
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Informace z Rady obce a Obecního úřadu Dýšina
1) Na základě usnesení Rady obce Dýšina
bude Zpravodaj obce v roce 2011 vycházet 1x za 2 měsíce (každý sudý měsíc).
2) Rada obce stanovila nově podmínky pro
přidělení obecního bytu v Dýšině takto:
* zvýšení kauce za bytovou jednotku 10
000,-- Kč (ze 7 000,- na 10 000,- Kč)
* žadatel musí doložit potvrzení o příjmu
(platební schopnost jako prevence vůči
neplatičům)
* upřednostňovat v sociálně tíživé situaci
a matky samoživitelky
* upřednostňovat žadatele s trvalým pobytem v k.ú. Dýšina

* rada obce si vyhrazuje právo v opodstatněných případech požadovat i potvrzení
o bezdlužnosti žadatele
3) Posledním úředním dnem Obecního úřadu Dýšina v tomto kalendářním roce je
středa dne 22. prosince 2010. Zdejší úřad
bude otevřen ještě ve čtvrtek dne 23. 12.
2010 v době od 8.00 hod. do 12.00 hodin.
Mezi svátky (27. 12. - 31. 12. 2010) bude
úřad uzavřen. Prvním úředním dnem v
roce 2011 je pondělí dne 3. ledna 2011.

Vítání občánků v Modrém salonku
Slavnostní akcí 7. 11. 2010 “Vítání
občánků” v Modrém salonku byly prohlášeny
novými občánky Dýšiny tyto děti:
Beránková Monika, Husová Anna, Kokeš
Ladislav, Milota Martin, Milota Matěj, Pek
Šimon, Šnajdr Vojtěch, Uhel Samuel.
Bc. Pavel Kraus
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Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že od ledna 2011 se
uvolnil jeden rozjezdový byt. Případní
zájemci s trvalým bydlištěm v obci Dýšina podávejte své žádosti do 14. 1. 2011
na Obecní úřad Dýšina k rukám paní
Nezbedové.
Lenka Vaníková
radní obce Dýšina
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Mikulášská nadílka
Jako každoročně přišel i do naší školy
mezi děti Mikuláš. V pátek 3. prosince ze
sebe udělali naši deváťáci úžasný pekelný
tým, doplněný dobrotivým Mikulášem a
andělem. Nejprve se vypravili do školky,
kde už děti netrpělivě čekaly na to, aby zazpívaly písničku a slíbily, jak budou hodné.
Odměnou za statečnost jim byly balíčky se
sladkostmi a vlídné slovo Mikuláše.
Také na prvním stupni se děti čertů trochu
bály a ochotně zpívaly a recitovaly básničky.
Starší žáci už tolik ochoty neprojevili, ale
aby si zasloužili dáreček, zpívali také. Stejně
tak i vedení školy a správní zaměstnanci byli
za své říkánky odměněni.
Deváťáci si celé dopoledne náležitě užili
a za rok jistě budou vzpomínat na svého
posledního Mikuláše na naší škole. Za
vydařenou akci jim patří dík, stejně tak jejich třídní učitelce a hlavní maskérce paní
učitelce Müllerové.
Mgr. Jitka Křížková
foto Bc. Pavel Kraus
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Vánoční dílny ve škole
Dne 2. 12. navštívily děti prvního stupně
Vánoční dílny. Přichystala je pro ně p. uč.
Saifrtová spolu s žáky 8. třídy a jejich třídní
učitelkou p. Palečkovou.
V dílnách žáci připravovali výrobky
určené k prodeji na Vánočním jarmarku.
Vyráběli na pěti různých stanovištích. Měli
možnost vyrobit vánoční „zápich“, vánoční
stromeček, vymalovat sádrový odlitek, či
drátěnou ozdobu a nadekorovat skleněné
svícny. Jak se výrobky vydařily, jste mohli
posoudit odpoledne ve čtvrtek 9. 12. v přízemí školy, kde se konal Vánoční jarmark
Poděkování a pochvalu si zaslouží celá 8.
třída, která trpělivě a s ochotou všem dětem
pomáhala.
Mgr. Kateřina Palečková,
Mgr. Magdaléna Saifrtová
foto Bc. Pavel Kraus

Elektrowin - prodejce může ovlivnit chování spotřebitele
Povinností posledního prodejce je podle platného zákona o odpadech mimo jiné
informovat spotřebitele o požadavku, aby
elektrozařízení nebyla odstraňována spolu
se směsným komunálním odpadem, ale aby
byla odkládána do míst zpětného odběru,
která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí,
u posledních prodejců nebo v rámci mobilních svozů..
Zároveň však zákon poslednímu prodejci
ukládá povinnost zajistit, aby spotřebitel měl
při nákupu nového elektrozařízení možnost
odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje či dodávky, a to
ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití, tzv. kus
za kus. To vše nabylo účinnost již 13. srpna
2005.
Sběr vyřazených elektrozařízení od zákazníků
Akciová společnost ELEKTROWIN, jakožto provozovatel kolektivního systému
založeného výrobci pro plnění povinností
zpětného odběru elektrozařízení, velkých a
malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů nabídla prodejcům možnost zapojení
do systému a pomoc při dodržení povinností stanovených zákonem prodejcům.
Pokud se prodejci registrují v systému
(jednoduchá bezplatná registrace), nejenže
mají zdarma možnost získat informační ma-
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teriály pro spotřebitele, ale také mají možnost spotřebiče, které jim zákazníci přinesou
při nákupu nových, odevzdat bezplatně do
nejbližších míst zpětného odběru nebo objednávat odvoz spotřebičů přímo z prodejny.
Někteří prodejci již rozšířili tyto možnosti i
o možnost odebírání spotřebičů i bez vázání
na nákup nového. Každopádně je každý zaregistrovaný prodejce označen samolepkou
s potřebnými informacemi pro spotřebitele.
Zde je uvedeno i nejbližší další místo určené
k zpětnému odběru.

jednak ochrana obsluhy prodejny a jednak
životního prostředí, protože z poškozených
spotřebičů mohou unikat nebezpečné látky
a na to provozovna není zařízena. Takové
elektrozařízení je nutné předat odborníkům
– nejčastěji vyškoleným pracovníkům sběrného dvora – a dále s takovým spotřebičem
nakládat jako s nebezpečným odpadem.
Spotřebiče odvážené od posledních prodejců jsou předávány recyklačním zařízením,
která ho odborným způsobem demontují,

Podmínkou spolupráce je předávání pouze kompletních spotřebičů, proto je i prodejce vázán povinností odebírat od zákazníků
pouze kompletní spotřebiče. Pokud je zařízení nekompletní (např. chybí kompresor
u ledničky), má právo je odmítnout a elektrozařízení od něho nepřevzít. Důvodem je

oddělí jednotlivé materiály, které pak předávají především k materiálovému využití.
Při nákupu nového spotřebiče je prodejce
povinen od vás převzít vysloužilý elektrospotřebič podobného typu – jednoduše kus
za kus.
převzato z firemních materiálů ELEKTROWIN
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Vánoční jarmark
Vánoční atmosférou v tomto období žije
obec i naše škola. Na tradičním vánočním
jarmarku si naši návštěvníci mohli prohlédnout výstavu žákovských prací, zazpívat si
s naším pěveckým souborem vánoční koledy a vyzkoušet si výrobu vánoční dekorace.

Některé výrobky bylo možné si zakoupit
a výtěžek z této prodejní akce bude věnován
veřejné sbírce na dýšinský kostel. Touto formou se chceme podílet na opravě jedinečné
historické památky v naší obci.
Vánoční jarmark byl ukončen koncertem
žáků ZUŠ Chrást a ohňostrojem. Za návštěvu děkují žáci a zaměstnanci školy.
text - Mgr. Radka Krausová
foto - Michal Kilián (7.tř.), Bc Pavel Kraus

Dýšinská knihovna
Dětské:

O Popelce a jiné pohádky
Petr Mazný - Anděl na velbloudu aneb
Plzeňské pohádky
Miloslav Švandrlík, Jiří Winter - Neprakta - Sek
a Zula (komiks)
Thomas Brezina - Klub záhad - Přízraky bez
tváře

Beletrie
Michal Viewegh - Biomanželka (román)
Vlastimil Vondruška - Zloději ostatků (historická
detektivka))
Magda Váňová - Kukaččí
mládě (román)
Marcela Mlynářová - V
padesáti na začátku (humoristická)
Simona Monyová - Dvacet
deka lásky (humoristická)
Inna Rottová - Dáma z
komparzu (detektivka)
Petr Eidler - Jen vrah mluví pravdu (detektivka)
Lars Kepler - Hypnotizér
(thriller)
Julián Sanchéz - Starožitník (thriller)
James Rollins - Stín Krále
lebek (thriller)
Steve Berry - Pařížská pomsta (thriller)
Mary Higgins Clarková
- Krása přináší smrt (detektivka)
Barbara Taylor Bradford
- Rodinný nepřítel (romantická)
Jackie Collins - Naivní
mrcha (romantická)
Danielle Steel - Žít ze dne
na den (romantická)
Mag Cabotová - Úspěšná
smolařka se (asi) vdává
(romantická)
Carole Matthewsová - S
Tebou nebo bez Tebe (humoristická)
Leo Kessler - Jatka u Salerna (válečná)

Vojtěch Smetana
knihovník

Otevřeno každý čtvrtek 15.30 - 20.00 hod.
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Mateřská škola - Podzimní uspávání
Ve středu 10. 11. 2010 se sešlo 30 dětí se
svými maminkami, babičkami a sourozenci na podzimní dílně v MŠ. Zde si všichni
vyrobili pohádkovou lucerničku z přesnídávkové skleničky. Děti se předháněly
v malování ornamentů z bílé a zlaté barvy,
maminky zase projevily svou zručnost v přivazování drátku ke skleničce. Poděkování
patří dvěma šikovným babičkám – p. Krausové a p. Kokoškové a jedinému tvořícímu
tatínkovi, p. Bikarovi, kteří ochotně nařezali
a hřebíčky opatřili připravené tyčky na zavěšení lucerničky.
Pak už nám nic nebránilo vydat se na
světluškový průvod. Každé dítě si neslo
své světýlko a pečlivě si ho hlídalo. Letošní
trasa vedla Zahradní a Třešňovou ulicí zpět

k MŠ. Zde děti uložily k zimnímu spánku
připravená sluníčka a broučky, zazpívaly jim
ukolébavku a pak se všichni vydali ke svým
domácím krbům, protože za dveřmi byl svátek sv. Martina, kdy se (podle naší říkanky)
kouří z komína a někdy též přilétá první bílá
nadílka.
Než celá příroda usne, sešli se ještě v pátek
19. 11. děti z MŠ se svými kamarády z 1. tř.
ZŠ na „živé“ přednášce o zpěvavých i dravých ptácích. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí, prohlédly si čížka, andulku, sovu
pálenou, sokola, papouška i výra velkého.

S některými ptáky se vyfotily, jiné si na závěr všichni pohladili.
Teď se jen všichni těšíme na jaro, až probudíme své broučky a sluníčka.
Světlušky z MŠ

TJ SPV - Mikulášský dýšinský víceboj
Tělocvična Základní školy Generála Pattona praskala ve švech. Ve čtvrtek 2. prosince se zde totiž sešlo na 50 dětí a stejný počet
dospělých na již 7. ročníku Dýšinského víceboje. Tentokrát byl ale celý mikulášský!
Na úvod vystoupily se svým vlastním vystoupením starší žákyně Kristýna Kučerová,
Karolína Pechová a Bára Šímová. A moc jim
to slušelo.
Děti plnily mikulášské discipliny: hod
mikulášskou ponožkou, překážkový běh s

družinu andělů a čertů a jestli přinese také
něco dobrého. A Mikuláš nezklamal!
Jsme rádi, že se všem, kteří ne nenechali
odradit mrazivým počasím a hromadami
sněhu, odpoledne připravené Tělovýchovnou jednotou Sport pro všechny Dýšina líbilo, že si společně zasportovali, zahráli a byli
Mikulášem odměněni.
pytlem uhlí, navíjení Mikulášových hraček,
skoky v pytlích. Obratnost Mikuláše si děti
vyzkoušely také při zdolávání lanové dráhy,
šikovnost zase při shazování míčů ze žebřin.
Na závěr nechyběly ani oblíbené společné
závodivé hry s rodiči, vybíjená s mikulášskou ponožkou a naučili jsme se nový country tanec.
Všichni ale netrpělivě čekali, jestli přijde
Mikuláš, jestli s sebou vezme celou svoji
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Tělovýchovná jednota děkuje všem svým
členům a příznivcům za podporu v roce 2010
a těšíme se na společná setkávání také v

novém roce, do kterého přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů a spokojenosti.
text - TJ SPV
foto - Jan Kučera

listopad 2010

Aktuální události v ZUŠ Chrást
Milí čtenáři Obecního zpravodaje,
někteří z vás patrně navštívili náš Slavnostní koncert, na kterém škola obdržela
cenu za nejlepší ZUŠ Plzeňského kraje. Pro
ty, kteří se koncertu nezúčastnili, uvádím, že
na něm vystoupilo Kvarteto zobcových fléten ze třídy p.uč. P.Brabcové (M.Šalomová,
A.Šantorová, M.Herynková a L.Čechurová),
a Trio ze třídy p.uč. P.Slachové (L.Kopřivová, V.Rous – zobcové flétny a J.Rous – kytara), tedy naše dva nejúspěšnější soutěžní
soubory letošního roku.
Dále v programu účinkovali Dalibor Tolaš, Irena Výrutová, Chrástochor, Kvarteto

pouze paní Zuzana Zatloukalová, hudební
redaktorka Čs. Rozhlasu a dramaturgyně
Plzeňské filharmonie. Celý pořad (jehož
součástí bylo kupř. i promítání fotografií
ze života školy a citace žákovských úvah o
svém studiu v ZUŠ Chrást) brilantně uváděla v „znovuvzkříšeném“ sále Lidového domu
Jaroslava Smoláková.

Dalibor Tolaš a Švejk-band

Senátor Luděk Sefzig s Jaroslavou Smolákovou

Chrástochor

lesních rohů Plzeňské filharmonie, Staré
dámy, Švejk-band a Trio F.O.K. s Petrou
Brabcovou. Cenu předávali ředitel Střediska
služeb školám v Plzni Tomáš Vlášek a Václava Zelenková z Krajského úřadu Plzeňského
kraje. Posledně jmenovaná také předala poděkování ředitelky odboru školství Krajského úřadu Jaroslavy Havlíčkové paní učitelce

dheima a A.Laurentse „Gypsy“, ve kterém
vystupuje na základě úspěšného konkursu
i žák pana učitele D. Tolaše Šimon Jonáš.
Na shledanou na Předvánočním kon-

O týden později proběhlo oblastní kolo
Dětské porty, ve kterém měla své reprezentanty i ZUŠ Chrást, a máme opět „zaděláno“ na další úspěchy. 1.ceny s postupem do
celorepublikového kola získali ve svých kategoriích soubor „Myšmaš“ a duo Kateřina
a Martin Keplovi (zároveň Cena poroty za
nejlepší hudební aranžmá a Cena diváků).
2.cenu jako člen skupiny ChrPlDo vybojoval
Jakub Červený a 3.cenu jako členové skupiny SK20.CZ Linda Coganová, Martin Kepl,
Přemysl Kouba, Robert Obermeir a Veronika Zákružná. Soutěžícím i jejich pedagogům
(Petra Brabcová, Antonín Černý, Irena Výrutová) blahopřejeme!
Také Vás chci informovat o tom, že 4.prosince dává Divadlo Josefa Kajetána Tyla
v Plzni premiéru muzikálu J.Styna, S.Son-

certě ZUŠ Chrást 1. prosince v 17:30 hod.
v Lidovém domě v Chrástu. Mimo jiné se
můžete těšit na představení operky J.Uhlíře
a Z.Svěráka „O dvanácti měsíčkách“, které
se souborem Karkulka připravila p.uč. Jarmila Holátová, dále také na houslový soubor
školy (s p.uč. Ivetou Kutovou) a již známý
„Myšmaš“.
Hezké svátky Vám přejí žáci a zaměstnanci ZUŠ Chrást.
Mgr. Květoslav Borovička,
ředitel ZUŠ Chrást

Jakub Rous a Šimon Jonáš (vpravo)

Předávání ceny

Petře Brabcové za perfektní organizační
práci v krajském kole soutěže ZUŠ, pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010.
V publiku zasedlo i několik dalších oficiálních hostů, kterými byli starostové
nebo členové obecních zastupitelstev nejen z Chrástu, ale i z míst našich poboček
v čele s chrásteckým panem starostou Ladislavem Bohuslavem, dále kupř. senátor
Luděk Sefzig, generální ředitel Národního
muzea v Praze Michal Lukeš, sólista opery
Národního divadla v Praze Ivan Kusnjer,
zástupci škol v obcích, ve kterých sídlí naše
pobočky. Pro náhlé onemocnění se omluvila

Chrástecký učitel ve výslužbě a violista Jiří Brabec a Ivan Kusnjer (vpravo)

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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Několik poznámek k naučné stezce Kokotské rybníky... (pokračování)
Realizace revitalizace v r. 2009 byla nanejvýš
potřebná a věřme, že tak, jak byla provedena, bude mít pozitivní ekologický dopad
i když ještě mnoho let bude trvat, než se
obnoví přirozený ekosystém s požadovanou
ekologickou funkcí.
Zast. 6 Horní Kokotský rybník
Rybník je sice zásobován vodou z málo
vydatné krátké lesní vodoteče, jde však spíše

o typ rybníka „nebesák“, tj. odkázaného na
srážky, přiváděné po přívalových deštích a
na jaře po tání sněhu vyhloubenými přívodními kanálky.
Zast. 7 Vrch Kokotsko
V textu – vcelku správném – však poněkud postrádám zevrubnější informaci o tom,
jaké lesy podle zastoupení dominantních
dřevin zde rostly před jejich vyklučením a
posléze antropickou přeměnou na smrkové nebo borové monokultury. (Zde to byly
převážně doubravy s borovicí a příp. jedlí,
viz Holovský M. 1956, Rejstřík mezní a lesů
náležitých k Plzni v 16. a 17. stol., Slavíková J.
1976; na strmých svazích na západním okraji u Nové Hutě, zvl. na spilitovém substrátu,
rostly floristicky bohatší dubohabrové lesy.)
Dále pak postrádám poznámku o snížené
vodoretenční funkci od 17. až 18. stol. zaváděných smrkových (příp. borových) monokultur. Poněkud nerozumím v tabulce
uvedenému procentuálnímu podílu buku
ve zdejších původních (přirozených) lesích.
Buk (viz výše uvedená literatura) nebyl
nikdy v Kokotských lesích doložen, jediný
exemplář buku je písemně (skoro jako ku-

riozita) připomenut až na Přešově v r. 1580,
což je první zmínka o tomto stromu v užším
Plzeňsku (Rejstř. mezní a lesů náležitých...)
(viz též zast. 8). Doporučená druhová skladba lesů je, dle mého, pro toto území šťastná a
odpovídá zdejším stanovištním poměrům v
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nejširším slova smyslu. Kež by to nebyla jen
proklamace!
Zast. 8 V lese
Ne vždy chybí v bukových lesích bujný
podrost, jako je tomu zrovna v kulturní bučině u informační tabule. Např. floristicky
mimořádně bohaté přirozené květnaté bučiny, např. na proterozoiku v jižních Brdech?
Fota dravců (raroha a sokola), i když jsou

vztažena k sokolnictví, jež s touto lokalitou
nemá mnoho společného (snad jde o připomínku dravců, chované v “Cingrošově” hájovně na Dražkách?), jsou zajímavá, leč spíše
bych zde přivítal fota (příp. i siluety) dravců,
zde žijících.
Zast. 9 Obec Bušovice
K textu nemám mnoho připomínek, snad
by bylo bývalo vhodné připomemout další
šlechtický rod, a to Helverseny, jimž (byť

jen krátce) po Vídršperkách patřil zdejší zámek. Proč nebyla aspoň větou připomenuta
Šindelářova socha sv. Jana Nepomuckého,
vysvěcená letošního roku biskupem Plzeňské diecéze Mons. F. Radkovským, když je
demonstrována fotografií? Nakonec snad
jen, dnes už úsměvně kuriózní, připomínka,
že v šedesátých letech 20. stol. v době mediálně často ventilované prosperity zdejšího
JZD navštívil Bušovice r. 1964 sám Nikita S.
Chruščov.
Zast. 10 Krajina kolem Bušovic
Šťastně koncipovaný text s dvěma názornými leteckými snímky z r. 1952 (před
násilným zcelováním pozemků) a z r. 2008,
kdy krajina zůstala ve stavu, který ji vtiskla
komunistická demagogie. Zde se maně vtírá
otázka, co jsme udělali za 20 let svobody od

listopadu 1989 ve prospěch naší krajiny a
tím i nás všech? Text o neuváženém „hospodaření“ s půdou a jeho dopadu na eko-

logické funkce krajiny je výstižný, jakož i
text o žádoucí obnově krajiny (zde u potřeby
výsadeb listnatých dřevin nejde však samoúčelně jen o tzv. zdravé lesy, ale zvl. o jejich
už zmíněnou vodoretenční funkci). V panoramatu krajiny je pěkný popis, co před zraky návštěvníka leží (viděl však někdy někdo
odtud Klínovec?), není však upozorněno na
zámek Kaceřov).
Zast. 11 Myší Újezd
Toto zastavení mohlo být zcela vynecháno, jde o málo významnou lokalitu, o níž je
nedostatek informací; trasa mohla vést přes
už připomenuté mohylové pole v Háji.

Jméno údolí Oujevce (též Houjevce nebo
dříve i Oujezce) pochází od jména této zaniklé osady nad údolím. Jméno potoka Svatka v údolí Oujevce je domorodcům zcela
neznámé, navíc není ani na žádné starší ani
novějšá podrobné mapě; jde zřejmě o nedávno (lesníky?) vymyšlené jméno. Druhé
jméno potoka Oujevec nebylo, pokud vím,
též nikdy použito. Maloch ve své Květeně v
Plzeňsku (1913) nazývá tuto vodoteč Ostružinový potůček.
Přes výše uvedené poznámky je třeba realizaci NS přivítat. Poskytuje nejen místním
občanům, ale zvl. cizím návštěvníkům. zvl.
pěším turistům, mnoho zajímavých informací a upozorní na skutečnosti, jichž by si
mnohý jinak ani nevšiml. Vyznačení stezky
je provedeno mimořádně pečlivě.
RNDr. Jaromír Sofron
fotografie převzaty z www.busovice.cz
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Vánoce
Jeden můj kolega kněz si o Vánocích dovolil připravit pro lidi následující scénář půlnoční mše: V jejím závěru vtrhli do kostela
muž a těhotná žena. Začali se nahlas hádat
a z jejich slov mohli ti, kdo byli na mši přítomni, pochopit, že jsou novomanželé a že je
dnes kdosi vyhodil z domu a teď nemají kam
jít. Když je farář upozornil, že kostel není na
hádku nejlepším místem, vyzval přítomné,
jestli by je někdo nemohl alespoň na čas přijmout k sobě domů. Po chvíli trapného ticha
pak prozradil, že to všechno bylo připravené
divadlo, které mělo přítomné vtáhnout do
děje betlémského příběhu, v němž Josefovi
s těhotnou Marií byla také odmítnuta střecha nad hlavou a museli se spokojit s chlívem.
Musím se přiznat, že já bych neměl odvahu něco takového pro letošní půlnoční
připravit. Předpokládám ale, že úmyslem
onoho kněze nebylo pouze šokovat lidi nebo
jim předvést cosi neobvyklého, na co budou
dlouho vzpomínat. Betlémský příběh o narození Ježíše se pomalu ale jistě dostává do
společnosti pohádek o vodníkovi, obrech
nebo Červené Karkulce. V každém druhém obchodě si před Vánoci můžete koupit
pohled nebo omalovánky, kde je Ježíšek
znázorněn jako blonďatý kluk s pletenou
šálou, čepicí a křidýlky, který si od historické postavy Ježíše z Nazareta vypůjčil jen
zdrobnělinu jeho jména, jinak s ním nemá
společného vůbec nic.
Možná onen kněz, který připravil ono
šokující divadlo pro návštěvníky půlnoční, chtěl jen vánoční příběh stáhnout z říše
pohádek a nadpřirozených bytostí opět na
zem. Možná chtěl ukázat, že onen příběh
nemá sloužit jen k vytvoření romantické
atmosféry pro děti u stromečku, ale že má
stále co říci a stále čím oslovit.
Vyprávění o narození Ježíše je opravdu
vyprávěním o odmítnutí dvou manželů, o
tom, že se ten, kdo je v něm nazván Božím
synem, narodil v chlívu, aniž by si toho všiml kdokoliv z mocných tehdejšího světa, o
tom, že prostí pastýři měli oči mnohem víc
otevřené než filozofové, zákoníci a kněží. Je
o tom, že se to, co je pro lidský život rozhodující a zlomové, může přijít i nepovšimnuté
uprostřed všednosti života, že dokonce i odmítnutí a zlost může být použito k tomu, aby
se skrze ně odehrálo něco velkého.
A pokud je někdo schopen věřit – jakkoliv
se to zdá být absurdní - že v nepovšimnutém, ubohém, maličkém a odmítnutém betlémském dítěti (tak všedním, že ani křidýlka
nemá) se ukazuje Bůh, pak také musí věřit,
že se tentýž Bůh i do jeho života může vlomit třeba i skrze odmítnutí, průšvihy i zlo, i
skrze to, co je všední, ubohé a nanicovaté, a
že v tom všem může být objeven.
Do letošních Vánoc přeji, abychom nejen o
svátcích, ale i v tom, co je všední a obyčejné,
uměli hledat to podstatné. Požehnané Vánoce.
Pavel Petrašovský
farář

Farnost zve a informuje
Keramický betlém

V neděli 21. listopadu se dýšinská fara
proměnila v keramickou dílnu. Každý, kdo
dorazil, si mohl z hlíny vyrobit svou figurku
do společného betlému, který bude o Vánocích vystaven v kostele. Obě místnosti,
kde se vyrábělo, praskaly ve švech, takže
i k letošní verzi betlému máme k dispozici
mnoho postaviček. Po svátcích budou nabídnuty k prodeji a z výtěžku zaplatíme naší
adoptivní dceři z Indie Marii Shalini Kumar
v rámci projektu Adopce na dálku další rok
studia. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili.

65% z vybraných peněz – tolik totiž můžeme využít na místní humanitární projekt
– použít na výpomoc těm občanům Dýšiny
a okolních míst, kteří se ocitli v nezaviněné
hmotné nouzi. Nebudeme přidělovat peníze
v hotovosti, ale ve spolupráci s představiteli
obcí a školou vypomůžeme opět např. koupí
potravin, zaplacením energií, příspěvkem na
školní akce, tábory atd. Vše bude samozřejmě řádně vyúčtováno, jak je to u podobných
sbírek nutností.

Betlémské světlo

Ve čtvrtek 23. prosince si do kostela mezi
15:30 a 17:30 můžete přijít pro betlémské
světlo - plamínek zapálený na místě Ježíšova
narození v Betlémě a rozvážený skauty po
celé Evropě. Bude vítáno, když si přinesete
vlastní lucerničky, ale není to podmínkou.

Štědrovečerní večeře pro osamělé
V pátek 24. prosince bude dýšinská fara
hostit všechny lidi dobré vůle, kteří by jinak strávili Štědrý večer sami. Budeme
začínat v 18:00. Přihlaste se prosím co nejdříve – nejpozději do 20. prosince – na tel.
737 814 525

Vánoční bohoslužby
v kostele v Dýšině

Vánoční hra

• každý čtvrtek v adventní době: mše
sv. při svíčkách se zpěvem staročeských rorát v 5:00
• 24. prosince: slavnost narození Páně
- půlnoční mše sv. ve 24:00
• 25. prosince: Boží hod vánoční mše sv. v 11:30
• 26. prosince: svátek Svaté rodiny
a sv. Štěpána - mše sv. s obnovou
manželských slibů v 11:30
• 27. prosince: sv. Jana Evangelisty mše sv. s žehnáním vína v 16:30
• 28. prosince: svátek sv. Mláďátek
betlémských – mše sv. v 17:30

Koncert Rybovy mše

Sbírka na kostel

Pod vedením Marcely Švejdové nacvičili
ochotníci z Chrástu, Dýšiny a Plzně vánoční
hru, kterou předvedou v neděli 26. prosince
v 18:00 v kostele.

V pondělí 27. prosince v 18:00 bude v dýšinském kostele koncert České mše vánoční
Jana Jakuba Ryby. Zpívat bude sbor Resonance pod vedením prof. Jitky Chaloupkové.

Stav sbírky na dýšinský kostel byl k
datu 8. 12. 2010 celkem 43 100 Kč.

Tříkrálová sbírka

V prvních lednových dnech budou opět
koledníci převlečení za tři krále z východu
s dospělým doprovodem obcházet Dýšinu
a okolní vesnice. Pokud přispějete do jejich
pokladniček, podpoříte 35% své částky celonárodní akce Charity České republiky, která
sbírku organizuje. I letos jsme se rozhodli
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Akce zahrádkářů v Modrém salonku
Zahrádkáři z Dýšiny pořádali v listopadu
a v prosinci zajímavé zájezdy, přednášky
a předváděcí akce. Příkladem byla akce
v Modrém salonku – výroba adventních
věnců, degustace kávy, čaje nebo čokolády.
Všem účastníkům na této akci přiblížil
význam adventu a původ tradice při rozsvěcování svíček na adventním věnci dýšinský
farář Mgr. Pavel Petrašovský.
text - Jiří Krejzar
foto - Bc. Pavel Kraus

Slovo šéfredaktora

Akce zahrádkářů
Začátkem roku 2011 budou zahrádkáři
z Dýšiny pořádat následující akce, na
které jsou zváni členové i ostatní zájemci.
15. února 2011 od 17.00 hod.
Jaro na zahradě (přednáší Přemysl Pisoň)
18. března 2011
zájezd autobusem do Biskoupek
26. března 2011
výroční členská schůze (přednáška
Jaroslava Hausmana, šlechtitele paprik
z Mělníka)
10. dubna 2011
zájezd do Litoměřic a Ředhoště
Jiří Krejzar
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Zápis do prvních ročníků
Ředitelství Základní školy generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace
vyhlašuje na

17. 1. 2011

zápis žáků do prvního ročníku .

Bližší informace budou uveřejněny prostřednictvím školních webových stránek www.zsdysina.cz.

Vážení čtenáři,
jak jste se již mohli dozvědět z informací Rady obce Dýšina, dochází ve vydávání
zpravodaje k určitým změnám. Od počátku roku 2011 bude tedy zpravodaj vycházet
každé dva měsíce. Byl jsem informován, že
k této změně dochází z finančních důvodů.
Rada se rozhodla zcela pochopitelně a správně, že vzhledem k plánovaným investičním
akcím obce je třeba šetřit prostředky všude
tam, kde je to možné a kde to nejméně ovlivní chod obce.
Tato změna ve vydávání bude klást poněkud větší nároky na vás - na přispěvovatele
do tohoto dvouměsíčníku. Bude třeba plánovat akce s dostatečným předstihem, budete-li chtít o nich čtenáře včas informovat,
alespoň tedy dva měsíce dopředu, aby informace o plánovaných akcích byly aktuální.
I tak ovšem aktuálnost zpráv do jisté míry
utrpí, neboť je otázkou, koho budou v březnu zajímat události, které proběhly v lednu
a kdo z nás je schopen v takovém předstihu
akce s přesností na den plánovat. Nezbývá
tedy než doufat, že četnost vašich příspěvků
bude alespoň taková jako doposud.
K tomuto, jak jsem již výše uvedl, zcela
pochopitelnému omezení by ovšem nemuselo dojít kdyby… Kdyby se našel jeden či více
podnikatelů této obce ochotných pravidelně
sponzorovat Obecní zpravodaj a to pouze jeho tiskové náklady, které dosud hradí
obec.
Ostatní náklady jako je shromažďování
příspěvků, úprava fotografií, sazba, korektura a příprava dat pro tisk jsou z mé strany
pro obec zcela zdarma a jejich ohodnocení
se minimálně vyrovná nákladům na tisk.
Na vydávání zpravodaje tedy nejsem nijak
finančně zainteresován.
Rád bych tedy opět vyzval všechny dýšinské podnikatele, zda by znovu nezvážili
možnost sponzorováni této, jak doufám,
všeobecně prospěšné věci a aby tak skutečně
potvrdili staré přísloví, že bohatý je člověk
nikoli tím, co vlastní, ale hlavně tím, co
dává... V horším případě se totiž stane to, že
z pravidelného měsíčníku se postupně stane
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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, Úslavská 21, 326 00 Plzeň – Slovany
tel.: 377 242 464, 603 544 421, 739 213 431, 739 098 113
email: info@ucetnictviduchkova.cz
plátek vydávaný jednou ročně a co do obsahu to bude spíše “přehlídka úspěchů našeho
pracujícího lidu” než smysluplné periodikum.
K dosavadnímu obsahu zpravodaje.
Od počátku vydávání této tiskoviny čelím názorům, že obsah zpravodaje je “samá
škola”. Jelikož je už dosti otravné toto neustále osobně vysvětlovat a ne vždy mám tu
možnost, využívám zde poprvé svého “šéfredaktorsko-sponzorského práva” a tímto
vše jednou provždy uvedu na pravou míru.
Zároveň se omlouvám čtenářům, kteří to
chápou zcela logicky a následující odůvodnění k pochopení nepotřebují.
Dal jsem si tu práci a proměřil obsah potištěné plochy, která byla ve zpravodajích
věnována obci, škole a dalším organizacím
a spolkům v Dýšině.
Z přehledu, který připojuji, vyplývá že
nejvíce plochy zaujímají obecní články (sem
spadají informace ze zastupitelstev, obecní
akce, zprávy technické čety apod.), škola je
v hitparádě hned na druhém místě po obci.
Už slyším tyto kritiky jak volají: “Ano, měli
jsme (skoro) pravdu”. Tady musím položit
otázku sice ne příliš zdvořilou, ale dle mě
trefnou – “No a co jako?”.
Vždyť:
• škola je (ať se nám to líbí či nikoliv) největší organizací v obci
• školy vždy byly kulturním centrem zvláště
na vesnicích (vyjma období socialismu, kdy
tuto funkci přebíraly jiné “spolky”:-))
• Ve škole se skutečně koná mnoho akcí - je
tedy o čem psát a jistě nebudeme vedení školy přemlouvat, aby ze svých aktivit slevilo.
• Dále pak uvádím fakt, že nikdy se z pu-

blikování nevyřadil článek nějakého spolku
kvůli škole, ale naopak – pokud je málo příspěvků, doplní se akcemi ze školy.
• A poslední důvod a ne nejmenší (vnímavý
čtenář je jistě schopen najít další) je ten, že
jako “spolusponzor” vydávání zpravodaje
mám právo i na určitý prostor, který ovšem
nevěnuji své osobě, ale organizaci, která mě
zaměstnává a je všeobecně prospěšná. A
jsem mimo jiné moc rád, že mohu tento prostor ve zpravodaji poskytnout i dětem, které
mají tak možnost se mnohdy poprvé veřejně
se svými články či fotografiemi prezentovat
v obci.
V přehledu uvádím organizace a spolky
podle plochy, kterou svými příspěvky zaplnily. Pro představu – 1 procento je zhruba
plocha všech sloupečků, kterou kdy měla
ve zpravodajích uveřejněna knihovna. Pro
spolky, které se umístily “na chvostu” hitparády – chápu, že Obecní zpravodaj není
Blesk, Herald Tribune ani Times, ale i v tomto omezeném měřítku celá obec jistě stojí o
publikování vašich aktivit. Jinak se totiž naskýtá možnost úvah – kde se nic neděje, tam
není o čem psát…
S pozdravem a přáním krásných Vánoc a
všeho nejlepšího do nového roku
Bc. Pavel Kraus

Přehled ( v % plochy)
Obecní úřad
Základní škola
Reklama
Fara
ZUŠ Chrást
Okrašlovací spolek
Mateřská škola
TJ SPV
Hasiči
Zahrádkáři
Gutta
Knihovna
Ski klub
Fotbal
Klubíčko
Včelaři
SPOZ
Dopijem a jdem
Lucifer

24,7
18,4
16,4
9,3
7,6
6,0
5,0
3,3
2,7
1,9
1,3
1,0
0,8
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
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