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20. výročí 17. listopadu
20. výročí uběhlo od sametové revoluce 17. listopadu 1989. I v naší obci proběhl
vzpomínkový akt. Starosta obce Mgr. Jaroslav Štilip a místostarosta obce Ing. Jaroslav
Egrmajer položili kytici u památníku T. G.
Masaryka. Čestnou stráž u tohoto památníku drželi členové místního spolku hasičů.
Vzpomínku na tento den uctili v místním kostele i žáci Základní školy generála
Pattona Dýšina, pěvecký sbor Gutta a žáci
Základní umělecké školy v Chrástu. Na
koncertě zazněly mimo jiné i písně Marty
Kubišové, Jaroslava Hutky a Karla Kryla.
Tento významný vzpomínkový akt byl zakončen slovy starosty obce a státní hymnou.
Mnozí si odnesli nejen krásný umělecký zážitek, ale připomněli si okamžiky, které byly
tak významné pro naši zem.
Všem, kteří se na této akci podíleli, patří
poděkování.

Svíčky 13. listopadu
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina
konaného dne 26. října 2009
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí :
• kontrolu plnění usnesení uloženého ZO
dne 1. 10. 2009 s tím, že usnesení byla
splněna, dvě nesplněná usnesení týkající
se lokality „Loužek“ nebyla z objektivních důvodů splněna (posunutí termínu
realizace);
• aktualizaci dokumentů: Vnitřní havarijní
plán a Bezpečnostní zpráva firmy FLAGA
ČESKÝ PLYN, s. r. o. - provoz Plnírna
propan butanu Dýšina;
• ujednání s pí. Drábkovou ve věci dalšího
provozování koupaliště v Nové Huti;
• zprávu starosty obce o jeho činnosti za
uplynulý měsíc;
• připravovanou dohodu o mimosoudním
narovnání mezi Obcí Dýšina a firmou
STAMA PRIMA;
• zprávu pracovní skupiny zabývající se
dalším využitím házenkářského hřiště.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje :
• program dnešního jednání ZO;
• pracovní skupinu pro prodloužení smlouvy týkající se pronájmu koupaliště v Nové
Huti ve složení : Stanislav Nichstein, Vojtěch Smetana a Ing. Jaroslav Egrmajer
s tím, že její první schůzka se uskuteční
do 5. listopadu 2009;
• třetí vlnu privatizace dotčených bytů v
lokalitě K Chlumu v návaznosti na Zásady prodeje bytových jednotek z majetku
obce Dýšina ze dne 24. 10. 2007 takto:
- byt č. 217/1 za cenu 472 935 Kč;
- byt č. 234/2 za cenu 362 960 Kč;
- byt č. 234/8 za cenu 362 960 Kč;
- byt č. 235/1 za cenu 311 607 Kč;
- byt č. 235/2 za cenu 362 960 Kč;
- byt č. 235/3 za cenu 360 207 Kč;
- byt č. 235/8 za cenu 362 960 Kč;
• formu prodeje dotčených bytů: veřejná
dražba;
• dražitele ing. Jiřího Štrbíka;
• pracovní skupinu pro dopracování pravidel domovního řádu tak, aby jeho finální řešení bylo přijatelné na příštím jednání ZO – složení Markéta Süszová, Mgr.
Petr Blažek, Bc. Michal Hala;
• rozpočtové opatření č. 3 v navrhované
podobě;
• aktualizované zřizovací listiny pro MŠ
Dýšina, příspěvková organizace a ZŠ generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace, které byly zřízeny k 1. 9. 2009;
• smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce
IV-12-0002744/001;
• smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce
IV-12-0004230/2;
• prodej pozemků „Weissova vila“:
- ppč. 1078/1 – 213 m², ppč. 1078/6 – 522
m² manželům Václavě Burianové a Václavovi Burianovi a Petře Světlíkové za
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157 585 Kč;
- ppč. 1078/1 – 213 m², ppč. 1078/6 - 522 m²
manželům Václavě Burianové a Václavovi
Burianovi a Petře Světlíkové za
157 585 Kč;
- ppč. 1077/2 – 1 m², ppč. 1077/5 – 90 m²,
ppč. 1079/1 – 876 m², ppč. 1079/2 – 26 m²
manželům Václavě Burianové a Václavovi
Burianovi 149 135 Kč;
- ppč. 1078/2 – 25 m², ppč. 1078/3 – 79 m²,
ppč. 1078/7 – 327 m², ppč. 1079/6 – 876
m² Petře Světlíkové za 198 280 Kč;
- maximální délku splácení 3 roky.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí :
• s pokácením přesně identifikovaných
8 vzrostlých stromů s tím, že za každý
pokácený strom bude vysazen nový
strom;
• dřevo pokácených stromů bude uplatněno
jako protihodnota oproti nákladům
spojených s kácením s cílem tyto náklady
minimalizovat;
• s podáním žádosti o dotaci na vodovodní
řád v ul. Přátelství z Programu obnovy
venkova u Státního zemědělského
intervenčního fondu;
• s nepřijetím dotace v roce 2009 na
intenzifikaci ČOV;
• s uzavřením smlouvy mezi Obcí Dýšina
a HM real s. r. o. ve věci rekonstrukce
chodníku v ulici Přátelství;
• s materiálem Aktualizované podmínky
provozování Modrého salonku platné od
1. 1. 2010;
• s částkou 13 000 Kč pro komisi SPOZ
s tím, že 6 000 Kč činí roční odměna
předsedkyně pí Ivy Melicharové.
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina nesouhlasí
• s proplacením zůstatku dovolené Mgr.
Václavě Kuklíkové, bytem Přátelství 68,
Dýšina
• s pronájmem házenkářského hřiště.
V. Zastupitelstvo obce ukládá :
• starostovi oslovit odbor ŽP krajského
úřadu s dopisem zjišťujícím, jaké zákonné
pravomoci má Obec Dýšina ve vztahu
k bezpečnostním rizikům provozu
Mrazírny Dýšina (jde o zde technologicky
využívaný čpavek a rizika jeho úniku);
• starostovi zajistit odborný posudek na
Velký smrk u firmy, která spravuje obecní
les;
• zrealizovat třetí vlnu privatizace bytového
fondu;
• starostovi podpis předložené smlouvy s
firmou HM real s. r. o.;
• starostovi uzavřít smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce č. IV-12-0002744/001 a IV-120004230/2;
• vyjednat akceptaci podmínek k
provozování Modrého salonku.
• místostarostovi za asistence JUDr. Havla

připravit kupní smlouvy pro prodej
pozemků „Weissova vila“ včetně formy
splácení kupní ceny;
• starostovi uzavřít smlouvy o prodeji
pozemků „Weissova vila“.
Dýšina, dne 26. října 2009
Mgr. Jaroslav Štilip v. r.
starosta obce
Ing. Jaroslav Egrmajer v. r.
místostarosta obce

Apel
Vážení občané,
dovoluji si apelovat na ty z Vás, kteří
v katastru naší obce dlouhodobě žijí a
nemají zde trvalý pobyt.
Finanční prostředky na výkon státní
správy a samosprávy dostávají obce formou dotace na obyvatele s trvalým bydlištěm v dané obci.
Protože těchto občanů je v naší obci
dost a přibývá jich, rozhodl jsem se po
vzoru jiných obcí na Vás takto apelovat.
Je logické, že občané zde dlouhodobě
žijící stejně jako trvale žijící produkují
a likvidují odpad, využívají MHD, místní
komunikace a služby, chovají psy, atd.
V době dnešních ekonomických podmínek se na obce valí další povinnosti,
a proto je zapotřebí na výkon státní správy a samosprávy čerpat finanční prostředky efektivně.
Věřím, že se nad tímto problémem zamyslíte a budete ho řešit.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu a jistě jsme přešli do pravé
podzimní doby. Změna času to ještě více
umocnila. Měsíc listopad napovídá, že i
u nás v obci bude důležitým programem
měsíce uklidit všechna místa od listí a
nepořádku. Řešíme i další důležité a aktuální úkoly :
1) Nesprávné provedení odkanalizování
pěti rodinných domků v Luční ulici
2) Problematiku protipovodňových valů
v Nové Huti
3) Rozpočet na rok 2010
4) Úkoly spojené se zřízením lékárny výdejny
5) Třetí vlnu privatizace bytového fondu
Tolik jen pro Vaši informovanost výčet
nejdůležitějších úkolů.
A protože se na těchto stránkách se-
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tkáme až v čase adventním, chci Vám
popřát, abyste si tento čas ve zdraví a v
pohodě užili, a už teď bych Vás rád pozval na adventní odpoledne, které pořádá obec za aktivní spoluúčasti základní
školy ve středu dne 16. prosince 2009 od
14.00 hod. na prostranství před základní školou.
Mgr. Jaroslav Štilip v. r.
starosta obce

Zima se blíží
Vážení spoluobčané,
určitě velmi dobře víte, stejně tak jako
já, že za zimní úklid chodníků v zimě
je letos poprvé zodpovědná obec. V konečném důsledku to znamená nemalé
finanční výdaje, nutnost dalších lidských zdrojů pro zabezpečení tohoto
úkolu, nákup mechanizačních prostředků.
Obecní úřad rozdělil chodníky do tří
kategorií :
1) Chodníky s největší frekvencí (v návaznosti na MHD, školu, zdravotní
středisko, společenská místa v obci),
která se budou udržovat přednostně
za každého počasí.
2) Chodníky, které mají bezprostřední
návaznost na nejfrekventovanější
místa nebo v jejich blízkosti bydlí
osoby handicapované.
3) Chodníky, které nebude možno
z kapacitních důvodů udržovat a budou opatřeny výstražnými cedulemi
„Chodník se v zimě neudržuje.“
Z těchto uvedených důvodů Vás zdvořile žádám, aby po zvážení všech okolností jste chodníky před svými nemovitostmi nadále udržovali ve způsobilém
stavu, odklízeli sníh tak jako dříve
(pokud je to jen trochu možné) a napomohli tak řešení této svízelné situace.
Děkuji Vám
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Partnerská obec Außernzell
Stejně jako mnoho obcí v celé České republice má i Dýšina svoji partnerskou obec.
Je jí bavorský Außernzell. Tato malá obec se
leží v Dolním Bavorsku přibližně 100km jihovýchodně od Řezna na okraji národního
parku Bavorský les. Vyšší správní jednotkou
je Schöllnach a okres Deggendorf.
V současné době čítá Außernzell celkem
cca 1500 obyvatel. Ti žijí jak v obci samé
tak i v přilehlých 27 osadách rozesetých na
jižním svahu 1016m vysoké hory Brotjacklriegl. Spolupráce s Außernzellem trvá již
mnoho let a prošla si fázemi intenzivními
i méně intenzivními.

Nejvýznamnějším společným počinem
byla bezesporu oprava mostu v Nové Huti
a celková pomoc Dýšině po záplavách v srpnu 2002. Tehdejší starosta Außernzellu Josef
Färber se velmi zasadil o opravu mostu a zejména o shánění finančních prostředků na
tuto opravu. Zorganizoval například veřejnou sbírku v regionálním rádiu.
Proběhlo také několik kulturních vystoupení a koncertů v Außernzellu, za zmínku
určitě stojí vystoupení pěveckého sboru
Gutta a divadelního spolku, které měly velký ohlas.
První historické zmínky o obci se datují
do roku 1004. Císař Jindřich II. potvrdil vy-

dáním listiny klášteru Niedertalreich jeho
majetek. Fotokopie originálu této listiny se
nachází v nejstarším dochovaném a před
nedávnem kompletně zrenovovaném domě
zvaném „Würzingerhaus“.
Pozdější historický vývoj dokládá, že to
byli právě mniši z nedalekého kláštera Niedertalreich, kteří Außernzell pravděpodobně již v 9. století založili. Název Außernzell
se vžil teprve v 15. století. Farnost byla v obci založena v 10. nebo 11. století. Oficiálně je
farnost poprvé zmiňována v listině papeže
Eugena III. v roce 1148. Hlavní loď místního
kostela Nanebevzetí Panny Marie se datuje
do roku 1550. V 70. letech 20. století byl
kostel zcela rekonstruován a rozšířen o dvě
boční lodě.
Vznik politického subjektu Außernzell
se vztahuje k roku 1818 a k reformám bavorského krále Maximiliána Josefa. Až do
dnešního dne si obec zachovala samostatnost, i když byla v důsledku reformy z roku
1972 přesunuta určitá část správy obce v roce 1978 na vyšší správní celek Schöllnach.
V roce 1716 začal v obci působit první učitel a v roce 1803 zde byla oficiálně založena
první škola. Dnes zde funguje základní škola
(1. – 4. třída). Po dokončení 4. třídy pokračují žáci na gymnáziu nebo jiných formách
víceletých škol, čímž se německý školský
systém velmi výrazně liší od českého.
Na místní škole učil a stále učí pan Josef Färber – po několik desetiletí starosta
Außernzellu, který nastoupil do úřadu po
svém otci. Ten byl jmenován starostou ihned
po skončení II. světové války. To znamená,
že obec vedli za posledních 60 let jen 2 muži
– a ještě k tomu otec a syn. Při posledních
komunálních volbách se J. Färber rozhodl již
nekandidovat na funkci starosty a starostou
obce byl zvolen Michael Klampfl.
Mgr. Jitka Egrmajerová

Podzimní Dýšina
foto Johana Bradáčová, žákyně 9. třídy
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Pohádkové odpoledne

Školní družina, která má v letošním roce
2 oddělení, neboť je přihlášeno 55 žáků,
vyhlašuje každý měsíc soutěž pro skupiny
dětí nebo jednotlivce. V září jsme hledali
nejlepšího zpěváka v soutěži „Superstar“.
V říjnu byla vyhlášena soutěž „Z pohádky
do pohádky“.
Děti obdržely seznam loutek (princezna,
čert, ježibaba, černokněžník, kašpárek a pejsek) a měly za úkol vytvořit vlastní pohádku. A protože jsou to děti tvořivé, vyráběly
i vlastní kulisy. Příprava trvala asi 3 týdny,kdy každá skupina vymýšlela, nacvičovala
a připravovala svoji pohádku.
Pohádkové odpoledne se konalo ve středu
4. listopadu. Postavilo se divadlo s oponou,
nechybělo osvětlení a pohádkové odpoledne
mohlo začít. Pohádky byly veselé a vtipné.
Soutěžily 4 skupiny z různých tříd a podle
hodnocení poroty i dětských diváků vyhrála
třetí třída. Ta byla odměněna malou drobností. Příště budeme soutěžit v tanci, máme
se tedy na co těšit.
Hana Jelínková
vychovatelka ŠD

me spočítat, kolik štěrku by bylo třeba na vyrovnání a zpevnění cesty a přilehlých ploch
a požádat zastupitele obce o jejich opravu.
Měřením v terénu jsme si připomněli učivo matematiky i fyziky. Bavilo nás to mnohem více než ve třídě a doufáme, že v konečném výsledku bude naše práce prospěšná
i pro veřejnost.
žáci 8. třídy
Mgr. Jitka Křížková

multimediální prezentaci jsme se přenesli na
území bývalého Sovětského svazu, do Gruzie a Abcházie. Další cesta vedla na Balkán,
konkrétně do Kosova. A závěr patřil misím
v Iráku (Bagdád) a v Africe (Kongo a Čad).
Náš počáteční ostych ptát se byl překonán
a pplk. Kulíšek ochotně odpovídal na všechny naše dotazy.
Nás Středoevropany nejvíce zaujalo vyprávění o Bagdádu a poutavé líčení písečných bouří. Prezentace byla profesionální
a žáky hodnocena jako velmi zajímavá.
Doufáme, že se s pplk. Kulíškem budeme
mít možnost ještě setkat.
Mgr. Hana Műllerová

Ajax a škola
Dne 4.11. žáky od 1.-3. třídy navštívil
nprap. Josef Aubrecht - vrchní inspektor. Poutavým vyprávěním přiblížil žákům problematiku dnešní kriminality.
Seznámil žáky s případy, které by se
mohly stát i jim a zároveň nastínil možnosti, jak se v takových případech chovat. Připomněl důležitá telefonní čísla
a žáci měli možnost se zeptat nprap.
Aubrechta i na věci, které je v práci policie zajímá. Důležité upozornění bylo i
téma šikany mezi dětmi.
Žáci 2. třídy v tomto školním roce
vyplňují časopis Ajax, který obdrželi od
nprap. Aubrechta. Žáky beseda velice
zaujala. Měli spoustu dotazů.

Pětka peče koláče

Mgr. Jitka Kepková
Mgr. Marie Poláková
U příležitosti svatomartinského posvícení
se naše třída rozhodla, že si upeče posvícenské koláče. Nebylo to vůbec těžké.
Paní učitelka Žaloudková z připraveného
těsta vykrájela kruhy,které jsme pak různě

Topografické práce
V pátek 13. listopadu jsme využili slunečného počasí a vydali se s pásmem, tyčemi
a zaměřovacím křížem do terénu kolem
školy. Změřili jsme vzdálenosti potřebné pro
výpočet plochy cesty ke školní jídelně a parkovacích ploch, které bývají často rozbahněné a kluzké a hrozí tu nebezpečí úrazu.
Chodí tudy nejen děti do školy a do školky, ale také starší občané pro oběd. Jezdí tu
nákladní auta zavážející zboží do jídelny, popeláři a řada osobních automobilů. Cesta je
také nerovná, na řadě míst propadlá. Chce-
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Mírové mise
Vyučování v pátek dne 5.11.09 začalo pro
studenty 8. a 9. třídy netradičně. Byla pro ně
připravena přednáška na téma „Evropské
mírové mise.“
Společně jsme se seznámili s pplk. Jaroslavem Kulíškem, který se osobně zúčastnil
několika mírových misí v zahraničí. Díky

ozdobili.Po upečení jsme koláče vyfotili
a odnesli si je domů. Myslím si, že pečení
koláčů bavilo celou třídu a že se nám moc
povedly.
Jakub Rous
žák 5. třídy
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Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech, která nabyla
účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům
elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích
spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se
rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
Do obchodního rejstříku byla společnost
ELEKTROWIN zapsána 15. července 2005
prosince téhož roku obdržela rozhodnutí
od ministerstva životního prostředí o zápisu
do Seznamu výrobců jako kolektivní systém
pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče
a elektrické a elektronické nářadí a nástroje)
pod registračním číslem: KH001/05-ECZ.
O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně
fungující systém zajišťující sběr a následné
materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů.
Objektivně o výsledcích práce každého
kolektivního systému – v České republice je
jich zapsáno celkem šest – vypovídají čísla.
Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství
elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se
toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, třídily domácnosti
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. V polovině třetího roku činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahuje 3 kg, z toho ELEKTROWIN za prvních
8 měsíců roku 2008 ve svém systému zpětně
odebral 1, 2 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů..
Do konce roku 2008 je potřebné tuto hranici ještě navýšit. České republice to ukládá
evropská směrnice, která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006
plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. Novým
členským státům, Irské republice a Řecku
umožnila směrnice požádat o prodloužení
lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva
roky. Česko o dvouletý odklad požádalo
a získalo jej.

Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k
ochraně životního prostředí. Máte-li zájem
o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách: www.elektrowin.cz
Předmětem
činnosti
společnosti
ELEKTROWIN a. s. je provozování a
řízení kolektivního systému, zajišťujícího plnění povinností výrobců podle
§ 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, společné
plnění jejich povinností stanovených v
osmém dílu hlavy II zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, v platném znění, pro
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a
elektroodpadu.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Ekologie ve škole
Pokračujeme v plnění úkolů soutěže Recyklohraní. Kromě toho jsme v minulém
týdnu vybrali a zvážili elektroodpad z jednotlivých tříd. V příštím čísle vás seznámíme s výsledky soutěže mezi třídami za první
čtvrtletí.
V současné době realizujeme náš poslední nápad – ve třídě shromažďujeme plastová barevná víčka od PET lahví a lepíme
z nich pyramidu. Tu pak vystavíme spolu
s doprovodným textem, ve kterém vyzveme
veřejnost k aktivnímu třídění domovního
odpadu, aby mohl být recyklován a využit
k jiným účelům.
Při hodinách ekologie si připomínáme
významné dny z hlediska ochrany životního
prostředí a tvoříme vlastní ekologický kalendář.
žáci 8. třídy

Ukládání odpadu
V říjnovém čísle zpravodaje jsme Vás
seznámili s novou, omlazenou technickou četou, pracující při Obecním úřadu.
S jejími aktivitami se můžete pravidelně seznamovat na webových stránkách
obce www.obecdysina.cz, nebo přímo
v reálu při pracovních činnostech na
různých místech v obci. Technická
četa se snaží udržovat v obci pořádek
a provádí různé opravy na zařízeních a
majetku obce.
Také bychom vás chtěli upozornit na
provoz ve sběrném dvoře „u Kubíků“.
Otevřeno je :Listopad až březen vždy
sobota 9 – 12 hod. Duben až říjen středa
15 – 18 hod. sobota 9 12 hod
Mimo tuto provozní dobu je vstup
a ukládání odpadu ve sběrném dvoře
zakázáno! Ukládání odpadu u oplocení sběrného dvora bude považováno
za černou skládku a bude pokutováno
částkou 50.000,- Kč.
Dále Vás naléhavě žádáme o třídění
odpadu ukládaného ve spodní části
dvora.
Prosíme ukládat zvlášť větve ke štěpkování a zvlášť trávu, listí, odpad se
zemí ze zahrady a další bioodpad ke
kompostování. Drobounké větvičky
ostřihané z thují se nedají štěpkovat a
mezi větve nepatří! Technická četa musí
tento materiál před štěpkováním pracně
přebírat a ztěžuje jim to práci.
Ten, kdo neumí rozeznat větve od trávy a lupení, nebude moci do sběrného
dvora odpad ukládat!
Jiří Mičan,
technický pracovník Obecního úřadu

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem
nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících
zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je
neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam
je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za
jakých podmínek nebo jak je systém financován.
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Jak známe svoje okolí ? Pojďme se trochu projít...
Dnes vykročíme od podjezdu železniční
trati pod firmou FERMET a němým průvodcem nám bude modrá turistická značka.
S obcí Chrást za zády a cílem Kokotské rybníky před sebou nás zakrátko cesta zavede k
řece, kde jsou na břehu patrné ruiny staveb.
Kdysi zde býval hamr na zpracování železaLopatárna. V úseku podél řeky k Nové Huti
- budeme-li pozorní - můžeme vidět řadů
drobných ptáků a s trochou štěstí snad i ledňáčka.
V Nové Huti před mlýnem KEPKA nás
cesta zavede k historické zvoničce a odtud
k zastávce MHD. Na mostě přes řeku Klabavu si můžeme připomenout povodně roku
2002, které smetly původní most a na jeho

místě se nyní hrdě pne nový most postavený
s finančním příspěvkem partnerské německé obce Aussernzell.
Vstupujeme do lesa a zakrátko se nám
nabízí odpočinkové místo „U obrázku“.
Přístřešek byl opraven v roce 2009 Okrašlovacím spolkem pro Novou Huť a Dýšinu.
K místu samému se váže pověst o sedlákovi,
který si zde vyprosil uzdravení své dcerky a
dodnes je pieta tohoto místa zachovávána.
Lesní cesta do kopce podél potůčku po
pravé straně nás dovede k jedné z lesních
studánek. V údolíčku na potoce bývala sodovkárna, ale dnes je místo natolik překryto
přírodou, že jen několik novohuťských dokáže místo s určitostí najít. Studánka nese
název „U čůráčku“, pramen není silný, po
čase se stěhuje a vyžaduje občasnou úpravu
vyústění. Pro vodu si sem chodí mnoho lidí
z Dýšiny i z okolí.
Po krátké cestě houštinou a stále do kopce
vystoupáme k „Velkému smrku“.
Tento strom, dnes už zcela uschlý, byl zajisté
nejmohutnějším v celém polesí a zcela určitě
byl vysazen v místech, které i dnes tvoří hranici mezi pozemky obce Dýšina a městem
Plzeň. Při čtení informační tabulky se může-
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být spojené s lesní slavností, ale o tom se určitě včas dozvíme.
S nadcházejícím podzimem se neopomeňte připravit na možnou nepřízeň počasí a
především do lesního terénu nezapomeňte
na dobré boty!
A přejeme turistické ZDRÁVI DOŠLI!
text a foto J. Frank

me pokusit vyhledat záměrně přepisovanou
pravopisnou chybu. V současné době je jednáno o úpravě torza stromu při zachování
určité pokory k lesu a přírodě vůbec.
Němá průvodkyně - modrá turistická
značka - nás po překročení hlavní aleje dovede téměř až na vrchol lesního hřebenu k
místu v širokém okolí nazývanému Čertův
kámen. Pověst o tom, jak se kámen na kopec
do lesa dostal, je námětem řady divadleních
her a velmi zdařile ji předvádí divadelní dýšinský spolek LUCIFER. Místo samé je značně navštěvované turisty a různými spolky k
setkání a oslavám v přírodě.
Po dalším putování lesní cestou, která se
mírně svažuje, si asi po necelé čtvrthodince
všimneme po pravé straně v řídkém lese terénních hald, které jsou pozůstakem zaniklé
osady. To je již hráz dolního Kokotského
rybníka na dohled. Rybníky byly založeny
v 16. století v místech bývalé vsi zaniklé
v husitských dobách. Soustava rybníků je
opravována a při posledním zásahu byla
odstraněna půvabná hráz rybníka s řadou
mohutných dubů a nahrazena širokou hrází.
Bude trvat asi hodně dlouho, než se s tímto
počinem matka příroda srovná. Obec Bušo-

vice s dalšími zúčastněnými spolky chystá v
roce 2010 otevřít naučnou stezku v lesním
komplexu Kokotských rybníků s poukazem
na přírodní krásy a zajímavosti. To by mělo

Betlém a keramika
Betlém symbolizuje vánoční svátky
a jeho tvorba je tradiční už od nepaměti. I na naší faře se na tuto tradici
nezapomnělo. Využili jsme možnosti
získat dovednosti a zkušenosti místních
odborníků. Manželé Brůčkovi nám trpělivě vysvětlovali, jak pracovat s keramickou hlínou.
Za krátký čas vzniklo několik roztomilých figurek do betlému z keramiky.
Odnesli jsme si domů nejen pocit krásného zážitku, ale mnozí z nás i hotové
výrobky.
Johana Bradáčová
žákyně 9. třídy

listopad 2009

Základní umělecká škola Chrást - tentokrát na výletě v Praze
V minulém čísle jsme se zmínili, že
se s dětmi, které v ZUŠ Chrást chodí na
hudební nauku, chystáme na výlet do
Prahy.
Dnes přinášíme autentické reportáže
několika z celkových 55 přímých účastníků výpravy...
Výlet do Prahy byl úžasný!! Moc se mi líbil
bílý klavír v hudebním muzeu. Ale i stoletá
tramvaj a zrcadlové bludiště, to byly také zajímavé věci. Nejhorší bylo, že nejela lanovka
a museli jsme jít asi tři kilometry do kopce.
Ale stálo to za to. Na staré tramvaji bylo
divné, že byla ze dřeva. Jen jsem čekal, až se
rozpadne.
Libor Rückauf, 10 let
Kyšice

přemístěno na Petřín. Bludiště má 31 obyčejných a 14 zkreslujících zrcadel. Patrně
bylo vybudováno podle bludiště v Prátru ve
Vídni. Bloudili jsme různě a většinou jsme
nabourávali do zrcadel, ale žádné jsme nerozbili. A pak už jsme jeli domů. Celý výlet
se nám moc líbil.
Terezie Bártlová, 10 let
Plzeň
Dne 21. 10. 2009 vzala ZUŠ děti na výlet
do Prahy. Jelo se autobusem, který nás dovezl na místo, odkud jsme jeli historickou
tramvají. Z tramvaje jsme viděli sochy a budovy. Tramvaj nás vysadila u muzea hudby.
V muzeu hudby jsme se dívali na život Bohuslava Martinů. Pak jsme se šli podívat na
nástroje. Viděli jsme: harfy, klavíry, housle,
kytary... Z muzea hudby mě zaujaly klavíry
žirafové.
A pak se šlo na Petřín. Petřín: Na Petřín
jsme šli pěšky, protože lanovka byla rozbitá.
Šli jsme se podívat do bludiště zrcadel. Bludiště a zrcadla byly hezké, ale škoda, že moc
krátké. A pak jsme všichni šli k autobusu.
Tenhle výlet se mi moc líbil, těším se na
jiný.
Nikola Kantoříková, 10 let
Chrást
Ve středu 21. 10. 2009 jsem jela do Prahy
na historickou výstavu hudebních nástrojů.
Na výstavu jsme dorazili historickou tramvají. Na výstavě jsme viděli různé druhy
hudebních nástrojů. Na výstavě mě nejvíce
zaujaly šedifony. A pak jsme procházkou šli
na Petřín. A prošli jsme zrcadlové bludiště.

Dne 21. 10. jsme jeli do Prahy. Cílem našeho výletu v rámci hudební nauky byla návštěva hudebního muzea. Nastupovali jsme
v Chrástu, Dýšině a Kyšicích. Pak jsme jeli
do Prahy.
Když jsme vystoupili z autobusu, čekali jsme chvilku na dřevěnou historickou
tramvaj. Tou jsme jeli okružní jízdu Prahou.
Vystoupili jsme kousek před hudebním muzeem. Muzeum vzniklo z bývalého kostela
svaté Máří Magdaleny na Malé straně. Po
zrušení dominikánského kláštera byla z kostela pošta, pak četnická kasárna a archiv. V
roce 1948 byl přízemím bočních kaplí proražen průchod pro pěší. V letech 2001-2003
proběhla rekonstrukce a 19. 11. 2004 bylo
slavnostně otevřeno České muzeum hudby
pro veřejnost.
V muzeu jsme se rozdělili na 2 skupiny mladší (1. až 3. tř.) a starší (4. až 6. tř.).
Z vystavených hudebních nástrojů se mi
nejvíce líbily klavichordy - předchůdce klavíru.
Pak jsme šli nahoru na Petřín do zrcadlového bludiště. Bylo vybudováno jako pavilon Klubu českých turistů k Pražské jubilejní
výstavě roku 1891. O dva roky později bylo

Barbora Vavřičková, 8 let
Volduchy
V Praze se mi nejvíce líbilo: zrcadlové bludiště, muzeum hudby a historická tramvaj.
V muzeu hudby byl zajímavý klavír, který
měl místo kláves talíře, které když se otáče-

ly, vydávaly hezký zvuk. Ale byly tam také
housle, které měly 20 strun. Cesta byla zábavná. Do Prahy jsme jeli autobusem, pak
jsme přišli na tramvajovou zastávku, a z ní
jsme jeli historickou tramvají až k muzeu
hudby. Od muzea hudby jsme se vydali na
Petřín. Lanovka se opravovala, tak jsme šli
pěšky. Byl to veliký kus cesty do kopce, mně
to ale nevadilo, alespoň jsme si nahradili
tělocvik. Když jsme dorazili na Petřín, tak
jsme šli do bludiště zrcadel a z bludiště zrcadel jsme se vrátili k autobusu. A pak jsme
dojeli ke škole. Výlet se mi velice líbil a těším
se na další.
Adéla Huttová, 10 let
Dýšina
Ve středu jsme s naukou jeli do Prahy, a
tam se mi moc líbilo. Nejprve jsme jeli staročeskou tramvají, kde jsme viděli Karlův
most, a taky jsme po něm potom šli do Národního muzea hudby a viděli jsme tam nejdražší housle a mohli jsme tam poslouchat
hymny a taky jsme si tam mohli něco koupit.
A potom jsme šli na Petřín, a tam jsme šli
do zrcadlového bludiště a taky jsme si tam
mohli něco koupit.
Anna Hoblíková, 8 let
Volduchy
Dne 21. 10. v 8:00 hod. jsme konečně vyjeli do našeho hlavního města. Do Prahy. Jeli
jsme dlouho, až... Konečně Praha! Přesedli
jsme na krásně zdobenou historickou tramvaj. Cesta byla nádherná.
Viděli jsme krásné domy, ale to nebylo
všechno. Byli jsme v muzeu hudby, tam
krásné historické hudební nástroje. Potom
jsme šli na Petřín. Byli jsme v zrcadlovém
labyrintu, byla tam legrace. Šli jsme na parkoviště, kde na nás čekal autobus. Všechno
se mi tak líbilo. Na tento výlet nikdy nezapomenu.
Anna Robbová, 8 let
Nová Huť

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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Slalom na suchu

Další tradiční akcí pořádanou SKI KLUBEM DÝŠINA je slalom na suchu. Tato neobvyklá sportovní disciplína oslovila i žáky
naší školy. S lyžařskými hůlkami jsme se
sešli v sobotu 24. 10. 2009 dopoledne v lese
u koupaliště v Nové Huti. V kopci byla připravena opravdová slalomová trať s brankami, kterými bylo třeba co nejrychleji proběhnout k cíli. Závod probíhal stejně jako
slalom na lyžích dvoukolově.
Soutěžilo se v mnoha kategoriích od těch
nejmladších, kteří běhali ještě s „vodičem“
až po dospěláky, kteří už naběhali požehnaně kilometrů. Žáci naší školy měli zastoupení v nejmladších, mladších i starších žácích
a žákyních a dokonce v mladším dorostu.
Nejvíce zástupců v závodě měla 1. a 8.
třída. Řada diplomů bude zdobit naši školní
sportovní nástěnku. Sportovního ducha ale
ukázali všichni, kteří se zúčastnili závodu.
Odměnou všem byl účastnický list a společné opékání špekáčků po skončení závodu.
Že se ze školy zúčastnili opravdoví sportovci, dokázali kluci také tím, že se sami
ochotně nabídli organizátorkám a pomáhali
odnést z lesa po závodu všechny rekvizity.
Počasí nám přálo, buřtíky chutnaly, nechyběla legrace, a tak nezbývá, než opět
poděkovat všem, kteří závod připravili a pomáhali při organizaci. Těšíme se na další
akce!
Mgr. Jitka Křížková, ZŘŠ

Akce TJ Sport pro všechny Dýšina
Ve středu 21. října uspořádala TJ Sport
pro všechny Dýšina již 6. ročník Dýšinského víceboje pro děti čtyř věkových kategorií.
Celkem 26 dětí soutěžilo v sedmi disciplínách – běh od mety k metě, řešení hlavolamů, zdolávání překážek lezením, mířená,
skok do dálky z místa, chůze na chůdách
a bonusové kreslení. Podpořit je přišlo i deset rodičů.
V pátek 13. listopadu se vydalo devět dětí
a dvanáct dospělých na Capkací výlet. Cílem bylo zamknout Formánkovu studánku.
Účastníci se nezalekli ani malého bloudění,
ani šera, které je v lese brzy obklopilo. Cestu
zpět jsme si zpříjemnili rozsvícenými lampi-

ony. Věříme, že se akce všem líbila a příště
s námi na výlet zase půjdou. V sobotu 14.
listopadu organizoval oddíl volejbalu Podzimní volejbalový turnaj smíšených družstev v tělocvičně v Chrástu. O něm a jeho
výsledcích vás budeme informovat v příštím
Zpravodaji obce.
Více informací o činnosti TJ SPV Dýšina
můžete získat na www.obecdysina.cz v sekci
Spolky & sdružení, TJ-SPV.
Podrobné informace o cvičení oddílu
Předškolní děti vám nabízejí cvičitelky tohoto oddílu na: www.spvdysina.unas.cz
Bc. Václava Zelenková
tajemník TJ SPV Dýšina

Jsou v Dýšině nějací muži?
Máme za sebou první dva měsíce pravidelné cvičební činnosti TJ Sport pro všechny
Dýšina. Jsme rádi, že naše nabídka oslovila
celou řadu staronových, ale i úplně nových
cvičenců. Nejvíce asi překvapil zájem o cvičení jόgy. Větší zájem je zatím také o cvičení zdravotní tělesné výchovy a cvičenky na
gymbalech „bojují“ o volný míč.
Radost nám dělají také nové cvičitelky
oddílů Rodiče a děti, Předškolní děti a Zdravotní tělesná výchova, které plně nahradily
nás zkušené a zároveň aktivně přistupují k
dalšímu vzdělávání ve svém oboru.
Ženy pravidelně zaplňují tělocvičnu při
aerobiku, zájem je i o další nabízené pohy-
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bové aktivity. Přesto se ale nedaří všechno.
S velkou nadějí jsme zahajovali cvičení
mužů. Bohužel, asi v Dýšině nemáme žádné
muže, nebo pouze fotbalisty či ty, kteří sportují jen u televize.
A tak bych chtěla zvolat. Dýšinští muži! Dovolujeme si vás ještě jednou všechny oslovit
a pozvat každou středu od 20 hodin do tělocvičny ZŠ generála Pattona Dýšina.
Přijďte udělat něco pro svoje zdraví, přijďte se pobavit pohybem!
Přece se nenecháte zahanbit ženami.
Bc. Václava Zelenková
tajemník TJ SPV Dýšina

listopad 2009

Advent
O tom, že čtyři týdny před Vánoci začíná
doba s názvem advent, asi není třeba
psát. Možná ale může být dobré zamyslet
se nad jejím obsahem. Supermarkety,
v nichž vám umělohmotný Santa Claus
popřeje s dvouměsíčním předstihem Mary
Christmass, nabízejí myšlenku, že advent
je prstem zdviženým k varování, že už
zbývají pouze čtyři týdny na to, abyste stihli
nakupovat, nakupovat, nakupovat dárky.
A k tomu se přidává ještě potřeba dokonale
uklidit byt, a podílet se na rodinném
šílenství v pečení cukroví. Pokud ale do
diskuze o smyslu adventní doby vpustíme
i hlas křesťanské tradice, možná nám může
nabídnout i něco jiného.
V bibli nalezneme příběhy, u nichž není
nejdůležitější to, jestli se skutečně staly,
ale to, o čem chtějí vypovídat. Jeden z nich
zaznamenal evangelista Matouš jako součást
svého vyprávění o Ježíšově narození. Mluví
v něm o třech mudrcích z východu, kteří se
tehdy objevili v Jeruzalémě a ptají se: „Kde
je ten právě narozený král Židů? Viděli
jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme
se mu poklonit.“ Jejich příběh je opravdu
fascinující. Kvůli tomu, aby mohli předat
svoje dary jakémusi židovskému králi,
o němž nevěděli nic víc, než že na obloze
září jeho hvězda, jim stojí zato putovat
nesmírnou dálku.
A pokud vstoupíme do Matoušova
příběhu, můžeme si klidně představit, jak po
oné cestě plné nebezpečí a strádání konečně
mudrci dorazí na místo. Chtělo by to nějaký
efektní závěr, aby si mohli říct: „Bylo to
těžké, ale stálo to zato!“ Místo toho je jim
nabídnut pohled na rozpadající se chatrč,
v ní dobytek a někde uvnitř se choulí muž
a žena a na troše slámy křičí malé dítě. To,
co je pro nás symbolem vánoční romantiky,
mělo asi v realitě s romantikou společného
pramálo. Mudrcům bych se vůbec nedivil,
kdyby sami sebe označili za hlupáky, kteří
se pustili do podniku tak pochybného
a nepředvídatelného, a co nejrychleji zamířili
zpátky na východ. Ale evangelista pokračuje
tím, že onomu nemluvněti předali královské
dary: zlato, kadidlo a myrhu. V tom všem,
co tomu vůbec nenasvědčovalo, dokázali
rozpoznat, že ten řvoucí uzlíček v jeslích je
Pánem všeho a středem dějin.
Můžeme snad dotáhnout svou úvahu do
konce domněnkou, že by toho mudrci nebyli
schopni, kdyby předtím neprodělali onu
dlouhou cestu z východu plnou strádání,
hledání a ptaní se, o co jim jde. Možná měli
mnohokrát chuť to v půlce otočit a zabalit
to. Ale šli dál. A možná se právě při tom
putování očišťovala jejich představa o tom,
koho hledají. Asi právě při té daleké cestě si
mohli uvědomit, že jim jde o víc než o lesk
a efekt. A možná proto mohli v cíli poznat
to, co na první pohled zřejmé vůbec nebylo.
Advent má být právě o tomhle. Čtyři týdny
čekat a ptát se, o co mi jde, co je v mém
životě skutečně důležité, na čem stavím, aby
pak o Vánocích byl člověk schopen vidět to

podstatné. To, o co skutečně jde. Mnohdy se
to nevystavuje na oči nebo to leží chatrči na
troše slámy, ale je to ono…
Přeji požehnaný advent a Vánoce, ve
kterých o něco půjde…
Pavel Petrašovský
farář

Akce farnosti
Římskokatolická farnost Dýšina zve:
• neděle 6. prosince v 16:30 – sv. Mikuláš rozdává dárky v kostele (rodiče
mohou sv. Mikuláši připravit dárek
pro své dítě)
• neděle 20. prosince v 17:00 – adventní koncert v kostele (klavír a sólový
zpěv)
• středa 23. prosince – v kostele se
bude rozdávat betlémské světlo (plamínek zapálený v Betlémě a rozvážený skauty po celé Evropě) – přesný
čas bude zveřejněn
• čtvrtek 24. prosince – stědrovečerní
večeře pro osamělé na faře. Zváni
jsou všichni lidé, kteří by jinak strávili Štědrý večer sami. Přihlaste se
prosím co nejdříve – nejpozději do
20. prosince – na tel. 737 814 525
• neděle 27. prosince v 17:00 – koncert
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
– sbor Resonance pod vedením prof.
Jitky Chaloupkové

V kostele jsme zazpívali několik písní, dostalo se nám požehnání a pan farář nám poskytl výklad o historii tamního kostela. Pak
jsme vyráželi na dlouhou cestu, která byla
střídavě proložena odpočinkem a opékáním
buřtů. Po návratu do Dýšiny jsme se všichni odebrali na faru. Po příjemném posezení
u horkého čaje jsme den zakončili mší svatou.
Johana Bradáčová
žákyně 9. třídy

Koncert v kostele

Vánoční bohoslužby
Vánoční bohoslužby v kostele v Dýšině:
• 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 sv. Štěpána - mše sv.
11:30
• 27. prosince: svátek Svaté rodiny, sv. Jana
- mše sv. s obnovou manželských slibů a
žehnáním vína v 11:30
• 28. prosince: svátek sv. Mláďátek betlémských – mše sv. v 18:00
• 29. prosince: pátý den v oktávu Narození
Páně – mše sv. v 18:00
• 30. prosince: šestý den v oktávu Narození
Páně – mše sv. v 16:00
• 31. prosince: památka sv. Silvestra, papeže
– mše sv. na poděkování za uplynulý rok
v 18:00
• 1. ledna: slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. v 11:30

Dne 7. listopadu se konal v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Simona a Judy v Dýšině
koncert, na kterém vytoupil smíšený komorní pěvecký sbor Vox Imperfecta se sbormistrem Pavlem Dolanským. Tento sbor se zabývá převážně hudbou starších období. Z jeho
repertoáru zazněly skladby J. S. Bacha, G. F.
Händela, A. Vivaldiho.
Vokálně instrumentální těleso Ensemble
Affabile je zaměřeno na vrcholně barokní
tvorbu. Skladby pocházely od H. L. Hasilera,
G. Pertiho a C. Saint Saense. Navzdory zimě
v kostele jsme odcházeli s krásným hudebním zážitkem.
Bc. Pavel Kraus

Cesta poutníků
Na pouť jsme se vydali hned ráno v půl
osmé. Vlakem jsme přijeli na Doubravku.
Cestou ke kostelu se zpívaly různé písně.
V čele průvodu byl nesen kříž.
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Obecní
ZPRAVODAJ
Drakiáda ve školce

Veselý dráček
Veronika Vodrážková, žákyně 6. třídy

Dne 20. 10. 2009 uspořádala MŠ tradiční
drakiádu. Zúčastnilo se jí 34 dětí, rodičů
a příznivců tohoto „podzimního sportu“.
Přestože vítr příliš nepřál, vzlétlo několik
pestrobarevných draků nad školním hřištěm.Na závěr děti starými (rezavými), novými i vlastnoručně vyrobenými klíči zamkly
hřiště a symbolicky ho připravily na zimu.
za „školkové“ rodiče
Martina Bílá

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Nejmladší zpívali nejstarším
Na pozvání pana starosty přišli 26. 10.
předškoláci z MŠ potěšit své starší spoluobčany – dýšinské seniory na jejich setkání
na OÚ. 14 Kapiček (jak si zpěváčci ze školky
říkají) předvedlo v krátkém vystoupení své
pěvecké, recitační i taneční umění.
Písně lidové (Komáři se ženili, Pod dubem, za dubem) i umělé (od Z. Svěráka,
P. Jurkoviče) děti proložily lidovými říkadly
(Šel zajíček brázdou,…) a doplnily tanečky.
Celý program s dětmi připravila pí. uč.
Jana Bártlová, na housle doprovázela pí. Renata Klimešová a na flétnu její dcera Hedvika.
Senioři pozorně sledovali výkony nastupující generace a každou písničku odměnili
srdečným potleskem.
Děti se na vystoupení velice těšily a doufám, že svým bezprostředním projevem
rozdaly všem přítomným radost do dalších
podzimních dnů.
Odměnou jim byla nejen sladká dobrůtka
na cestu, ale i pozvání na další (předvánoční) setkání seniorů.
Jana Bártlová

Mateřská škola Dýšina vás zve
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V MODRÉM SALONKU
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Slovo redaktora
Vážení spoluobčané,
rád bych se na tomto místě omluvil všem,
na které se v tomto čísle Obecního zpravodaje nedostalo. Omezený rozsah tohoto periodika nedovoluje bohužel uveřejnit všechny
vaše příspěvky - tímto také vyzývám případné sponzory, mecenáše a finančníky, aby
neváhali a podpořili vydávání (tedy pouze
tiskové náklady) zpravodaje.
V příštím čísle, které by se mělo k vám dostat ještě před Vánoci, pak budou uveřejně-
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ny mimo jiné i příspěvky SKI klubu, článek
Okrašlovacího spolku, představení Sboru
dobrovolných hasičů a další články ze školy
a školky, které se již do tohoto čísla nevešly.
Uzávěrka dalšího čísla bude 11. prosince.
Zároveň připomínám možnost doručování příspěvků do schránky s názvem Obecní
zpravodaj na Obecním úřadu nebo mailem
na adresu pavelkr@centrum.cz.
Bc. Pavel Kraus

listopad 2009

Vítání občánků v Modrém salonku
Slavnostním aktem „Vítáním občánků“ v Modrém salonku dne 7. listopadu
2009 byly prohlášeny novými občánky
obce Dýšina tyto děti:
Július Balog, Klára Batovcová, Vít
Čechura, Ada Čechurová, Ema Černá,
David Dudkovský, Jana Egrmajerová, Adéla Fryaufová, Tomáš Hrdina,
Václav Kreidl, Natalie Kvapilová, Matěj Mičan, Jakub Pechman, Dominik
Plicka, Lucie Portová, Daniel Šejdl,
Lenka Šuchmannová, Jan Temiak,
Ema Tomášková, Martin Vojáček, Marek Voves.

PETRA
TAUBEROVÁ
Sportovní a rekondiční
masáž
Manuální lymfatická
masáž
Indická masáž hlavy

KDE?
Dům s pečovatelskou službou
Jižní 214 , DÝŠINA
v suterénu pod ordinací praktického lékaře

KDY?
Každý ČTVRTEK podle objednávek, 13 – 21 hod.
Mobil: 739 649 437

ZA KOLIK?
Sportovní a rekondiční masáž
Krk, šíje, záda - 30 min/150 Kč
Ruce - 30 min/150 Kč
Nohy oboustranně - 45 min/220 Kč
Indická masáž hlavy
(včetně šíje,krku,ramen,horní části
paží a zad ) - 30 min/150 Kč
Manuální lymfatická masáž celého těla
60 min/400 Kč -masáž by měla trvat
min. 90 min a opakovat alespoň 3x

Při více návštěvách SLEVA
Větší SLEVA při koupi
permanentky

MASÁŽE
11
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