Obecní úřad Dýšina
Náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina, www.obecdysina.cz
Funkce

Jméno a příjmení

Tel. spojení

Adresa e-mail

STAROSTA

Mgr. Jaroslav ŠTILIP

606 616 452

starosta@obecdysina.cz

MÍSTOSTAROSTA

Ing. Jaroslav EGRMAJER

724 179 085

egrmajer@centrum.cz

hlavní účetní

Jaroslava MAUROVÁ

377 845 354

maurova@netro.cz

Marie BOUŠOVÁ

377 845 058
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bousova@netro.cz
fax : 377 945 215

Radmila KROCOVÁ

377 945 327

krocova@netro.cz

pokladna
bytové a hřbitovní
záležitosti

Libuše NEZBEDOVÁ

377 945 744

nezbedova@netro.cz

technický pracovník

Jiří MIČAN

377 945 744

mic@obecdysina.cz

stavební záležitosti
pondělí a středa
13.00 - 17.00 hod.

Ing. Jiří PANGRÁC

377 945 744

asistentka starosty podatelna

CZECH POINT

evidence obyvatel
ověřování

CZECH POINT

pangrac@netro.cz

Provozní doba a úřední hodiny:

Školní zařízení v Dýšině

Pondělí

Základní škola generála Pattona, Dýšina
Školní č.p. 229
330 02 Dýšina
Mgr. Radka KRAUSOVÁ, ředitelka
tel. spojení : 377 945 304
e-mail : zsdysina@seznam.cz

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 17.00 hod.
/úřední den/
8.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 15.00 hod.
/neúřední den, neodkladné žádosti klientů se vyřizují/
8.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 17.00 hod.
/úřední den/
8.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 15.00 hod.
/neúřední den, neodkladné žádosti klientů se vyřizují/
8.00 hod. - 12.00 hod. 13.00 hod. - 14.30 hod.
/neúřední den, určený pro vnitřní potřeby úřadu/

Důležitá telefonní čísla:
- Praktická lékařka: MUDr. Anna Blažková
tel. 377 845 370 - ZS Dýšina
tel. 377 945 649 - ZS Kyšice
- Pošta Dýšina - tel. 377 845 602
- Sbor dobrovolných hasičů: Miroslav Tlustý, ved. hasičů - tel. 724 179 086
- Knihovník: Vojtěch Smetana , tel. 737 830 874
- Kronikář obce: Luboš Moučka, tel. 603 258 763

Školní jídelna
Školní č.p. 229
330 02 Dýšina
Martina CÍRLOVÁ, vedoucí školní jídelny
tel. spojení : 377 945 349
Mateřská škola Dýšina
Na Vyhlídce č.p. 266
330 02 Dýšina
Jana ANDERLOVÁ, ředitelka
tel. spojení : 377 945 275
e-mail : msdysina@seznam.cz
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Mateřská škola v Dýšině získala pohár v 51. ročníku běhu Akátovkou - více na str. 8
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Obecní úřad Dýšina na můj pokyn
provedl bilanci našich obyvatel, kteří
neplní svoji povinnost uloženou zákonem (nebo vyhláškou).
Byla pořízena přesná evidence nedoplatků za svoz komunálního odpadu v
roce 2009, evidence poplatků (nedoplatků) za psy, nedoplatky za vyúčtování v
obecních bytech apod. S touto problematikou se potýká každá obec a já Vám
chci předložit následující řešení:
- Zastupitelstvo obce Dýšina na svém
zasedání schválilo moje doporučení
a vyhlásilo měsíční amnestii na tyto
nedoplatky. V praxi to bude znamenat,
že tyto dlužné částky budete moci v
úředních dnech na zdejším úřadě bez
jakýchkoli sankcí uhradit, nebo v případě větší částky si dohodnout splátkový
kalendář.
Amnestie potrvá do 6. listopadu 2009.
Věřím tomu, že v některých případech
jste na toto svoji povinnost pouze zapomněli.
- V případě, že nevyužijete této příležitosti, je možné, že Vám částka bude
zvýšena jako penále z prodlení.

4 Ukázková hodina českého jazyka
5 Věda nás baví
6 Koncert v kostele
7 ZUŠ Chrást - Hudební nauka
8 Akátovka
9 Novinky z farnosti
10 Mateřská škola Dýšina
11 Okrašlovací spolek
11 Posezení nejen pro seniory

- Dále Zastupitelstvo obce Dýšina
schválilo usnesení, které se mně v praxi
osvědčilo.
Dlužníkům nebude obecní úřad vyřizovat jejich záležitosti s výjimkou
těch, které musí vyřídit ze zákona. V
praxi to znamená, že zbytečně budete
usilovat o pronájem, koupi, výpůjčku
z obecního majetku.
- V konečném důsledku požádáme i
právního zástupce obce o spolupráci
a budeme dlužné částky včetně penále
vymáhat soudní cestou. Doufám, že k
tomuto kroku nebude nutné přikročit.
Poctiví občané se oprávněně ptají, co
hodláme s neplatiči provést, a já odpovídám, že s nimi bude postupováno tímto
způsobem.
Jen pro Vaši informaci - poplatek z
TDO a za psy je možné uhradit do pokladny obecního úřadu u paní Nezbedové přednostně v úřední dny, ale i v
úterý či ve čtvrtek.
Věřím, že využijete tohoto vstřícného
řešení.
Mgr. Jaroslav Štilip v. r.
starosta obce
Dýšina, 1. 10. 2009

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina
konaného dne 1. října 2009
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení uložené ZO
dne 31. 8. 2009 s tím, že usnesení byla
splněna.
2. Zprávu starosty obce o jeho činnosti za
měsíc září 2009
3. Plnění rozpočtu obce Dýšina k 31. 8.
2009
4. Informaci Plzeňských městských do
pravních podniků a.s. Plzeň o chystaných změnách v provozu MHD ze dne
17. 9. 2009.
5. Zprávu místostarosty obce z jednání pracovní skupiny ve věci dalšího využití
hřiště v Nové Huti
6. Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dýšina ze dne 29. 9.
2009.
7. Žádost paní Petry Drábkové o prodloužení pronájmu sportovně rekreačního
areálu v Nové Huti v návaznosti na stávající platnou smlouvu ze dne 26. 8.
2009.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program jednání Zastupitelstva obce
Dýšina dne 1. října 2009
2. Změnu Zřizovací listiny Mateřské školy
Dýšina - Dodatek č.3 a změnu Zřizovací
listiny Základní školy generála Pattona
Dýšina - Dodatek č. 3
3. Dokument - Plán hlavních úkolů Obce
Dýšina (do konce roku 2009 s výhledem
na rok 2010 v návaznosti na řešení priorit obce
4. Investiční prioritu č. 1 : Rekonstrukce
silnice III/18014 - Průtah Dýšinou, úsek
Obecní úřad Dýšina - Horomyslická ulice
a výstavby vodovodního řadu v ulici
Přátelství
5. Navrhovaný postup při řešení problémů
s neplatiči
6. Oddávající osobu ve smyslu zákona č.
301/2000 Sb., § 97 odst. 1 pana
Mgr. Jaroslava Štilipa, starostu obce
7. Způsob prodeje pozemků : parc. č. 121/2
o výměře 234 m2 parc. č. 1495/13 o výměře 149 m2 parc. č. 1498/2 o výměře
449 m2 označené jako celek „10“ o celkové výměře 832 m2 formou dražby, parc.
č. 124/3 o výměře 953 m2 označené jako
celek „13“ o celkové výměře 953 m2 formou dražby.
8. Dražitele pozemků pana ing. Jiřího Štrbíka.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
IV-12-0003395/001 se společností
ČEZ Distribuce a.s. Děčín
10.Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
IE-12-0002577/001 se společností
ČEZ Distribuce a. s. Děčín
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene
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č. EP-12-0001607/001 se společností ČEZ
Distribuce a.s. Děčín
III. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S prodejem pozemků: parc. č. 1495/9
o výměře 112 m2 parc. č. 1495/11 o výměře 133 m2 parc. č. 1495/12 o výměře
131 m2 parc. č. 1498/5 o výměře 31 m2
za stejných podmínek jako při prodeji
větší části pozemků parc.č. 119/1, parc.č.
119/3, parc. č. 119/5.
2. S tím, že paní Petra Drábková předloží
písemně obci své návrhy na řešení údržbových a stavebních prací, a to v termínu do 15. 10. 2009.
3. S tím, že obec dořeší technické záležitosti týkající se rozvodu vody z vrtu do budovy bufetu ve sportovně rekreačním
areálu a provede výběr z nabídek 3 firem.
4. S udělením výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Dýšina, příspěvkové organizace ve smyslu zákona 561/2004 Sb, § 23,
odst. 3.
5. S udělením výjimky z průměrného počtu
žáků na třídu pro školní rok 2009/2010
pro Základní školu generála Pattona Dýšina, příspěvková organizace.
6. Udělením finančního příspěvku Kč
6 000,-- na činnost Místní organizace
svazu důchodců v Dýšině.
7. S přidělením obecního bytu o velikosti
1+1 v č.p. 209 panu Pavlu Zemanovi
/náhradník slečna Ivana Makovičková/.
8. S pronájmem obecního bytu v ZŠ Dýšina
č.p. 229 za 1,-- Kč v měsíci září 2009
pro Mgr. Radku Krausovou, ředitelku ŽŠ
Dýšina. Obvyklé nájemné bude obcí
předepsáno k plnění od 1. října 2009.
9. S tím, aby Obecní úřad Dýšina nevyřizoval občanům, kteří jsou vedeni jako neplatiči či dlužníci v seznamech k 30. 9.
2009, jejich žádosti s výjimkou těch, které musí vyřizovat ze zákona. Toto usnesení nabývá platnosti po skončení vyhlášení amnestie na dlužné částky dnem 6.
listopadu 2009.
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina jmenuje:
1. Pracovní skupinu pro přípravu rozpočtu
obce v tomto složení :
Ing. Marta Kučerová, Markéta Süszová,
Dis., Mgr. Petr Blažek, paní Jaroslava
Maurová
V. Zastupitelstvo obce Dýšina zmocňuje:
1. Předsedy Finančního a Kontrolního vý
boru Zastupitelstva obce Dýšina paní
Ing. Martu Kučerovou a pana Bc. Michala Halu dopracováním zbývajících
podmínek schváleného nezávislého auditu obce a jeho vyhlášení.
VI. Zastupitelstvo obce Dýšina ukládá:
1. Starostovi obce za asistence JUDr. Havla

uzavřít smlouvu o provedení dražby
pozemků označených „10 a „13“ s dražitelem Ing. Jiřím Štrbíkem.
2. Starostovi obce vyrozumět nájemce Modrého salonku o chystané nové smlouvě
ke dni 1. 1. 2010 a do příštího jednání ZO
předložit pracovní verzi nové smlouvy,
včetně dopracovaných podmínek poskytování těchto prostor zájemcům z řad
občanů, spolků, organizací i cizích zájemců.
3. Starostovi a místostarostovi obce zahájit
přípravu a následné kroky ve schválení
investiční prioritě č. l.
4. Starostovi a místostarostovi obce provést kroky k uvolnění dalších dvou
pozemků v lokalitě Loužek pro přípravu
předložky vodovodu.
5. Místostarostovi obce za asistence JUDr.
Havla přípravu prodeje pozemků parc.
č. 1495/9, parc. č. 1495/11, parc. č. 1495/
12, parc. č. 1498/5.
VII. Zastupitelstvo obce Dýšina odkládá:
1. Do příštího zasedání Zastupitelstva obce
Dýšina žádost Okrašovacího spolku
Dýšina - Nová Huť o poskytnutí účelového příspěvku ve výši 18 000,-- Kč na
vyzdravení a zastřešení „Velkého smrku“
v Nové Huti.
2. Do příštího zasedání Zastupitelstva obce
Dýšina předložený návrh v rámci Posudku zdravotního stavu stromů a jeho realizaci s tím, že 8 vzrostlých stromů v havarijním stavu z důvodů prevence bezpečnosti obyvatel bude poraženo.Za účelem
posouzení budou osloveni nezávislí odborníci.
V Dýšině 1. října 2009
Mgr. Jaroslav Štilip v. r.
starosta obce
Ing. Jaroslav Egrmajer v. r.
místostarosta obce
Obecní úřad Dýšina
vás zve na

KULTURNÍ VEČER
u příležitosti státního svátku:

Dne vzniku samostatného československého státu
v sobotu 31. října 2009 od 17 hodin
v Modrém salonku
vystoupí: Malá i Velká muzika ZUŠ
Chrást s českými lidovými písněmi,
Theresa Clauberg (housle) a Martin
Škubal (kytara). Předvedou skladby ze
svého repertoáru.

říjen 2009

Jaké bylo posezení nejen pro seniory
Římskokatolická farnost Dýšina uspořádala ke světovému Dni seniorů 1. října
posezení na dýšinské faře. V první části
odpoledne vystoupil dětský pěvecký sbor
Gutta pod vedením paní učitelky Koželuhové s několika lidovými písněmi.
Na programu pak dále byla beseda s paní
Annou Srbovou, zástupkyní ředitele plzeňské charity.

Útulné prostředí fary, pohoštění a především příjemní lidé, to vše bylo zárukou
krásně prožitého podvečera.
Johana Bradáčová, Marcela Peštová
žákyně 9. třídy

Blahopřejeme
Dne 3. září se narodila paní Věře
Kvapilové a Ing. Petru Kvapilovi dcera
Natálie. Vítáme nového občánka obce
Dýšina a touto cestou přejeme Natálce
a celé rodině hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
redakce

Z redakce
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
V letošním roce jsme si připomněli 100 let
od založení spolku a 10 let jeho obnovené
činnosti. Zahájili jsme 4. ročníkem Novoroční vycházky.
Na jaře jsme se věnovali opravě přístřešku
„U Obrázku“. Usadili jsme ho do betonových základů a pokryli šablonami z umělé
hmoty – viz fotografie vpravo.
V červnu jsme slavnostně za účasti souboru Gutta odhalili pamětní kámen spolku
z roku 1934. Současně jsme vystavili dobové
fotografie z Nové Hutě. Dne 6.července jsme
se již tradičně sešli u pomníku Mistra Jana
Husa v Nové Huti, abychom si připomněli
výročí jeho upálení.
Zveme vás v sobotu 24. listopadu ve 14
hodin do Modrého salonku na výstavu starých fotografií z Dýšiny, Nové Hutě a Horomyslic. Přineste vaše fotografie, pozvěte

pamětníky a přátele a přijďte si pohovořit o
nedávné minulosti, kterou ale již větší část
z nás nepamatuje.
Ing. Eva Bartovská

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vám tímto oznámit, že
v budově Obecního úřadu v Dýšině byla
pro vás zřízena schránka Zpravodaje,
kam můžete vhazovat svoje připomínky, články, názory apod.
Zároveň chceme upozornit na možnost otištění blahopřání k životním
jubileím vašich blízkých.
Bc. Pavel Kraus

Léčebné a relaxační

poradenství
v oblasti psychologie
a životosprávy

Vše za výhodné ceny.
Možnost masáží i u Vás doma.
Objednávky na
tel.: 774 925 220
Na Vaší návštěvu se těší:
Vl. Pižl, Příční ul. 337, Chrást

MASÁŽE
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Návštěva školy při moštování ovoce

Koncem září nás oslovil pan Nichstein
s nabídkou přednášky pracovníka plzeňské
ZOO pro žáky nižších ročníků. Nadšeně
jsme souhlasili, neboť kdo má možnost pohladit po krunýři mládě karety obrovské?
Ti statečnější si pohladili i velkého hada.
Chovatel jej zprvu zahříval pod oblečením,
protože v naší tělocvičně na takového hada

moc velké teplo nebylo. Chudák by pak celou přednášku jen prospal. Někteří z nás
chtěli vidět zvířátek víc, ale víme, že všichni
takto cestovat nemohou. Budeme se muset
podívat na ostatní v plzeňské ZOO. Aspoň
jsme ale o nich slyšeli zajímavě a poutavě
vyprávět.
Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

K letošnímu moštování byli jako každý
rok zváni i mladší žáci školy. Přinesli si do
školy jablka a pak už jen přihlíželi, jak se
přeměňují ve sladký a lahodný mošt.
Trpělivě a ochotně předával pan Krejzar
všem své zkušenosti a odborně popisoval
technologii moštování. Mnozí z nás se domnívali, že se v této moštárně upravuje mošt
pouze z jablek. Pan Krejzar nám řekl, že někteří přinášejí i jiný druh ovoce a že výtečný
mošt může být i z tmavého hroznového vína.
Žáci si pak mohli svůj mošt odnést s sebou.
Za výklad a nevšední zážitek děkují panu
Krejzarovi žáci i učitelé ZŠ.
Mgr. Helena Svobodová

Mateřská škola Dýšina
Naše mateřská škola zahájila úspěšně
školní rok. Ve dvou třídách je u nás zapsáno
celkem 53 dětí. Ve třídě starších dětí vyučuje paní učitelka Hana Tlustá a paní učitelka
Simona Trkovská. Paní Tlustá rovněž zastává funkci zástupkyně ředitele. U menších
dětí vyučuje paní učitelka Jana Bártlová
a paní ředitelka Jana Anderlová.
Budova mateřské školy prošla nedávno
částečnou rekonstrukcí. Změny však zaznamenala i další. Snažíme se o větší spolupráci
s obcí, rodiči a širokou veřejností. Naší snahou je dosáhnout toho, aby naše mateřská
škola byla „OTEVŘENOU MATEŘSKOU
ŠKOLOU“. Tato snaha je dominantou a prioritou naší koncepce. Rodiče mají možnost
vstoupit do celého zařízení a sledovat, jak se
k dětem přistupuje, v jakém prostředí tráví
čas. Chceme být otevření všem – rodičům,
prarodičům, starším spolužákům ZŠ i celé
veřejnosti.
Dalším programovým prvkem koncepce
školy je vést děti k zdravému životnímu stylu
– důraz na správnou životosprávu, návštěvy
solné jeskyně i otužování vodou .
Též se chceme zaměřit na ekologii. Je důležité už v raném věku naučit děti vážit si
přírody, umět s ní zacházet a ocenit to, co
nám nabízí. K naplnění koncepce, všech cílů
a plánů je nápomocna úzká spolupráce se
ZŠ, mateřským klubem Klubíčko a obcí.
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Od 1.10.2009 je v naší mateřské škole započata i činnost zájmových kroužků:
Kapičky - zpívání s nejmenšími
Angličtina pro předškoláky
Věříme, že se budete rádi účastnit i našich
akcí, na které Vás předem srdečně zveme.
Jana Anderlová
ředitelka MŠ Dýšina

říjen 2009

Plán hlavních úkolů Obce Dýšina 2009/2010
Materiál předložený ZO v návaznosti na řešení priorit obce.
1. Pokračovat v započatých přípravných
pracích invest. akce ul. Přátelství s tím,
že pro obec Dýšina je tato akce prioritou
č. 1 -součinnost s SÚS (SÚS komunikace
za cca 16 350 tis., obec vodovod za -cca
4 mil. Kč, + přilehlé prostranství a chodníky za 6 600 tis. Kč.
2. Pokračovat v řešení problematiky ČOV
(dotace, projekt, výběrové řízení) za
předpokladu bezproblémové přípravy
této akce v návaznosti na rozpočet
r. 2010.
3. Pokračovat v projektu protipovodňová
opatření „Valy“, v řešení pozemkových
náležitostí ve formě dohody s majiteli do
tčených pozemků.
4. Zajistit přípravu 3. vlny privatizace bytového fondu v lokalitě K Chlumu.
5. Doprodat zbývající parcely v LRD „Loužek“. Zajistit tak i příjmovou stránku
obce.
6.Zajistit oslavy 20. výročí listopadové, sametové revoluce v r. 1989.

7. Sestavit a připravit rozpočet obce na rok
2010 v návaznosti na aktuální finanční
inventuru závěru roku 2009
8. Efektivně postupovat proti neplatičům.
9. Zadat nezávislý finanční audit obce za
období 2006-2009 podle regulí schválených ZO.
10. Usilovat o narovnání pozemkových záležitostí pod školkou (pozemky nejsou v
majetku obce).
11. Dbát průběžně na transparentní informovanost občana obce.
- Zajistit možnost plynofikace ul. Na
Krásnou,
- řešit opravy, úpravy areálu koupaliště v
návaznosti na finanční prostředky,
- rozmyslet záměr objektu v Horomyslicích
- ze zamýšleného auditu mohou vzejít další náměty, impulsy.
Tento materiál byl schválen Zastupitelstvem
obce Dýšina dne 1. 10. 2009
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce Dýšina

Práce technické čety v Dýšině
Technická četa obecního úřadu Dýšina
pracuje od června letošního roku v novém
složení: pan Václav Ševčík, Milan Stehlík,
Jindřich Lukeš, Pavel Holman a Bedřich Vogel. Zároveň ve stejné době byla obcí zakoupena nová komunální technika, která nám
umožní provádět mnoho činností navíc,
které bychom si museli objednávat a draze
platit u firem. Je to nový malotraktor Solaris
s valníkem, k tomu jako přídavné zařízení
štěpkovač větví, zametací kartáč a pro zimní
údržbu sněhová radlice a sypač.
Na stránkách obce: www.obecdysina.cz
Vás již delší dobu seznamujeme s činností

technické čety a budeme také rádi i za Vaše
připomínky, Vás občanů a to jak kritické,
tak snad i pochvalné.
Kritické připomínky budeme v rámci našich možností řešit a pochvalné nás budou
v naší činnosti povzbuzovat.
Budeme rádi, pokud budete i Vy, občané
naší obce s námi spolupracovat, nebudete
nám „házet klacky pod nohy“, protože jedině tak si udržíme v naší obci pořádek. A o to
nám všem jde.
Jiří Mičan - technický pracovník,
e-mail: mic@obecdysina.cz

SKI KLUB Dýšina

Klub byl činný i v letošním roce. Vzato od
konce, prozatím poslední akcí byl „51. ročník běhu Akátovkou“, který se konal v sobotu 3.10. 2009 v areálu koupaliště
v Nové Huti. Již loňský běh se konal ve volné
přírodě a přesun z intravilánu Nové Hutě se
setkal s kladným ohlasem, proto jsme opět
letošní závod připravili tak, aby se dal nazvat terénním během.
Byly vyznačeny tratě od 100 do 600 metrů,
které byly přímo v areálu koupaliště a následně tratě 1, 2 a 3 km byly vyvedeny do
okolního terénu podél řeky Klabavy.
Pokud jsme v loňském roce byli hned
poránu mile překvapeni „davy závodníků“,
které se valily přes most, letos byla naše
radost o to větší, že počet závodníků ještě
stoupl a v ZŠ Dýšina opět zavládl, tak jako
tomu bývalo před pár lety, závodní duch
a škola se na běh připravovala a v hojném
počtu závodníků i přišla. Výsledkem toho
bylo, že se na start postavilo 131 závodníků
a závodnic všech věkových kategorií a aby ti
nejmenší nebyli ošizeni, byl letošní novinkou 1.ročník závodu mezi MŠ Dýšina a MŠ
Chrást.
Před vyhlášením výsledků bylo velké napětí, kdo získá putovní pohár „Akátovky“,
který si v roce 2008 odnesla ZŠ Chrást. Ač se
dýšiňáci – školáci hodně snažili, opět vyhrála ZŠ Chrást, ale čest domácích zachránila
školka, která přišla snad kompletní a MŠ
Chrást porazila.
Dík za vydařenou akci patří nejen závodníkům, na které se opět těšíme 2.10.2010,
ale i sponzorům – Plzeňské sportovní unii,
p.Stanislavu Luskovi a p.Stanislavu Volkovi.
Protože jsme lyžařský oddíl, patří do naší
činnosti i lyžování. I v sezoně 2009/2010 pořádá náš klub „5 lyžařských zájezdů na Šumavu pro školní děti“. Při těchto zájezdech
jsou všichni pod dohledem zkušených lyžařů, kteří mají osvědčení lyžařských cvičitelů
a zkušenosti s výukou lyžování.
Budeme rádi, když si Vás získáme a svěříte
nám Vaše děti na zájezdy, případně rozšíříte
řady našeho oddílu. Kontakt na nás je možno získat na stránkách Plzeňské sportovní
unie nebo přímo na OÚ Dýšina.
V. Heclerová
předseda klubu
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Ukázková hodina českého jazyka

Třetí zářijový týden dostali rodiče
současných prvňáčků možnost pozorovat
své děti při práci ve škole. V průběhu
ukázkové hodiny českého jazyka viděli, jak
se jejich děti učí číst jednotlivá písmena,
jak je skládají do slabik, jak se učí psát ve
svých písankách. I když to pro malé školáky
nejsou činnosti zrovna lehké, předvedli se
v tom nejlepším světle a obzvláště čtení jim
šlo velmi dobře. Největším překvapením
byl aktivní přístup dětí. Předháněly se, kdo
bude vyvolán, ale přitom v hodině panoval
naprostý pořádek.
Rodiče projevili velký zájem o to vidět,
co dělají jejich děti ve škole, a dostavili se
opravdu v hojném počtu. Odnesli si domů
pár cenných rad, jak doma dětem pomáhat
při domácích úkolech, jak rozcvičit ruku
před psaním, jak při něm správně sedět, jak
držet tužku a jak zvládnout první krůčky ke
čtení.
Za těch „několik“ let, co jsme my rodiče
odešli ze základní školy, se toho přece
jen hodně změnilo. Učebnice jsou tenčí
a barevnější, přístup učitelů k žákům
i rodičům je vstřícnější. Jediné, co bychom
změnili a ocenili, by byla výměna školních
lavic a židliček.
Naše poděkování patří paní učitelce
Polákové za trpělivost, kterou prokazuje
při práci s našimi ratolestmi i za to, že žáci
odcházejí ze školy spokojeni a zatím je jejich
nadšení z dalšího vzdělávání neopustilo.
rodiče prvňáčků
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Ekologická vycházka
Osmáci se vypravili při hodině ekologie
na obhlídku stromů v obci, které jsou zastupiteli určeny z důvodu ohrožení bezpečnosti
obyvatel k pokácení.
Zjistili jsme, že označené stromy jsou
opravdu ve špatném stavu. Na některých
je to vidět na první pohled, jiné vypadaly
zdravě, ale při bližší prohlídce jsme zjistili,
že kmen je dutý nebo je strom nebezpečně
nakloněný.
Také my souhlasíme s názorem, že v seznamu označené stromy jsou nebezpečné
pro okolí a je nutné je pokácet.
Děti samy navrhují ještě jeden zásah - ořez
větví vzrostlých lip v ulici Přátelství (od fir-

my E-plast směrem k Nové Huti) do výšky,
do které je olamují projíždějící kamiony.
Mgr. Jitka Křížková

říjen 2009

Dušičky
Pracoval jsem v domově důchodců,
který byl postaven uprostřed lesa, asi tři
kilometry od nejbližší vesnice. Když jeho
staří obyvatelé chtěli vyrazit do společnosti,
museli tuto vzdálenost zdolat dvakrát
– při cestě tam a zpátky. Není divu, že
spíše trávili čas na lavičkách na zahradě
a každý kontakt s lidmi „odjinud“ byl pro
ně malým svátkem. Když jsem se ptal, proč
bylo tenkrát ke zřízení domova důchodců
vybráno tak odlehlé místo, bylo mi řečeno,
že prý proto, aby nebylo produktivním
lidem vystavováno na oči stáří a umírání.
Zbytečně by je to deprimovalo.
Dnes se už sice staví domovy důchodců
uprostřed měst, ale myšlenky na stáří
a na smrt zrovna nejsou na pořadu dne.
Z billboardů, z televize, z časopisů na nás
většinou hledí mladí usměvaví a úspěšní
lidé a skoro to vyvolává dojem, jako by staří,
nemocní a neproduktivní už neměli co dát.
Nicméně alespoň v jenom dni v roce, na
dušičky, se „systematicky“ vzpomíná na nám
blízké, kteří už zemřeli. Člověk si uvědomuje
realitu smrti, a dokonce ve vztahu k lidem,
které měl rád a kteří pro něj něco znamenali.
Návštěva hřbitova může vyvolat zármutek
a bolest nad jejich odchodem nebo, pokud
se rány již zhojily, i vděčnost za jejich životy
a za to, čeho bylo možné si na nich vážit.
Smrt je skutečnost, která zpochybňuje
mnoho zbytečností, na nichž v tomto
životě stavíme, mnohé zasouvá do pozadí
a naopak u mnoha skutečností, které třeba
nejsou příliš ceněny, ukazuje jejich pravou
hodnotu. Právě proto se prý cisterciáčtí
mniši zdravili slovy „Memento mori“
– Pamatuj na smrt. Právě proto psávali
naši předkové na brány hřbitovů „My jsme
byli, co vy jste, vy budete, co my jsme“. To
nebyl výraz jejich morbidního myšlení, ale
pramenilo to z přesvědčení, že právě tváří
v tvář smrti a vědomí toho, že život každého
člověka se jednou se smrtí setká, se ukazuje,
co v životě má pravou hodnotu a co je marné
a zbytečné.
Domnívám se, že když lidé o dušičkách
navštěvují hroby svých blízkých, určitě si
nemyslí, že by jejich život neměl smysl proto,
že už zemřeli. Většinou si naopak těchto lidí
vážíme a jsou pro nás obdarováním. Věřící
navíc mohou doufat, že o tom, co v jejich
životě bylo dobré a krásné, nemusí mluvit
jen v minulém čase.
Židovský psycholog a psychiatr Viktor
Frankl napsal ve svých vzpomínkách na
koncentrační tábor: „Má celé toto utrpení,
to umírání kolem nás, nějaký smysl? Neboť
nemá-li jej, pak by nakonec nemělo ani
přežití lágru smysl. Neboť život, jehož smysl
stojí a padá s tím, zda se z toho dostanu nebo
ne, život tedy, jehož smysl odvisí od milosti
takové náhody, takový život by vlastně
nemělo vůbec cenu žít.“
Jsem přesvědčen, že život má smysl.
Že má smysl i život toho, kdo už není
v produktivním věku a nemůže pracovat,
toho, kdo je jakkoliv nemocný či postižený,

toho, kdo je v terminálním stádiu své
nemoci, i toho, kdo umírá. Myslím, že
památka dušiček může být paradoxně
připomínkou toho, že lidský život má
smysl i tehdy, když se musí nevyhnutelně
konfrontovat se smrtí.
Pavel Petrašovský
farář

Akce farnosti
Římskokatolická farnost Dýšina srdečně
zve na tyto akce:
Pouť na sv. Šimona a Judu, patrony kostela
– středa 28. října
•
V 8:15 se sejdeme na nádraží
v Chrástu, pojedeme do Plzně Doubravky, odkud půjdeme poutí
pěšky podél Berounky. Po cestě
budeme zpívat a modlit se. Po návratu
do Dýšiny bude v 16:00 poutní mše sv.
v místním kostele.
Pobožnost za zemřelé na hřbitově
– neděle 1. listopadu
•
začátek v 16:00 u hlavního kříže
Koncert sboru Vox imperfecta
– sobota 7. listopadu
•
Vox imperfecta je výborný plzeňský
vokální sbor, který interpretuje
duchovní hudbu všech období.
V dýšinském kostele vystoupí v sobotu
7. 11. v 18:00. Vstupné dobrovolné.
Výroba společného keramického betlému

– neděle 8. listopadu
•
Přijďte si z hlíny vyrobit jednu figurku
do betlému, který bude o Vánocích
vystaven v dýšinském kostele. Mimo to
si můžete vytvořit vlastní keramickou
ozdobu, kterou si po vypálení odnesete
domů. Nade vším budou bdít keramici
manželé Brůčkovi. Zváni jsou naprosto
všichni. Začínáme v 17:00 na faře.
Mše sv. na poděkování za 20 let svobody,
promítání filmu
– úterý 17. listopadu
•
Mše sv. začíná v 18:00 v kostele.
•
V 19:00 se na faře bude promítat
film In nomine patris inspirovaný
skutečným příběhem komunisty
umučeného katolického kněze Josefa
Toufara.
Koncert dětí ZŠ, ZUŠ a sboru Gutta
– středa 18.listopadu
•
Na tento koncert Vás srdečně zve
v zastoupení pana starosty Mgr.
Jaroslava Štilipa obec Dýšina, která
pořádá v 16:00 na návsi příležitosti 20.
výročí listopadových událostí v r. 1989
pietní akt, po němž se přítomní mohou
přesunout do kostela, kde v 16: 30
vystoupí děti se svým programem.
Ekumenické setkání křesťanů
– neděle 22. listopadu
•
Společná modlitba a setkání
s evangelickou farností z Chrástu
a jejím farářem Karlem Šimrem
– případně i s lidmi z dalších
křesťanských církví - se uskuteční
v 17: 00 na faře v Dýšině.
Pavel Petrašovský

Pravidelný program římskokatolické farnosti
www.farnost-dysina.wz.cz
•

18:30 – úvod do křesťanství: nejen pro návštěvníky kostela
– na faře

úterý

•
•
•

17:30 – 18:00 – možnost svátosti smíření v kostele
18:00 – mše sv. v kostele
19:00 – setkání nad biblí na faře

středa

•

16:00 – mše sv. v kostele

čtvrtek

•

7:00 – mše sv. v kostele

pátek

•
•
•

17:00 – adorace s možností svátosti smíření v kostele
18:00 – mše sv. v kostele
19:00 – setkání mládeže – na faře

sobota

•

16:00 – mše sv. v kostele

neděle

•
•

11:30 – mše sv. v kostele
kafe po mši na faře

pondělí

každý týden podle předchozí domluvy: modlitby matek za své děti
kontakt a informace: P. Pavel Petrašovský, tel.: 737 814 525, e-mail: boyda@centrum.cz
Změna programu je možná – sledujte prosím aktuální program na dveřích kostela.
Děkujeme.
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Akátovka očima dětí

Dne 3.10.2009 jsme se zúčastnily běhu
Akátovkou, který se konal v Nové Huti. Závodilo se o putovní pohár mezi ZŠ Dýšina a
ZŠ Chrást a letos poprvé soutěžila o putovní
pohárek MŠ Dýšina a MŠ Chrást. Zaregistrovalo se spoustu dětí i dospělých.
Když závod začal, jako první závodily děti
ze školky a předškolní děti, kterým pomáhali v běhu rodiče. Všichni dobře doběhli a
dostali malou odměnu. Školáci a starší děti
běželi delší a náročnější trasu, kterou bez
většího zranění obstály.
Na konci se vyhlašovaly výsledky. Putovní
pohárek vyhrála naše MŠ a přes naši velkou
snahu putovní pohár ZŠ Chrást.
Johana Bradáčová, Katka Peštová
žákyně 9. třídy

51.ročník běhu Akátovkou - napůl splněné naděje
Do poslední chvíle jsme věřili, že jsme
to my, kdo vyhrál letošní ročník Akátovky.... Pohár se ale vrací zpátky do ZŠ
Chrást. Gratulujeme soupeři!
Krásné počasí, příjemná nálada a sportovní atmosféra - tak to vypadalo v sobotu
3. 10. 2009 u koupaliště v Nové Huti.
Z naší školy se zúčastnilo 30 závodníků.
Všem patří poděkování za reprezentaci
školy a těm, kteří vystoupili na stupně vítězů, obdiv a gratulace.
Závod byl totiž ve všech kategoriích velmi vyrovnaný a všichni se snažili ze všech
sil doběhnout co nejrychleji. Pro nás, kteří
jsme drželi palce a povzbuzovali závodníky, jsou vítězi všichni.
Krásná tradice, příjemný den. Děkujeme všem organizátorům za perfektní
přípravu závodu včetně občerstvení pro
účastníky a těšíme se na další společná setkání. Tím nejbližším bude jistě Slalom na
suchu.
V neposlední řadě gratulujeme naší MŠ,
která získala pohár v nové soutěži mezi
mateřskými školami, alespoň ona tak obhájila čest Dýšiny v této tradiční soutěži.
A příští rok se uvidí...
Mgr. Jitka Křížková
vedoucí výpravy ZŠ generála Pattona
Dýšina
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Věda nás baví - Dny vědy a techniky plzeňské ZČU
robit vlastní elektřinu, potrápit se různými
hlavolamy, zkoumat organizmy pod mikroskopem nebo si vyzkoušet různé pokusy.
Nejen chlapce zaujaly ukázky modelů Formule 1, simulátor nárazu, mobilní roboti.
Děvčata měla možnost porovnat současnou
módu s dobovými kostýmy.
Získané poznatky a dovednosti vhodně
doplnily školní vyučování. Komu se takto
příjemně strávené dopoledne líbilo, mohl
si sám vše ještě jednou zopakovat v sobotu,
kdy probíhal poslední den této akce.
Mgr. Kateřina Palečková

Žáci druhého stupně ZŠ v Dýšině v pátek
18. 9. 2009 opustili školní lavice a vypravili se spolu se svými učiteli za poznáním do
Plzně. Tam probíhala populárně naučná výstava Dny vědy a techniky. Tuto akci pořádá
již několikátý rok Západočeská univerzita
v Plzni a statutární město Plzeň.
Interaktivní výstava probíhala např. na
náměstí Republiky, v Kopeckého sadech, v
prostorách Měšťanské besedy, na Západočeské univerzitě v Jungmannově ulici.
Na jednotlivých stanovištích se děti seznámily zábavnou formou s různými obory
vědy a techniky – matematikou, fyzikou,
archeologií, historií, biologií, chemií, informatikou a jinými.
Výhodou byla možnost si vše vyzkoušet
v praktických úkolech. Každý si mohl vy-
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Krásy přírody
Dne 23.9. se žáci 2.třídy vypravili poznávat krásy přírody. Na vycházku jsme pozvali
člověka, který lesu velmi rozumí a to pana
Krátkého, který žáky vzal do hájovny. Sraz
jsme měli u koupaliště v Nové Huti a cestou k bušovické studánce se žáci dozvěděli
spoustu zajímavých věcí.
Teď už každý ví, co je to oplocenka,rozezná z malého semenáčku stromeček a také

jsem viděli krmelec, tak ví, jak se připravuje
na zimu. U studánky jsem se občerstvili vynikající vodou a honem spěchali do hájovny. Tam nám pan Krátký ukázal bažanty,
spoustu malých křepelek, které jsou potravou pro jeho rarocha a sokola, kterého si žáci
mohli prohlédnout a pohladit. Velice se dětem líbilo i krmení černých oveček, ale největší úspěch bylo pouštění draka, na kterého
připravil potravu pro sokola a ten ji potom
ulovil. Vycházka se nám všem líbila.
Mgr. Jitka Kepková

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice
Co všechno se během jedné vyučovací
hodiny děje u nás ve škole? Na to jsem se
podívala i s fotoaparátem.
Druhý stupeň opustil své kmenové třídy
- dívky cvičily s paní učitelkou Müllerovou
v tělocvičně, kluci pracovali v dílně pod
vedením pana učitele Hotového a v počítačové učebně je s nově upravenými počítači
seznamoval pan učitel Kraus. Ti největší se
v rámci estetické výchovy pustili do úklidu
odpadků v okolí školy s p. uč. Malou. Příště
se podíváme na 1. stupeň...
Mgr. Jitka Křížková

Hokejbal
Ve čtvrtek 15. 10. se starší žáci naší školy
zúčastnili hokejbalového turnaje v Horní
Bříze. I přes nepřízeň počasí (zrovna udeřila předčasná zima i se sněžením a teploty
kolem nuly...) bojovali jako lvi a nakonec
obsadili čtvrté místo.
Mezi kluky z 9. třídy (Jan Dvořák, Matěj
Koťuha, Ondřej Pešta, Jiří Roztočil) a z 8.
třídy (Pavel Opatrný, Daniel Sofron, Petr
Vavřinec) byla také jedna dívka - Monika
Hetzendorfová z 8. třídy a Petr Vacek ze 6.
třídy. S družstvem jela paní učitelka Hana
Müllerová, která ocenila bojovnost svých
svěřenců. Chválila kluky za sportovní chování i výkony. Dopravovali se do Horní Břízy vlakem přes Plzeň, vše skvěle zvládli.
Děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. Jitka Křížková

Výuka naplno
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Koncert v kostele

V sobotu 19. září v kostele Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině vystupovala Hana Pumrová s flétnami a Jaroslav Brož,
který hrál na varhany. Koncert se konal v
kostele sv. Šimona a Judy. Pan farář nás zaúkoloval a řekl, abychom na konci předali dar
vystupujícím. Hudba, která v kostele zněla,
byla od J. Zacha, D. Purcella, F. Couperina, J.
S. Bacha, B.Marcella, J. I. Linka, J. Pachelbela, G. P. Telemanna, R. Schumanna a S.Karg-Elerta.
Mezi písněmi mluvil farář o svátku sv.
Václava. Po skončení programu se před
kostelem rozdávalo občerstvení a poté se šlo
domů.
Johana Bradáčová, Katka Peštová
žákyně 9. třídy

říjen 2009

Základní umělecká škola Chrást
Dnešní zastavení v ZUŠ Chrást chci
věnovat něčemu, co bývá tradičně ze
strany žáků bráno jako něco protivného, patřícího k jinak obvykle docela
příjemné výuce nějakého nástroje či
zpěvu. Ano, mluvím o hudební nauce.
Ta se jako samostatný předmět týká
všech nástrojů i zpěvu, je pro ně společná, proto jí chci začít, než nahlédneme
do jednotlivých hudebních disciplín,
které v ZUŠ Chrást vyučujeme.
Hudební nauka bývá považována za
nudnou přítěž, navzdory tomu, že je pro
muzikanta nanejvýš potřebná a zdaleka se nejedná o pouhou teorii. Tohle si
malí žáci zatím neuvědomují, a proto
jsem dost přemýšlel, jak jejich přístup
změnit jinak než pouhým mentorováním. A zdá se, že se podařilo. Dvě paní
učitelky, u kterých se dala předpokládat
hromada skvělých nápadů, jsem zaúkoloval přípravou hrubé koncepce výuky
hudebních nauk a sdělil jsem jim, že od
dalšího školního roku budou nauky jejich starostí a ony že se podělí o jejich
výuku s možností vzájemné zastupitelnosti. Měl jsem šťastnou volbu, „naukové“ paní učitelky vytvořily báječný
tým a je to nápadně znát na celkové
docházce do hodin hudebních nauk i na
vzrůstajících vědomostech žáků.
Znamená to, že nyní vyučuje hudební nauku v Chrástu paní učitelka
Pavla Slachová a v Dýšině paní učitelka
Jaroslava Smoláková. A od počátku tohoto školního roku k nim přibyla zatím
menší mírou (pro přípravné studium a
pro první ročníky na nové pobočce ve
Volduchách) paní učitelka Marta Neumannová.
Mgr. Květoslav Borovička
ředitel ZUŠ Chrást

tu na starosti pouze jeden člověk - stejně je
tomu tak i v Dýšině, od letoška též začínáme
ve Volduchách.
V loňském roce jsme vyzkoušeli nový výukový materiál - pracovní sešity výtečného
učitele hudby Martina Vozara, který se nauce již léta věnuje. Jelikož se loni osvědčily sešity pro přípravný stupeň, rozšířili jsme letos
jejich využití na všechny ročníky. Vyučující
si vzájemně předávají dobré nápady a snaží
se hodiny HN zpestřit - třeba i hudebními
kvízy a křížovkami, častým poslechem hudby rozličného zaměření i aktivním zpěvem a
rytmizací skladeb.
Asi největší specialitou naší ZUŠ jsou však
mimoškolní „naukářské“ akce, které se konají každé pololetí. Tak jsme byli v loňském
roce s dětmi v plzeňském divadle J. K. Tyla
na opeře Rusalka Antonína Dvořáka. V nauce jsme se na tuto návštěvu několik týdnů
předem připravovali - pouštěli jsme si ukázky, povídali si o autorovi a opeře a vyprávěli
děj. Děti tak poznaly jeden z největších pokladů české hudby - a nejen z učebnic.
Ve druhém pololetí škola uspořádala turnaj v hudebním pexesu v kyšickém kulturním domě. Pexeso vyráběli přímo zaměst-

Mgr. Pavla Slachová
zástupkyně ředitele ZUŠ Chrást

POZVÁNKA

na slavnostní koncert s předáváním
ceny pro nejaktivnější ZUŠ Plzeňského
kraje, který se koná:

26. listopadu v 17.30 hodin
v Lidovém domě v Chrástu

Hudební nauka
Hudební nauka je předmět velmi důležitý
- však také na všech ZUŠ až do 5. ročníku
povinný. Často ovšem - a zvláště v dřívějších
dobách - předmět nepříliš oblíbený. Leckdy
výuka spočívala jen v suchém procvičování
not, stupnic, akordů... Dnes učitelé na mnohých školách postupují mnohem modernějším způsobem. Někde používají při výuce
hudební nauky interaktivní tabuli, jinde
mají vlastní výukové materiály - pracovní
sešity, vyrobené dětem „na míru“.
Také v ZUŠ Chrást prodělala hudební nauka v posledních letech velké změny. Zmizela dřívější praxe, kdy HN učil každý rok
někdo jiný - a každý jiným způsobem. Již
druhým rokem má všechny nauky v Chrás-

žitější. Děti tentokrát nehledaly dva stejné
obrázky, ale musely přiřadit správně např.
kartičku s nápisem „housle“ ke kartičce s obrázkem houslí. Procvičily si tak poznávání
hudebních nástrojů, stupnic a not, ale také
poznávání portrétů významných hudebních
skladatelů. Vítězkou druhé kategorie se stala
Magdalena Cubrová, druhé místo pak obsadil Jakub Rous.
Letos se v rámci hudební nauky chystáme
na návštěvu Českého muzea hudby v Praze.
V době, kdy bydete číst tyto řádky, už bude
výlet za námi. Na cestu totiž vyrazíme ve
středu 21.10. ráno, po příjezdu do Prahy nás
čeká jízda historickou tramvají (místy, kde
mnohdy kráčela i významná hudební historie), prohlídka muzea, lanovka na Petřín a
také petřínské bludiště.
Na divadlo jsme ovšem nezapomněli - to
chystáme pro děti zase v příštím pololetí. A
na co letos půjdeme? Nechte se překvapit...

nanci ZUŠ a samotná soutěž proběhla ve
dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili
žáci přípravného a prvního ročníku hudební nauky - v této kategorii zvítězila Michaela
Zíková, na druhé pozici se umístila Eliška
Bartovská. Druhá kategorie (2.-5. ročník
hudební nauky) měla soutěžení o něco slo-
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