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Májové zastavení
Vážení spoluobčané,
máme za sebou zdařilé vzpomínkové oslavy 65. výročí osvobození, vydařenou oslavu
Svátku matek v podání dětí z mateřské školy.
V květnu nás dále čeká výsadba nové zeleně,
parlamentní volby, noc kostelů (poprvé v
Dýšině) a dýšinská pouť.
S politováním musím konstatovat, že ne
naším zaviněním nabírá investiční akce v
ulici Přátelství zpoždění. Určitě sledujete
sdělovací prostředky, takže víte, že zpoždění zavinilo vyšetřování zodpovědných osob
pro podezření z korupčního jednání.
V návaznosti na kompletní rekonstrukci
v ulici Přátelství jsme měli v plánu provést
rekonstrukci místních komunikací v ul.
Kostelní v Dýšině a Spojovací v Nové Huti.

Protože nelze stagnovat a není čas vyčkávat, rozhodli jsme se původní záměr otočit,
takže v nejbližších dnech bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele akce rekonstrukce místních komunikací (Kostelní a
Spojovací).
Já stále nepřestávám věřit, že se akce v
ulici Přátelství nakonec zrealizují i za cenu
výrazného časového zpoždění.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina - 19. 5. 2010
I. Zastupitelstvo obce Dýšina bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení uložené ZO dne
31. 3. 2010 s tím, že všechna usnesení byla
ke dni 19. 5. 2010 splněna.
2. Situaci týkající se rekonstrukce ulice Přátelství (smlouvy na čerpání evropských dotací nebyly dosud podepsány hejtmankou
kraje).
3. Zápis z finančního výboru ZO ze dne 17. 5.
2010.
4. Zprávu o průběhu šetření a následných
prací na úpravě zeleně v obci, kterou předložila členka výboru pro ŽP a ÚP Mgr. Jitka Křížková.
5. Žádost rodičů dětí (žáků) budoucí 1. třídy
ZŠ ze dne 14. 5. 2010.
6. Možná řešení zajištění výuky v budoucí 1.
třídě podané ředitelkou ZŠ.
7. Koncepci zeleně v obci Dýšina předloženou Okrašlovacím spolkem.
8. Akci sázení nových stromů dne 20. 5.
2010.
9. Děkovný dopis faráře Mgr. Pavla Petrašovského.
10. Stále trvající žádost Plzeňského Golf parku a. s. o dořešení problematiky pozemků
v lokalitě golfového hřiště.
II. Zastupitelstvo obce Dýšina schvaluje:
1. Program dnešního jednání ZO.
2. Zpracovatele změny Územního plánu obce
Dýšina č. 2 – ing. Petra Tauše.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009 s výhradou nedostatků uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
4. Přijetí následujících opatření k nápravě
chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Dýšina za rok 2009 takto:
-a) změny rozpočtu nebyly provedeny rozpočtovým opatřením.
Náprava: účetní obce bude veškeré změny
v rozpočtu i dotacích provádět po předchozím schválení v ZO,
-b) obsah rozpočtu byl v rozporu se zákonem.
Náprava: schválený rozpočet na rok 2010
byl proveden tak, aby nebyl v rozporu se
zákonem, splátky úvěrů a půjček jsou zahrnuty ve financování obce.
5. Žádost ředitelky Mateřské školy Dýšina o
rozdělení hospodářského výsledku za rok
2009 dle jejího návrhu.
6. Žádost ředitelky Základní školy gen. Pattona, Dýšina o rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2009 dle jejího návrhu.
7. Účelový finanční příspěvek 2 500,- Kč Mateřské škole Dýšina na uspořádání akce pro
děti „Hry bez hranic“.
8. Dorovnání objemu mzdových prostředků
pro Základní školu gen. Pattona, Dýšina
v celkové výši 87 000 Kč na základě udělené výjimky z minimálního průměrného
počtu žáků na 1 třídu pro školní rok 2009/
2010.

2

9. Investiční akci „Intenzifikace ČOV“
pro rok 2010 jako prioritní.
10. Smlouvu mezi obcí Dýšina a firmou
Paita (sp. zn. AK Havel - 119/10/m).
11. Ukončení sbírky na sochu gen. Pattona
k 30. 4. 2010 na základě dohody (Dodatku č. 1) obou smluvních stran.
12. Účelový sponzorský dar ve výši 50.000
Kč na sochu gen. Pattona od p. Oldřicha
Kuřátka s tím, že částka se převádí na
účet veřejné sbírky.
13. S celkovým výtěžkem 5 987,80 Kč za
poslední rok veřejné sbírky na sochu
gen. Pattona.
14. Sponzorský dar ve výši 50 000 Kč od p.
Oldřicha Kuřátka na kulturu v obci v r.
2010 s poukázáním na květnové oslavy
r. 2010.
15. Celkový výtěžek v částce 4 225,- Kč
realizované burzy neupotřebitelného
majetku obce.
16. Příspěvek ve výši 20 000,- Kč sdružení
„Dopijem a jdem, o. s.“ na akci v Dýšině
v termínu 18. a 19. 6. 2010.
17. Příspěvek ve výši 7 000 Kč pro Základní školu gen. Pattona, Dýšina na úhradu dopravy do ekologického centra ve
Stožci jako odměnu za vítězství v soutěži s ekologickou tematikou.
18. Název nové ulice „Kyšická“ v lokalitě za
kostelem, která je kolmou ulicí k ulici
Do Křemší.
19. Vyvolávací cenu bytu po paní Šimkové
v č. p. 217 pro dražbu v částce 675 000,Kč.
III. Zastupitelstvo obce Dýšina souhlasí:
1. S uspořádáním výprodeje neupotřebitelného majetku obce, který se nepodařilo odprodat formou burzy za jednotkovou cenu 10,- Kč. Výprodej bude
uskutečněn dne 29. května 2010 od 9 do
11 hodin.
2. S odročením zrušení vybraných obecně závazných vyhlášek obce Dýšina do
příštího ZO.
3. S předloženou nominací zastupitelů na
investiční akci „Intenzifikace ČOV“
(viz příloha).
IV. Zastupitelstvo obce Dýšina neschvaluje:
1. Akceptaci žádostí a dodatků Změny č.
2 Územního plánu obce, které došly po
termínu.
2. Snížení ceny prodeje pozemků v lokalitě Loužek z usnesení ZO č. III.1 ze dne
1. 10. 2009 (doprodej části pozemků p.č.
1495/9 o výměře 112m², 1495/11 o výměře 133m², 1495/12 o výměře 131m²,
1498/5 o výměře 31m², k již prodaným pozemků 119/3 o výměře 677m²,
119/5 o výměře 597m², 119/1 o výměře
561m²).
V. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Místostarostovi a panu Smetanovi připravit komplexní podklady ohledně pozemků v lokalitě golfového hřiště, tzn.
zpracování všech obecních pozemků.

T: do konce června.
2. Výboru pro životní prostředí a územní
plánování vypracovat vyjádření ke Koncepci zeleně v Obci Dýšina předloženou
Okrašlovacím spolkem a s Okrašlovacím
spolkem pak spolupracovat na jejím finálním dokončení. T: do konce června.
3. Starostovi připravovat návrhy vyhlášek
obce, které je třeba novelizovat.
4. Starostovi zadat výběrové řízení na rekonstrukci ulic Kostelní, Slepá prostřednictvím firmy EC Consulting.
VI. Zastupitelstvo obce revokuje:
Své původní usnesení ze dne 26.10. 2009 týkající se ceny bytu v č. p. 217 ze 472 935,- Kč
na nynějších 675 000,- Kč.
Dýšina dne 19. 5. 2010
místostarosta Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta Mgr. Jaroslav Štilip

Příští zasedání
Termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Dýšina je 21. 6. 2010 v 18.30 v
Modrém salonku.

Poděkování
Touto cestou děkuji Základní škole
gen. Pattona, Dýšina za organizační a
programové zajištění zdařilých vzpomínkových oslav 65. výročí osvobození,
které v Dýšině proběhly dne 1. května.
Poděkování patří i Mateřské škole
Dýšina za krásný program, který děti
předvedly 14. května u příležitosti oslavy
Svátku matek.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Redakční uzávěrky
Redakční uzávěrka zpravodaje je vždy
do 20. dne v měsíci. Příspěvky došlé po
tomto datu budou otištěny v následujícím čísle dle jejich aktuálnosti.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

květen 2010

Svět je nejhezčí, když má máma svátek
Maminka je pro každého nejdražší člověk.
Proto celý svět slaví jejich svátek 2. neděli
v rozkvetlém máji. Také děti z hudebního
kroužku MŠ „Kapičky“ a jejich starší kamarádí z 1. - 3. třídy ZŠ „Kapky“ přišli popřát
všem dýšinským maminkám a babičkám.
Slavnostní koncert se uskutečnil ve zcela zaplněném Modrém salonku v pátek

14. května, symbolicky v předvečer Dne rodin. Celý program za doprovodu houslového dua manželů Klimešových uvedl starosta
Dýšiny, Mgr. Jaroslav Štilip, který popřál

Den muzeí
Úterý 18. 5. 2010 bylo v kalendáři
označeno jako Den muzeí. Žáci druhého stupně při této příležitosti navštívili
různé výstavní expozice v Plzni, např.
Muzeum loutek, Pivovarské muzeum,
Plzeňské historické podzemí, mázhaus
radnice i Západočeské muzeum.
Mgr. Hana Müllerová

programem. Všechny děti přály svým maminkám písničkami, básněmi i tancem. Celý
program citlivě prokládali populárními melodiemi na housle a kytaru Renáta a David
Klimešovi, u klavíru a dirigentského „pultíku“ se střídaly Bedřiška Koželuhová a Jana
Bártlová, dík patří i dalším učitelkám, které
pomáhaly s nácvikem programu, výzdobou
salonku i opatrováním dětí.
Radost a nadšení provázely celé sváteční
odpoledne. Závěrečná píseň „Hlavně, že
jsme na vzduchu“, interpretovaná všemi
účinkujícími (na jevišti bylo asi 70 dětí)
spontánně roztleskala celý sál. Maminky
i babičky odcházely domů s úsměvem i se
slzičkami v očích.

Fotbalový turnaj
všem přítomným ženám hodně zdraví, lásky, rodinné pohody.
Pak už se na malém pódiu střídali zpěváci
malí i velcí se svým dlouho nacvičovaným

Za celý tvůrčí tým Jana Bártlová

V dubnu proběhl v Břasích velmi silně obsazený fotbalový turnaj, kterého
se zúčastnilo i naše fotbalové družstvo
starších přípravek ( rok narození 1999
a mladší) a které svým bojovným nasazením získalo ve své kategorii 4.místo a
tím zhodnotilo náročnou zimní a jarní
přípravu.
POKUD MÁTE I VY DOMA NADĚJNÉHO MALÉHO FOTBALISTU,
NEBO CHCETE VE SVÉM CHLAPCI
ČI DĚVČETI VZBUDIT FOTBALOVÉ SKLONY, PŘIVEĎTE JE K NÁM.
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 15,30HOD. NA
FOTBALOVÉM STADIONU PROBÍHÁ NÁBOR MALÝCH FOTBALOVÝCH NADĚJÍ.
Pavel Paidar ml. – vedoucí mužstva
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Oslavy 65. výročí osvobození v Dýšině
Vzpomínkový akt a oslavy výročí osvobození byly tradičně velkolepé. Letos 1. května
2010 jsme si připomněli 65 let od dob, kdy
do našeho regionu vjela osvobozenecká vojska a přinesla vytouženou svobodu. Oslav se
každoročně účastní významní hosté, představitelé obce a další návštěvníci z celého
regionu. Ani letos tomu nebylo jinak.
Účast přijal George Waters Patton, vnuk
legendárního generála Georga Smitha Pattona, který přijel za doprovodu představitelů
magistrátu města Plzně.

obci je neutuchající. Této náklonnosti si velmi vážíme a děkujeme za projevenou přízeň.
Mezi přítomnými hosty byl i sochař Jaroslav
Bocker s manželkou. I tito hosté byli organizací akce nadšeni a vyjádřili poděkování,
že se jim dostalo milého a příjemného při-

jetí. Uctění památky osvoboditelům uvedly
projevy starosty obce Mgr. Jaroslava Štilipa,
G. Waterse a dalších hostů a organizátorů
akce. Slavnostní atmosféru vzpomínkovému
aktu vnášela i přítomnost hostů z Americké

Tradiční přehlídka Military Car Club byla
velkolepá. Letos byla kolona tvořena z téměř
stovky vozů a jejich majitelé je hrdě a pyšně
předváděli návštěvníkům a ochotně pózovali i fotografům.

Do Dýšiny zavítal i čestný host pan Oldřich Kuřátko, který se kromě dalších významně finančně podílel na získání sochy
generála Pattona. Jeho zájem o dění v naší

ambasády v Praze a přítomnost válečných
veteránů. Kytice a věnce k pomníku generála Pattona kladli i představitelé partnerské obce Aussernzell, členové Sdružení pro
ochranu lidských práv a další.
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Kulturního programu se ujali žáci Základní školy generála Pattona Dýšina a pěvecký
sbor Gutta pod vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové. Za skvělou a profesionální práci
patří poděkování i moderátorce Jaroslavě
Smolákové.
O milé přivítání hostů a prohlídku Základní školy generála Pattona Dýšina se
postaral pedagogický sbor a žáci školy. Žáci
byli nápomocni i personálu školní jídelny,

květen 2010
Oslavy osvobození jsme neukončili
1. května 2010. Dne 8. května přijeli do naší
obce představitelé politické strany TOP 09.
I jim se v obci dostalo příjemného přijetí.

který připravil pro hosty pohoštění během
celého dne a slavnostní oběd. Všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se na organizaci podíleli, náleží rovněž poděkování.
V prostorách Modrého salonku byla pro
všechny k nahlédnutí výstava žákovských

prací a dobových fotografií. Součástí výstavy byla i prezentace dokumentárního filmu,
který pro tyto účely zpracoval a připravil
šéfredaktor našeho zpravodaje Bc. Pavel
Kraus. Na náročné přípravě a průběhu této
výstavy se podílely zejména žáci a učitelky

naší školy Mgr. Hana Mϋllerová, Mgr. Kateřina Palečková. V Modrém salonku došlo
v tento den i ke křtu nově vydané publikace
k 65. výročí osvobození.
Nerada bych zapomněla poděkovat těm,
kteří stáli v zákulisí celé organizace a jejich

pomoc byla nezanedbatelná. Toto poděkování patří zaměstnancům Obecního úřadu
Dýšina, Spolku dobrovolných hasičů Dýšina
a zejména technické četě pod vedením pana
Jiřího Mičana.

Setkání započalo krátkou prohlídkou školy,
slavnostním přípitkem a malým občerstvením. Poté položil senátor Karel Schwarzen-

berg, Ing. Jaroslav Lobkowitz a PhDr. Marek
Ženíšek, Ph.D. kytice k pomníku generála
Pattona.
Přítomní občané obce mohli s hosty pohovořit a někteří požádali i o autogramy.
Hostům jsme předali i dary v podobě vzpo-

mínkových předmětů a krátce nato jsme se
rozloučili, neboť jejich cesta pokračovala do
dalších obcí našeho regionu. Přestože jejich
zastávka v naší obci netrvala dlouho, byla
rozhodně významná a příjemná.
Mgr. Radka Krausová
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Jak jsme sázeli stromy

Výsadba stromů v Dýšině
Z iniciativy zastupitelstva obce, za
příkladného přispění mladých ekologů
základní školy, technické čety obce i náhodných kolemjdoucích proběhla výsadba 9

V dubnu jsme s paní učitelkou Křížkovou,
panem Sofronem a paní Nesvadbovou prošli
některá místa v obci, kde by se měly vysázet
nové stromy. Zastupitelé se rozhodli, že každý z nich vysadí jeden nový strom. My jsme
jim pomáhali vybrat místa, kde se může sázet hned bez předchozích terénních úprav a
na obecních pozemcích. Připravili jsme pro
stromy díry a aktivně jsme se podíleli i na
samotném sázení.
Při hodinách ekologie a pracovní výchovy
budeme chodit stromy zalévat, aby se dobře
uchytily na novém stanovišti. Na školním
hřišti se o stromy postaráme sami, u domu
s pečovatelskou službou slíbila pomoc technická četa, jejíž pracovníci spolu s námi výsadbu připravovali a realizovali.
Prosíme občany z Nové Huti, kam se tak
často nedostaneme, aby občas zalili nový jasan v travnatém trojúhelníku před mostem.
Děkujeme.
Za žáky 8. třídy Jiří Hejman,
Martin Matějček a Pavel Opatrný

nových stromů v Dýšině a Nové Huti. Pro
úplnost této informace je dobré podotknout, že i v roce 2009 nechala obec podél
rokle vysázet 11 stromů. Kromě aspektu
ekologického a výchovného tak došlo i k
naplnění příslibů, že výsadba nové zeleně u
nás v obci je jednou z aktuálních priorit.
Mgr. Jaroslav Štilip

Víte jaký je dopravní ruch v Nové Huti?
V únorovém čísle Obecního zpravodaje
bylo uvedeno, že v Nové Huti žije k 31. 12.
2009 350 obyvatel. Určitě víte, že v osadě
není škola ani školka, neordinuje zde praktický lékař, není zde prodejna základních
potravin.
Obyvatelé tudíž musejí za vším denně
dojíždět, či aspoň do Dýšiny docházet. Autobusy MHD Plzeň sem jezdí ve všední den
cca 15x (jedním směrem), na nádraží do
Chrástu je to pěšky 15–20 minut. V osadě
má sídlo několika menších firem, z větších
pak mlýn na ovesné vločky.
Zajímalo nás, jak se tyto skutečnosti odrážejí na silničním provozu běžného pracovního dne a obzvlášť, zda a kolik občanů chodí
pěšky.
Vybrali jsme si proto reprezentativní úsek
ulice Přátelství před křížkem (tj. před křižovatkou ulic Přátelství, 17. listopadu a Šeříková). Zde jsme v úterý 27. dubna od 5.00 hod.
do 20.00 hod. pečlivě zaznamenávali (bez
ohledu na směr jízdy či chůze) všechna vozidla i chodce, včetně maminek s kočárky.
Počasí bylo ten den příjemné jarní s dvěmi
krátkými dešťovými přeháňkami a večerní
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teplotou vzduchu v 18 hod. 18⁰C.
Výsledkem je tabulka, kterou předkládáme čtenářům zpravodaje i zastupitelům
obce, jako podklad pro jejich případné rozčasovy úsek

hodování, týkající se komunikací v Nové
Huti.
Jaroslava Nesvadbová
Jan Hradílek

dvoustopá voz.

chodci-dospělí

chodci-děti

dospělí s koč.

kola

motocykly

5.00-6.00

22

1

-

-

-

-

6.00-7.00

40

2

-

-

4

-

7.00-8.00

61

2

6

-

3

-

8.00-9.00

49

4

-

-

-

1

9.00-10.00

37

2

-

-

-

-

10.00-11.00

38

5

-

3

-

2

11.00-12.00

41

1

-

-

-

-

12.00-13.00

35

1

-

-

1

-

13.00-14.00

45

-

3

2

5

-

14.00-15.00

37

6

6

2

1

2

15.00-16.00

71

3

5

1

4

-

16.00-17.00

65

7

4

1

9

-

17.00-18.00

50

5

3

-

2

18.00-19.00

56

7

-

-

9

-

19.00-20.00

33

5

-

-

2

1

Celkem

680

51

27

9

40
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Studium na základní umělecké škole
Blíží se termín přijímání nových dětí do
ZUŠ Chrást. Bylo by tedy asi dobré, aby si
čtenáři tohoto periodika mohli přečíst něco
o formálních náležitostech studia u nás. Jak
vlastně začíná studium na základní umělecké škole?
Prvním krokem je, že školák - nebo předškolák - přijde k přijímacím neboli talentovým zkouškám. Takové talentové zkoušky
nejsou nic hrozného. Většinou nám každý
něco zazpívá či rytmicky vytleská a - protože těch, kteří nemají hudební nadání (nebo
je mají spíš málo vyvinuté) je pomálu, přijat
bývá téměř každý - tedy není-li právě škola
přeplněná. Stačí jen, aby rodiče ještě vyplnili přihlášku. Mohou také poznamenat,
který nástroj preferují, a pokud je to jen
trochu možné, většinou se snažíme jim vyhovět. Některé děti se přicházejí přihlásit až
v průběhu září, ale to již bývá většinou pozdě... Letos budou talentové zkoušky v ZUŠ
Chrást 23. června.
Ke studiu smíme přijímat děti od pěti let.
Mezi pátým až sedmým rokem věku je dítě
zařazeno do takzvaného přípravného studia
hudebního oboru, které trvá nejvýše dva
roky. Může již začít hrát na nějaký hudební
nástroj, nebo navštěvovat všeobecně zaměřenou hudební přípravku v mateřské škole
(na tu se vlastně ani přijímací zkoušky nevyhlašují). Taková hudební přípravka funguje

někdy i později. Může se totiž přihlásit žáček
i ve vyšším věku (pro hru na některé nástroje je to naopak žádoucí), kterému je mezi 7 a
13 lety, a je pak zařazen rovnou do 1. ročníku bez „přípravky“.
Od 14 let musíme brát děti již do druhého
stupně studia. Zatímco první stupeň trvá 7
let (většina dětí jej tedy ukončí v 8. třídě),
druhý stupeň již jen 4 roky. A existuje dokonce i čtyřleté studium pro dospělé. To
však stát nedotuje, a tak je finančně náročnější jak pro žáky, tak pro školu, která musí
mít na dospělé žáky nejen dostatek peněz,
ale musí jí zbývat i hodiny pro jejich výuku.
První stupeň studia bývá někdy „v celku“,
jindy je jakoby rozdělený. Například studujete 7 let zpěv nebo hrajete na klavír, housle,
kytaru či zobcovou flétnu. Jinak je tomu ale
u ostatních dechových nástrojů. Chcete-

Aneta Racková se svým učitelem Ctiborem Ottem

Karolína Minaříková

letos ve školkách v Chrástu (vyučuje paní
učitelka Petra Brabcová) a v Kyšicích (pod
vedením paní učitelky Jaroslavy Smolákové). Po maximálně dvou letech přípravného
studia začíná první ročník.
Nemáme tedy 1. třídu v šesti letech, jak je
tomu na základní škole, ale až v sedmi, nebo

-li hrát na příčnou flétnu, klarinet, hoboj,
trubku nebo lesní roh, obvykle absolvujete
3 roky zobcové flétny a poté 4 roky zvoleného nástroje. Máme ale i žáky, kteří hráli na
zobcovou flétnu kratší dobu, případně měli
jiný přípravný nástroj (např. klavír) a nebo
dokonce začali rovnou, bez přípravy - třeba
hned na klarinet. Vždy by však měl být první stupeň celkem sedmiletý.
První i druhý stupeň studia zakončují
žáci absolventskými zkouškami nebo raději
(pokud tomu nic závažného nebrání) absolventským koncertem. Letos má naše škola
11 absolventů, kteří předvedli - a ještě předvedou - své umění na třech absolventských
koncertech, jeden z nich pak při absolventských zkouškách. První letošní absolventský
koncert se konal ve středu 5. května v Modrém salonku. Slyšeli jsme na něm klavíristky Marii Prokopovou a Lindu Coganovou

a flétnistky Karolínu Peštovou (tenorová
zobcová flétna), Kateřinu Princovou (příčná
flétna) a Martinu Jůzkovou (altová zobcová
flétna).
V době kolem vydání tohoto článku už
bude za námi i další absolventský koncert
- tentokrát v Západočeském muzeu v Plzni
ve čtvrtek 13. května. Program je pestrý.

Linda Coganová a Kateřina Princová

Před vlastním absolventským programem
zahraje trio dvou zobcových fléten a kytary
(Laura Kopřivová, Václav a Jakub Rousovi).
Toto trio mělo z chrásteckých souborů nejvyšší bodové ohodnocení v krajském kole
ministerské soutěže a nepostoupilo jen proto, že ústřední kolo v jejich kategorii nebylo
vypsáno. Po něm vystoupí kvarteto zobcových fléten (Martina Šalomová, Alexandra
Šantorová, Markéta Herynková a Lenka
Čechurová), které se probojovalo až do kola
celostátního, kde získalo 2. cenu.
Pak už zahrají absolventi. Budou to houslistka Ivana Švelchová, kytaristka Karolína
Minaříková a klavíristka Aneta Racková (jediná letošní absolventka 2. stupně).
A chystá se ještě jeden absolventský koncert - v neděli 6. června v 16 hod. uslyšíte
v plzeňských Masných krámech zpěvačky
Dominiku Krásnou a Michaelu Klailovou.
Stane se jednou za čas, že se objeví mimořádně talentovaný absolvent, který úspěšně
složí zkoušky na konzervatoř - letos se to podařilo kytaristce Karolíně Minaříkové. Ani
ostatním absolventům ale nebude studium
základní umělecké školy k zahození. Hudba
může být smysluplným využitím jejich volného času po celý život a jistě je dovede i ke
spoustě zajímavých setkání a zážitků.
Mgr. Pavla Slachová
zástupkyně ředitele ZUŠ Chrást

Základní umělecká škola Chrást, Vilová 289, 330 03 Chrást,
www.zus-chrast.cz

tel. 377 845 244
mail: zus.chrast@tiscali.cz
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Soutěž požárních družstev v Kyšicích

V sobotu 15. května 2010 uspořádaly Sbory dobrovolných hasičů okrsku Dolany soutěž požárních družstev v požárním sportu.
Na jedinou disciplínu, kterou byl požární
útok, bylo přihlášeno celkem 20 družstev
ze 6 sborů. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev
mladších žáků, 1 družstvo starších žáků, 4
družstva žen a 10 družstev mužů. I náš sbor
měl zastoupení v těchto kategoriích: mladší

žáci - 2 družstva, ženy - 1 družstvo a muži
- 2 družstva. Po provedení celé soutěže a
sečtení dosažených časů byly výsledky následující: družstvo mladších žáků Dýšina B
svoji kategorii vyhrálo, družstvo Dýšina A
obsadilo 3. místo, ženy obsadily 4. místo a
muži Dýšina B skončili na 7. a muži Dýšina
A na 8. místě.
Celá soutěž byla velice dobře připravena
našimi kolegy z SDH Kyšice. K dobré atmosféře přispělo i počasí, které se v sobotu
přece jen umoudřilo a nepršelo. Významnou
kulisou byla i návštěva jak kyšických obyvatel, tak i mnoha návštěvníků a příznivců
hasičů z Dýšiny, kteří nás při našem sportovním klání velice povzbuzovali.
Ve večerních a nočních hodinách se pak
jedno soutěžní družstvo našeho sboru zúčastnilo „Noční jízdy“, kterou již tradičně
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pořádá SDH Žichlice. Při této soutěži družstva plní různé úkoly jako např. požární
útok v nočních hodinách (za tmy), vyhledávání zraněné osoby v neznámém terénu, poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě
apod. Všechny tyto úkoly jsou bodovány,
nebo je sčítán výsledný čas družstva. Soutěž se koná vždy v nočních hodinách v okolí
obce Žichlice a je tedy náročná na pozornost
všech soutěžících, protože jsou při ní prováděny i tajné kontroly, např. za asistence
Policie ČR na dodržování silničních předpisů apod. Při zpracovávání mého příspěvku jsem zatím neměl výsledkovou listinu,
tak nemohu ani sdělit, jak se naše družstvo
umístilo.

Miroslav Tlustý
starosta SDH Dýšina
Text a foto: M. Tlustý

Plavecký výcvik

V rámci výuky tělesné výchovy jezdí
žáci 3. ročníku pravidelně na plavecký výcvik do bazénu 1. Základní školy
v Plzni. Aby se s vámi podělili o své zážitky z plavání, vyzpovídali se navzájem
jako novináři a několik otázek položili
též svým plavčíkům.
Mezi námi plavci:
Máš ráda plavání? Ano, baví mě.
Jsou plavčík a plavčice hodní? Ano, plavčík je hodnější, protože je vtipnější.
Máš rád potápění? Ano, taky balík a
salta.
Jaké je tvé oblíbené cvičení? Skákání do
vody.
Co máš nejraději na plavání? To, že se
plave.
Myslíš, že bys chtěla být plavčíkem? Ne,
to by mě nebavilo.
Kolik metrů jsi posledně uplaval? 100m
prsové nohy a 100 m znakové nohy s
destičkou.
Co bys na plavání změnila? Přidala bych
víc volného koupání.
Paní učitelko, zlobí Vaše třída na plavání? Samozřejmě, to by jinak ani nebyla
moje třída.
A co o sobě prozradili plavčíci?
Jak se jmenujete? Pan Ploutvička a paní
Šupinová.
Jak dlouho už tu pracujete? To je nepočitatelné. Několik desetiletí.
Proč děláte plavčíka právě na této škole?
Protože zde učí moje sestra, ta mě sem
přivedla. Protože bydlím v Plzni.
Kolik tříd celkem učíte plavat? Během
týdne se v bazénu vystřídá 41 skupin
včetně kroužků.
Proč vlastně děláte plavčíky? Máme rádi
vodu a plavání.
Máte rádi mořská zvířata? Delfíny ano,
ježky ne.
Jak velký je bazén? Je dlouhý 25 m a široký 8 m.
Děkujeme za rozhovor.
Žáci 3.ročníku
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Dva poutníci
Jeden příběh, který byl vymyšlen proto,
aby v něm byla zašifrována moudrá myšlenka, vypráví toto: Dva pocestní putovali v
zimě po úzké stezce do svého cíle. Po všech
útrapách, které prožili, se ke všemu strhla
prudká sněhová bouře. V rozvířeném sněhu
nebylo vidět na krok a téměř po paměti a
s nemalými obtížemi postupovali dál. Náhle
kdesi pod sebou zaslechli slabé sténání a volání o pomoc. Někdo spadl do srázu pod cestou a zřejmě byl na pokraji života. „Nedá se
nic dělat,“ řekl první poutník, „kdybychom
se mu snažili pomoci, v tomto počasí zahyne on i my. Musíme pokračovat, abychom
alespoň my přežili. On je bohužel odsouzen
k tomu, aby tady umrzl.“ A vydal se rychlým
krokem dál.
Druhý poutník však po chvíli váhání opatrně naložil raněného polozmrzlého muže
na záda, a stěží odolávaje náporům silného
větru postupoval pomalu a s vypětím všech
sil tam, kde tušil cíl své cesty. Jeho přítel mu
dávno zmizel z dohledu. O jeho zmrzlé tělo
však na cestě klopýtl o několik hodin později. Sám tomuto hroznému údělu unikl jen
proto, že se rozhodl pomoci onomu muži.

Tělo zraněného i zvýšená námaha mu dodávaly potřebné teplo a zachránily mu život.
Tento poněkud naivní příběh, jehož pravdivost by asi vyvrátil každý, kdo má trochu
zkušenost s horskými zimními tůrami,
vyprávíme někdy na táboře skautům. Jeho
pravda však nespočívá v tom, „jestli se to
opravdu mohlo stát“, ale v tom, co chce říci
člověku, který ho slyší. Vzpomněl jsem si na
něj, když jsem byl včera v nemocnici navštívit paní, která ještě před několika lety byla
velmi aktivní, starala se o druhé v charitní
službě a teď je skoro slepá, nemůže chodit
a nedávno si při pádu z invalidního vozíku
zlomila nohu. Jediným slovem si nestěžovala, vzala mě za ruku a začala se za mě nahlas
modlit. Měl jsem opravdu pocit, že obdaro-

ván jsem byl já, ne ona. Na tento poněkud
naivní příběh si někdy vzpomínám, když
jezdíme s dýšinskou mládeží za mentálně
postiženými lidmi do Stoda. Když s nimi
zpíváme, povídáme si nebo něco vyrábíme,
máme mnohdy pocit, že tam nejsme jen
kvůli nim, ale i kvůli sobě, že nám svou bezprostředností a schopností se radovat z každého nesmyslu, jsou schopni dát mnohem
víc než my jim.
Myslím, že onen příběh o dvou poutnících
nechce říct, že ten, kdo se rozhodne druhému pomoci, vždy za to nějakou skrytou cestou dostane odměnu a vyplatí se mu to, to by
byl opravdu naivní až příliš. A vedle těchto
krásných zkušeností s návštěvami mentálně
postižených a neuvěřitelně odevzdaných lidí
v nemocnici by se daly uvést desítky jiných
případů, které potvrzují, že platí „pro dobrotu na žebrotu“. Když ale onen příběh čteme
skautům, přidáváme k němu slavný výrok
Alberta Einsteina: „Jen život, který žijeme
pro druhé, stojí zato.“ A věřím, že i tehdy,
když dobrota přivede na žebrotu.
Křesťané pro to mají jednu velkou motivaci. Věří totiž, že i život Ježíšův, kterého
dobrota nepřivedla na žebrotu, ale rovnou
na popraviště, nebyl nesmyslný.
Pavel Petrašovský
farář

26 – 31. července – TÁBOR PRO DĚTI
Šestidenní tábor pro děti pořádaný farností proběhne v budově staré fary ve vesničce
Strážiště u Plas v prostředí krásné přírody
povodí Střely. Informace a přihlášky: boyda@centrum.cz, 737 814 525

Exkurze v rádiu

Moderátoři Rádia Dýšina se vydali ve
středu 12.května na prohlídku profesionálního rádia FM Plus do Plzně. Přivítala nás paní Jaroslava Smoláková.
Představila kolegy, kteří nám předváděli a vysvětlovali, jak probíhá jejich
práce. Společně jsme se podívali, jak
se stříhají nahrávky, připravují zprávy,
rozdělují vstupy a dostali jsme se tak i
do technického zázemí.
Měli jsme možnost popovídat si s moderátory a také je poslouchat při živém
vstupu. Prohlídku jsme zakončili v nahrávacím studiu, ve kterém jsme si zkusili mluvit do mikrofonů.
Za milou atmosféru, vstřícné a ochotné jednání a příjemné přijetí děkujeme
všem zaměstnancům rádia. Návštěva
přinesla spoustu odpovědí na naše
otázky, mnoho cenných rad pro budoucí práci v našem rádiu.
Tomáš Kopáček
moderátor Rádia Dýšina

Akce farnosti
sobota 5. června -VÝLET PRO DĚTI
Je určen především pro ty děti, které se
účastnily koledování Tříkrálové sbírky, ale
i ostatní se mohou po domluvě přidat. Pojedeme vlakem do Rokycan, odtud půjdeme
přírodou do Dobřívi, kde navštívíme historický vodní hamr. Informace: boyda@centrum.cz, 737 814 525
sobota 12. června – KYTAROVÝ KONCERT
Martin Škubal, výborný nadějný kytarista z Dýšiny, vystoupí v dýšinském kostele
v 18: 00.
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Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Radí kolektivní systém ELEKTROWIN
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek,
klička, motor, kompresor – víte ale, co tím
můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení,
odbornou způsobilost. Při demontáži musí
dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné
látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky,
jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové
difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony
– a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu
chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo
chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i
freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje
vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky,
které způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže
konče.

Recyklační linka

Kadmium je toxická látka, která se dříve
hojně využívala k ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém
průmyslu. Do těla se kadmium dostává
potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která
poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také pa-

10

2010 - rok biodiverzity

tří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným
kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje
se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení
a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či
onemocnění ledvin.

Drcený plast určený k dalšímu zpracování

Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky
nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu
vystavení se účinkům šestimocného chrómu
na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž
složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí
jiných míst může vyvolat rakovinné bujení
nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování
zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále
pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali,
případně pro jejich použití tam, kde jsou
nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále!
Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo
o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně
prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,, který
je bezplatný, je možné odevzdávat pouze
kompletní spotřebiče, za ty nekompletní
platí obec jako za odpad – mnohdy jako za
nebezpečný odpad – a tyto náklady poté
promítá obec do poplatků za odpady nejen
dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví
sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného
odběru naleznete na www.elektrowin.cz.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

22. dubna u příležitosti Dne Země
byly porotou soutěže Mezinárodní rok
biodiverzity vybrány nejlepší práce.
Soutěže se zúčastnilo 26 škol a celkem
180 prací.
V kategorii starších žáků byla práce
našich osmáků VÍTĚZNÁ!
Odměnou jim byl výlet do Stožce v
pátek 21. května s programem k Evropskému dnu národních parků. Doprava
do Stožce bude dětem jako odměna za
výhru v soutěži a za aktivitu v oblasti
ekologie po celý školní rok po schválení zastupitelstvem uhrazena z rozpočtu
obce. Páteční akce ve Stožci se vydařila
včetně počasí a byla zakončena návštěvou jihočeských Hoštic.
Mgr. Jitka Křížková

květen 2010

Obecní úřad Dýšina Vás zve za kulturou
Olomoucká umělecká agentura
VIOLA
souboru Zdeňka Černohouze

������������������

uvádí v úterý dne 8. června
od 17 hodin v Modrém salonku
v Dýšině komponovaný pořad
s názvem:

TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ
TA NAE PÍSNI�KA �ESKÁ

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Srde�n�
vás zveme na hudební p�edstavení Zde�ka
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ernohouze
a Mirka Krahulce, ve kterém zazní
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
písni�ky Karla Halera, Fanoe Mikuleckého,
��������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Jaromíra
Vejvody, Karla Vacka a také staropraské a
�������
lidové písn� ze vech kout� naí vlasti.

Vstupné: 20 Kč
DATUM:
MÍSTO:
�AS:

Základní škola generála Pattona
nabízí pronájem
Dovolujeme si nabídnout prostory pro konání
seminářů, školení, konferencí, výstav a přehlídek,
kulturních a společenských akcí. Zajistíme dle
Vašich požadavků občerstvení a recepce. Zájemci
mohou využít zvukovou i projekční techniku dle
vlastních potřeb.
Kontakt:
Mgr. Radka Krausová, ředitelka školy
Tel.: 377 945 304, 724 909 499

MODRÉHO
SALONKU
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