Dýšina
Nová Huť
Horomyslice

Obecní
ZPRAVODAJ
květen - červen 2011

Z obsahu :
2 Slovo starosty
3 Technická četa Dýšiny
4 Pozemkové úpravy
5 Stromy v obci ano, či snad ne?
6 Osudy zvoničky v Nové Huti
7 Okrašlovací spolek informuje
8 Hasiči zasahovali u požárů
9 Moderní škola Dýšina
13 Noc kostelů 2011

www.obecdysina.cz

Obecní
ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
věřím, že už se těšíte na dovolenou a
děti tráví příjemně prázdniny. Stručně vás
seznámím s tím, co nás v tomto období
čeká. Především se musíme zhostit realizace
stavebních úprav v budově základní školy
na oddělení mateřské školy. Máme 21 neuspokojených žádostí do MŠ a to byl důvod,
proč rada a zastupitelstvo obce daly tomuto
záměru zelenou. Kapacita tohoto plnohodnotného oddělení bude 20 dětí.
Hodláme pokračovat v rekonstrukci místních komunikací. Taktéž výsledky ankety,
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stránku obecního rozpočtu a její zhodnocení smysluplným záměrem v rámci dalšího
rozvoje obce.
Možnost č. 2 nereálná není, ale obec by musela dát za nemalou částku tento objekt do
takového stavu, aby otázka pronájmu byla
pro druhý subjekt vůbec zajímavá.
Možnost č. 3 by přicházela do úvahy výhradně s využitím státní dotace. Nabízí se
možnost Domu pro seniory či pro handicapované občany. Zde není vyloučena eventualita realizace tohoto záměru soukromým
developerem.
Možnost č. 4 je velmi okrajová a znamenala
by další devastaci.
Chápu, že všichni občané nemohou hlasovat
prostřednictvím oficiálních internetových

Setkání rodáků
Toto neobvyklé setkání se konalo v sobotu
dne 4. června 2011 v Modrém salonku.
Tradičními organizátory tohoto milého
setkání jsou manželé Hoštičkovi, jimž za
tento počin patří upřímný dík.
Zúčastnilo se 24 rodáků. Vládla veselá a
přátelská atmosféra.
Po slavnostním přípitku se vzpomínalo a
besedovalo. Například o skokanských můstcích v Nové Huti, o hokeji, který se u nás dříve hrál na velmi dobré úrovni, i o tom, jak na
hřišti v Nové Huti cvičil i olympijský vítěz
ve cvičení na kruzích z roku 1936 v Berlíně
slavný Čech Alois Hudec.
Několik nadšených rodáků se i domluvilo
na další aktivní spolupráci s vedením obce
v rámci oslav, které příští rok obec Dýšina
vzpomene.
Záměrem je netradiční vzpomínání zachycené na DVD nosiči.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Jak přiblížit dílo a život
Antonína Dvořáka

která byla k této problematice zaměřena,
zajisté zohledníme. Budeme pokračovat v
přípravných pracích na realizaci veřejného
osvětlení v ulici Luční i aktivní přípravě na
realizaci intenzifi kace ČOV a protipovodňových valů v Nové Huti, kde realizátorem
akce bude Povodí Vltavy.
Dále vás všechny chci požádat o součinnost a názor v následující záležitosti:
Obec Dýšina je vlastníkem objektu čp. 26
v Horomyslicích vedle areálu golfového
hřiště (viz přiložené fotografie).
Objekt se nachází v neutěšeném stavu a je
žádoucí urychleně rozhodnout o jeho dalším
osudu. V loňském roce jsme střechu nechali osadit novými okapy, nyní musíme ještě
zabránit zatékání do objektu komínem. I v
našem rozhodování se chceme opřít o váš
občanský názor. Zanedlouho na www stránkách obce Dýšina bude zahájena anketa, kterou tímto vyhlašujeme i v rámci Zpravodaje
obce.
Možnosti, jak s objektem naložit, jsou následující:
1) prodej (nejlépe formou nabídkového řízení nebo dražbou)
2) pronájem
3) přestavba
4) zakonzervovat
K možnosti č. 1 uvádím, že záměr prodeje
byl již schválen v bývalém zastupitelstvu.
Je vyhotoven znalecký posudek a tato možnost by skýtala vydatně posílit příjmovou
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stránek obce. Je možné reagovat e-mailem,
písemně, nebo svůj názor vhodit do schránky umístěné v přízemí Obecního úřadu v
Dýšině, která je určena výhradně k příspěvkům do Zpravodaje obce.
Každý názor bude mít svoji hodnotu. S výsledky vás seznámíme v příštím zpravodaji.
Anketa potrvá do 28. srpna 2011. Zastupitelstvo obce Dýšina by o této záležitosti mělo
jednat následující den, tedy 29. srpna 2011.
Závěrem vám všem přeji krásnou, ve zdraví prožitou dovolenou plnou pohody a sluníčka.
Zdraví vás
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Žáci i pedagogové Základní školy gen. Pattona Dýšina měli nedávno příjemnou a zároveň poučnou hodinu o životě a díle českého
hudebního velikána Antonína Dvořáka.
Soubor Gutta s klavíristkou Janou Bártlovou
a sbormistryní tohoto známého školního
sboru Mgr. Bedřiškou Koželuhovou nacvičil
nové a velmi působivé představení o životní
pouti a nejznámějších operách významného
českého skladatele.
Děti v tomto hodinovém programu nejen
zpívají známé autorovy skladby, ale i hrají a
moderují dle scénáře vedoucí souboru. Velmi působivé jsou i zkrácené verze Dvořákových oper proložené zdařilým výrazovým
tancem nadšených žáků dýšinské školy.
Toto představení bylo vybráno na prestižní festival Jičín - město pohádek 2011 a stojí
jistě za připomenutí, že vedoucí školního
sboru Gutta, paní učitelka Mgr. B. Koželuhová, byla nedávno za svoji dlouholetou
práci s dětskými sbory a stovky koncertů
oceněna významnou cenou neziskových organizací „Křesadlo 2010“.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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Technická četa Dýšiny
Technická četa obce Dýšina, které se
v minulosti říkalo „dědkostroj“, to už není
dávno pravda. Četa se obměnila a stále ještě
obměňuje, podle potřeb a nároků na prováděné práce s novou komunální technikou.V
současné době ji vede Zdeněk Kokoška a
pracuje zde Milan Stehlík s Pavlem Holmanem. Také nám vypomáhá paní Maruška
Bradáčová, která stále i s úsměvem odvádí
neskutečné množství poctivé a pečlivé práce.
Co se týká techniky kromě stařičké multikáry má četa k dispozici malotraktor
SOLARIS od firmy SOME, ke kterému je
mnoho přídavných zařízení. Pro zimní
údržbu je to čelní radlice a sypač na posypové materiály, pro úklid ulic je k dispozici
zametací kartáč a když k tomu připočteme
travní traktůrek s radlicí a sněhovou frézu je
obec plně vybavena pro zimní údržbu. Ne-

musím zdůrazňovat, že vlastní technikou a
vlastními pracovníky, které máme většinou
placené z „dotací Úřadu práce na dohodu“ ,
jsou náklady na zimní údržbu mnohem
nižší, než kdybychom na všechno najímali
profesionální firmy.(Pro představu udržujeme 22 km místních komunikací, které se
musí projet několikrát tam a zpátky a 4,5 km
chodníků.)
A s letními pracemi je to obdobné. Ze
starších strojů disponuje četa dvěmi travními traktůrky, třemi strunovými sekačkami

a nově zakoupenými přídavnými zařízeními
k malotraktoru SOLARIS nesený „mulčovač
– sekačka se sběrem“. Práci s ním zastane
jeden člověk – řidič traktoru, který sběr
a vyklápění posekané trávy ovládá páčkami z kabiny traktoru.Tímto způsobem se
v krátké době posekají veškeré větší zelené
plochy v obci. S tímto vybavením je obec
schopna provádět letní údržbu většiny zele-

ných ploch na svém katastru. (Je to 30 000
m² strojového sekání, 5 000 m² ručního sekání a k tomu poměrně náročné, specifické
sekání místního hřbitova a přilehlých ploch,
což činí 13 000 m².)
Posledním přídavným zařízením k malotraktoru SOLARIS je štěpkovač, se kterým
se seštěpkují veškeré větve, které se navezou
do sběrného dvora, i přímo na místě kácení
nebo prořezávky. Dřevné štěpky se dají využít na mulčování na zahradách a můžete si
je objednat na tel. 728 221 137 i s dovozem je
cena 100,- Kč za multikáru (cca dva m³).
Závěrem, při svém bilancování, bych se
chtěl ještě vrátit k dřívějšímu názvu technické čety „dědkostroj“. Před 5 lety, když
jsem nastoupil jako pracovník OÚ, byl „dědkostroj“ sestaven z pracovníků „dříve narozených“, kteří místo zaslouženého odpočin-

ku stále pracovali, sice na zkrácený úvazek,
ale práce za nimi byla také vidět. Byl to pan
Václav Stružka, pan Jaroslav Zajíc a pan Jindřich Lukeš. Mezi tím se v technické četě
vystřídalo ještě mnoho dalších pracovníků,

ale tyto tři musím zmínit, neboť je mám
v paměti, ať už v dobrých, nebo i složitějších
situacích, které jsme společně řešili a prožívali.
A na úplný závěr bych se chtěl obrátit na
vás občany obce, kterým nebyl nikdy lhostejný pořádek ve svém okolí a svými podněty a připomínkami jste s námi spoluutvářeli
vzhled naší obce. Vám všem bych chtěl po-

děkovat. Děkuji i všem kritikům a věčným
stěžovatelům, kteří nás svými stížnostmi nenechávali v klidu a hnali nás stále kupředu.
Ne vždycky se všechno podařilo udělat ke
spokojenosti všech, ale tak už to je a ruku na
srdce, komu z nás se to vždy podaří?
Jiří Mičan
technický pracovník OÚ Dýšina

Staré fotografie prosba o zapůjčení
Naší obci dosud chybí kvalitní publikace o životě
jejích zdejších obyvatel,
o významných osobnostech, o dýšinských
zvyklostech, tradicích,
historii a přírodních poměrech. Z našeho povědomí se rychle vytrácejí
vzpomínky na to, jak se
dříve v Dýšině žilo, jak
se zde hospodařilo, jak
vypadala obytná stavení, výrobní budovy a ulice, čím a
jak se lidé bavili ve volném čase, čím žily
zdejší spolky hasičů, myslivců, rybářů,
ochotníků, sokolů aj. Nevíme ani, jak
vypadala okolní krajina.
Často však víc než psané slovo řekne
stará fotografie. Bohužel se zřejmě nezachovaly, nebo o tom nevíme, bohaté
prvorepublikové spolkové archivy a
kroniky, takže zbývají jen soukromé
sbírky či archivy. Tušíme, že mnozí naši
starší spoluobčané uchovávají ve starých
albech, obálkách či krabičkách staré fotografie ze školy a z nejrůznějších spolkových událostí. Většinou si i pamatují,
kdo je na fotografii zachycen, nebo mají
v ideálním případě fotografii popsanou,
včetně data pořízení snímku.
A nyní naše prosba:
Pokud jste ochotni zapůjčit staré fotografie, rádi bychom vaší laskavosti
využili a pořídili z nich digitální kopii a
postupně budovali archiv, kde bude samozřejmě uvedeno vaše autorství nebo
vlastnictví fotografie. Získané kopie fotografií bychom s vaším vědomím a svolením v příštím roce vystavili, případně,
podaří-li se obstarat nezbytné fi nance, i
vydali tiskem.
Pokud jste ochotni pomoci dobré věci
(a máte připravené fotografie), dejte prosím vědět, rádi vás v Dýšině, Nové Huti i
Horomyslicích navštívíme.
Za Sbor pro občanské záležitosti
Jarmila Jedličková, Iva Melicharová
a Hana Tlustá
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WINTEJNERY - systém zpětného odběru
Již 500 WINTEJNERŮ rozmístil ELEKTROWIN od spuštění svého nového projektu do sběrných dvorů.
Nový projekt WINTEJNER, který kolektivní systém ELEKTROWIN začal realizovat
od prvního čtvrtletí roku 2010 se záměrem
usnadnit sběrným dvorům manipulaci se
stále narůstajícím množstvím zpětně odebraných elektrozařízení, zajistit jejich vyšší
ochranu a současně zrychlit dopravní obslužnost, se v praxi skvěle osvědčuje. Obcí,
které mají zájem, zapojit do zpětného odběru elektrospotřebičů ve své lokalitě tyto speciální velkoobjemové kontejnery, přibývá.
Od spuštění projektu rozmístil ELEKTROVIN do téměř 200 sběrných míst 500 WINTEJNERŮ. Na sběrné dvory jsou dodávány
vždy dva typy WINTEJNERŮ – jeden na
shromažďování chlazení a druhý na shromažďování velkých a malých spotřebičů.

Systém funguje na principu výměny plného
kontejneru za prázdný.
Ve WINTEJNERECH bylo od poloviny
dubna do poloviny října 2010, tedy za pět
měsíců, v rámci České republiky svezeno
ze sběrných dvorů 20% z celkové hmotnosti
elektroodpadu. Kontejnery poskytuje kolektivní systém zdarma na vlastní náklady,

výhradně obcím, které s ním mají uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a Smlouvu o umístění kontejnerů. V našem městě/obci máme umístěno x WINTEJNERŮ, ty byly v loňském roce
naplněny a následně vyměněny x krát.
ELEKTROWIN průběžně uzavírá smlouvy s dalšími vybranými obcemi. Několik
dalších obcí již zahájilo přípravu na nutné
úpravy svého sběrného místa (zpevnění plochy, zvětšení prostoru vjezdu), aby se mohly
o umístění WINTEJNERŮ ucházet. Na takové úpravy může přispět ELEKTROWIN
z Motivačního programu, který je určen na
podporu a zkvalitnění sběru elektrozařízení
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v obcích. Výroba těchto speciálních kontejnerů bude pokračovat i v roce 2011.
Tak, aby využívání WINTEJNERŮ zpětný
odběr elektrozařízení skutečně usnadnilo a
hlavně zefektivnilo, je nezbytné kapacitu
kontejneru vždy zcela naplnit. Proto každá
obec, která uzavře Smlouvu o umístění kontejnerů, získává v rámci Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN nárok
na pořízení vysokozdvižného vozíku, který
je určen k manipulaci s odebranými elektrospotřebiči uvnitř kontejneru.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Dýšinští občané podpořili boj proti rakovině
Již tradičně je jaro v Dýšině ve znamení
dobročinných akcí Tělovýchovné jednoty
Sport pro všechny Dýšina.
11. května uspořádala TJ další z ročníků
Českého dne proti rakovině a jsme moc rádi,
že na účet Ligy proti rakovině Praha bylo
odesláno 5 575 Kč, které budou použity na
nádorovou prevenci, zlepšení kvality pacientů, podporu onkologické výchovy a na
vybavení onkologických center.
Poděkování za spolupráci při organizaci
této akce patří také ZŠ gen. Pattona Dýšina,
Mateřské škole Dýšina, Obecnímu úřadu
Dýšina a prodejně paní M. Egrmajerové a
Elin.
V pátek 3. června uspořádala TJ Běh naděje, jejíž výtěžek bude také věnován na
výzkum rakoviny. V doprovodném programu, který patřil především dětem, jsme si
vyzkoušeli obratnost a sportovního ducha.
Ve veřejné sbírce bylo vybráno 3 716 Kč,
zaregistrováno bylo 83 účastníků. Slavnostní start provedl starosta Obce Dýšina Mgr.
Jaroslav Štilip. Nejprve cyklisté, potom běžci
a nakonec chodci absolvovali trať 2,5 km
dlouhou.
Velké poděkování a dík patří všem, kteří
se těchto akcí zúčastnili a přispěli na dobrou
věc. Za období od roku 2000, kdy TJ tyto
akce organizuje, přispěli dýšinští občané
částkou ve výši téměř 149 tisíc Kč.
Děkujeme Vám!
Bc. Václava Zelenková
Tajemník TJ SPV Dýšina

Pozemkové úpravy
Vážení občané Dýšiny, na základě všech
okolností a žádostí byly ve vaší obci zahájeny pozemkové úpravy. Dovolte mi pár slov
k tomu, co bude několik let ve vaší obci probíhat. Pozemkové úpravy jsou uvědomělou
a cílevědomou činností skupiny odborníků,
státních úředníků a zvolených zástupců
vlastníků zemědělské půdy, kteří spolupracují na zpracování nového uspořádání pozemků. Při této práci, kterou financuje stát,
se postupuje podle „zákona o pozemkových
úpravách“, který garantuje práva vlastníků,
ale i státu a podle kterého řídí pozemkový
úřad veškeré práce. Je to dlouhodobý proces,
který respektuje všechna přání a náměty
vlastníků, která jsou v souladu se zákony a
právy ostatních vlastníků půdy.
Pozemkové úpravy respektují také veřejné zájmy, které jsou vyjádřeny v územním
plánu obce. Pozemky, určené pro rozvoj
obce a zástavbu, nejsou předmětem pozemkové úpravy, takže se jedná jen o pozemky,
které jsou součástí zemědělského půdního
fondu. Pro vlastníky půdy v tomto katastru
začíná pozemková úprava teprve pozváním na úvodní jednání, kde bude veřejnost
seznámena s důvody a s předpokládaným
harmonogramem navrhování a realizace
pozemkových úprav. Na tomto jednání se
pak volí zástupci vlastníků do sboru zástupců vlastníků.
Aby byla pozemková úprava úspěšná, potřebuje podporu nejen vlastníků, ale i obyvatel obce a obecního zastupitelstva, které
schvaluje tzv. plán společných zařízení. Ten
řeší veřejné zájmy jako jsou polní cesty, vodoteče, remízky, protipovodňová opatření a
podobně. Vytvořené polní cesty s případnou
doprovodnou vegetací pak slouží nejen zemědělcům, ale také pro místní obyvatele,
organizace a rekreanty. Tímto opatřením
se pak vytvoří podmínky pro zpřístupnění
krajiny a dotváří ráz krajiny. Ve vaší obci
také plánujeme revitalizaci dvou potoků a
protipovodňová opatření na řece Klabavě.
Poslední fází pozemkové úpravy je vytýčení nových pozemků, vytvoření digitální
mapy a stavby nově navržených „společných
zařízení“ podle finančních zdrojů, které jsou
k dispozici. Při této realizaci sehrává hlavní
úlohu obec, která je pak správcem těchto investic.
Vážení občané a vlastníci, doufáme, že ve
Vaší obci bude o pozemkové úpravy zájem a
že se budete spolupodílet na tvorbě pozemkových úprav.
Za kolektiv pozemkového úřadu v Plzni
Vás zdraví
Václav Mazín a Vlastimír Langr
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Stromy v obci ano, či snad ne? Aneb „Auditur et altera pars“
V druhém letošním čísle Obecního zpravodaje (březen-duben 2001: 8) zveřejnila pí
Ing. P. Velleková článek, v němž se zamýšlí
nad stromovou zelení v obci. Poněvadž považuji některé názory, ventilované v tomto
příspěvku, z věcného hlediska za natolik neobvyklé, rozhodl jsem se na ně reagovat.
Musím nejprve přiznat, že s mnohými
(byť ne se všemi) názory autorky se nemohu
ztotožnit, protože však nechci Obecní zpravodaj využít jako konfrontační medium, odpovídám na názory pí Ing. Vellekové spíše
nepřímo, a to zvláště obecnou úvahou o roli
zeleně (tj. zvláště stromové) v intravilánech
obcí, resp. v je těsně obklopujících extravilánech a přímou reakci na zmíněný článek
přenechávám jen stručným poznámkám,
když zcela se jim vyhnout nemohu.
Nejprve považuji za vhodné připomenout
si jakou úlohu má strom v krajině a v zástavbě venkovského sídliště zvláště:
1. Je lapačem prachu.
2. Je tlumičem hluku.
3. Transpirací obohacuje atmosféru o vodní
páry.
4. Tlumí účinky přívalových dešťů.
5. Tlumí tepelné extrémy.
6. Poskytuje příležitost k hnízdění ptactva.
7. Poskytuje včelám stravu (předkové sázeli
zvl. lípy, mj. hlavně proto, že včelařství
bylo jedním z důležitých doplňků zemědělství).
8. Poskytuje člověku stín v extrémních teplotách (podivuji se, že pí ing. Vellekové
vadí; v sídlištích, ale i na lukách a pastvinách se vždy chránil strom, skýtající
žencům, pastevcům i dobytku tolik vyhledávaný stín).“Lahodnou skýtajíc včelám stravu a člověku stín“ zpívá o lípách
už Přemysl ve Smetanově Libuši.
9. Váže na sebe celou řadu druhů (řasy, mechy, lišejníky, houby, bakterie, hmyz aj.,
jejich populace i společenstva); vznikají
tak soubory organismů vázaných na ojedinělý strom, jež nazýváme konzorcie.
10. Zabraňuje sesuvu půdy na přírodních i
antropogenních svazích (např. nad komunikacemi).
11. Zpevňuje břehy vodotečí.
12. Listový opad je přirozeným, bohužel
dnes často nedoceňovaným zdrojem
živin (např. pro zahrádkáře) jako půdotvorný činitel (pí Ing. Vellekové však „vagóny listí“ vadí).
13. Je inspirací umělcům (spočítali byste
kolik výtvarných, literárních i hudebních
děl bylo inspirováno stromem?). Strom tu
často vystupuje i jako symbol života; už
biblický ráj je v 1. knize Mojžíšově popsán
jako zahrada plná stromů, co Svatopluk
Čech „Ve stínu lípy“?
14. To nejdůležitější na konec: při absorbci
oxidu uhličitého (jenž má na „spolusvědomí“ globální oteplování), je továrnou
na kyslík; stoletý listnatý strom ho vyprodukuje za jednu vegetační dobu asi
3500 kg, což je asi 2500 m3 ! Doporučuji
dotázat se na odpovědných místech, kolik

dnes stojí výroba tohoto množství kyslíku pro lékařské účely. Možná, že se vám
z toho zatočí hlava, ten „opovrhovaný“
strom ho vyrobí zadarmo!
Nedávno jsem četl anketu, které se zúčastnily děti celého světa; dotaz zněl, jak si
děti představují zlepšení životního prostředí
zeměkoule. Bez ohledu na světadíl, stát, rasu
apod. u všech zněla odpověď: sázet stromy!
Jak jsou děti moudré!
A jsme však u dalšího problému. Jaké stromy? Mnozí si po přečtení odpoví, vždyť si
na zahrádkách sázíme dřeviny. A já se ptám
– jaké? Dnes je naše obec zaplavena cizími
exoty, mezi nimiž dominuje masově vysazovaná túje, solitérní, v živých plotech, často
i vně soukromých pozemků. Dřevina vtiskující pomalu ale jistě naší obci mimořádně
cizí až pochmurný ráz, do tohoto prostředí
nepatřící a dovršující devastaci až samodestrukci krajinného rázu místa, přeměňujíc
ho v obraz sídelního útvaru Malé Asie. A k
túji přistupují s oblibou dnes i smrk pichlavý, jedovatá škumpa a další exoty.
Pí Ing. Vellekové nechybí v obci lípy, ale
kvetoucí stromy a keře (každý strom nebo
keř „kvete“); neříká jaké, snad má na mysli
sakury, jejichž likvidaci želí na jiném místě.
Nehodlám procházet Dýšinou a mít dojem,
že kráčím na úpatí Fudžijamy.
Nemohu však uvěřit, že by někdo mohl
strom vysazený na veřejném prostranství
záměrně zlikvidovat. To žiji opravdu v tak
barbarské společnosti?.
Dnes není, nebo by aspoň nemělo být žádným tajemstvím, že zeleň má nezastupitelný
vliv na estetickou úroveň národa, která se
zvyšuje nejen návštěvami divadel, koncertů,
galerií, muzeí, ale zvláště tím, že se obklopíme krásou účelových věcí. A jednou z nich
je i vhodně umístěná autochtonní, tj. domácí, středoevropská zeleň (javory, lípy, duby,
jilmy aj.), příp. i kultivary vhodné do venkovského prostředí. Vždyť psychologický
vliv estetického rázu krajiny je pro každého
člověka – a pro cizího návštěvníka zvláště
– nezastupitelný. Nezastupitelný je ovšem i
kompromis mezi potřebami člověka a ekologickou stabilitou krajiny, jež je zase nezbytná
pro samou existenci člověka.
Stav krajiny skládající se z přírodního, kulturně technického a sociálně psychologického substému je ovšem v současnosti závislý
předvším na vůli vlastníků pozemků, méně
pak na fungování právních předpisů. Dnes
už máme k dispozici dostatek literatury pojednávající na toto téma.
Naše obec utrpěla v minulosti mnoho ran,
zvl. likvidací architektonicky zajímavých a
neváhám říci i cenných objektů, na opačné
straně však i vimputováním stavebních paskvilů (obchodní dům vedle roubenky na návsi a mnohé jiné!), jež (spolu s následnou lividací zeleně) byly projevem totální neúcty k
dílům předků. Nerozmnožujme proto ztráty
na jejích kulturních hodnotách, jež obvykle
už nikdo nanahradí. Naopak mnohé hodnoty směřující k zlepšení ekologického i este-

tického obrazu krajiny máme ještě možnost
vytvořit. Pokusme se o to. Jde o nejvýše aktuální téma – Obecní úřad dostal k němu již
více podnětů – ať již zpracovanými náměty
ke koncepci zeleně a několika příbuznými
studiemi, týkajícími se např. revitalizací
břehových porostů podél drobných vodotečí
aj. V Obecním zpravodaji bylo na toto téma
zveřejněno též už více prací (např. o Paškově
parku, o bývalém sokolském cvičišti v Nové
Huti aj.). Je to především otázka zájmu a
chuti zastupitelů tuto záležitost nejen nepodceňovat, ale věnovat jí naopak zvýšenou
pozornost; není to, dle mého soudu, jen
otázka nedostatku času nebo financí.
RNDr. Jaromír Sofron

Filipíny - May Day
Dne 28. 5. 2011 se čtrnáct žáků 2. stupně
společně se třemi učitelkami (Mgr. Magdalénou Saifrtovou, Mgr. Jitkou Křížkovou,
Mgr. Helenou Svobodovou) zúčastnilo akce
May Day na pomoc Filipínám v Zoologické

a botanické zahradě města Plzně. Společně
jsme oslovovali návštěvníky a prodávali
výrobky - výtěžek z prodeje poputuje na
pomoc záchranné stanici Talarak přímo
na Filipínách. Počasí nám přálo a pracovní
nasazení všech zúčastněných bylo úžasné.
Úspěch akce dokládá i částka, kterou jsme
pro Filipíny v tento den získali.
Díky patří všem, kteří jste se zúčastnili
příprav a pomohli! Velký dík za podporu
celého projektu patří i vedení školy! Příjemným poděkováním je ale především děkovný dopis z Filipín, který obdržela naše škola
ke konci školního roku.
Mgr. Magdaléna Saifrtová
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Osudy zvoničky v Nové Huti
Původní zvonička v Nové Huti, postavená
r. 1872 u brodu v blízkosti Bílého mlýna,
byla jednoduchý sloup se zvonem v rozštěpu. Je zachycena vlevo na fotografi i tehdejšího stavení čp. 11 pořízené asi těsně po I.
svět. válce, kterou zapůjčila pí Marie Šnebergrová, roz. Černá (roč. 1931). Na záspi sedí
její dědeček – p. Černý a před chalupou jsou
„fufťáci“. Je to důkaz toho, že už v té době
byla „dolní“ Nová Huť vyhledávaná na letní

původní zvon z r. 1872. Při slavnosti otevření 2. 9. 1923 promluvili předseda okrašlovacího spolku, starosta Dýšiny F. Čechura a
místní farář P. J. Hák. Členové spolku zapěli
vlastenecké sbory za řízení soudního rady
JUDr. A. Tichého z Plzně. Není mi známo,
zda byla zvonička vysvěcena.
Paní M. Šnebergrová mi též vyprávěla, že
kolem r. 1985 chtěl zvoničku koupit Z. Jetleb
a instalovat ji na dvoře svého stavení (Dýšina

byty. Stavení Černých bylo klasická tříkomorová chalupa se stodůlkou, protáhlou k řece
Klabavě. Mělo, jako poslední stavení v Nové
Huti, ještě doškovou střechu. (V Dýšině se
došková střecha zachovala u domu čp. 24
ještě před rokem 1960). Stavení na fotografi i
sloužilo do r. 1932, kdy byl otcem paní Šnebergrové postaven domek nový – současný.
Podle návrhu arch. a stavitele Josefa Paška
byla Okrašlovacím spolkem pro Novou Huť
a okolí postavena na přibližně stejném místě
nová zvonička; pravděpodobně byl použit

čp. 8). Tehdejší místní národní výbor se ke
zvoničce neznal, s tím, že je důležitý souhlas
rodiny Šnebergrů. Ta jej však nedala, a proto
zvonička zůstala na svém místě.
Nezájem o údržbu zvoničky i v době rozvinutého socialismu udělal své. Až v r. 2000
starostka obce a zakládající předsedkyně
obnoveného Okrašlovacího spolku V. Kuklíková navrhla rekonstrukci zvoničky z peněz sponzorů. Protože se nepodařilo nalézt
zvon, nechal V. Čermák (Dýšina čp. 162) odlít z litiny repliku dle zvonu jiného. Mlynář
V. Kepka jun. dal vybudovat nový základ a
cestičku ke zvoničce, finančně pomohli i rodáci z Nové Huti.
Za okrašlovací spolek odvedl nejvíce práce
Z. Mourek (N. Huť čp. 35). Z původní konstrukce zvoničky bylo možné použít jen nosné sloupy a zavěšení zvonu. Ostatní, včetně
dřevěné stříšky, vyrobil truhlář M. Štrunc
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z Kyšic. Na osazené mosazné tabulce je datum znovuotevření zvoničky 27. 3. 2000.
Slavnosti se zúčastnilo přibližně 100 diváků,
promluvil i keramik V. Černý, rodák z čp.
11.
A zub času začal znovu hlodat. Chybou
bylo, ze stříška byla natřena pouze Luxolem
a nátěr nebyl obnoven. Neudržované lípy
stojící vedle zvoničky stínily, stříška se potáhla mechem a trouchnivěla, do zvoničky
zatékalo. Z iniciativy Z. Mourka byla proto
v květnu 2011 členy okrašlovacího spolku
provedena nezbytně nutná základní údržba:
zatékání zamezeno plechem, lípy prořezány
a celá konstrukce natřena Karbolou.
K trvalému zabezpečení a zamezení za-

tékání je však nutné provést oplechování
stříšky měděným plechem. K dotvoření celého prostranství se jeví jako vhodné vysadit
na původní místo ještě jednu lípu. To vše by
rád provedl okrašlovací spolek ve spolupráci
s obecním úřadem nejpozději v r. 2012 a tak
přispěl k nadcházejícímu výročí 770 let Dýšiny. To, že zvonička patří k nejvýznamnějším pamětihodnostem obce, asi není nutné
většině občanů připomínat.
Na závěr ještě o zvonu a zvonění.
Kdy byl zvon před r. 2000 sejmut, se neví.
Pravděpodobně prošel rukama několika
sousedů. Snad je možné věřit, že se jednou
objeví, jako se objevila deska z děla darovaného obci generálem E. N. Harmonnem,
nebo jako se objevovala busta T. G. Masaryka od sochaře V. Šípa.
Podle vyprávění M. Šnebergrové už zvonil
její děd a strýc p. Černý a to bez nároku na
odměnu; považovali to za svoji povinnost.
Zvonilo se ráno, přesně v poledne a večer.
V zimě se „večer“ trochu posouval. Délka
zvonění byla volena tak, aby se stačilo krátce
pomodlit.
Naposledy se pravidelně zvonilo v r. 1946.
J. Sofron uvádí, že nechali zvonit za svého
dědečka V. Bohuslava při jeho úmrtí 24. 4.

květen - červen 2011
1952. J. Svejkovská (roč. 1929, N. Huť čp. 18)
vzpomíná, že na zvon šlo zvonit ještě kolem
r. 1958.
Rád bych připojil následující, snad až příliš osobní odstavec. Tento článek jsem začal
psát už v květnu 2011 a byl jsem zvědav, jak
co mu paní Šnebergrová řekne. Bohužel 30.
5. 2011 náhle zemřela – vzpomeňme v pokoře této hodné a milé paní. I tato zkušenost
by nás měla vést k soupisu vzpomínek pamětníků a ke shromažďování obrazové dokumentace.
Za dva roky bude „oslavovat“ zvonička
v Nové Huti 90 let svého trvání, resp. 141
let od svého doloženého vzniku. Je to určitě důvod, proč o ni máme pečovat. Od r.
2005 okolo ní vede modrá turistická značka,
takže ji mohou obdivovat i četní návštěvníci
naší obce.
Zdroje:
Brejcha B. (1934): Pamětní spis Okrašlovacího
spolku pro Novou Huť a okolí (u Dýšiny) k 25
letému výročí jeho vzniku 1909–1934. – 80 str.,
vydal Okrašlovací spolek v Nové Huti a okolí.
Vzpomínky pí. M. Šnebergrové, J. Svejkovské,
Z. Mourka, J. Sofrona.

Jan Nesvadba
Okrašlovací spolek

„Dýšina a okolí na starých mapách“
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu ve spolupráci se Základní školou generála
Pattona Dýšina pořádal dne 20. dubna přednášku Doc. Ing. Václava Čady, CSc. (Zápa-

dočeská univerzita v Plzni): „Dýšina a okolí
na starých mapách“. Jako pozornost obdržel
pan docent Čada od Ing. Pavly Vellekové
mapu Dýšiny, kterou sama vytvořila. Poutavá přednáška byla doplněna spoustou
historicky cenných materiálů a přinesla zajímavé informace o vývoji mapování našeho
území.
Ing Eva Bartovská, foto Bc. Pavel Kraus

Odhalení tabule „Mohyly“ v lese V Háji v Nové Huti
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu obdržel od obecního úřadu dotaci na
zřízení tabule „Mohyly“ v lese V Háji v cípu
lesa, kde se scházejí katastry obcí Chrást,
Smědčice a Dýšina.
Zdejší les skrývá významnou pravěkou

další archeolog, dýšinský rodák Václav Čtrnáct (1884–1975).
Oslovili jsme pracovníky Západočeského
muzea v Plzni. RNDr. Jaromír Sofron napsal
základ textu. RNDr. Jaroslava Nesvadbová
po jeho celkové redakci navázala spolupráci
s RNDr. Jarmilou Metličkovou a Mgr. Milanem Metličkou, kteří text doplnili a zapůjčili fotografie sbírkových předmětů i terénu.
Portrét pana Václava Čtrnácta poskytla
Mgr. Kuklíková.
Pan Jan Frank projednal celou akci s okolními obcemi, majitelem a správcem lesa i
Klubem českých turistů a vyrobil označení.
Odbočku z modré turistické značky délky
1 200 metrů, která začíná poblíž hospody
v Nové Huti, vyznačili manželé Nesvadbovi. Bez znalostí, ochoty a chuti těchto lidí

udělat něco zadarmo, by tabule nemohla
vzniknout.
Graficky text zpracovala Ing. Jitka
Rauchová, firma RAMAP Plzeň. Stojan
vyrobila a osadila firma manželů Totzauerových z Bušovic. Kolem tabule vede i značená
cyklotrasa, proto lze předpokládat, že bude
veřejnosti opravdu sloužit.
Na slavnostním odhalení dne 4. června
2011 promluvil Mgr. Metlička, vedoucí oddělení prehistorie Zpč. muzea v Plzni. Velmi
zajímavý byl jeho výklad přímo u několika mohyl. Fotografie najdete na webových
stránkách obce, v části „spolky“ – Okrašlovací spolek – Fotoarchiv akcí – Informační
tabule-odhalení.
Ing. Eva Bartovská, předsedkyně spolku
foto Bc. Pavel Kraus

nekropoli čítající 125 mohyl pocházejících
převážně ze střední doby bronzové (1700–
1300 př. Kr.). Některé nálezy dokládají i pohřbívání v následující mladší době bronzové
(1300-950 př. Kr.). Před první světovou válkou zde první základní průzkumy uskutečnil F. X. Franc (1838–1910), po něm plzeňský
archeolog a historik dr. Fridolín Macháček
(1884–1854) a v r. 1925 zde konal průzkumy
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Hasiči zasahovali u požárů i soutěžili...
Ani v posledních dvou měsících se činnost
dýšinských hasičů nezastavila. Hned 4. dubna ve večerních hodinách byla jednotka PO
povolána k požáru trávy do Horomyslic.
Nakonec jsme zjistili, že se jedná o stržené
elektrické vedení u řeky Klabavy u Ejpovického jezera. Místo zásahu bylo předáno
pracovníkům Rozvodných závodů ČEZ.
K další události, tentokrát požáru, vyjížděla JPO dne 24. dubna v pravé poledne, kdy
byl ohlášen požár v prostoru Golf – parku
v Horomyslicích. Jednalo se o požár lesního porostu v oblasti u Ejpovického jezera a
naše jednotka zasahovala společně s jednotkami HZS PK ze stanice Plzeň – střed a JPO
Chrást. Společnými silami se nám nakonec
podařilo požár zlikvidovat včas, než se rozšířil do lesa.
Členové SDH se ale také podíleli na dalších akcích. V sobotu, 30. dubna jsme postavili na návsi májku a v noci ji hasiči hlídali.
a pracovníků HZS jsme si také prohlédli
moderní těžkou vyprošťovací a hasičskou
techniku Záchranného útvaru HZS, který je
zde umístěn. Druhý útvar stejného charakteru je umístěn v Hlučíně na severní Moravě
a příslušníci těchto útvarů zasahují s touto
technikou především při živelných pohromách, ale i při různých technických a che-

Velmi očekávanou akcí, kterou jsme připravovali od začátku roku, byl zájezd do Prahy
na prohlídku letiště Ruzyně. Autobusový
zájezd jsme uspořádali v sobotu, 23. dubna,
a celkem nás k prohlídce letiště odjíždělo
46 dospělých členů sboru, dětí a rodičů. Po
příjezdu na Ruzyni jsme přestoupili do vyhlídkového letištního autobusu a vyrazili na
prohlídku. Součástí exkurze byla také prohlídka Záchranné stanice požárního útvaru
letiště, kde jsme byli také velice mile přijati.
Protože jsme měli domluvenou prohlídku
této stanice, prohlédli jsme si ji „od sklepa až
po půdu“. Viděli jsme tréninkový trenažér
pro nácvik s dýchacími přístroji, tělocvičnu,
posilovnu, dokonce i operační středisko a
veškeré zázemí stanice.
Největším zážitkem pro nás ale byla prohlídka hasičské techniky. I tady jsme měli
možnost prohlédnout si veškerou techniku
stanice jak zvenku, tak i zevnitř. Nakonec
pro nás byla připravena i malá ukázka této
techniky v akci. V závěru prohlídky letiště
jsme si ještě prohlédli obslužné plochy, nástupní terminály a přistávací dráhy a tak
jsme na vzdálenost několika desítek metrů
mohli vidět právě startující i přistávající
letadla a jejich obsluhu. Na zpáteční cestě
domů jsme se také zastavili ve Zbirohu, kde
je umístěno muzeum Hasičského záchranného sboru. Tady jsme si zase prohlédli
historickou hasičskou techniku, od ručních dřevěných stříkaček, tažených koňmi,
až po současné automobilové stříkačky a
techniku. Díky ochotě pracovníků muzea
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mických haváriích. V závěru této prohlídky
jsme se všichni domluvili, že se do Zbiroha
vrátíme na připravovaný den s Tatrou. Ke
dni, který byl nabitý novými poznatky a
zážitky, přispělo také velice příjemné a teplé
počasí.
Další významnou akcí, na které se podílel
náš sbor, byla okrsková soutěž požárních
družstev. Tu jsme uspořádali společně s
SDH dolanského okrsku v sobotu, 15. května v Dýšině. Soutěže v požárním útoku se
zúčastnilo celkem 12 družstev mužů, 3
družstva žen, 4 družstva starších žáků a 12
družstev mladších žáků. Ani tady se zástupci našeho sboru neztratili, i když některá
družstva měla ambice na lepší umístění. V
kategorii mužů obsadila naše družstva následující pořadí: družstvo B 3. místo, družstvo A 6. místo, družstvo C 7. místo. Ženy
skončily na třetím místě, starší žáci obsadili
2. místo a družstvo A mladších žáků skončilo na 5. místě, družstvo B na 6. místě a
družstvo C (přípravka - děti do šesti let) na
9. místě.
V celkovém pohledu můžeme být spokojeni, protože náš sbor na této soutěži reprezentovalo celkem 8 soutěžních kolektivů.

Jednou z posledních akcí v měsíci květnu,
na které jsme se pořadatelsky podíleli, byl
den s hasiči, který jsme upořádali společně
se ZŠ gen. Pattona v Dýšině. Akce se konala
ve středu, 25. května na školním hřišti. Náš
sbor zajistil ukázky požárního útoku mladších a starších žáků. Děti si mohli prohlédnout naší současnou techniku a vyzkoušet si
některé soutěže zručnosti i vlastní požární
útok. Přijel i pan Josef Prokop s krásně
zrestaurovaným historickým vozidlem Magirus, které kdysi “sloužilo” v dýšinském
sboru. Velkou atrakcí pro všechny děti pak
byl příjezd dvou požárních vozidel ze stanice Plzeň - střed HZS Plzeňského kraje. Děti
si tak mohli prohlédnout cisternovou auto-

mobilovou stříkačku na podvozku Mercedes
Atego a výsuvný žebřík Iveco, jehož nástavbu vyrábí opět firma Magirus. V závěru své
návštěvy nám profesionální hasiči předvedli
záchranu osoby z 2. poschodí školy.
Vážení čtenáři, toto je jen výběr těch nejdůležitějších událostí a akcí, které jsme v
uplynulých dvou měsících pořádali, nebo se
na nich podíleli. Chtěl bych proto poděkovat
všem, kteří pomohli s jejich organizací a zajištěním. Na měsíc červen máme ještě naplánované sportovní a soutěžní akce pro děti a
tak doufám, že se nám je podaří splnit.
Přeji všem členům SDH Dýšina krásnou
dovolenou a dětem ničím nerušené prázdniny.
Miroslav Tlustý - starosta SDH Dýšina
Foto: M. Tlustý

květen - červen 2011

Moderní škola Dýšina
O tom, že škola využila možnosti získat
peníze prostřednictvím grantu EU peníze
školám, byli čtenáři zpravodaje informováni
již v předchozím vydání. Od té doby uběhly
další dva měsíce, které jsme věnovali realizaci. Škola po schválení tohoto úspěšného
projektu obdržela cca dvě třetiny financí
na nákup nového vybavení. V učebně informatiky byly do konce června nainstalovány
nové počítače a rovněž další interaktivní
tabule s dataprojektorem. Další interaktivní
tabule s dataprojektorem byla nainstalována
do odborné učebny fyziky. Po dobu prázdnin bude do všech počítačů instalován potřebný soware.
Nové vybavení ve škole přispěje nejen ke
zkvalitnění výuky ve všech předmětech,
k obohacení výuky a motivaci žáků, ale
bude vyžadovat i náročnost na přípravu
učitelů k výuce. Schopnosti využít moderní techniky jsou dnes nezbytnou součástí
studijního i pracovního života. Je nutné,
aby i naše škola byla schopna připravit žáky
i v této oblasti, neboť na středních školách
své poznatky a zkušenosti rozhodně využijí.
Nechci tím však říct, že oblast informatiky
a vybavení školy moderní technikou je jedinou prioritou naší dlouhodobé koncepce. Cílem je především připravit žáky tak,
aby jejich přechod do dalšího studia byl co
možná nejsnazší a moderní technické zařízení je pouhým nástrojem a prostředkem,
jak kvalitnější výuky dosáhnout. Snahou je
rovněž nabídnout našim žákům srovnatelné
a kvalitní vybavení, které je samozřejmostí
v městských školách.
Protože nelze vše vyřešit najednou, snažíme se o modernizaci postupně a využíváme dalších finančních možností. Plán
modernizace pokračuje a v současné době
vedení školy pracuje na dalším projektu,
který povede ke zkvalitnění výuky přírodovědně technických předmětů a zájmové
činnosti v oblasti ekologie a přírodovědných
nauk. Bude-li tento projekt úspěšný, škola
získá další finanční prostředky na obnovu
stávajícího vybavení a začne spolupracovat
s dalšími partnery. Ale nechci předbíhat
událostem, pokud mohu bilancovat dvouleté
působení ve funkci ředitelky školy, škola se
úspěšně modernizuje a věřím, že díky tomu
bude mít stále širší nabídku pro žáky a pro
veřejnost. Věřím, že se nám podaří i stabilizovat kvalitní pedagogický sbor, jednotný
tým, který poskytne kvalitní vzdělávací
služby.
Mgr. Radka Krausová

Spolupráce školy

Den s hasiči

Z několika večerních setkání se zástupci Okrašlovacího spolku, SKI klubu, SDH
Dýšina a kapely Medium vznikla 11. 6.
akce Dýšinský závod a Zábavné odpoledne.
Zkrácenou turistickou trasou Kokotské ryb-

Příjemné dopoledne prožili naši žáci s hasiči. S jejich významnou činností a technikou seznámili naše žáky na školním hřišti
25.5. Bylo možné si prohlédnout vybavení
moderních hasičských aut a historického

níky plnili účastníci na stanovištích pečlivě
připravené úkoly a poté jim byly odměnou
drobné ceny, občerstvení a zábava. Tu zajišťovala skupina historického šermu a koncert
skupiny Medium.
Děkuji ještě jednou touto cestou všem
organizátorům akce za pěknou a přínosnou
celodenní akci a oceňuji především jejich
obětavé a nezištné úsilí, se kterým na této
akci spolupracovali. Děkuji rovněž paní Kurešové za sponzorský dar.
Mgr. Radka Krausová

hasičského veterána, sledovat záchranu
člověka pomocí plošiny a seznámit se s výcvikem mladých hasičů, kteří jsou již dnes
aktivními a na soutěžích úspěšnými členy.
Na závěr si naši žáci mohli vyzkoušet, jak
náročné a nesnadné jsou některé techniky a
činnosti. Poděkování náleží především SDH
Dýšina za jejich ochotu a zpestření výuky
v oblasti požární ochrany.
Mgr. Radka Krausová

Školní jídelna
Od října 2011 bude možnost přihlašování
a odhlašování obědů i prostřednictvím online systému na internetu. Veškeré informace
budou strávníkům poskytnuty prostřednictvím webových stránek školy na www.zsdysina.cz. V září také uspořádáme informační
schůzku pro zájemce. Termín bude upřesněn
rovněž na webu školy a na vývěskách ve škole a školní jídelně.
Mgr. Radka Krausová

Konec a nový začátek
30. června naposled zazvonilo v naší škole
deváťákům. Přejeme, aby jejich vykročení
do dalšího života bylo šťastné a příjemné.
Touto cestou přejeme i našim budoucím
školákům, kteří do školních lavic v září
teprve zasednou, aby i jejich školní léta byla
plná úspěchů a milých zážitků.
vedení školy
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Oslavy 66. výročí osvobození

Gutta koncertuje

gistrátu města Plzně, sochaře J. Bockera a
dalších významných hostů.
Snad jen mohu dodat, že tato akce není již
pouhým slavnostním aktem, ale i příjemným přátelským setkáním s významnými a
čestnými hosty.
Mgr. Radka Krausová
foto Jiří Mičan, Bc. Pavel Kraus

Přesto, že oslavy osvobození jsou dnes
již minulostí, myslím si, že za zmínku rozhodně stojí. Tradiční setkání se uskutečnilo
v prostranství před budovou školy a v prostorách školy za přítomnosti starosty obce
Mgr. Jaroslava Štilipa, místostarosty obce
Ing. Jaroslava Egrmajera a dalších představitelů obce.

Obec byla opět poctěna návštěvou pana G.
Waterse, vnuka legendárního generála G.S.
Pattona, zahraničních veteránů, zástupců
velvyslanectví USA v Praze, zástupců Ma-
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Soubor Gutta připravil se svou p. uč.
Koželuhovou komponovaný pořad ke 170.
výročí narození Antonína Dvořáka. Děti
zde seznámily posluchače se životopisem
i s nejznámějšími díly našeho hudebního
skladatele.
V pořadu zazněla hudba ze 2 nejznámějších
oper – Čert a Káča (loutkové divadlo v podání děvčat z 5. třídy) a Rusalka (dramatizace žáků 4. a 6. třídy), Largo z 9. symfonie,
Okolo Hájíčka – jeden z Moravských dvojzpěvů i zkrácená úprava Slovanského tance
pro klavír, zobcové a příčné flétny. Celý program zahajuje „malý Toník“ – Martin Bílý
ze 4. třídy ukázkou Dvořákovy Humoresky
(pro klavír a housle).
V úterý 24. 5. a v pátek 27. 5. tento pořad
shlédly děti z MŠ a z 1. – 6. třídy ZŠ se svými
učitelkami.
V pátek 27. 5. večer již podruhé vystoupil
dětský soubor Gutta v rámci Noci kostelů
v dýšinském kostele Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy. Děti zazpívaly středověké písně (Haleluja, Gloria, Znějte, vy jasné písně
chval), balady (Krutá válka, Schodiště na
nebesa), 2 části z Truvérské mše od P. Ebena i píseň z Moravských dvojzpěvů – Okolo
Hájíčka, jako připomínku výročí narození
A. Dvořáka. Kromě klavírního doprovodu,
o který se postaraly sbormistryně Mgr. B.
Koželuhová a J. Bártlová, se děti postaraly
také o doprovod dechový – zobcové a příčné
flétny v podání Lucie Koželuhové a Veroniky Vodrážkové. Soubor Gutta ještě čekalo
vystoupení v rámci plzeňského Historického víkendu v neděli 12. 6. V sobotu 25. 6.
zakončili zpěváci letošní školní rok vystoupením v Rokycanech.
Mgr. B. Koželuhová, J. Bártlová
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Naši předškoláci
Ve středu 15. 6. 2011 proběhla v naší MŠ
tradiční slavnost. Učitelky se loučily s dětmi,
které v září usednou poprvé do školních lavic. Letos školku opouští 11 dětí.
Slavnostní odpoledne zahájily děti krátkou ukázkou angličtiny ve třídě broučků,
kde všichni vzpomínali na uplakané i veselé
začátky školní docházky před 3 roky. Pak
děti pokračovaly u klavíru, kde rodičům
zazpívaly 3 písničky, ve kterých ukázaly
svou samostatnost (zpěv bez dirigenta, střídání sólo+sbor), zručnost (vlastní doprovod
– kluci) i temperament a radost ze zpívání a
pohybu (hra na tělo). Ve své „domácí“ třídě
pak všichni vyslechli 2 zdramatizované básně „Kočka a myš“ a „Tři bratři“, kde předškoláci předvedli velmi zdařilé dramatické
„výstupy“ (sólové i společné).
Závěr slavnosti proběhl na školní zahradě. Budoucí p. uč. Rousová každého školáka
ozdobila šerpou, od p. řed. Anderlové děti
obdržely květinu a p. uč. Trkovská jim předala knihu - dárek na památku. P. uč. Tlustá
představila všechny předškoláky – do ZŠ
nám odcházejí: Helenka Štefanová, Daník
Kouřim, Markétka Peková, Jiřík Čech, Honzík Sekanina, Terezka Maurová, Barunka
Kalčíková, Kubík Chroust, Klárka Běželová,

Kája Kovarski a Kačenka Peková. Po předání dárků přečetla Eliška Bílá, jako zástupce
prvňáků, text putovní štafety a předala ji
Klárce k opatrování na další rok. Pak už zbyl
čas jen na slavnostní přípitek a velké fotografování.
Po odchodu rodičů vyrazilo hejno dětí se
svými učitelkami vláčkem do Ejpovic, dále
kolem jezera na Dianu, kde proběhla tradiční „opékačka“. Buřtíky od maminek jsme
zajídali lesními jahůdkami. Pár kapek nám
nezkazilo dobrou náladu a tak po návratu do
MŠ a zabydlení děti opět vyrazily na školní
zahradu, kde jejich elán nebral konce. Po večerní pohádce na děti čekala noční cesta odvahy za pokladem. Všichni ji zvládli, a tak se
konečně unavení, ale plní dojmů uložili do
svých spacáků a po krátké pohádce a ukolébavce již všichni chrupkali.
Ráno jako velcí „skoroškoláci“ nadšeně
vyprávěli mladším kamarádům, co během
celého odpoledne a večera v MŠ prožili.
J. Bártlová

Ahoj školko, loučíme se
Ve středu 15.6.2011 se uskutečnilo v naší
MŠ slavnostní vyřazení předškoláčků. Myslím, že budu mluvit za všechny rodiče, že to
bylo krásné odpoledne, děti nám ukázaly
jak se naučily ve školce anglicky, potom
nám krásně česky zazpívaly za doprovodu
p. u. Jany Bártlové a paní Klimešové a pak
ještě zahrály malé divadlo pod vedením p.
u. Simonky Trkovské a Hany Tlusté. Pak
už zbývalo jen ty naše umělce slavnostně
vyřadit z MŠ. Na zahradě MŠ na děti čekala
paní ředitelka Jana Anderlová a budoucí
třídní učitelka ze ZŠ Mgr. Lenka Rousová,
které naše skoro prvňáčky, za doprovodu hudby opět od paní Bártlové a paní
Klimešové, podarovaly knížkou, šerpou
a kytičkou a samozřejmě nechyběl ani
přípitek.
Pak se rodiče odebrali domů a děti zůstaly
s učitelkami ve školce a co bylo dál...??
Pro děti velké překvapení...:cesta vlakem,
opékání buřtíků a hlavně po setmění stezka
odvahy a přespání ve školce. Myslím, že je
to pro děti super dobrodružství. Chci tímto
poděkovat učitelkám z MŠ v Dýšině za zorganizování krásného programu a přiznám
se, že jsem i zamačkávala slzu.
text a foto maminka Romana Peková

Závěr letošního školního roku proběhl ve
znamení velkých akcí.
Ve středu 15. 6. jsme se rozloučili s předškoláky, kteří odcházejí do ZŠ. V úterý 21. 6.
ukončili plavčíci ze sluníčkové třídy předplavecký výcvik v rokycanském bazénu a
obdrželi Mokré vysvědčení.
Ve středu 22. 6. zakončily Kapičky letošní
zpívání vystoupením na Letním koncertu
dětských sborečků v plzeňské Synagoze.
Děti zazpívaly 4 písně ze svého jarního repertoáru. I přes trému, pramenící z nezná-

mého a velkého prostoru, velkého množství
diváků i zpěvu na mikrofony, si malí zpěváčci vysloužili velký potlesk a pochvalu.
Pro všechny děti uspořádaly učitelky ve
čtvrtek 23. 6. na školní zahradě Letní školkovou pouť. Děti za doprovodu a dopomoci či rady rodičů splnily 10 sportovních a
rébusových úkolů (např. slalom s koněm,
hasičská střelnice, přechod visuté lavičky,
sestavování obrázků nebo geometrických
tvarů,…) a za vyplněnou hrací kartu si vysloužily malý dárek. Odměnou pro všechny
byly opečené buřtíky (dík za přípravu ohně
patří p. Boudovi) a sladké dobroty od maminek a babiček. Velký úspěch měl obrovský
meloun od p. Robbové a vynikající muffiny
od p. Ings.
V závěru se p. uč. z broučkové třídy rozloučily s Verunkou Kreidlovou a popřály jí
hodně štěstí v nové MŠ. Poděkování patří
také slečně Veronice Šrámkové, která v rámci pedagogické praxe pomáhala s přípravou
celého odpoledne.
Všechny děti odcházely z her rozesmáté
a spokojené a my jen doufáme, že se stejnými pocity každý den opouštějí MŠ. Přejeme
všem dětem i dospělým krásné prázdniny,
hodně sluníčka, žádné úrazy a po prázdninách se těšíme se všemi na shledanou.
Pracovnice MŠ
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Maminko, mámo, já tě mám rád,...
…tak začínalo vyznání všech dětí maminkám při oslavách Svátku matek.
Interní (školková) oslava letos proběhla
v úterý 10. 5. na školní zahradě. Broučci
oslavili maminku jarními písničkami s tradičními tanečky, sluníčka si připravila několik veselých básní, při kterých se vystřídala

děvčata s kluky, a na závěr se všechny děti
spojily v písni:
Maminko, mámo, já Tě mám rád, chtěl
bych Ti něco k Tvému svátku dát.
Kytičku, růžičku, že Tě nosím v srdíčku a
tuhle malou písničku.
Maminko, mámo, to se podaří, náš táta se
mnou dneska uvaří.
Mističku pudinku, a navrch rozinku a k tomu velkou pusinku.
Druhá oslava, ve čtvrtek 19. 5., patřila celé
rodině. V úvodu se svým přáním pozdravil
přítomné maminky starosta obce Mgr. J. Štilip. Svými písničkami přišli popřát Malé (35 letí) a Velké (5-6 letí) Kapičky, Kapky (1.
tř. ZŠ) a Zpěváčci (2., 3. tř. ZŠ). U klavíru a
s pomyslnou dirigentskou taktovkou se střídaly J. Bártlová a B. Koželuhová, o ostatní
doprovod se postaraly samy děti.
S věkem (a výškou) dětí rostl počet písní a
také jejich obsah. Zatímco nejmladší zpěváci
zpívali o berušce, včelce a motýlu, předškoláci již přidali žížalu a šnečka. Prvňáci zařadili do písní slimáka, kukačku a trpaslíky.
Nejstarší zpěváčci nás s písničkami provedli
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celým světem. Jejich program téměř profesionálně uváděla Pavla Baumruková, děti střídaly hudební nástroje i různé převleky, na
každého čekalo větší či menší pěvecké sólo.
V poslední písni děti slíbily maminkám, jak
budou uklízet, zašívat, nakupovat,…a hlavně pomáhat.

Hry bez hranic
I letošní školní rok se konala tradiční soutěž MŠ z Chrástu, Dýšiny a Kyšic, kterou
její zakladatelky před 15 lety nazvaly Hry
bez hranic. V jejich pořádání se pravidelně střídají zúčastněné MŠ, které připravují
program pro všechny. Letos byla řada na
dětech a učitelkách v Chrástu. Jejich téma
bylo velmi originální: „Kosti, kůže, kámen,
s mamutem je amen!“
V Chrástu se celá MŠ přeměnila v pravěké sídlo po celý květen. U nás se začalo
s přípravami necelých 14 dní před soutěží.
Děti si vyráběly „kostěnné“ korále (sluníčka
z moduritu a broučci ze syrových těstovin
– kolínek), předškoláci s p. uč. Trkovskou
vyrobili originálního mamuta z odpadového
materiálu (PET lahve, papír, vlna). Mamuta
pak předali jako dar sousednímu kmeni
v Chrástu.
Ve středu 25. 5. za slunečního svitu vypukly pravé pravěké hry. „Pračlověci“ křepčili kolem ohniště, lovili kopím mamuta,
přetahovali se lanem, přenášeli ořechy
v mističkách (váhách) z kokosových ořechů,
prolézali jeskyní, navlékali korále a v závěru
si zahráli na archeology, kteří v pískovišti
objevili vykopávky (rozstříhané obrázky),
ze kterých pak sestavili originální „pergamen“. Obratnost děti cvičily také při chůzi
po laně – přechodu řeky, hodu hadrovým
kokosovým ořechem na cíl nebo při prolézání pytlem. Odvahu prokázali všichni při
kresbě ve „ztemnělé jeskyni“.
Na závěr her si všichni společně zazpívali
píseň „Kosti, kůže, kámen…“, paní učitelky
převzaly dárky pro všechny malé pračlovíčky a pak už zpátky do svých školek.
Za rok v Kyšicích nashledanou!

květen - červen 2011

Kostel a církev
V mnoha jazycích existuje stejný výraz
pro „kostel“ i pro „církev“. Angličan řekne
„church“, Němec „Kirche“, Rus „cerkev“,
Polák „kościół“ a musíte si vybrat, jestli tím
myslí kostel nebo společenství lidí, kteří do
něj chodí.
Snad nemusíme hned tyto jazyky podezřívat z nedostatku slov a můžeme se v tom
pokusit objevit i hlubší význam. Dýšinský
kostel jsem se za skoro dva roky, kdy zde
sloužím, naučil mít rád. I přesto, že na něm
padá omítka, i přesto, že k omítnutí této gotické stavby zvolili kdysi kdovíproč břízolit,
i přesto, že kamenná římsa už dožila a zdi
jsou vlhké. Mám ho rád nejen proto, že ve
vlhkých zdech najdeme vzácná umělecká
díla, že je zdaleka nejstarší stavbou v Dýšině a že mám rád gotickou architekturu, ale
i proto, že je to kostel farnosti, kterou považuji za svou a že do něj chodí lidé, kteří jsou
mi blízcí.
Podobně to mám s církví. Každý, kdo se
učil dějepis nebo kdo si občas přečte bulvární noviny, by mohl vyjmenovat sto a jeden
kaz, který by na církvi v její historii i současnosti našel. A i pokud bychom se snažili být
objektivní a přehlédnout dost dosud přežívajících nesmyslů komunistických historiků
a dost předpojatých článků a zpráv senzacechtivých novinářů, zůstalo i tak mnoho, co
si církev rozhodně dát za rámeček nemůže.
Přesto mám, podobně jako dýšinský kostel,
církev rád. Nejen proto, že se to od kněze
očekává. Nejen proto, že podobně jako ve
vlhkých zdech kostela najdeme umělecké
skvosty, tak i ve vlhkých zdech církve objevíme to, jak formovala evropskou kulturu
a systém hodnot, jak se vždy v historii díky
církvi rozvíjela charitativní péče o nejubožejší a nejpotřebnější, jak byla v naší společnosti nositelem vzdělanosti a umění a jak
vedle velkých hříšníků v jejích řadách najdeme i mnoho světců, z nichž mnozí velmi
ovlivnili dějiny naší společnosti. Mám ji rád
i proto, že - i když se to může zdát absurdní věřím, že této církvi Bůh nepřestává být věrný a že se s ním v této zraněné církvi člověk
může setkat a setkává.
V pátek 27. května jsme mohli v Dýšině mít už druhý ročník Noci kostelů. Byl
bych moc rád, kdyby i tady kostel vypovídal o církvi. Kostel byl té noci otevřený pro
všechny a věřící i nevěřící v něm nacházeli
něco z hodnot křesťanství, co je inspirovalo.
Kostel té noci přitahoval a měl co nabídnout.
Moc bych si přál, aby se mu v tom církev podobala. Nemůže se samozřejmě stát jen kulturní, společenskou nebo uměleckou organizací. Musí být vždy místem, kde je možno
se dotknout víry v Boha. Ale i přesto bych
si moc přál, aby i tak byla prostorem otevřeným pro všechny, věřící i nevěřící, kteří
nacházejí inspiraci v hodnotách, které křesťanství ve svých dějinách nese. Přál bych si,
aby měla co nabídnout i těm, kteří k ní chtějí
přijít jen na půl cesty.
Pavel Petrašovský
farář

Noc kostelů 2011
V pátek 27. května se v mnoha evropských
zemích otevíraly brány kostelů se zajímavými programy pro návštěvníky. I náš dýšinský kostel se letos podruhé připojil k této
mezinárodní akci s názvem Noc kostelů.
Záštitu nad ní převzal i starosta Dýšiny Mgr.
Jaroslav Štilip.
Ačkoliv na zahájení v 19 hod. drobně pršelo, kostel byl plný lidí, které přilákal nabitý
program, jenž společně několik nadšenců z

farnosti připravilo. Páni starostové z Dýšiny,
Chrástu a Kyšic pronesli několik úvodních
slov a společně zazvonili na kostelní zvon,
který mohl být díky probíhajícím opravám
kostela znovu zprovozněn, když předtím
zvonění zakázal statik. A pak už následovaly
v rychlém sledu jednotlivé body programu.
Zatímco ve stylové čajovně na faře se pro

velký zájem skoro nestíhalo obsluhovat,
opodál si mohli návštěvníci vyrobit originální placku s obrázkem kostela, Ing. Pavla
Velleková v lodžii 1. patra fary prováděla
svou výstavou fotografií kostelů z italského
ostrova Ischia. Na půdě kostela zas po celý
večer běžel v improvizovaném kině krátký
fi lm pro zamyšlení. Podél obvodní zdi hřbitova hořely louče u jednotlivých zastavení
křížové cesty s texty komunisty umučeného
sochaře Jaroslava Šlezingera. A v kostele stíhal jeden program druhý.
Po koncertech dětí ze ZUŠ Chrást a dýšinského sboru Gutty byla vyhlášena soutěž pro
děti, při které se mohly seznámit se zařízením kostela. Následoval koncert pěveckého
sboru Vox imperfecta z Plzně a Chrástochoru z Chrástu, pak představení liturgického
náčiní a oděvů, dýšinský varhaník Petr Blažek na kůru odpovídal na zvídavé otázky ná-

vštěvníků točících se kolem tématu, jak fungují varhany, na řadu přišla i komentovaná
prohlídka kostela, jejíž odbornost zajistil Dr.
Jaromír Sofron, která byla okořeněna scénkou ze života patronů dýšinského kostela sv.

Šimona a Judy. Po skvělém koncertu kytaristy Martina Škubala a přednášce o turínském
plátně přišel na řadu program, který několik
týdnů nacvičoval již zaběhnutý ochotnický spolek z dýšinské katolické i chrástecké
evangelické farnosti doplněný několika
Plzeňáky, který si pod vedením Marcely
Švejdové připravil nezapomenutelnou recitaci a scénické ztvárnění biblických textů
doplněných zpěvem dýšinské farní scholy.
Tuto tajemnou scénu ve ztemnělém kostele navíc dotvářely obrazy slavných fresek
promítaných na strop kostela. Po půlnoci
jsme končili bohoslužbou, které se účastnil

i chrástecký evangelický farář Karel Šimr.
Velké poděkování patří všem, kdo tuto akci
připravili nebo se do ni svým vystoupením
zapojili. Ze zákulisí vím, kolik práce, času a
energie to vyžadovalo. Díky všem, kdo nezištně připravili zhruba pro 250 účastníků
této akce krásnou noc kostelů.
Pavel Petrašovský
farář
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Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

První pasivní dům v Dýšině a otazníky kolem smyslu těchto staveb
Se zájmem pozoruji, že se poblíž Malého
náměstí v Dýšině buduje pasivní rodinný
dům. Měla jsem možnost se s tímto druhem
staveb v rámci své profese podrobně seznámit.
Co je to pasivní dům:
1. Objekt s minimální až nulovou potřebou energie na vytápění (pod 15 kWh/m2a),
ve kterém se prakticky netopí. Veškeré spotřebiče mají minimální spotřebou energie a
teplá voda se ohřívá sluncem.
2. Zdrojem tepla na vytápění je slunce,
osoby a spotřebiče uvnitř. Objekt musí mít
okna výhradně na přímý jih a jen minimálně na západ a východ.
3. Velmi tlusté izolace (vždy více než
300mm) zajistí, že teplo neuniká zdmi a
okny.

2. Ne vždy je možné z dispozičních důvodů
nasměrovat okna na přímý jih a vybrat parcelu ničím nezastíněnou a správně orientovanou bez požadavků na uliční čáru apod.
Např. v Nové Huti je svit do oken mnohdy
stíněn mlhami od řeky. Investor často logicky nechce ustoupit z požadavků na dispozici
a budoucí provoz. Do vytápění se počítá i
teplo vydávané osobami,m což si lze také
představit tak, že po práci v lednu přijdeme do objektu bez topení, kde je 15-17°C a
zajezdíme si napřed na rotopedu, abychom
si přitopili, protože bychom elektrikou na
topení přesáhli energetický limit a nebyl
by to pasivní dům, ale normální (podobně
bychom měli limit ve sprše, když by slunce
neohřálo vodu). Jak říká kolega topenář. „topení je komfort, můžeme netopit a stejně tak
netelefonovat, či nejezdit autem…“.

statice (nosné zdivo z dutinového vápenopísku tl.150 - 170mm vyhoví tlaku, ale ne
excentrickému zatížení od stropů a střechy,
otřesům dopravy, a je v našem okrese zakázáno z důvodu nízké seismicity). Naše děti si
nic na to nepřistaví a když za pár let přijde
„Franta“ že udělá nové instalace, padne mu
půl nosné stěny…
6. Naštěstí existuje už několik studií se
srovnáním běžného dobře zatepleného
domu a pasivního domu, z čehož vyplývá,
že cena pořízení pasivního domu je tak vysoká, že se nám jeho stavba vyplatí, až po
sto letech, co tam nebudeme topit. Ekologie
rovněž trpí neboť u PD nabývá energeticky
a ekologicky náročná výroba a doprava tlustých izolantů, náročných, málo životných
technologií. Vytápění a napájení technologie el. energií má nesrovnatelně horší faktor
energetické přeměny (tj. dopad na životní
prostředí), než plyn, nebo dřevo.
Nechci vůbec“pomlouvat“ tento konkrétní dýšinský dům, do kterého jsem neměla
možnost se podívat, ale obecně přínos těchto domů vlastně není vůbec žádný a tomu
odpovídá i necelé čtvrtprocento nově stavěných PD (i přes veškerou podporu a dotace).
Otázkou je, zda zvítězí zdravý rozum, nebo
platná směrnice EU, která nařizuje od roku
2020 stavět pouze domy s „téměř nulovou
spotřebou energie“.
Abych nebyla nespravedlivá. Experimenty
musí být, i bez zjevného přínosu, podobně
jako když se létá do vesmíru. Nesmí to ale
nafouknout neznalí novináři a „vědci“ sedící u počítačů, kteří nikdy nevzali cihlu do
ruky.
Ing. Pavla Velleková

Zahrádkářská soutěž
4. Teplo neuniká větráním – objekt je dokonale utěsněný s pevnými neotevíravými
okny a se zpětným využitím tepla odváděného vzduchu rekuperací.
5. Náklady na výstavbu jsou nejvýše o 10%
vyšší než u běžného rodinného domu.
6. Významně lidem šetří peníze a je přínosný pro životní prostředí.
Toto se běžně dozvíme z médií a prospektů stavebních firem.
Ale…
1. Čechy, ať se to nezdá, mají mnohem horší klimatické podmínky a menší množství
slunečního svitu, než např. Rakousko a Německo. Slunce na topení je nejvíce potřeba
v lednu a únoru, kdy obvykle je u nás jasno v
součtu cca pět odpolední a je brzy tma. Musí
se přitápět elektrikou, což je neekonomické i
neekologické. Případný krb, či kamna svým
výkonem zcela rozladí systém.
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3. Dokonalé zateplení a řešení detailů je
z technického hlediska v pořádku.
4. Lidé tu vlastně bydlí v utěsněném neprodyšném „igelitovém pytli“ (dokonalá těsnost
se musí prokazovat zkouškami), nikdy se
nepodíváme otevřeným oknem do zahrady
a ne každý snáší klimatizaci, která je tu jedinou možností větrání.
5. Podle odborníků, propagujících pasivní
domy je dům dražší jen 10%. Ovšem ze základu 7000,--8000,-/m3, protože opravdový
funkční pasivní dům si nemůže nikdo navrhnout, ani postavit „na koleni“, musí být
studie, několik stupňů projektů, dozory,
drahé zkoušky. Využívá se špičkových materiálů s množstvím drahé technologie a
musí to dělat zkušená a drahá firma, žádný
místní zedník, který by se dostal dnes u běžného dobře zatepleného domu na cca 4000,/m3. Z důvodu ceny se mluví o moderních
materiálech, ale ve skutečnosti se šetří na

Tradiční akcí je Zahrádkářská soutěž,
kterou pořádá ve spolupráci se školou ZO
ČZS Dýšina. Dne 23.5. měla hodnotící komise plné ruce práce. Vybrat nejlepší z tak
velkého počtu účastníků bylo nelehké. Nám
už jen zbývá blahopřát naší žákyni 5. třídy
Nikole Šnebergerové k vítězství v kategorii
mladších žáků a postupu do celostátního
kola soutěže mladých zahrádkářů v Kroměříži.Všem ostatním soutěžícím děkujeme za
účast a reprezentaci školy.
Mgr. Radka Krausová

květen - červen 2011

PODNIKATELÉ, DOBRÁ ÚČETNÍ JE K NEZAPLACENÍ!
MY TO VÍME A PROTO VÁM NABÍZÍME NAŠE KVALITNÍ
SLUŽBY, SE KTERÝMI BUDETE VELICE SPOKOJENI.
-

vedení účetnictví
vedení daňové evidence
zpracování daňových přiznání jak pro právnické tak pro fyzické osoby
perfektní servis v oblasti zpracování mezd a personalistiky
přiznání pro DPH, silniční daň a jiné majetkové daně
administrativní práce všeho druhu (odvolání na úřady, stížnosti)
zastoupení na FÚ při kontrolách
zastoupení na OSSZ při kontrolách
vstřícnost, svědomitost a rádi poradíme
slušné vystupování
automobily ve vlastnictví s možností k vám dojet pro dokumenty
možnost předání účetní dokumentace ke zpracování naší pracovnici na adrese T. Duchek, K Chlumu 231,
Dýšina
- spolehlivost

Nejste-li spokojeni se svou účetní, klidně ji vyměňte! Nebudete litovat. Spokojenost
našich klientů je naší odměnou. Pracujeme s plným nasazením.
Adresa: Účetní kancelář, Úslavská 21, 326 00 Plzeň – Slovany
tel.: 377 242 464, 603 544 421, 739 213 431, 739 098 113
email: info@ucetnictviduchkova.cz

Firma Kominictví Čermák

vám ve spolupráci s Obecním úřadem Dýšina nabízí kominické služby prováděné na základě vydaného živnostenského listu (IČO 67873863). Jedná se
především o pravidelné kontroly technického stavu kouřovodů a komínových
průduchů a jejich čištění.
Ke dni 1. ledna 2011 nabylo platnosti nové nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Podle této vyhlášky má vlastník zdroje a spalinové cesty povinnost
zajistit si písemné potvrzení o způsobilosti spalinové cesty, a to jednou ročně
(či případně u každého čištění).
Bližší informace naleznete na www.krbycermak.cz

Poděkování
Děkujeme p. Miloslavě Egrmajerové,
která nás po dobu 20 let zásobovala v
Dýšině „Na kopci“ vždy čerstvými potravinami. V květnu 2011 byla prodejna
uzavřena.
Jana Pospíšilová - Dýšina

Parkurové skákání
Posílám pár fotek ze závodů v parkurovém skákání, které se konaly
7. - .5.2011 v Plzni-Borech a kde se pan
Luděk Smaha zúčastnil. Z těch pár závodů, co jsem já viděla, vyhrál 3. místo i s poraněným kolenem, ale zbytek
bohužel nevím. Myslím, že by stálo za
to alespoň fotku Luďka s koněm v akci
otisknout. Má teď pěkně nabité víkendy
plné závodů, tak mu držíme palce.
Romana Peková
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