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Nové víceúčelové hřiště při Základní škole
a Mateřské škole generála Pattona v Dýšině.
Foto: Jiří Mičan
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Úvodník starosty obce Dýšina
Jaký byl rok 2013 pro vás, si určitě zrekapituluje každý z vás osobně.
Jaký byl tento rok pro naši obec, o to
se pokusím ve stručnosti v tomto článku
já. Především se zapsal do historie obce
povodněmi na počátku června. Byly
druhé nejhorší za sledované období.
Předčily je pouze povodně roku 2002.
Každý den jsme s napětím sledovali
předpověď počasí, výhled na nejbližší
hodiny včetně prognóz. Povodňová
komise obce pracovala takřka nepřetržitě.
Ať je názor na protipovodňové valy
v Nové Huti na řece Klabavě jakýkoliv,
jedno je jisté, zachránily nás od
nejhoršího. Velká voda zároveň prověřila
kvalitu i stav tohoto vodního díla.
Lze konstatovat, že v tomto roce se
nám podařila zdárně dokončit celá řada
investičních akcí: nové sportovní víceúčelové hřiště u školy, vodovodní řad
v Nové Huti v ulici Přátelství – Šeříková,
nový chodník kolem kostela, dopravní

napojení sídliště Chlumu s ulicí Tovární
včetně občanské vybavenosti (nové
chodníky + veřejné osvětlení), provedli
jsme opravy a rekonstrukci místních
komunikací v ulicích Školní v Dýšině
a Mlýnské v Nové Huti.
Výrazné proměny se dočkal Paškův
park v Nové Huti. Výraznou měrou
(finančním darem a organizací veřejné
sbírky) obec přispěla k opravě kostela
v Dýšině.
Poměrně palčivým problémem pro
rodiče předškolních dětí byla nedostatečná
kapacita naší mateřské školy. Organizačními změnami ve škole a jednáním
s odpovědnými úřady státní správy
a samosprávy se nám podařilo i tento
problém zvládnout k plné spokojenosti.
Po tříletém úsilí se nám povedlo
přimět Vodovody a kanalizace Plzeň,
aby si zhotovily vodovodní přeložky
v lokalitě V Loužku, aby byly zbývající
stavební parcely prodejné bez zatížení
budoucích kupujících.

Bylo toho více, co se ku prospěchu
rozvoje obce podařilo zrealizovat.
Samozřejmě, je i odvrácená strana této
věci – záležitosti, které se nepodařilo
dotáhnout do úspěšného konce. Je to
zejména intenzifikace stávající ČOV,
aby se obec mohla dále rozrůstat a noví
zájemci se mohli napojit do veřejné
kanalizace. V úsilí o dotaci za tímto
účelem nepolevujeme, ale i vlivem
střídajících se politických garnitur v naší
republice, je to stále více složitější.
O dalších rezervách víte určitě i vy,
naši spoluobčané.
Seznamte se proto s investičními
prioritami obce schválenými Zastupitelstvem obce Dýšina pro rok 2014
a obohaťte je vašimi případnými náměty,
které nám včas adresujte.
V úctě
		

Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Prodejní výstava

Radostné Vánoce,
prožité v klidu a spokojenosti.
V nadcházejícím roce 2014 vše
dobré, pevné zdraví a mnoho
pohody
vinšuje
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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Již tradičně se v Modrém salonku konala
na konci listopadu prodejní výstava
adventního a vánočního zboží. Paní
Šmídová připravila pro zájemce typické
věnce a svícny, ale i řadu drobností,
které budou zdobit naše domácnosti.

K ochutnání byly připraveny různé druhy
vánočního cukroví. Výstava přispěla
k navození předvánoční nálady a jistě
stálo za to si výrobky alespoň prohlédnout
a nechat se inspirovat.
Jitka Křížková
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Vánoční zamyšlení
Existuje všemi respektovaný předpoklad,
že Vánoce mají být svátky rodinného štěstí.
Pokud se stane, že se rodina při zmatku
spojeném s úklidem, pečením, vařením
a balením dárků o Vánocích pohádá, je to
považováno za krajně nevhodné, neboť
spory se mají odložit až po 25. prosinci.
Na Štědrý večer je předepsán úsměv a milá
slova.
Pokud v některé domácnosti přežívá
křesťanský zvyk stavění jesliček, naprosto to
tento požadavek splňuje. Co jiného si před
oči postavit, když je rodina na sebe hodná,
než růžolící miminko, nad ním se sklánějící
se Pannu Marii a sv. Josefa a milé bečící
ovečky s usmívajícími se pastýři?
Pokud bychom si však otevřeli Lukášovo
evangelium, kde je příběh o narození
Ježíše popsán, nenajdeme v něm vůbec
vyprávění o rodinné idylce a štěstí. Místo

toho na nás dýchne putování nocí kvůli
absurdnímu rozhodnutí císaře o sčítání
lidu. V hostinci nemají místo. Lidské
odmítnutí. Maria rodí své dítě v chlívu.
Naprosto nevyhovující podmínky, aby na
svět přišlo dítě. A přesto k tomu všemu
křesťané tiše dodávají, že se tady bez
jakýchkoliv efektů v bezvýznamné stáji
bezvýznamného palestinského městečka
odehrálo to podstatné pro všechny. Nám,
nám narodil se.
Možná nám této příběh o prvních
Vánocích Josefa, Marie a děťátka může
posloužit si uvědomit, co si nezaslouží,
abychom to považovali za štěstí.
Reklamy se nás ptají: Opravdu chcete,
aby vaši blízcí byli šťastní? A opravdu si
myslíte, že mohou být šťastni bez nového
mobilu, depilačního přístroje nebo
panenky na dálkové ovládání? A do toho

se vypráví příběh Lukášova evangelia
o tom, že to podstatné se odehrálo v chlívu.
A člověk si vzpomene na úsměvy lidí
napojených na přístroje v nemocnicích a na
vnitřní vyrovnanost ženy, která věděla, že
umírá na rakovinu, a na seniory, za nimiž
o Vánocích do domova důchodců nikdo
nepřišel, a přesto dokázali být radostní
a nezatrpklí a na Štědrý večer, který jsme
trávili na pokoji interny, když tam ležel můj
táta. A možná je v těchto chlívech dneška
betlémské děťátko mnohem víc přítomno
než na jídlem přeplněných stolech a při
vybalování drahých dárků.
Přeji opravdu šťastné Vánoce a v novém
roce oči otevřené pro to podstatné, co se
často může skrývat v nějaké bezvýznamné
stáji.
Pavel Petrašovský
farář

Farnost zve:

Z výtěžku zaplatíme v rámci projektu Adopce ba
dálku další rok studia dívce v Indii.

 15:00 – 16:30 - kostel bude otevřený
k prohlídce historického dřevěného betlému
27. 12. – svátek sv. Jana Evangelisty
 18:00 – mše sv. s žehnáním vína (přineste si
vlastní zásoby)
28. 12. – svátek sv. Mláďátek betlémských
 17:30 – mše sv.
29. 12. – svátek Svaté Rodiny
 11:30 – mše sv. s obnovou manželských slibů
31. 12. – památka sv. Silvestra I., papeže
 23:15 – mše sv. na poděkování za uplynulý rok
1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie
 11:30 – mše sv.

Předvánoční koncert
V sobotu 21. 12. 2013 vystoupí v 18:00
v dýšinském kostele známé sbory Plzeňáček
– dětský folklórní soubor při ZUŠ B. Smetany
v Plzni (vedoucí: O. Hráchová a J. Rezek) a Vivat
Familia! - orchestr složený z dětí a rodičů ZUŠ
B. Smetany (vedoucí: O. Hráchová a Š. Slavík).
V programu zazní lidové písně z jihozápadních
Čech a koledy v úpravách V. Franka a O. Hrácha
a známé melodie v úpravách R. Butze a Š. Slavíka.
Koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby
V pondělí 23. 12. 2013 bude v 18:00 zazní v
dýšinském kostele tóny „Rybovky“ v podání
Lidové muziky z Chrástu a Smíšeného sboru ze
Spáleného Poříčí.

Vánoční bohoslužby v dýšinském kostele:
24. 12. – Štědrý den:
 16:00 – mše sv. pro rodiny s dětmi
 24:00 - půlnoční mše sv.
25. 12. – Narození Páně
 11:30 – mše sv.
 15:00 – 16:30 - kostel bude otevřený
k prohlídce historického dřevěného betlému
26. 12. – svátek sv. Štěpána
 11:30 – mše sv.

Betlémské světlo
Plamínek zapálený v Betlémě, na místě Ježíšova
narození, je každý rok před Vánoci rozvážen po
celém světě. Z dýšinského kostela si jej můžete ve
vlastních lucerničkách odnést v pondělí 23. 12.
od 16 do 18 hod.
Keramický betlém
Keramický betlém, který letos už popáté vyráběli
na faře obyvatelé Dýšiny, bude o Vánocích
vystaven v kostele. Uvidíte ho kdykoliv od 24.
12. během dne přes uzavřenou mříž, zavítáte-li hlavním vchodem do kostela.Jednotlivé
figurky betlému budou nabízeny k prodeji na
slavnostním ukončení Tříkrálové sbírky, v neděli
12. ledna 2014 v 16:00 v dýšinském kostele.

3

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Cestou za La Boemou

Cestou k rozhledně v Břasích, foto. J. Frank
Po stopách uhlí, hutí, skláren, ale též za
kvalitní hudbou a příjemným prostředím
múzické kavárny a restaurace La Boema
v Radnicích se ve středu 13. 11. 2013
vydali členové a příznivci Okrašlovacího
spolku pro Novou Huť a okolí. Počasí
bylo „dušičkové“, nicméně nepršelo a tak
nálada byla výborná.
Radnicko je region s bohatou historií,
bez nadsázky lze říci, že tudy kráčely
dějiny průmyslu i české vědy. Je spojeno
především se jménem hraběte Kašpara
Maria Šternberka (1761–1838), majitele
zdejších dolů a panství Radnického
a Libštejnského. Zdejší obce a jejich
samosprávy se snaží, aby po ukončení
těžby v radnickém černouhelném revíru
a „polistopadovém“ uzavření řady průmyslových provozoven se region dál rozvíjel,
aby zde mohli místní najít zaměstnání
a podle svých představ využívat volný
čas. Obce i místní spolky vyvíjejí sympatické úsilí pro zachránění nejrůznějších
památek, čímž přispívají k udržování
paměti krajiny. Myslí i na příchozí
návštěvníky, jimž nabízejí řadu atraktivních míst.
První naší zastávkou byla ve Stupně,
poblíž bývalé dělnické kolonie Bašta,
přírodní památka téhož jména. Jde
o unikátní povrchový výchoz černouhelné sloje mocné 4,2 m bývalého
dolu Kliment. U stupenského nádraží
bylo upozorněno na pamětní desku na
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zdejšího rodáka R. Kroce, zakladatele
řetězce McDonald’s.
Pro paměť nás Čechů je ovšem nutno
neustále připomínat Jiřího Potůčka-Tolara
(1919–1942), neprávem opomíjeného
velkého hrdiny našeho odboje, který má na
Vranově, na domě čp. 56, pamětní desku.
29. 12. 1941 byly společně na našem území
vysazeny z letadla skupiny Silver A (npor.
A. Bartoš – velitel všech tehdejších parašutistů, J. Valčík a radista J. Potůček), Silver B
a Andropoid (J. Kubišta, J. Gabčík – určeni
k atentátu na R. Heydricha). Tehdy jediná
funkční Potůčkova radiostanice Libuše
udržovala spojení mezi domácím odbojem
a Londýnem a předala neocenitelné
informace od agenta A-54 P. Thümmela.
J. Potůček vysílal z lomu u Ležáků nejdéle.
Byl ale pronásledovaný, bez podpůrných
kontaktů, vyčerpaný a hladový. 2. července
1942 jej spícího v lese u Pardubic zastřelil
český četník; bylo mu 23 let…
Díky nebývalé ochotě a vstřícnosti
současného starosty Břas pana ing. Jana
Špilara, který nám otevřel v listopadu již
jinak uzavřenou novou Břaskou rozhlednu
na návrší za obcí v 481 m n. m., jsme mohli
vychutnat zajímavé výhledy. V případě
dobé viditelnosti (což během naší návštěvy
bohužel nebylo), je zde nádherný kruhový
výhled na Radeč, Radyni, Kralovicko
a snad až na Šumavu. Dřevěná rozhledna
je 15 m vysoká a byla vybudována péčí
zdejšího obecního úřadu v lokalitě

Na vyhlídce na vrchu Kalvárie, foto J. Frank

bývalých radarů řídících vojenský letový
provoz.
Podle rozlehlých sadů firmy Schwarz
jsme sjeli do údolí Radnického potoka
do města Radnice. Z místních památek
nelze ani z autobusu na náměstí Kašpara
Šternberka přehlédnout městské muzeum,
kostel svatého Václava, empírovou
kašnu a nad ní sochu svatého Jana
z Nepomuku. Projeli jsme tzv. Radnické
Benátky a na hrázi rybníka obdivovali
v r. 2010 restaurovanou barokní sochu
Piety z 1. poloviny 17 století. Po nové
silničce jsme vyjeli k poutnímu kapli
Navštívení Panny Marie, vystavěné snad
podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera s bývalou poustevnou a prohlédli
si Radnice z ptačího pohledu. U kaple
vyúsťuje citlivě zrekonstruovaná křížová
cesta z r. 1883, tvořená 14 kamennými
sokly s hranolovými kapličkami. Dalším
obdivuhodným příkladem péče o místní
památky je pozdně barokní synagoga pod
náměstím, jež do r. 1990 sloužila jako
oprava automobilů! Roku 1993 ji zakoupil
místní Český svaz ochránců přírody od
židovské obce a ve spolupráci s památkáři
ji zrekonstruoval do podoby kulturního
centra (vytápěného geotermálním vrtem!).
Exteriér synagogy se zachoval v původní
podobě; je vyhlášena kulturní památkou
České republiky. Přivítal nás zde RNDr.
Josef Pašek, bývalý starosta města Radnice
a zasvěceně pohovořil o synagoze a jejích
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osudech, ale i zkušenostech ochranářského sdružení.
Zasloužené posezení na závěr „expedice“
bylo v múzické kavárně a restauraci La
Boema na náměstí, kde nás přivítal majitel
kavárny Jan Irving a starosta Spolku
divadelníků René Keller. Pan Keller
zapáleně pohovořil o historii Radnic
a pan Irving vzpomněl svých vlasteneckých
předků, stavitelů bratrů Jiřího a Bohdana
Peška. Ti od počátku 70. let 19. století
v Bulharsku budovali železnici, obchodní
přístav ve Varně, vytvořili směrný plán
Sofie a otevřeli zde rovněž Pivovar bratří
Prošků. Proškové byli příbuzní s rodinou
radnického sládka Městského pivovaru, ze
které pocházela světově uznávaná pěvkyně
Gabriela Roubalová, zvaná La Boema; tuto
pěvkyni si majitelé kavárny zvolili jako
svou patronku. Pan Irving je koncertní
kytarový mistr též s bohatými pedagogickými zkušenostmi v cizině; vystupoval
i s mladším kolegou M. Škubalem z Dýšiny.
Na rozloučenou nám bravurně zahrál dvě
skladby španělských mistrů.
Poznávací výlet byl příjemný a pro
práci Okrašlovacího spolku podnětný.

Kavárna La Boema – J. Irving a R. Keller, foto J. Frank
Přinesl i řadu nápadů na další vycházky
či zájezdy. Vzhledem k velkému
zájmu bude spolek o podobných
akcích uvažovat v příštím roce spíše

o víkendech, tak aby se mohlo zúčastnit
co nejvíce zájemců.
Jan Nesvadba
Okrašlovací spolek

Tvarohová štola
POZVÁNKA
na 9. ročník Novoroční vycházky.
Sraz je jako obvykle ve 14 hodin u viaduktu v Nové Huti.
Zakončení bude v restauraci v Chrástu.
Srdečně zve výbor spolku

VZPOMÍNKA
V roce 2013 nás navždy opustili dva
členové:
Dne 19. května zemřela paní Hana
Panzrová, vnučka, majitele mlýna
v Nové Huti pana Kepky. Zde také
vyrůstala než se odstěhovala do Plzně.
Teplejší část roku trávila v chatě na
břehu Klabavy a byla velkým novohuťským patriotem. Starala se o Husův
pomník a mimo jiné finančně přispěla
na opravu zvoničky v Nové Huti.
Obdivovali jsme ji pro její
optimismus a vždy dobrou náladu, i
když život neměla snadný.

Dne 6. října zemřel místopředseda
Okrašlovacího spolku pan Václav
Čermák, který po restituci v letech 1993
až 2008 provozoval Slévárnu Hájek. Tu
založil jeho dědeček Josef Hájek a on
zde prožil dětství. V rámci finančních
možností modernizoval výrobu.
Při akcích Okrašlovacího spolku vždy
podle svých sil pomohl. Předvánoční
setkání u Čermákových byla vždy velmi
příjemná.
Na oba budeme vzpomínat.
Eva Bartovská, předsedkyně Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu

250 g tvarohu
150 g hery
500 g hladké mouky
150 g cukru
1 kypřicí prášek
2 vejce
6 lžic mléka
2 lžíce rumu
100 g mandlí a rozinek
1 vejce na potření
V míse smícháme cukr s vejci a tvarohem,
přidáme rozehřátou vychladlou heru. Mouku
smícháme s kypřicím práškem a postupně
přidáváme do mísy, nakonec přidáme mléko
a rum.Zpracujeme těsto,které rozválíme
do obdélníku, do středu nasypeme rozinky
s mandlemi.Okraje těsta přeložíme k sobě na
střed a vytvoříme bochníček,který potřeme
vejcem. Pečeme
dozlatova
na
plechu s pečicím
papírem.
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Předvánoční čas ve škole

250 g

trhaných krupek (ječné kroupy,
tzv. lámanky)
50 g
anglické slaniny
3/4 l
vody
2 hrsti sušených hub
2 ks
stroužky cibule
1 ks
cibule
1/2 ks masoxové kostky
1 lžička másla
nepatrně kmínu
kousek másla
majoránka
pepř
sůl
sádlo na vymazání pekáče

Škola slaví 55. výročí otevření nové školní
budovy. Koncem listopadu si mohli
rodiče žáků a zaměstnanci školy zatančit
v Kyšicích a v pátek 6. prosince mohli přijít
na návštěvu do školy všichni bývalí žáci
i zaměstnanci v rámci „Dne otevřených
dveří“. Odpoledne proběhly už v pravé
předvánoční atmosféře ve školní jídelně
vánoční dílny.
Jako každý rok přišel mezi děti do školy
i do mateřské školy Mikuláš s andělem
a mnoha čerty. Děti z prvního stupně
navštívily firmu na výrobu svíček. Samy si
jednu svíčku ozdobily a připravily pro své
blízké voňavou směs koupelových solí.
Milou návštěvou byly také pohádkové
babičky našich prvňáčků. Děti i babičky si
navzájem četly a pak si zasoutěžily na téma
českých pohádek.
Všem děkujeme za návštěvu a milá slova
a přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2014.
Mgr. Jitka Křížková, MBA

Předškoláci v květinovém království
V úterý 24. 9. 2013 se vydali dýšinští
předškoláci (sluníčka a motýlci) na
výstavu jiřin v Červeném Hrádku. Hned
za vrátky jsme se všichni ocitli v květinovém království. Zahrada pana Hucla
hýřila množstvím barev a zejména
děvčata přebíhala od jedné květiny
ke druhé a zase dále a na dotaz, která
jiřinka se jim nejvíce líbí, odpovídaly:
„všechny“.
Pan Hucl ochotně vodil děti mezi záhonky
květin rozličných barev, tvarů, velikostí,

Houbový kuba

odpovídal na všetečné otázky a nezapomněl
ani na paní učitelky, které zasvěcoval do tajů
pěstování květin. Seznámil nás také s názvy
různých odrůd jiřin i s jejich původem.
Na závěr naší návštěvy děti předaly
panu zahradníkovi nakreslené obrázky
a za odměnu si každý odvážel domů
malou kytičku. Děkujeme panu Huclovi
za možnost navštívit tento malý
„květinový ráj“ a rádi se za rok zase
vrátíme.
Děti a učitelky MŠ Dýšina

1. Krupky dáme na 2 hodiny máčet, pak
je několikrát propláchneme a v cedníku
necháme okapat
2. V hrnci rozpustíme anglickou slaninu,
nasypeme na ni nudličky rozkrájené
cibule (2/3 ks) a okapané krupky,
vše orestujeme, pak zalijeme vroucí
osolenou vodou, ve které jsme rozpustili
půlku masoxové kostky
3. Přidáme utřený česnek, pepř, sůl
a dusíme pod pokličkou doměkka
4. Na másle podusíme zbytek cibule,
kmín a předem na 15 až 20 minut
namočené sušené houby, které jsem
nechali důkladně okapat
5.
Uvařené
krupky
okořeníme
majoránkou, smícháme ji s podušenými
houbami a dáme do tukem vymazaného
pekáče
6. Povrch pokropíme tukem a zapečeme
v troubě vyhřáté kolem 190 °C, dorůžova.
Doporučení:
Servírujeme s čerstvým chlebem
a zeleninovým salátem nebo kysaným
zelím.
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Chata Matějovice – rok po požáru
Je to právě rok, co nás postihla nešťastná
událost a požárem byla téměř zcela zničena
klubová chata v Matějovicích.
První šok a smutek posléze vystřídala
práce s vyřizováním pojistné náhrady od
pojišťovny, což bylo povětšinou na bedrech
předsedkyně oddílu p. Heclerové.
Velmi vstřícně reagovalo Zastupitelstvo
obce Dýšina, kdy na naši písemnou
žádost o jakýkoliv příspěvek nám odsouhlasilo finanční pomoc ve výši 50 tis. Kč
na ochránění zbylého objektu před nastupující zimou. Díky nadšení a pracovitosti
členů klubu se podařilo provést vše nutné
k zajištění bezpečnosti objektu a torzo
budovy, které zbylo po požáru, bylo přes
provizorní krov zakryto plachtami těsně
před příchodem prvního sněhu.
Přehoupla se zima a na schůzích klubu
probíhaly diskuze co dál?! Bylo nutno
vyřešit dvě zásadní věci: situaci s placením
obnovy chaty, kdy ne všichni členové
klubu tento objekt k rekreaci využívali
a bylo jasné, že finance i práce vložené do
chaty samozřejmě zasáhnou i jiné činnosti
oddílu a také v jakém rozsahu obnovu
případně provést.
Nakonec zvítězil rozum a fakt , že chata
je největším a hlavním majetkem oddílu.

SKI KLUB Dýšina o.s.

Následně, také díky tomu, že nám byla
vyplacena pojistná náhrada, byla odsouhlasena obnova chaty.
Po odkrytí a zjištění špatného stavu
zbylých dřevěných konstrukcí byly
s trochou nostalgie tyto dřevěné stěny
strženy a zachovány pouze kamenné
části.
S přicházejícím jarem zavládlo neskutečné pracovní nadšení anebo přímo
euforie, kdy někteří členové, ale i přátelé
našeho klubu věnovali pracím na Šumavě
každý volný čas, soboty a neděle a někdy
i na úkor své dovolené.
Čím více stavba rostla, tím větší radost
a elán jsme měli.

Dnes je hrubá stavba hotová, včetně
krovu a krytiny na střeše. Čeká nás už jen
objekt zazimovat a na jaře budou práce
pokračovat osazováním oken i dveří
a vnitřního vybavení.
Doufáme, že elán a nadšení do příštího
roku vydrží a děkujeme touto cestou všem
členům i nečlenům klubu za odvedené
práce na obnově chaty, děkujeme ještě
jednou obci za finanční pomoc a děkujeme
také všem našim spřízněncům, kteří si
během roku 2013 do Matějovic udělali výlet
a teď jsou od nich slyšet jen slova chvály, co
jsme byli schopni za pouhý rok zvládnout.
Za SKI KLUB Dýšina o.s.:
V. Heclerová, J. Maurová

říjen 2012

listopad 2013

pořádá

zájezd do lyžařského areálu Hochficht v Rakousku

Termín konání: 22. - 23. února 2014 (sobota – neděle)
Přihlášky: co nejdříve na e-mail: nezbedovalibuse@seznam.cz nebo osobně u pí. Nezbedové – tel.: 724 908 189
Cena zájezdu: dospělá osoba - 1250,- Kč
děti 10-18 let - 800,- Kč		
děti do 10 let - 700,- Kč
V ceně zájezdu je doprava, ubytování, večeře, snídaně. Platba nejpozději do 20. 12. 2013 - storno poplatek 500,-Kč anebo zajištění náhradníka
HOTOVĚ u pí. L.Nezbedové, Přátelství 28, Dýšina (předem domluva na tel. č.: 724 908 189, 377945637)
BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu: 205164156/0300 (identifikace účastníka)

Odjezd: sobota 22. 2. 2014
Nová Huť - 7.00 hod. (u restaurace)
Dýšina - 7.10 hod. (autobusová zastávka MHD u Domu služeb)
Plzeň - Doubravka 7.15 hod. (trolejbusová zastávka MHD - Habrmanovo nám.)
Plzeň - 7.25 hod. (sady Pětatřicátníků –zastávka autobusu MHD č.41 )
Ubytovaní je zajištěno tradičně v hotelu JESTŘÁBÍ - Černá v Podšumaví, cca 45 km od Ski areálu Hochficht.
Veškerá pojištění si zajišťuje každý individuálně.
Skipasy nakoupíme hromadně ze slevou.
Ceník pro 2013/2014 : 1 ½ denní skipas (od 12 hod.) 		
(slevu ještě neznám cca asi 4 €)

pro dospělé za 55 €

děti a mládež do r. 1995 29,5 €

Za SKI KLUB Dýšina o.s. Libuše Nezbedová - vedoucí zájezdu
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Opravy místních komunikací
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vás informoval o průběhu rekonstrukci
a opravách místních komunikací.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o výběrovém řízení a odstoupení
vítězné firmy, čímž vznikla prodleva
v zahájení prací. V průběhu realizace se
ukázalo, že místní komunikace Za Farou
byla nedostatečně kvalitně připravena
ve smyslu nedostatků ve výkazu výměr
a nejasností v projektové dokumentaci.
Vzhledem k požadavku Zastupitelstva obce o změně napojení vjezdu
na komunikaci Plzeňská a průtahům
v rámci projednávání povolení Změny
stavby před dokončením Zastupitelstvo obce rozhodlo dne 11. 11. 2013

o nerealizování této místní komunikace
a vyjmutí z rozsahu smlouvy o dílo.
Součastně bylo schváleno prodloužení
termínu z důvodu nepředpokládaných a těžko předvídatelných
okolností výstavby (v prostorech
výstavby nalezeny vodovodní šoupata,
kanalizační šachty, nutnost vyjmutí
a zpětné osazení a doplnění obrubníku
v ulici Školní z důvodu nedostatečně stabilního původního usazení).
V těchto dnech, kdy připravuji příspěvek,
probíhá dokončení veškerých prací.
Jsem přesvědčený, že tyto rekonstrukce
a opravy místních komunikací přispěly
ke zkvalitnění místních komunikací
a věřím, že nám všem budou dlouho

a kvalitně sloužit. Stejně tak jako nově
vybudovaný chodník u parkoviště
u kostela, který byl dokončen v polovině
října. Na začátku příštího roku bude
Zastupitelstvo obce opět rozhodovat,
jaké místní komunikace se budou
opravovat a rekonstruovat. Odložená
komunikace Za Farou bude mezi
vybranými místními komunikacemi,
což již Zastupitelstvo obce potvrdilo
v rámci svých priorit pro příští rok na
jednání 21. 10. 2013.
Závěrem mi též dovolte, abych Vám
popřál klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a v novém roce hodně
zdraví a spokojenosti.
Jaroslav Egrmajer

Investiční priority obce Dýšina na rok 2014
Dokument určen pro jednání:
- 46. Rady obce Dýšina dne 7. 10. 2013
- 26. Zastupitelstva obce Dýšina dne 21. 10. 2013
1) Intenzifikace ČOV.
2) Úpravy a modernizace sportovně rekreačního areálu v Nové Huti (vybetonování
dna velkého bazénu, inovace sociálního zařízením, malý skokanský můstek).
3) Řešení nevyhovujícího technického stavu školní kuchyně.
4) Úpravy a rekonstrukce místních komunikací (konkrétní MK budou upřesněny dodatečně).
5) Dokončení chodníku v ul. Školní (od č. p. 78 k č. p. 118).
6) Dětský koutek u fotbalového hřiště
7) Konečná úprava povrchu parkoviště u kostela – ul. Plzeňská
8) Dopravní napojení (vjezd) MK ul. Plzeňská s ul. Za Farou

Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Provoz Obecního úřadu Dýšina v období vánočních svátků
Pondělí dne 23. 12. 2013:
8:00 hod. - 11:30 hod.
12:00 hod. – 17:00 hod.
Mezi svátky od 27. 12. 2013 do 31. 12. 2013 včetně bude Obecní úřad Dýšina z důvodu čerpání dovolené uzavřen.
Opětovně bude úřad otevřen pro potřeby veřejnosti dne 2. ledna 2014 dle řádné provozní doby.
Děkujeme za pochopení.
							
							

Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce
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