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Již posedmé se v sobotu 21. listopadu na faře konala keramická dílna, kterou zřídili Irena a Petr Brůčkovi. Od 10 do 17 hod. se mohl kdokoliv
zastavit na faře a z hrnčířské hlíny vyrobit figurku do betlému, který bude po vypálení o Vánocích vystaven v kostele. Při koncertu 9. 1. 2016 bude
nabídnut k prodeji a výtěžek poslouží v rámci projektu Adopce na dálku k zaplacení dalšího roku studia dívce v Indii. Foto: Pavel Petrašovský

Úvodník
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží konec roku. Opět
prožíváme adventní období a především
děti se začínají těšit na Vánoce. Stromy na
návsi i v Paškově parku jsou již rozsvíceny.
Dovolím si Vás ještě na chvíli odtrhnout
od příprav na svátky a budu věnovat pozornost jedné obecní záležitosti.
Ve Zpravodaji byla již několikrát zmiňována příprava plánu rozvoje obce. Zastupitelé již projednali vstupní Analýzu
obce Dýšina, kterou připravila Regionální
rozvojová agentura Plzeňského kraje.
Tento text představuje ucelené shrnutí základních poznatků (od údajů o obyvatelstvu, bydlení, přes dopravu až po životní
prostředí). Jeho součástí je také takzvaná

SWOT analýza, která shrnuje silné a slabé
stránky obce a také případné příležitosti
a ohrožení jejího dalšího rozvoje.
Nyní přichází další krok. Tím je zapojení širší veřejnosti. Součástí tohoto
vydání Zpravodaje je vložený dotazník,
ve kterém se můžete vyjádřit k různým
oblastem života v obci. Dovolujeme si Vás
poprosit o jeho vyplnění, ať už v papírové
podobě či v elektronické verzi na internetových stránkách obce. Informace získané z dotazníkového šetření (více o něm
také na str. 3) budou zpracovány a budou
sloužit jako podklad pro další diskusi při
veřejném setkání, které se uskuteční 14.
ledna od 17 hodin v Modrém salonku.
Setkání povedou moderátoři z Centra

pro komunitní práci. Diskutovat se bude
nejprve v malých skupinkách, aby se ke
slovu dostal každý, kdo bude mít chuť.
Potom se budou témata probírat společně.
Přijít můžete kdykoli během setkání, není
nezbytné se ho účastnit po celou dobu.
Zajištěno bude občerstvení a po skončení
oficiální pracovní části naváže sousedské
posezení se zpívanou.
Věřím, že pro občany Dýšiny, Nové Huti
a Horomyslic je důležité diskutovat další
směřování obce. Dovoluji si Vás proto na
lednové setkání srdečně pozvat.
Na závěr mi dovolte popřát radostné vánoční svátky a šťastný a úspěšný rok 2016.
Marek Brandner
rada obce
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Kampak všichni spěcháme, kampak všichni jdem?
Skupina Jablkoň zpívá adventní text:
„Kampak všichni spěcháme, kampak
všichni jdem? Tam, kde svítí hvězda, tam,
kde svítí hvězda, tam, kde svítí hvězda
nad hypermarketem!“ V dávných dobách
našich dědů a bab býval advent obdobím
ticha, modlitby, bdění a přípravy srdce
na narození Ježíše. Jedním z adventních
průvodců tenkrát bývávala Panna Maria,
která už byla v očekávání, zakulaťovala se
a když potkala poutníka, vzala mu ruku,
položila si ji na břicho a pravila: „Cítíš
to? Už kope!“ A poutník opravdu cítil, že
Spasitel světa už kope a říkával si: „Už aby
to bylo!“ Druhým adventním průvodcem
tehdy bývával Jan Křtitel. Potkat se s ním
nebylo tak příjemné jako s Pannou

Marií. Byl to člověk strašných způsobů,
nevychovanec, který poutníka zničehonic chytil a začal mu do obličeje řvát:
„Plemeno zmijí! Nes ovoce, které ukazuje,
že činíš pokání! Za mnou přichází větší
než já. Připrav mu cestu a urovnej stezky
svého srdce!“ Poutník se nikam před
tím drsným hlasem neschoval, zněl mu
v uších ještě dávno potom, co před Janem
utekl, a musel chtě nechtě přemýšlet, jestli
to náhodou nebyla pravda.
Další průvodci byli tři: jmenovávali
se Kašpar, Melichar a Baltazar. Na hlavě
mívali papírové koruny, oči upřené
k východu, kde zářívala na obloze hvězda.
Poutníka vzali s sebou, neboť jenom úplně
nerozumný člověk by nešel za hvězdou,

která zasvitla na znamení toho, že se
narodí Spasitel světa.
Tohle všechno se tenkrát odehrávalo
v adventním čase v pradávných dobách
našich dědů a bab, kdy advent býval
obdobím ticha, modlitby, bdění a přípravy
srdce na narození Ježíše.
A my, lidé současnosti, si pojďme
spolu se skupinou Jablkoň zazpívat onu
říznou adventní píseň: „Kampak všichni
spěcháme, kampak všichni jdem? Tam,
kde svítí hvězda, tam, kde svítí hvězda
nad hypermarketem! Vlček, volík, telátko,
kozička i prasátko, myška, tygřík, opička,
zajíček i slepička: všechna ta hovada Boží
si prohlížejí zboží!“
P. Pavel Petrašovský, farář

Návštěva amerických veteránů
V sobotu 21. listopadu krátce po třinácté hodině
navštivila Dýšinu skupina amerických veteránů,
sdružených v organizaci Veterans of Foreign
Wars (VFW). Tato organizace sdružuje všechny
americké veterány, tedy i ty novodobé. Veteráni,
někteří v doprovodu svých manželek, se nejprve
zastavili u pomníku gen. Pattona, kde položili
věnec a vzdali čest památce tohoto vojevůdce.
Poté se odebrali na náměstí Míru, kde si prohlédli
pomník gen. Harmona s pamětní deskou. Celého
pietního aktu se za naší obec zúčastnil člen rady
obce Marek Brandner se svojí manželkou, kteří
také položili květiny k pomníku gen. Pattona. Při
odjezdu američtí veteráni slíbili, že se opět do
Dýšiny vrátí za rok.
Miroslav Tlustý

Saša Antonová
úklid domácnosti od 130,-Kč/hod
žehlení dle dohody
hlídání dětí od 80,- Kč/hod
Telefon: 774 262 775 www. nemovitosti-plzensko.cz
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Informace z rady
a zastupitelstva obce
Investiční plán obce na rok 2016
Zastupitelé na jednání 23. listopadu
projednali a schválili investiční plán obce
na rok 2016. Náklady na jednotlivé akce
jsou zatím pouze odhadem, upřesněny
budou po vypracování projektových
dokumentací a rozpočtů. Obec bude

Jaká bude Dýšina
za 20 let?

usilovat, aby na co nejvíce akcí získala
dotace. U některých akcí tabulka uvádí
potenciální dotaci, o které se v současné
době jedná. Přidělena už byla dotace 300
tis. Kč na chodník do Nové Huti. Akce
jsou v tabulce seřazeny náhodně, nejde
o pořadí priorit.

Akce

Odhad
nákladů

Dotace
(odhad)

1.

Chodník od železničního mostu do NH + odvodnění oblasti
u separovaného odpadu za mostem + oprava MK k Šebestům
– recyklát

930 000
Kč

300 000 Kč

2.

Chodník ve Školní ulici vč. parkovacích stání

1 mil. Kč

3.

Oprava komunikace Na Vyhlídce – od křižovatky Školní
k MŠ, včetně parkovacích míst u MŠ a řešení pohybu chodců

800 tis. Kč

4.

Rekonstrukce komunikací :
Kostelní (finální podoba), Novohuťská (finální podoba), Lepší
(oprava – recyklát), Husova -slepá část (oprava – recyklát)

4 mil. Kč

5.

Kompletní revitalizace zeleně hřbitova

1 mil. Kč

6.

Stavba nové školní jídelny u ZŠ gen. Pattona

12 mil. Kč 6 mil. Kč

7.

Nákladní automobil pro TČ (včetně případných užitkových
nástaveb)

2 mil. Kč

8.

Dětské herní prvky Paškův park

50 tis. Kč

9.

Oprava terasy u budovy kiosku ve Sportovním areálu NH +
sprchy

100 tis. Kč

Celkové investiční náklady (hrubý odhad )

Diverzifikace finančních prostředků
Obec má několik let uloženy finanční
prostředky u ČSOB, letos byl úrok
kolem 0,25%. Obec se rozhodla diverzifikovat uložené prostředky mezi více
bankovních ústavů, kde je vyšší úroková
sazba. Díky tomu se pokryjí úroky,
které obec hradí z úvěru na koupi areálu
plnírny plynu. Nově obec uloží 3 mil.
Kč J@T u Banky na dvouletý termínový
vklad s úrokem 1,8%, 3 mil. Kč na
spořící účet u Equabank s úrokem 0,7%
a 3 mil. Kč na spořící účet u Sberbank
CZ s úrokem na 0,4%.

500 000 Kč

22 mil. Kč (bez dotací)

Příprava rozpočtu na rok 2016
Zastupitelé projednali první pracovní
verzi obecního rozpočtu na rok 2016.
Návrh bude vyvěšen od 4. prosince
na obecních webových stránkách
a k nahlédnutí na obecním úřadě občané se s ním mohou seznámit a vznést
případné dotazy či námitky. Konečnou
podobu rozpočtu bude schvalovat zastupitelstvo na jednání 21. prosince.
Ceny vodného a stočného
Zastupitelé schválili ceny stočného pro
rok 2016 ve stejné výši jako v letos, tedy
47,71 Kč/m3 odpadních vod.

Úřední hodiny obecního úřadu během svátků
Obecní úřad bude 23. a 31. prosince uzavřen. V ostatní pracovní dny v průběhu
vánočních svátků a před koncem roku budou úřední hodiny jako obvykle.

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné): 7. prosince v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 21. prosince v 18 hodin v Modrém salonku

Cítíte se být součástí místa, kde žijete?
Není Vám lhostejné, jak bude vypadat
v budoucnu? Líbí se Vám vaše obec nebo
zde něco postrádáte? Pak máte právě teď
příležitost vyjádřit svůj názor.
Jak již víte, obec Dýšina připravuje
v současnosti Program rozvoje obce.
Pro zmapování stávající situace v obci
zpracovává Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem
pro komunitní práci Analýzu obce Dýšina.
Její součástí je i dotazníkové šetření a setkání
s veřejností, díky kterým se může každý
z obyvatel obce osobně vyjádřit k situaci
a životu v obci. Váš názor nás zajímá.
Jak nám ho můžete sdělit? Prostřednictvím dotazníku, který je součástí
tohoto zpravodaje. Formulář dotazníku
je k dispozici i na obecním úřadě pokud
byste potřebovali další výtisky, aby mohli
dotazník vyplnit všichni členové Vaší
rodiny. Můžete jej vyplnit a odevzdat do
22. 12. 2015 na těchto sběrných místech:
sběrná schránka v přízemí Obecního úřadu
Dýšina, v přízemí ZŠ gen. Pattona, v domě
služeb a v domě s pečovatelskou službou.
Dotazník lze vyplnit i elektronicky na
adrese www.dysina.cpkp.cz.
Srdečně Vás zveme také na diskusní
setkání, které proběhne dne 14. 1. 2016 od
17:00 hodin v Modrém salonku v Dýšině.
Otevřené je všem zájemcům. Jeho cílem
je určit hlavní problémy a potřeby obce
z pohledu jejích obyvatel. Těšíme se na
setkání s Vámi a předem děkujeme za
ochotu podílet se na rozvoji obce!
Starosta a rada obce

Projekt ZŠ zrušen
Bohužel Vám musím oznámit, že projekt
Škola v pohybu, o kterém jsem psal
v minulém čísle zpravodaje, byl ředitelem
školy odvolán.
Jaroslav Egrmajer,
starosta
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i Vašim
blízkým popřál klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2016 pevné zdraví, spokojenost
a mnoho radostných okamžiků.
Jaroslav Egrmajer, starosta
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Několik rad a informací pro topnou sezónu
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
upozorňuje na zásady bezpečnosti, které
je třeba dodržovat během topné sezony.
1/ Při provozování topidel použijte
pouze palivo, na které bylo topidlo
konstruováno!
2/ Při provozu je třeba dodržovat tyto
zásady:
• Instalujte a provozujte tepelná zařízení
vždy podle návodu výrobce, je nutné
dodržovat
bezpečné
vzdálenosti
spotřebičů od hořlavých hmot např.:

z hlediska požární bezpečnosti.
• Nepokládejte na tepelná zařízení žádné
cizí předměty a nikdy hořlavé předměty.
Pozor zejména na barvy a laky!!!
• Nikdy nezapalujte pomocí vysoce
hořlavých kapalin (např. benzínu)
kamna na pevná paliva, vždy hrozí
vznícení hořlavých par a v důsledku
toho velmi vážná zranění!
• U topidel na pevná paliva mějte na
paměti, že žhavý popel je třeba nechat
zcela vychladnout a poté uložit do

ve směru hlavního sálání

v ostatních směrech

kamna s varnou plotnou

750 mm

100 mm

kamna na dřevo

500 mm

200 mm

krby na dřevo

800 mm

200 mm

plynové topidlo lokální

500 mm

100 mm

pl. průtok. teplovodní kotel

100 mm

50 mm

elektrická akumulační kamna

500 mm

100 mm

• Instalujte a provozujte pouze taková
tepelná zařízení, která byla schválena

nehořlavých nádob. Nikdy neukládejte
žhavý popel do plastových popelnic !!!

• U topidel nejsou povoleny žádné
domácí „zlepšení” nebo úpravy, mohly
by být opět příčinou ke vzniku požáru,
výbuchu nebo jiného neštěstí.
• Když vznikne požár od topidla na
elektřinu nebo plyn, nejdříve vypněte
přívod energie.
I malé nečistoty v komíně mohou
způsobit řadu nepříjemnosti jako je
žhnutí a následně otevřený požár, ale
i v neposlední řadě otravu obyvatel domu
jedovatým oxidem uhelnatým.
V případě vzniku požáru sazí v komíně
ihned odstraňte hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa. Požár
ohlaste na tísňovou linku. Požár sazí
v komíně nikdy nehaste vodou, komín
by popraskal, případně by mohlo dojít
k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete
pokusit uhasit plameny vhazováním písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína, postupujte však opatrně a nikdy
neriskujte se svým životem!

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY A BENZÍNU
čerpací stanice PHM JORCON,
areál I.P.P.E. v Dýšině
- samoobslužný provoz NON-STOP
- výdejní tankomat – bankomat, platba v hotovosti (bankovkami)
- nákup na fakturu přes speciální platební čipy
- volný příjezd k čerpání přes vrátnici
- kvalitní pohonné hmoty z Čepra
- aktuální ceny na reklamním panelu u areálu
- prodej od června 2015
- kontakt: 777 779 539, 777 772 700

www.jorcon.cz
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Chystáme se na Vánoce
Nejen maminky nebo velké „obchoďáky“,
i zpěváci z naší ZŠ a MŠ se chystají na
Vánoce. Advent skýtá řadu příležitostí
k setkání, zpívání, těšení se na Vánoce. Děti
pilně nacvičují, zkouší kostýmy, ladí nástroje,
aby na koncertě bylo vše bez chybičky.
Jako vždy má nejvíc práce Gutta, kterou
čeká několik předvánočních vystoupení.
Začíná rozsvícením stromů v Dýšině a Nové

Huti, pokračuje adventními dílnami v ZŠ,
vánočním koncertem v plzeňské Galerii
„13“ (zdejší pobyt si děti zpestří výtvarnou
dílnou v Masných krámech). V sobotu 12.
12. děti zahrají a zazpívají malým pacientům,
pro které vánoční odpoledne pořádá
organizace Haima. Kapičky zase přijdou
předat radost a úsměv seniorům na OÚ na
jejich prosincové setkání.

Než zavoní Vánoce
Podzim v MŠ vyvrcholil výrobou různých
podzimníčků. Děti stříhaly, lepily,
malovaly, k výrobě se přidali i rodiče
a vyrobili krásné přírodní skřítky –

podzimníčky. Teď již všichni netrpělivě
očekáváme Vánoce a pečlivě se na ně
připravujeme a chystáme.
Sluníčka a motýlci z MŠ

Předvánoční snažení všech zpěváků
vyvrcholí na tradičním Vánočním
koncertě v Modrém salonku ve čtvrtek
17. 12. Od 16:30 vystoupí Kapky a Zpěváčci
(1. – 3. třída ZŠ) a od 18 h. Gutta a Kapičky
z MŠ. Přijďte naše děti odměnit potleskem
za jejich několikaměsíční úsilí a zazpívat si
s námi ty nejhezčí vánoční koledy.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

Exkurze
do Techmanie
V pátek 6. listopadu se 21 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo exkurze do
Techmanie, kterou pro ně uspořádala
základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dýšina v čele s panem
Jiřím Krejzarem. Exkurze byla odměnou
za účast těchto žáků v přírodovědných
soutěžích.
Ráno na nás před školou čekal autobus,
který nás odvezl do plzeňské Techmanie.
Tam nás čekala prohlídka jednotlivých
interaktivních expozic – Budoucnost
na talíři, Pod hladinou, Vesmír, Člověk
a zvíře, Má to háček, Vodní svět a Filmohraní. Každý z účastníků si vyzkoušel to,
co ho zajímalo. Společně jsme navštívili
vědecko – technickou show Éčka. Všichni
jsme odcházeli spokojení, plni nových
zážitků a obohaceni o nové, zajímavé
informace. Děkujeme.
Jitka Křížková, zástupkyně ředitele ZŠ
Gabriela Budínská, učitelka

Podzimní uspávání
Ve čtvrtek 12. listopadu v 16 hod. jsme se
s dětmi sešli v prostorách školky, abychom
před blížící se zimou opět uložili zvířátka
k zimnímu spánku.
K výrobě zvířátek byly k dispozici
květináče s bavlnkami různých barev
a lepidlo, a pak už záleželo jen na tvořivosti
a dovednosti malých i velkých rukou.
Velice mile nás překvapilo, jak děti,
maminky, babičky a tatínkové, nešetřili
fantazií a vyráběli brouky, berušky, myšky,
žabičky a další zvířátka za použití všeho,
co bylo k dispozici. Jakmile jsme skončili
s tvořením, pochutnali jsme si na občerstvení, které nám šikovné maminky připravily.

Když jsme se dostatečně občerstvili, pokračovali jsme podle nachystaných světýlek
až na zahradu, ke stromu podzimníčkovi,
který nám přes zimu bude na zvířátka dávat
pozor. Děti naposledy zvířátkům zazpívaly
Mravenčí ukolébavku a nakonec je uložily
k zimnímu spánku. Na housle nás doprovodil pan Kolář.
Akce se vydařila. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené podzimní
odpoledne.
Přejeme broučkům krásné sny a těšíme se
na setkání s nimi příští rok na jaře.
Za broučky a koťátka
Barbora Janoušková
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Co bylo o Dýšině napsáno?
Tato otázka už byla položena vícekrát,
naposledy na jednáních kulturního
výboru v samém počátku jeho práce. Ale
hodně často i studenty, kteří pátrají po
informacích pro jejich školní, bakalářské
a jiné práce. A tak jsme v naší domácí
knihovně začali vyhledávat jednotlivé
tituly a jejich seznam posléze doplnili
Výběr literatury:
ANONYMUS (2009): 100 let Okrašlovacího spolku pro Novou Huť
a Dýšinu. – 8 str., vydal Okrašlovací
spolek pro Novou Huť a Dýšinu.
ANONYMUS (bez uvedení roku vydání,
zřejmě 2003): Dýšina, vesnické
památky tísněné průmyslem. –
Nestránkováno, vydala EST alfa s.r.o.
Plzeň ve spolupráci s OÚ Dýšina.
[K nahlédnutí na Obecním úřadě
Dýšina]
BĚLOHLÁVEK M., PÍSECKÝ K.
a VAINAR V. (1988): 125 let trati
Chrást u Plzně – Radnice. – 30 str., ZV
ROH žst. Chrást u Plzně.
BREJCHA B. (1934): Pamětní spis okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí
(u Dýšiny) k 25letému výročí jeho
vzniku. 1909–1934. – 79 str., nákladem
spolku. Obnovené vydání srpen 2002.
BUCHA F. X. (1965), upravila Papežová L.
(2000): Rod a dětství Václava Brožíka
na Plzeňsku. Rodopisná studie. – 47
str., Společnost malíře Václava Brožíka,
nakl. Koniáš Plzeň. [Dýšina na str.
V elektronické knihovně Okrašlovacího
spolku http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/knihovna-2/
naleznete více titulů, především pak soupis
literatury až do r. 1993 (J. Sofron: Bibliografie obce Dýšiny). Z letošních novinek
zmiňujeme:
Dýšinské noviny – léto 2008
Nesvadbová J. a Nesvadba J. (2015): Bílý
mlýn v Nové Huti.
Šafář V. (1967): Dýšina v minulosti
a přítomnosti.
Velleková P. (2015): Dýšinské historické
střípky. O Matějovicích a „dýšinské“ chatě.
Na webu lze najít i další zdroje:
http://w w w.mistopisy.cz/histor ie_
dysina_2620.html
http://www.bbkult.net/kulturdatenbank/
orte:alle:d:0/11437967192818.html
http://cesko.svetadily.cz/plzensky-kraj/
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o tituly další, nalezené na webu.
Výsledkem je níže uvedený přehled.
Část literatury je dnes k dispozici pouze
ve vytištěné podobě. Některé tituly je
možné ještě získat či zapůjčit na obecním
úřadě; jiné jsou ale beznadějně rozebrané
a nejsou k dispozici ani v místní knihovně.
Výběr regionálních titulů vydaných
8–17, 22, 27, 45, 46, Nová Huť na str.
17–21, 23, 26, 27, 34.]
FOUD K. (2002–2003): Dýšina. Historické jádro vsi. Poznání a nástin rehabilitace. – Rukopisná práce, nestránkovaná, uložená v archivu Obecního
úřadu Dýšina.
FOUD K. a KAREL T. (2004):Vesnické
památkové rezervace a zóny, krajinné
památkové zóny v Plzeňském kraji.
– 198 str., vydal Plzeňský kraj ve
spolupráci s Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm v Plzni.
HAVELKA R. a RAUCH S. [2010]:
Naučná stezka Kokotské rybníky. –
Skládanka, vydala Obec Bušovice.
HOŠTIČKOVÁ V. et VELLEKOVÁ P.
(2007): Obec Dýšina. – 40 str., Obec
Dýšina. [Možnost získat na Obecním
úřadě Dýšina]
KLEMENT V. (1981): 100 let dobrovolné
požární ochrany. – 66 str., Svaz požární
ochrany ČSSR, základní organizace
Dýšina.
SALCMANOVÁ T. (red.) (2008): Třináct
okres-plzen-mesto/dysina/lokality
http://www.obecchrast.cz/pamatky-zajimavosti-v-obci-i-okoli
http://www.folklornisdruzeni.cz/obec-dysina
http://www.geocaching.com/geocache/
GC22V3H_toulani-po-novehuti?guid=9e3fd5c4-eacf-4dd09647-53e0dcd45c6b
Původní články o zajímavostech
Dýšiny, Nové Hutě i Horomyslic
najdete i v současně vycházejícím
Obecním zpravodaji; pokud si
nearchivujete jednotlivá čísla doma
v knihovně, najdete je na http://
www.obecdysina.cz/zpravodaj-obce-/
Vydat o Dýšině shrnující
publikaci tak, jak měl v úmyslu
bývalý kronikář obce dr. J. Sofron,
se nezdařilo. Nicméně ten, kdo

v posledních letech je dostupný v místní
škole.
Základním zdrojem informací jsou
samozřejmě kroniky, které do seznamu
zahrnuty nebyly. Jejich zapůjčení
k prezenčnímu studiu je možné domluvit
s panem kronikářem, ve škole či ve
farnosti.
let soutěže Vesnice roku v Plzeňském
kraji. – 44 str., Spolek pro obnovu
venkova Plzeňského kraje s podporou
Plzeňského kraje. [Dýšina na str. 14]
SOFRON J. (2012): Kostel, hřbitov a fara
v Dýšině. – 31 str., Římskokatolická
farnost v Dýšině. [Možno zakoupit na
faře Dýšina]
SYROVÝ J. (2014): Železnorudné doly
a hrudkovny Ejpovice. – 68 str.,
Hemispheres C&A Agency Ltd.,
Praha. [Použity fotografie z archivu
Obecního úřadu Dýšina.]
SYROVÝ
J.,
MÜLLEROVÁ
H.
a KRAUSOVÁ R. (2010): 65. výročí
osvobození (1945–2010). – 50 str.,
Obec Dýšina. [K nahlédnutí na
Obecním úřadě Dýšina]
ŠAFÁŘ V. (1967): Dýšina v minulosti
a přítomnosti. – 54 str., Místní národní
výbor Dýšina. [Dostupné v elektronické
knihovně Okrašlovacího spolku]
VELLEKOVÁ P. (2005): Dýšina, Nová
Huť, Horomyslice. Orientační mapa,
průvodce minulostí a současností. 1:
100.000 – ELIN Dýšina.
informace hledá, nemusí být zklamán –
není toho zas až tak málo, co už napsáno
bylo… Doporučujeme jako zajímavé čtení
třeba na blížící se svátky.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi,
Okrašlovací spolek

prosinec 2015

Dýšinský víceboj
22 dětí, převážně z oddílu Nejmladšího
žactva přišlo ve čtvrtek 5. listopadu do
tělocvičny ZŠ a MŠ generála Pattona.
Právě tady Tělovýchovná jednota Sport
pro všechny, z. s. připravila pro příchozí
Dýšinský víceboj, akci, která do roku 2012
měla za sebou tradici osmi ročníků.
Po společné rozcvičce se děti s nadšením
a elánem vrhly do jednotlivých disciplín.

Ty ale nebyly soutěžní, byly vedeny hravou
formou a tak si účastníci ani neuvědomili,
jak si dokazují dovednosti jako je síla,
vytrvalost, odvaha a obratnost. Organizátoři nezapomněli ani na procvičení
všeobecných znalostí a logiky, kdy děti
skládaly puzzle, přemýšlely u hry „Co
k čemu patří“, starší žáci řešili hlavolamy.
Myslíme si, že se akce vydařila, každý

z přítomných poznal svoje momentální
možnosti, které může do konce cvičebního
roku pravidelným cvičením zdokonalit.
Odměnou pro každého byl pamětní list
a sladká tečka v podobě lízátka.
Václava Zelenková,
TJ Sport pro všechny
Foto Iva Kokešová

Úpravy cyklotrasy údolím Klabavy
V minulých letech se nedílnou součástí
vycházkových a cykloturistických tras
obyvatel obce Dýšina stala stezka na
pravém břehu řeky Klabavy spojující území
od koupaliště v Nové Huti až ke golfovému
areálu a mostu v Horomyslicích. Tento
koridor je i součástí cyklotrasy 2159, která
dále navazuje na páteřní cyklotrasu č. 3
Plzeň – Praha.
V souvislosti s plánovanými úpravami
herních ploch v golfovém areálu v těsném
sousedství této lesní cesty, resp. u jejího
vústění před mostem v Horomyslicích,
proběhlo v říjnu a listopadu několik
schůzek za účasti zástupců golfu,
městských lesů a zástupců obce a Okraš-

lovací spolku pro Novou Huť a Dýšinu,
jejichž cílem bylo nalezení takového
řešení, které umožní trvalý a bezpečný
průchozí koridor v tomto území. Jako
optimální byla zvolena varianta, při níž
bude stávající cyklotrasa převedena na
nově vybudovanou lesní cestu, která bude
sloužit i pro účely svozu těženého dřeva
a tato „hlavní“ cesta bude na základě
podnětu okrašlovacího spolku doplněna
novou pěšinou pro turisty, napojenou na
původní koridor v místě stávající lesní
závory a využívající historických lesních
svozových cest a pěšin. Ta se záhy napojí na
hlavní cyklotrasu, která bude převedena po
horomyslickém mostě na levý břeh a bude

pokračovat kolem dětské golfové akademie
údolní nivou řeky Klabavy s minimálním
převýšením až k chatové osadě „Nouzov“
v Kyšicích, kde se napojí na již zmíněnou
cyklotrasu č.3.
Pokud se podaří zvládnout všechny
nezbytné administrativní kroky, měly by
tyto změny proběhnout již v průběhu této
zimy, aby nové koridory byly zprovozněny
v průběhu roku 2016 a přispěly tak
i k rozšíření rekreačních aktivit v této
lokalitě a k přirozenému propojení
místních sídelních celků v toku řeky
Klabavy.
Michal Bíman, předseda představenstva
Plzeňský Golf Park a.s.

Poděkování dobrovolníkům
Výjimečné slunečné počasí v sobotu
dopoledne 21. listopadu určitě přispělo
k dobré náladě a uspokojení z uklizeného
centra Nové Hutě – Paškova parku a okolí
Husova pomníku. Zdejšímu Husovu
náměstí možná chybějí běžně chápané
atributy náměstí. Není zde sice radnice
ani obchody, jsou zde ale lavičky a krásné
staré lípy i nové výsadby stromů z roku
2010. A co je nejdůležitější, vrací se sem
život.
Díky Vám všem, kdož jste přišli
a pomohli. A sešlo se nás, Dýšiňáků

i Huťáků, jednadvacet – od
nejmladších
pomocníků
Davídka, Honzíka, Šimona
a Káji, přes „středněvěké“
jádro příznivců a členů
spolku, zdatné sedmdesátníky až po třiaosmdesátiletého
novohuťského
nestora Jaromíra.
Moc si toho vážíme.
Slávka a Honza
Nesvadbovi,
Okrašlovací spolek
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Pozvánky na akce
Čtvrtek 3. prosince, 16 hod. Světýlková
cesta za Mikulášem, Sraz před tělocvičnou
ZŠ a MŠ gen. Pattona. Co vás čeká? Vycházka
se světýlky i malá odměna od Mikuláše.
S sebou lampiony, baterky, čelovky, svítící
čertovské rohy. Koná se za každého počasí.
S malými dětmi je nutný doprovod dospělé
osoby. TJ SPV Dýšina
Neděle 13. prosince, 15 hod., glazování
figurek keramického betlému na faře.
Jsou zváni zvláště ti, kdo v listopadu betlém
vyráběli.
Čtvrtek 17. 12., Vánoční koncert v Modré
salonku, 16:30 hod. Kapky (1. tř.) a Zpěváčci
(2.+3. tř.), v 18:00 Gutta a Kapičky (MŠ).
Rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády
zvou srdečně všichni malí i velcí zpěváci.
Sobota 19. prosince, Předvánoční
vycházka Nová Huť a přilehlé ostrovy, III.
ročník turistického pochodu organizovaného Okrašlovacím spolkem
Úterý 22. prosince, Modrý salonek,
Vánoční pohádka - tradiční předvánoční
vystoupení divadelního soubotu Lucifer

a sboru Gutta.
Středa 23. prosince, 16 až 18 hod. z kostela
je možno si odnést betlémské světlo. Vlastní
lucerničky vítány.
Středa 23. prosince, 18 hod., koncert
České mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v kostele. Vystoupí Smíšený sbor ze
Spáleného Poříčí a sólisté a Lidová muzika
z Chrástu.
Pátek 1. ledna, 14 hod., Novoroční
vycházka Okrašlovacího spolku
Úterý 5. ledna, 18:30 hod., začátek
Kurzu alfa na faře. Krátký nezávazný úvod
do křesťanství je určený především pro lidi,
kteří dosud neměli možnost se s ním blíže
seznámit. Jednotlivá setkání začínají malou
večeří, následuje přednáška a případná
diskuze. Kurz alfa se bude konat jednou za
14 dní ve stejném čase.
Sobota 9. ledna, 9 hod., zahájení
Tříkrálové sbírky v kostele.
Sobota 9. ledna, 18 hod., koncert
v kostele, po něm prodej keramického
betlému

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ
Dýšina blahopřeje těmto občanům,
kteří v prosinci letošního roku
oslaví svá významná životní jubilea.
Přejeme všem mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a osobní pohody

Jaroslava Čvančarová
Věra Moučková
Bohuslav Kunčický
Růžena Krocová
Zdeňka Szeifertová
Marie Nováková
Františka Uzlová
Jaroslava Nováková
Anna Nichsteinová
Anna Smahová
Vladimír Šneberger
Jaromír Sofron
Marie Vogelová
Monika Škubalová
Pavlína Košařová
Růžena Binková
Zdeněk Kus
Ivana Štveráková
za SPOZ Hana Tlustá

Vítání občánků
V sobotu 14. listopadu 2015 přivítal starosta
obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer spolu
se členkami Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Dýšina do naší obce nové občánky:
Štěpánku Šnajdrovou, Sabinu Kudějovou,
Petra Krčmáře, Zdeňka Paganíka, Janu
Adámkovou, Filipa Plesnivého, Lukáše

Levého, Jaroslavu Světlíkovou, Petera
Rodáka. Nové občánky přišly také přivítat
děti z MŠ Dýšina s pí učitelkou Mgr.
Bedřiškou Koželuhovou. Všem dětem
a jejich rodičům přejeme hodně zdraví
a spokojený život v naší obci.
Hana Tlustá, SPOZ Dýšina

Vánoční bohoslužby v dýšinském kostele:
24. 12. Štědrý den:
5 hod. rorátní mše sv. se staročeskými zpěvy
16 hod. mše sv. pro rodiny s dětmi
24 hod. půlnoční mše sv.
25. 12. Narození Páně
11:30 hod. mše sv.
15:30 až 16:30 hod., kostel bude otevřený
k prohlídce historického dřevěného betlému

26. 12. svátek sv. Štěpána
11:30 hod. mše sv.
15:30 až 16:30 hod., kostel bude otevřený
k prohlídce historického dřevěného betlému
27. 12. svátek sv. Rodiny a sv. Jana
Evangelisty
11:30 mše sv. s obnovou manželských slibů
a žehnáním vína

Děkujeme členům a příznivcům
za spolupráci v letošním roce
a do roku 2016 přejeme všem
pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti. Těšíme se na
setkání na našich akcích, rádi
přivítáme i nové zájemce.
Základní organizace
Svazu důchodců v Dýšině
Tělovýchovná jednota
Sport pro všechny, z. s.
28. 12. svátek sv. Mláďátek betlémských
17:30 hod. mše sv. s obnovou manželských
slibů
31. 12. památka sv. Silvestra I., papeže
23:15 hod., mše sv. na poděkování za
uplynulý rok
1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie
11:30 hod. mše sv.
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