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Slavnostní zahájení adventu v neděli 27. listopadu v Dýšině a Nové Huti, do jehož přípravy a realizace se zapojilo různými způsoby mnoho
dobrovolníků. Všem velmi děkujeme.
Foto: Miroslav Tlustý, Miroslav Kučera

Úvodník
Vážení spoluobčané,
před pár dny jsme společně již potřetí roz
svítili na naší návsi vánoční strom. Slavností
rozsvícení doplnily již tradiční malé trhy,
pěvecké vystoupení Gutty a divadelní před
stavení Tři oříšky pro Ježíška v podání našich
nadšenců a spolku Lucifer.
Doufám, že vánoční strom Vám bude
dělat stejnou radost jako v loňském roce
a přispěje k příjemné adventní atmosféře.

Vánoční svátky jsou oslavou narození dítěte,
což je pro rodiče největší radost a štěstí. Jsem
přesvědčen, že není důležité dávat a dostávat
co nejdražší dárky, i když dnešní konzum
ní společnost to tak vyžaduje, ale mnohem
důležitější je vánoční svátky a adventní dobu
prožívat s našimi blízkými, známými a se
všemi, které máme rádi. Zkusit na chvilku
přibrzdit uspěchaný život a mít radost třeba
i z drobností.

Proto bych Vám chtěl popřát co nejklid
nější adventní dny, krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2017 co nejvíce
štěstí v tom nejširším slova smyslu. Štěstí,
aby se Vám i Vašim blízkým vyhýbaly zdra
votní komplikace. Štěstí, abyste v celém roce
strávili co nejvíce času s lidmi, které máte
rádi.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Dýšinští důchodci
se představují
Jak začít? Najednou se přiblíží čas od
chodu do důchodu, člověk pomalu ome
zuje své pracovní aktivity, děti i vnoučata
jsou odrostlé, v horším případě Vám ode
jde celoživotní partner a najednou máte
pocit, že jste sami a že Vás ani nikdo ne
potřebuje. Těžko si to připouštíme, ale nic
nezměníme. Vidíte to někdo také tak?
V naší obci v Dýšině naštěstí dobře fun
guje svaz důchodců a v dnešní uspěcha
né době se velmi rádi scházíme. Je nám
umožněno setkávat se v zasedací místnosti
OÚ, za což děkujeme. A není to jen pouhé
setkání jedenkrát za měsíc na schůzkách,
které se mění v příjemné posezení při
kávě, čaji a zákuscích od členů.
Každá schůzka je jiná s předem při
praveným programem. Zveme si zajíma
vé hosty, někdy nás přijdou potěšit děti
z MŠ, ZŠ nebo pěvecký sbor Gutta. Velmi
oblíbené jsou jednodenní zájezdy malým
autobusem nebo jen tak městskou hro
madnou dopravou, zakončené „sladkou
tečkou“ – návštěvou cukrárny.
Náplň našeho setkávání je velice roz
manitá. Její výčet by zabral značnou část
Zpravodaje. A tak Vás, milí – dříve naro
zení, zveme mezi nás. Přijďte a zapojte se
do naší činnosti a poznáte, že i důchod
covské období je prima.

FOTO HÁDANKA
Minulý měsíc jsme zveřejnili pa
mětní desku „1939–1945 NEZA
POMENEME“ se jmény pěti dý
šinských občanů, kteří zahynuli
v období okupace Československa.
Je umístěna na pomníku – váleč
ném hrobě na návsi. Desku po
druhé světové válce odlila dýšinská
slévárna Hájek. Pomník zhotovil
v roce 1928 plzeňský akademický
sochař Vojtěch Šíp, žák Josefa Vá
clava Myslbeka. Pomník byl navr
žen a postaven u zdi u historického
hřbitovního schodiště. Vyluštíte
dnešní fotohádanku?
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Adventní čekání
Advent je dobou čtyřtýdenního čekání
na Vánoce a klidně by mohl být trenažérem
na výuku klidného čekání. Mohl by být, ale
vlastně moc není, protože jsme si uvykli jej
vnímat spíš jako pobídku k tomu, že už je tře
ba začít spěchat nakoupit, napéct a naklidit.
Rostoucí počet hořících svíček na adventním
věnci nás neutěšuje, že to, nač čekáme, se už
blíží, ale spíše znervózňuje v tom, jak už je
málo času na to, abychom všechno stihli.
Čekat mi dělá problémy. Když něco vy
rábím, nedokážu často čekat, než pořádně
zaschne lepidlo nebo barva. Neumím moc
čekat, až budou příznivé okolnosti pro
uskutečnění mých plánů, a všechno dělám
hned. Mnoho tím zkazím. Čekání je důle
žité, protože některé věci potřebují dozrát.
Zahrádkáři musí být určitě mistry ti
chého čekání. Cosi zasadí do země na jaře
a až za několik týdnů se dočkají toho, že
ochutnají ředkvičky a že si ze svých okurek
udělají salát. U člověka trvá někdy roky,
než k něčemu dozraje nebo než objeví své
životní hodnoty. U společnosti totéž trvá
možná celá desetiletí.
Kdybych měl někomu vysvětlit, co zna
mená advent, mnohem lépe než slovy bych
to asi zvládl pozváním do dýšinského kos
tela na roráty. Je třeba přijít některý z ad
ventních čtvrtků v pět hodin ráno. Všude
je ticho, vesnice ještě spí, před námi je nový
den se vším, co přinese. Vycházíme ze sa

kristie s rozžatými svíčkami a obcházíme
kostel za zpěvu starého gregoriánského
chorálu, v němž se jako refrén opakuje: Ro
rate, coeli, desuper et nubes pluant iustum
– Rosu dejte, nebesa, a oblaka dštěte spra
vedlivého. Kéž by už přišlo uzdravení bo
lestí tohoto světa, kéž by všechny jeho ne
smyslnosti byly začleněny do něčeho, co
dává smysl, zní napříč staletími touha toho,
kdo tento nádherný text skládal. Vstupuje
me do temného kostela, prostor je ozářen
jen plamínky svíček. Při mši zpíváme za
tichého doprovodu houslí nádherné texty
staročeských rorát , které vyprávějí o čekání
lidstva na příchod Spasitele.
Advent vzbuzuje víru v to, že máme na
co čekat. Nemusíme být nutně netrpěliví, že
mnohé věci v našem životě a v naší společnosti
jsou ještě nehotové a potřebují čas, aby vydaly
plody. Advent učí, že je někdy třeba nanést le
pidlo a přijít k tomu až za pár hodin, zasadit
semínko a čekat pár týdnů, vychovávat dítě
a čekat mnoho let, vnášet něco do společnosti
a čekat roky, než se ukáže, že to mělo smysl.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Jsme na to tak zvyklí…
Na náves se od hřbitova přestěhoval vá
lečný hrob se jmény padlých v obou svě
tových válkách. Objevil se léta ukrývaný
originál desky z „Harmonova děla“ a jeho
kopie byla r. 1990 instalována na dal
ší pomníček. Polistopadového nadšení,
ale i starostí a povinností, bylo najednou
opravdu hodně.

To jsou slova, která často slýcháváme
i používáme, když se octneme před úva
hou či návrhem na úpravu veřejného pro
storu. Tím prostorem teď myslím náves,
resp. trávník, který zde vznikl po vybou
rání staré školy a hospody u Šašků. Do
staré školy, postavené r. 1818, chodily ješ
tě děti narozené v roce 1952, tj. dnešní dů
chodci. Je to už dávno? Jak pro koho. Kam
až vlastně sahá paměť dnešních obyvatel
Dýšiny? Do doby před 70. lety, či jen po
roce 1989, nebo posledních 10 let? Dýšina
je věkem mladá obec, převažují zde dneš
ní pětatřicátníci a čtyřicátníci. Uvědomu
jeme si proměny návsi – jádra historické
vesnice a vnímáme je?
Pro lepší pochopení současného stavu
přece jen ale trocha historie:
Z podezdívky staré školy muselo být po
roce 1948 odstraněno dělo, věnované Dýši
ně generálem E. N. Harmonem. Prý pro
to, že mělo otočenou hlaveň na východ.
Po vybourání budov školy, hospody i hos
podářského zázemí zela náves prázdno
tou. Ulice byly stále vydlážděné žulovými
kostkami, centrální prostor byl zatravněn
a do záhonu se zasadily růže. Autobus
jezdil ulicí po jižní straně návsi, dnes uza
vřenou. Následovalo období, kdy byly na
celé ploše vysazeny různé exotické dřevi
ny, které nemají s venkovskou návsí nic
společného. Asi jsme se tím chtěli přiblížit
městu, o čemž svědčí i těžko pochopitel
né přejmenování ná VSI na ná MĚSTÍ. Po
Listopadu 1989 začali osvícení starostové
F. Martínek a poté V. Kuklíková konat.

V dobrém, a zaslouží jim za to poděkovat.
Budoval se „průtah obcí“, kdy se v horní
části návsi rozšiřovala vozovka a pokácela
se velká stará lípa, do obce se přivedl plyn,
vybudovala se kanalizace, stavěly se chod
níky, v horní části návsi vznikla autobuso
vá zastávka, v dolní části návsi se zrušila.
Některé bez rozmyslu sem dříve vysazené
dřeviny se odstranily a už plánovitě se vy
sadily mladé stromky lip. Nezbyl ale čas
se jim věnovat – prostě si rostly a sem tam
se nějak zastřihly. V dobrém úmyslu a jak
kdo uměl. Jako bychom ale pro nápor ji
ných povinností zapomněli, že jsou vzdě
laní lidé, kteří vědí a umějí. Stejně jako
si nenecháme slepé střevo odoperovat
„šikovným“ sousedem zahradníkem, ale
odborníkem-chirurgem.

Trávník se zaplňoval, bohužel bez kon
zultace s odborníky. V letech 2002 až 2006
byly obcí objednány odborné studie k ře
šení prostoru návsi s návrhem cestiček,
laviček, výsadeb a odstraněním dřevin.
Odborníci se vyslovili i k sem dodatečně
umístěným pomníkům: „…V souvislosti
s rehabilitací návesního prostoru se do
poručuje zvážit možnost opětného pře
místění [pomníku obětem světových vá
lek] na původní místo. Jedním z důvodů
je fakt, že historický pomník do prostoru
návsi nepatří a také nebyl pro stávající si
tuaci komponován…“. Umístění malého
pomníčku s kopií desky „se nejeví jako
příliš šťastné, neboť vytváří drobný solitér
v ploše návsi zcela přehlížený… Doporu
čuje se zvážit změnu dosavadního stavu“
(K. Foud, 2002–2003).
Zcela opomíjený je další a jednoznačně
nejstarší objekt v návesním trávníku, kte
rým je historická obecní studna s pumpou.
V současné době obec přemýšlí o tom,
co je zapotřebí na návsi dokončit, a čemu
se věnovat nejdříve. O tom jsme se moh
li přesvědčit v listopadovém Zpravodaji
v Investičních prioritách obce Dýšina
na roky 2017 a 2018. Obec se snaží brát
v úvahu jak názory odborníků, tak „hlas
lidu“. Čas tomu věnovaný není určitě zby
tečný, dýšinská náves si to zaslouží. Vě
řím, že budeme všichni spokojeni.
Použité prameny:
Foud K. (2002-2003): Dýšina. Historic
ké jádro vsi. Poznání a nástin rehabilitace.
– Rukopisná studie, uložená na OÚ Dý
šina.
Stavební archiv obce Dýšina
Tausingerová O. a Krause J. (2006):
Dýšinská náves – stav 2006, návrh 2006.
– Studie (výkresy, text, foto). Uloženo na
Obecním úřadě Dýšina
Jaroslava Nesvadbová
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Chodíte rádi na vycházky?
Pak právě Vás by mohl potěšit chystaný
„dárek“ od obce. Je jím snaha zpříjem
nit naše procházky umístěním laviček na
oblíbené vycházkové okruhy a do centra
obce, kde by mohly posloužit odpočinku
nebo jen prostému popovídání si se spo
luobčany „vsedě“.
Stavebně investiční výbor a Okrašlo
vací spolek přistoupily k tomuto návrhu
velice poctivě. A s dlouholetou znalostí
zvyklostí i potřeb místních i návštěvníků
obce. V katastru obce jsme prošli všechny
často užívané cesty a pěšiny, značenou tu
ristickou cestu, naučnou stezku Kokotské
rybníky, cyklostezku, ale i centrum obce.
Sepsali a nafotografovali jsme jednotlivá
místa, kde by bylo posezení nejen pří
jemné, ale i potřebné. Navrhli odstranění
starých nefunkčních laviček. A samozřej
mě vzali v úvahu návrhy, které jste někteří
poslali na obecní úřad. Za ty děkujeme.
Výsledkem je přiložená mapka. Už nyní se
můžeme těšit na jarní vycházky!
Jaroslava a Jaroslav Nesvadbovi,
Ladislav Rous

Nové stromy v obci
Na konci listopadu 2016 proběhla
v obci Dýšina výsadba nových stromů.
Jedná se o náhradní výsadbu v souvislosti
s kácením dřevin při stavebních činnos
tech v areálu golfového hřiště. Náhradní
výsadbu nařídil OÚ Dýšina společnosti
PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s., která sáze
ní nových stromů realizovala.
V katastru obce bylo vysazeno celkem
přes 80 ks listnatých stromů a obdobný
počet menších dřevin do živého plotu.
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Konkrétně se sázely javory u dětského
hřiště „V Jamách“, lípy u hřbitova a při au
tobusové zastávce na návsi, hrušně dopl
ňující stávající alej ovocných stromů u sil
nice do Horomyslic, dále bylo vysázeno
stromořadí smíšených listnatých stromů
podél cesty u železniční tratě za odbočkou
do lokality „V Hamru“, byl založen živý
plot z habrů podél sběrného dvora a ve
spolupráci se Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje vznikla nová alej a stro

mořadí javorů podél silnice na Zábělou.
Za provedené práce děkujeme společnos
ti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s. a Engel
mann Czech s.r.o. Za součinnost a odbor
nou pomoc při řešení náhradní výsadby,
která byla připravována již od podzimu
2015, děkuji paní Pavle Vellekové.
Věříme, že vysazené stromy budou
dlouhodobě ekologickým i estetickým pří
nosem pro životní prostředí v obci Dýšina.
David Göttler, stavební technik obce
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Dýšinské střípky na konferenci Genius loci
V Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Ro
kycanech se 4. a 5. října uskutečnila dvou
denní mezioborová konference Genius
Loci Rokycany 2016. Na její přípravě se
podílel i spolek Genius Loci – Společnost
pro studium života regionu, o. s., který
spolupracuje s různými institucemi po
celé České republice. Sešlo se zde více jak
35 vědeckých odborníků, pracovníků nej
různějších institucí, soukromých badatelů
či jen posluchačů.
Z naší obce se za Okrašlovací spolek
zúčastnili manželé Nesvadbovi a Pavla
Velleková. Jaroslava Nesvadbová společ
ně s Josefem Čihákem zpracovali téma
„Kašpar M. Sternberg a Březina“, které se
týkalo unikátních autentických, převážně
rukopisných, dokladů o pěstování rostlin
v botanické zahradě, sklenících a parku
u zámku Březina na Radnicku, viz: http://
www.zcm.cz/node/190/kaspar-m-stern
berg-brezina.

Pavla Velleková promluvila o „Dý
šinských historických střípcích“, soubo
ru prozatím 27 ucelených statí, který se
týká historie naší obce od mladší doby
kamenné až do počátku 20. století. Obsa
huje historické fotografie i plány a přináší
podrobný přehled obyvatel Horomyslic,
Nové Huti a Dýšině v jednotlivých číslech
popisných. Vše na základě studia matrik
a archivních materiálů. Většina je již zve
řejněna na adrese:
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/
spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
knihovna/ a rovněž v tištěné podobě
v obecní knihovně.
Atmosféra na konferenci byla velmi pří
jemná a podnětná pro naše další konání.
Dýšina se má rozhodně čím chlubit!
A vy se můžete těšit na další díly zajíma
vých Střípků.
Pavla Velleková

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, pobočka Západočeského
muzea v Plzni, p.o.

Pohled čtenáře
Vážení čtenáři zpravodaje,
blíží se konec roku a to bývá zvykem ohléd
nout se do doby, která je nenávratně pryč.
Shodou okolností žiji se svoji rodinou již
nějaký ten rok v Nové Huti. V domě, který
začal psát svoji historii snad za první repub
liky. Snažila jsem se leccos odchytit z doby
minulé, ale bylo toho skutku poskrovnu.
Přivítání v Nové Huti bylo neobvyklé.
Srpen 2002 a šlo o stoletou vodu. Tenkrát
jsem viděla, že proti vodě, mohutné síle, lze
dělat jen velmi málo. Tehdejší zastupitel
stvo prodělalo zkoušku nemalých starostí
s obrovskou odpovědností. Vzpomínám
přítomnost vrtulníku, aby v první řadě byl
zachráněn lidský život. Dobrovolní hasiči
měli plné ruce práce. Bez ohledu zda je den
nebo noc museli nasadit veškerou sílu. Mi
mochodem si myslím, že dobrovolní hasiči
v každé době si zaslouží obrovský dík, pro
tože „hasí“ krize v obci všeho druhu. Chci
věřit, že jsou vždy spravedlivě odměněni.
Ještě ani nenastalo období komunálních
voleb a už jsme měli novou garnituru za
stupitelstva obce. Naštěstí ta nemusela ře
šit povodeň, ale udělala jsem zkušenost, že
neřešila i jiné věci. Dnes vám mohu sdělit,

že jsem měla zájem zveřejnit kritický pří
spěvek. Byl to můj pohled na nespravedli
vou situaci a nebylo mi vyhověno. Tenkrát
jsem si uvědomila, že není všechno v po
řádku. Naštěstí to patří taky do minulosti.
No a současnost? Při posledních vol
bách mě v mých úvahách převezlo neuvě
řitelné množství sestavených kandidátek
na tak malou obec. Očekávala jsem jako
snad i vy dění věcí příštích.
Musím konstatovat z mého vnějšího
pohledu občana, že vidím všestrannou
obrovskou snahu. Jsem potěšena zveřej
něním zpráv ze zasedání zastupitelstva
včetně hospodaření. To dříve nebylo. Zá
pisy byly uvedeny na internetu. Dle mého
úsudku nemám vedení obce co vytknout.
Pokud vy ano, sdělte jim to a já sama budu
ráda číst vaše řádky. Je známo, že bez kri
tiky nedochází k posunu.
My dříve narození máme možnost srov
nání. Co mě tíží na dnešní společnosti, je
totální morální úpadek. Byl odstartován
v 90. letech. Ta doba pro demokracii a do
konaném socialismu jistě nebyla snadná.
Nebyly mantinely a ty chybí leckde i dnes.
Příkladem je i náš pan prezident. Mraven

čími krůčky se podaří lecjakého zloducha
lapit. Je nutné si uvědomit, že vše je v nás
lidech. My tvoříme článek všeho dění
kolem nás. Je nezbytné si říci „kde končí
svoboda jednoho, začíná svoboda druhé
ho.“ Nechci tímto příspěvkem se dostat
do nesrozumitelných úvah. Uvedu jeden
příklad za všechny. Jsou volby do Posla
necké sněmovny. Volíme zástupce, který
nás občany zastupuje a za nás rozhoduje.
Nabízí se otázka. Známe našeho zástupce,
námi voleného poslance? Před zvolením
uspořádá pár mítinků, o kterých se je
dinec nemusí ani dozvědět.......slibuje, je
zvolen........a víc se o něm neví. Já našeho
zástupce v Poslanecké sněmovně neznám.
Připouštím, může to být moje chyba, že
neznám našeho zákonodárce. Mohu dát
i opačnou otázku. Zajímají problémy nás
občanů našeho poslance? Nebylo by od
věci s ním pobesedovat. V případě zájmu
by nám to mohlo zprostředkovat právě
naše zastupitelstvo.
Závěrem mého příspěvku, chci vzdát
hold všem lidem dobré vůle.
Ivana Vlková

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné): 5. 12 v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 19. 12. v 18 hod., Modrý salonek
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Informace z rady obce
Rada obce se na svém jednání zabývala
zejména přípravou rozpočtu na rok 2017
a doporučila zastupitelstvu obce schválitu
pravený návrh rozpočtu obce. Dále se za
bývala přípravou investičních priorit obce
na rok 2017 – revitalizací hřbitova, reali
zací úprav házenkářského hřiště, místních
komunikací.

Ukončení pronájmu Modrého salónku
Rada rozhodla o ukončení pronájmu
Modrého salónku z důvodu rekonstrukce
školní jídelny. Salónek bude v provozu do
konce ledna 2017. Poté budou provedeny
stavební úpravy, aby mohl být po dobu re
konstrukce využíván jako výdejna obědů
pro žáky základní školy.

Mobilní aplikace „V OBRAZE“
Rada schválila objednání mobilní apli
kace „V OBRAZE“, která přináší přehled
aktualit z webu naší obce pro majitele
„chytrých telefonů“ obce (aplikace upozor
ní na nově vložené zprávy, pořádané akce,
umožňuje prohlížet fotografie nebo doku
menty na úřední desce).
Jaroslav Egrmajer

Nové auto pro technickou četu
Do Dýšiny dorazilo nové vozidlo Bonetti,
které nahradí již dosluhující vozidlo Multi
car M25. Celá záležitost ohledně pořízení
nového dopravního prostředku se začala
odvíjet již začátkem roku 2015, kdy se za
čalo vedení obce zabývat tím, zda zajistit
generální opravu stávajícího vozidla, nebo
nakoupit zcela nové, moderní vozidlo. Po
stupně byla vytipována 4 vozidla, která při
cházela v úvahu. Skupina pracovníků obce
a zastupitelů si tato vozidla prohlédla přímo
u stávajících majitelů a na základě jejich
zkušeností si pak společně všichni vytvořili
jasnou představu o tom, které vozidlo chce
me nakoupit. V první polovině letošního
roku bylo vyhlášeno výběrové řízení, po
čátkem září 2016 byla na základě výsledků
podepsána smlouva o dodání.
Nové vozidlo je koncipováno jako
nosič kontejnerů s pohonem 4x4 a sou
částí dodávky jsou rovněž 2 kontejnery:
1 klasický nízký a 1 velkoobjemový. Do
budoucna si přejme, aby nové Bonetti
sloužilo stejně spolehlivě jako stará mul
tikára. O zkušenostech s tímto novým
vozidlem Vás budeme v budoucnu také
informovat.
Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety
DÝŠINSKÉ ŠKOLNÍ PĚVECKÉ SOUBORY

Zlatovláska 3x jinak
Ochotnický spolek Lucifer a pěvecký sbor Gutta vás srdečně zvou

20. prosince od 17 a 19 hodin v Modrém salonku,

na vánoční pohádku 3x jinak. Můžete se těšit na Zlatovlásku, jak jste jí ještě neviděli

GUTTA, ZPĚVÁČCI,
KAPKY a KAPIČKY
ZVOU RODIČE, KAMARÁDY, PŘÁTELE NA SPOLEČNÝ
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

a na vánoční koledy v podání Gutty.

Budeme se na vás těšit a doufáme, že se na nás přijdete podívat .

VE ČTVRTEK 5. LEDNA 2017 V 16:30
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ A MŠ DÝŠINA
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Dětský dýšinský víceboj
Devatenáct dětí, převážně z oddílu Nej
mladšího žactva se ve čtvrtek 4. listopadu
sešlo v tělocvičně ZŠ a MŠ generála Patto
na na dalším ročníku Dětského dýšinského
víceboje.
Po společné rozcvičce se děti s nadšením
a elánem vrhly do jednotlivých nesoutěž
ních disciplín. Hráli jsme si na malé flor
balisty, skákali do dálky z místa, polštářky
jsme házeli do zavěšeného basketbalového
koše, zdolávali jsme provazovou dráhu
a svoji obratnost jsme cvičili chůzí po vy
tvořené lávce. To bylo ale jen na zahřátí.
Následovala soutěžní disciplína, která
spojovala rychlost, šikovnost, cvičení logic
kého myšlení. Podle jednotlivých věkových
kategorií (předškolní, mladší a starší děti)
děti člunkovým během přenášely jednotlivé
dílky puzzle a následně je skládaly.
Odměnu si ale zasloužili všichni. Věří
me, že si každý vyzkoušel, co zvládne, co
je potřeba zlepšit, na co se máme každý
během cvičebního roku zaměřit.
Václava Zelenková

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. v roce 2017
Vážení sportovní přátelé a příznivci,
konec roku 2016 se kvapem blíží a já bych chtěla alespoň velice
stručně nastínit plány TJ SPV Dýšina pro rok 2017.
V lednu nás čeká volební valná hromada a byli bychom velice
rádi, aby se co nejvíce členů této valné hromady zúčastnilo, vy
jádřilo se k činnosti i k současnému vedení a zvolilo nové vedení
TJ na další 4 roky.
V současné době bojujeme s nezájmem mladších žákyň o po
hybové aktivity. Z toho důvodu bylo jejich cvičení od září zru
šeno. Z hygienických důvodů není ani možno do konce kalen
dářního roku v tělocvičně cvičit. Moc nás to mrzí, ale zdraví je
samozřejmě přednější. Věříme, že 3. ledna se opět sejdeme na
první cvičební hodině.
V září se nám podařilo rozšířit cvičební činnost o oddíl Flor
balistů mladšího žactva, který realizuje svoji činnost v tělocvičně
v Chrástu. Od února 2017 bychom rádi rozšířili svoji nabídku
i pro žáky 2.–4. třídy ZŠ. Chtěli bychom nabídnout zajímavou
pohybovou činnost i těm, kteří zrovna neholdují fotbalu.
V současné době výkonný výbor TJ SPV Dýšina usilovně pra
cuje na zpracování projektů na získání finančních prostředků
na svoji činnost pro rok 2017. Pokud se zadaří, rádi připravíme
nejen dlouhodobě zavedené činnosti a akce, ale chtěli bychom
navázat třeba i na Dýšina FEST, který v letošním roce měl svoji
premiéru, nebo realizovat i nové sportovní aktivity.
Dovolte mi, abych jménem výkonného výboru TJ SPV Dýšina
poděkovala cvičitelům za jejich cvičitelskou práci a všem našim
členům popřála do nového roku pevné zdraví, štěstí a hodně elá
nu do cvičení.
Václava Zelenková

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.

POZVÁNKA

Z rozhodnutí výkonného výboru TJ SPV Dýšina si Vás dovoluji pozvat na
jednání řádné valné hromady TJ Sport pro všechny Dýšina, z. s.,
která se koná v sobotu dne 21. ledna 2017 v Modrém salonku Dýšina
14:30 hodin - prezence
15:00 hodin – zahájení
Program:
1. zahájení, schválení programu, volba komisí
2. zpráva o činnosti TJ SPV v roce 2016
3. zpráva o hospodaření za rok 2016
4. zpráva kontrolní a revizní komise TJ SPV Dýšina
5. plán práce na rok 2017
6. návrh rozpočtu na rok 2017
7. zpráva mandátové komise
8. schválení členských příspěvků pro rok 2017
9. volba výkonného výboru a revizní komise TJ SPV Dýšina
10. diskuse
11. zpráva návrhové komise – usnesení
12. závěr



Vezměte s sebou peníze na zaplacení členského příspěvku na rok 2017



Občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vaši účast
Jarmila JEDLIČKOVÁ
předsedkyně TJ SPV Dýšina
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Pozvánky na akce
Sobota 17. prosince, 8–12 hod. vánoční
moštování, ZO ČZS Dýšina.
Neděle 17. prosince, Předvánoční
vycházka po lese Zábělá, IV. ročník
výšlapu „Nová Huť a přilehlé ostrovy“
s Okrašlovacím spolkem. Sraz na zastávce
MHD č. 28 Bukovec v 9.15 hod. Odjezd
vlakem z Chrástu na Doubravku v 8.28
hod.
Úterý 20. prosince, Modrý salonek,
Vánoční pohádka Zlatovláska, Lucifer
a Gutta.
Pátek 23. prosince, 16–18 hod.
z kostela je možno si odnést betlémské
světlo. Vlastní lucerničky vítány.
Pátek 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.
Neděle 1. ledna, Novoroční vycházka
s Okrašlovacím spolkem, 12. ročník. Sraz
ve 14 u viaduktu v Nové Huti.
Sobota 7. ledna, 9 hod., zahájení
Tříkrálové sbírky v kostele.
Sobota 7. ledna, 18 hod., koncert
v kostele, po něm prodej keramického
betlému.
Sobota 21. ledna, 15 hod., Modrý
salonek, Valná hromada TJ Sport pro
všechny Dýšina, z.s.
Neděle 22. ledna, 14 hod., Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku.

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
11:00 mše sv.
15:30–16:30 kostel bude
otevřený k prohlídce historického
dřevěného betlému.
26. 12., svátek sv. Štěpána
11:00 mše sv.
15:30–16:30 kostel bude
otevřený k prohlídce historického
dřevěného betlému
27. 12., svátek sv. Jana Evangelisty

17:30 mše sv. s žehnáním vína
28. 12., svátek sv. Mláďátek
betlémských
17:30 mše sv.
30. 12., svátek sv. Rodiny
18:00 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
11:00 mše sv.

Úřední hodiny obecního úřadu v době
vánočních svátků

		

		23.12.2016
		26.12.2016
		27.12.2016
		28.12.2016
		29.12.2016
		30.12.2016

zavřeno
státní svátek
08:00–14:00
08:00–17:00
08:00–14:00
zavřeno

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

Růžena Krocová
Jana Stružková
Františka Uzlová – nejstarší
občanka Dýšiny
Anna Smahová – nejstarší
rodačka Dýšiny
Vladimír Šneberger
Jaromír Sofron
Josef Kroc
Marie Večeřová
za SPOZ Hana Tlustá

všem občanům, kteří se celoročně starají
nejen o své domy a zahrady, ale i o veřejný
prostor v jejich okolí. Vážíme si Vaší ocho
ty a těší nás to!
Přejeme Vám klidné a spokojené Vánoce!
Těšíme se na setkávání v roce 2017!

Děje se za humny
Tentokrát zveme do Plzně, kde v mázhau
zu radnice začal úřadovat vánoční pošťák.
Všem, kteří chtějí mít jistotou, že se jejich
přání dostane do těch správných rukou,
opatří jejich dopis Ježíškovi speciálním
razítkem. Vánoční pošta bude mít otevře
no každý den od 10 do 17 hodin až do 23.
prosince. Na Štědrý den pak bude zájem
cům k dispozici pouze do 14 hodin. Sou
časně si můžete v mázhauzu prohlédnout
plzeňský betlém a výstavu novoročenek.
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