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Úvodník starosty obce Dýšina
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce první povolební vydání
obecního zpravodaje, tak si dovolím
malé ohlédnutí za uplynulými dvěma
měsíci. Nejprve bych chtěl poděkovat
všem voličům, kteří se voleb zúčastnili a využili svého volebního práva.
Svými hlasy jste rozhodli o obsazení
obecního zastupitelstva a bylo na nás
zastupitelích, jakým způsobem se domluvíme na způsobu dalšího fungování obce. Zároveň musím smutně
konstatovat, že řady zastupitelstva ještě
před jednáním ustavujícího zastupitelstva opustili dva nejúspěšnější kandidáti dvou sdružení, na jejichž místa nastoupili náhradníci. Proběhla
řada povolebních jednání, ze kterých
vzešlo finální řešení. To bylo stvrzeno hlasováním na ustavujícím zastupitelstvu obce dne 10. 11. 2014, kde
jsem byl zvolen starostou obce a místostarostkou obce byla zvolena Mgr.
Lenka Rousová-Bóriková. Radu obce
tvoří zástupci prvních tří sdružení dle
volebních výsledků – starosta a mís-

tostarostka, dále Mgr. Kateřina Chejlavová, doc. Ing. Marek Brandner
Ph.D. a Ing. Petr Pěč. Uděláme vše pro
to, aby byl vyjednaný model funkční
a pro obec přínosný. Rozhodli jsme
se, že zřídíme dva nové výbory zastupitelstva obce - kulturní a investičně
stavební, díky kterým chceme zajistit
širší zapojení Vás občanů do rozhodování o obecních záležitostech. Každým Vaším podnětem se budeme
zabývat, ať bude určený mně, místostarostce, členům rady, zastupitelstva nebo výborů. Rádi budeme znát Vaše
názory na obecní témata, proto s Vámi budeme chtít co nejvíce komunikovat různými způsoby (diskuze,
ankety, atd.), proto jsme se rozhodli vydávat obecní zpravodaj každý
měsíc s pravidelnou uzávěrkou ke
konci každého měsíce. Příspěvky
můžete zasílat na emailovou adresu
zpravodaj@obecdysina.cz.
Plně si uvědomujeme, že nebudeme
schopni vyhovět všem Vašim požadavkům, ale chceme postupně rozvíjet

naši obec, aby se nám v ní lépe žilo.
Budeme rádi, když se v co největším
počtu i Vy zapojíte do spoluutváření
prostředí v obci.
Rádi bychom Vám život v obci
usnadňovali a nekomplikovali. Prvním
krokem bude složenka, kterou obdrží
všichni majitelé psů. Ti si budou moci
vybrat, zda poplatek za svého psa zaplatí jako dosud na pokladně obecního úřadu nebo využijí jinou formu
úhrady. Dále připravuji rozšíření stávajících úředních dnů i mimo pondělí
a středu. Na obecním úřadě dojde od
1. ledna k jedné změně, neboť odchází
do důchodu stavební technik pan Vogeltanz. O náhradě i konkrétních změnách úředních hodin na OÚ budete
informováni v následujících číslech
zpravodaje.
Závěrem mi dovolte Vám všem popřát klidný zbytek adventu, příjemné
prožití vánočních svátků a do nového
roku 2015 hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí a úspěchů.
Jaroslav Egrmajer, starosta

Zívající tulák
Kousek od Pražského hradu na Hradčanském náměstí mají svůj starobylý klášter
sestry karmelitky. Patří mezi velmi přísné
řády, za své životní poslání a službu druhým
lidem považují modlitbu za zdmi svého
domu. Karmelitky skoro nevycházejí ven
a svůj čas rozdělují mezi modlitbu, práci a společný život. Na své živobytí si vydělávají mimo jiné tím, že vyrábějí překrásnou keramiku, která je k prodeji
v malinkém krámku kousek odtud.
Součástí kláštera je v zástavbě schovaný
kostel sv. Benedikta. Když do něj zavítáte
o Vánocích, určitě vás v něm zaujme velký
keramický betlém, který sestry karmelitky
s profesionální zručností vlastnoručně vyrobily. Jsou v něm všechny postavy, které
do klasického betlému patří: Ježíšek, Panna Maria, svatý Josef, tři králové, pastýři
a zástup lidí nesoucích své dary. Jedna
z nich vás však obzvlášť zaujme: tulák,
který si sedl na zem, protahuje se a před
narozeným Božím Synem na celé kolo
s dokořán otevřenou pusou zívá.
Člověka nejdřív zarazí, že jej zbožné
sestry karmelitky nezobrazily raději, jak
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se sepjatýma rukama a sklopenýma očima v pokorné úctě před jesličkami poklekl. Pak je vám ale tento vagabund čím
dál tím sympatičtější.






 



 













Ježíšek v jesličkách se usmívá a žehná
všem: vznešeným třem králům, kteří s důstojným výrazem předávají své zlato, kadidlo a myrhu, zbožným pastýřům a sedlákům, kteří se předhánějí, co všechno
narozenému králi přinesli: jeden dvě kožičky, druhý krajáč mléka, třetí veselého
beránka ze stáda svého. A nuzní, kteří
nemají, co by mu dali, alespoň zadudají,

písně zazpívají. Jen jeden z těch všech
nejen že nic nenese, nejenže nedudá, ale
dokonce před Ježíškem ospale zívá.
Ale keramický Ježíšek v podání sester karmelitek se i na něj usmívá a i jemu žehná.
A když člověk chvilku zůstane před tímto betlémem, neubrání se myšlence, že to
jeho sestry karmelitky uplácaly z hlíny
a postavily před jesličky, že je to právě
on, který před Ježíška nepřichází s plnýma rukama darů, které by mu mohl dát
a zasloužit si jeho úsměv. A často – místo
toho, aby poklekl a vzdal úctu, jak by bylo
při takové příležitosti vhodné - se jen
pohodlně rozvalí a zívá. A pak s údivem
zjišťuje, že se Ježíšek se usmívá nejen na
ony zbožné sedláky a pokorné pastýře, ale
i na něj.
V koledách se zpívá o Bohu, který přijal
naše lidství, který člověčenství naše ráčil
vzíti na se. A je neuvěřitelné, že se tak stalo
nejen kvůli těm pastýřům a sedlákům, ale
i kvůli mně, zívajícímu tulákovi, který se
před narozeným Ježíškem chová tak neslušně.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Oživlá aneb Čertí rokle v Dýšině

Snad každý pravověrný Dýšiňák ví, co znamená, když se řekne v „Jamách“. Bývávalo
tam po několik generací úžasné rejdiště
dětí, dospívající tam chodili i randit. Bývalo tam kdysi i hřiště DTJ, jakási přírodní
tělocvična. Proč „v Jamách“? Byly tam
skutečně jámy a to od dolování kyzové
břidlice, ze které se na Břasích vyráběla
kyselina sírová známá po celém světě.
Z ní pak třeba šmolka, bělidlo na prádlo.
V 50. letech se pak do Jam nezodpovědně vyvážel všelijaký odpad. Dnes je to
zanedbaný kousek údolí s obecním potokem
ústícím v Nové Huti do Klabavky. Rokle má
dvě části propojené tunelem pod tratí. První
část navazuje na dětské hřiště, druhá je pod
Novou Hutí. V územním plánu je zařazena
do režimu lokálního biokoridoru, tzn. nesmí
se poničit přírodní ráz, nesmí se tam stavět.
Letos v září se zde uskutečnil landartový
workshop jako součást aktivit Plzně 2015
EHMK. Nositelem byly děti a pedagogové ZŠ gen. Pattona. Projektu se zúčastnili
i studenti Soukromé střední umělecké školy
Zámeček s pedagogy. Byla s nimi navázána
spolupráce i do budoucna. Velkou měrou se
podílel i sochař pan Tomáš Kůs. Workshopu
se zúčastnilo přes 200 dětí a mnoho dospělých. Na přípravě a úklidu se podílela
velká skupina dobrovolníků, příznivců rokle. Také pracovní četa OÚ, které děkujeme. Den v rokli měl zvláštní, velmi tvořivou atmosféru. Dík za ni všem, kteří
se s radostí na ní podíleli. Mnohé děti
i dospělí již rokli přijali za svou.

Landartový workshop a oslava Halloweenu v rokli.
Halloween, lampionový průvod
Další z akcí po úspěšném workshopu
v rokli byl halloweenský lampionový průvod. Asi šedesát dětí i dospělých s velkou
vervou vyřezávalo do dýní strašidelné
obličeje. Téměř všichni ve strašidelných
kostýmech se dobře bavili. Průvod masek
po hraně rokle osvětlovaly lampičky i lampiony a tu a tam nějaké strašidlo. Cestu
zpět k ohništi osvětlovaly dýně a velký
oheň. Buřty na něm chutnaly v chladném
večeru opravdu výborně. Děkujeme všem
pomocníkům, paní Šmídové za dýně a těšíme se na další akcičku v Rokli.
Cílem bylo a do budoucna bude přispět
k oživení a obnovení tohoto území, které
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bude využíváno k rozvíjení Land Art aktivit, ke kulturním, sportovním, rekreačním
aktivitám a ke společnému setkávání obyvatel obce. Rozšíření osvěty a vzdělávání
o smyslu krajiny a krajinotvorby.
V současné době byla podána žádost
o dotaci na projekt dalšího rozvoje rokle. Celkové náklady 400 000 Kč. Půjde
o revitalizaci, obnovu stezky a napojení
na turistickou stezku u Klabavy, vytvoření
přírodního amfiteátru, čištění potoka. Žadatelem o dotaci je ZŠ v Dýšině, což zaručuje udržitelnost zamýšleného projektu. Pro
školu má projekt velké výchovně vzdělávací přesahy.
Václava Kuklíková
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SPOLEČNÉ PROGRAMOVÉ BODY pro období 2014/18
Dovolte nám představit společné programové body sdružení nezávislých kandidátů Život pro obec, Žijeme spolu
a Otevřená Dýšina, která po podzimních
komunálních volbách vytvořila společně
radu obce a budou se podílet na vedení
obce v následujících čtyřech letech.
Vychází z průniku volebních programů
našich seskupení a obsahuje hlavní kroky,
které bychom rádi v tomto volebním
období realizovali nebo jejich realizaci
alespoň zahájili.
Chceme vytvářet obec, kde se žije dobře
lidem všech generací. Obec s dobrými
sousedskými vztahy, kde se nezapomíná
na potřeby žádné ze skupin občanů.
Víme, že takovou obec můžeme vytvářet
jen společně s Vámi a proto hlavními
tématy pro nás budou vstřícnost, diskuse
a spolupráce.
Naše hlavní programové body pro konkrétní oblasti:
KOMUNIKACE S OBČANY
* Otevřenost a vstřícnost všech zastupitelů, vedení obce i zaměstnanců úřadu vůči všem občanům a subjektům
působícím v obci. Budeme povzbuzovat občany, aby využívali svého práva
účastnit se jednání obecního zastupitelstva, ale i neformální sousedské komunikace se zastupiteli. Vaše podněty,
připomínky i nápady jsou opravdu vítány. Můžete se obracet nejen na vedení obce, ale i na zastupitele ze svého
sousedství nebo dle svého výběru. Kontakty na všechny zastupitele jsou k dispozici na webových stránkách obce i v tomto
zpravodaji.
* Vytvořili jsme dva nové pětičlenné
výbory zastupitelstva, které mají přispět k vytváření širší diskuse o životě
a směřování obce. Kulturní výbor
bude koordinovat spolupráci spolků,
kulturních a sportovních organizací,
podněcovat diskusi o podobách společenského života v obci, podílet se na
pořádání akcí. Investičně stavební výbor bude připravovat pravidla pro rozvoj obce, doporučovat plán investic
v jednotlivých letech, shromažďovat
a předkládat zastupitelstvu podněty
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občanů k rozvoji obce. Kontakty na
členy výborů jsou také k dispozici na
webových stránkách obce i v tomto
zpravodaji.
* Obecní zpravodaj bude vycházet každý
měsíc, abychom mohli včas informovat
o aktuálních i připravovaných akcích
a projektech obce. Zpřehledníme a doplníme webové stránky obce, aby byly
snadno dostupné a srozumitelné všechny
důležité informace.
HOSPODAŘENÍ
* Udržíme nezadlužování obce, budeme
usilovat o dobré a transparentní hospodaření s finančními prostředky i majetkem obce. Budeme pravidelně zveřejňovat přehled investic pro daný rok.
* Budeme se snažit o maximální využití
dotačních titulů, zahájíme přípravu
a zpracování nových projektů.
* Chceme rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty na projektech obce.
* Budeme se snažit vyjednat příznivější
ceny svozu odpadů a energií.
DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
* Budeme usilovat o schválení vlakové
zastávky v obci a zajištění kvalitního vlakového spojení do budoucna.
* Budeme se snažit optimalizovat spoje
MHD podle potřeb občanů.
* Budeme pokračovat každý rok v rekonstrukci dalších úseků místních komunikací dle předem schváleného harmonogramu.
* Zajistíme řádnou údržbu veškeré zeleně a místních komunikací v zimních
měsících.
ŠKOLSTVÍ
* Budeme podporovat ZŠ gen. Pattona,
aby byla moderní školou, která dobře
připraví svoje žáky k dalšímu vzdělávání
a bude vstřícná vůči potřebám žáků
i rodičů. Nastavíme jasný rámec spolupráce vedení obce a vedení školy, pravidelný dialog o směřování školy.
* Budeme připravovat modernizaci školní
tělocvičny a rekonstrukci školní jídelny.
KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS
* Chceme rozvíjet bohatý kulturní a společenský život v obci. Podpoříme tradiční

akce, ale i nové aktivity a nápady občanů,
kteří chtějí aktivně organizovat něco pro
druhé.
* Budeme podporovat místní spolky
a organizace – finančně, ale i vytvářením
prostoru pro lepší spolupráci a dialog
v kulturním výboru.
* Zajistíme modernizaci stávajícího dětského hřiště v Jamách a budeme usilovat
o udržitelnost navazujícího biokoridoru
tzv. Rokle. Vybudujeme nové herní prvky
pro děti v dalších lokalitách obce.
* Společně s našimi teenagery budeme
hledat způsob, jak rozšířit nabídku volnočasových aktivit právě pro tuto věkovou
skupinu.
* Ve spolupráci se Sborem pro občanské
záležitosti při OÚ a Svazem důchodců
budeme pečovat o potřeby a aktivní život
seniorů.
ROZVOJ OBCE
* Vytvoříme strategický plán rozvoje obce
za účasti široké veřejnosti.
* Rozšíříme kapacitu Domu s pečovatelskou službou, budeme podporovat
kvalitní služby pro jeho obyvatele.
* Aktivně budeme hledat řešení problematiky plnírny propan butanu se všemi
zainteresovanými stranami.
* Připravíme veřejnou diskusi o kapacitách pro setkávání a společenské akce
v obci a případné výstavbě komunitního
centra v obci.
* Budeme hledat řešení pro využití areálu
bývalého házenkářského hřiště v Nové
Huti.
* Budeme usilovat o lepší podmínky
pro koupání a odpočinek na koupališti
v Nové Huti i využití areálu v zimní
sezoně.
* Zajistíme dostatečnou péči o veřejnou
zeleň, úpravu cest a pěšin. Rozšíříme
počet laviček a přístřešků na oblíbených
vycházkových okruzích.
Jaroslav Egrmajer
za sdružení Život pro obec
Kateřina Chejlavová
za sdružení Žijeme spolu
Ladislav Rous
za sdružení Otevřená Dýšina
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Zastupitelstvo obce Dýšina
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
rada obce
Ing. Jaroslav Egrmajer
starosta
Mgr. Alena Havelková
člen kulturního výboru
Mgr. Kateřina Chejlavová
rada obce
Mgr. Ing. Jana Krupičková
předsedkyně finančního výboru
Ing. Petr Kvapil		
Mgr. Jaroslava Nesvadbová
předsedkyně kulturního výboru
Stanislav Nichstein		
Ing. Petr Pěč
rada obce
Ing. Ladislav Rous
předseda investičně stavebního výboru
Mgr. Lenka Rousová-Bóriková
místostarostka
DiS. Markéta Süszová 		
Václav Světlík
člen investičně stavebního výboru
Bc. Štěpánka Štemberová
předsedkyně kontrolního výboru

brandner@kma.zcu.cz
starosta@obecdysina.cz
alenamertlova@seznam.cz
chejlavova@post.cz
krupickova@ak-plzen.cz
pkvapil@infincon.cz
nesvaslavka@seznam.cz
nichsteinstanislav@seznam.cz
pec@medigran.cz
ppg@galvanovna.cz
mistostarostka@obecdysina.cz
marketasuszova@seznam.cz
okna.vaclav@seznam.cz
stepanka.st@email.cz

Mgr. Jaroslav Štilip		

lenesice@centrum.cz

Výbory zastupitelstva
Finanční výbor:
Mgr. Ing. Jana Krupičková (krupickova@ak-plzen.cz), Bc. Lenka Vaníková (lenkavanik@seznam.cz),
Mgr. Radek Výrut (rvyrut@kma.zcu.cz)
Kontrolní výbor:
Bc. Štěpánka Štemberová (stepanka.st@email.cz), Mgr. Ing. Jiří Johánek (johanek@akmajer.cz),
Marie Kašparová (mari.kasparova@seznam.cz)
Kulturní výbor:
Mgr. Jaroslava Nesvadbová (nesvaslavka@seznam.cz), Ing. Petr Brůček (brucekp@seznam.cz), Bc. Marcela Hájková
(hajkova.m@reela.cz), Mgr. Alena Havelková (alenamertlova@seznam.cz), Štěpánka Paidarová (paidarka@seznam.cz)
Investičně stavební výbor:
Ing. Ladislav Rous (ppg@galvanovna.cz), Ing. František Kaftan (fr.kaf@volny.cz), Alena Kolářová (alena.kolar@gmail.com),
Václav Světlík (okna.vaclav@seznam.cz), Čestmír Šíma (cestmir.sima@pilsner.sabmiller.com)

Vyjádření sdružení Správná volba
Vážení spoluobčané, vážení voliči,
po komunálních volbách, prvním zasedání zastupitelstva je již jasné, jak
dopadly volby i jak vypadá nové vedení
obce. Tyto skutečnosti jsou již v daném
okamžiku neměnné, přesto nám dovolte
využít jednu z mála příležitostí, jak Vám
poděkovat za důvěru, se kterou jste nám
dali své hlasy.
Asi by bylo poctivé říci, že pro nás
pro všechny, kteří donedávna pracovali s
plným nasazením pro naši obec, je tento
současný obraz velkým zklamáním. Díky
Vašim hlasům jsme nebyli „poraženi“,
náš problém byl v tom, že přes všechny
poctivé a upřímné snahy vejít do jednání
s kteroukoliv stranou, nebyly tyto ani

v jediném případě vyslyšeny. Měli jsme
všichni podobné programy, všichni jsme
chtěli, aby se v této obci žilo nám všem
i těm, kteří přijdou po nás, dobře. Proto
je tento postup ostatních seskupení pro
nás nepochopitelný. V předvolebních postojích byla proklamována ochota k dialogu, ale jen do té doby, než byly sečteny
hlasy. Nikdo z nás nedostal sebemenší
post v kterémkoliv výboru a to ani v nových výborech, kam byli raději přizváni lidé, kteří nejsou členy zastupitelstva
a v řadě případů se po celé volební období
do žádných obecních aktivit nezapojili.
Přes všechnu snahu naše členy zbavit
možnosti ovlivňovat dění v obci /vyloučením ze všech orgánů/ chceme nadále

prosazovat myšlenky, které byly a zůstávají pro nás závazným slibem, který
chceme prosazovat do reálného života
obce.
Je nás málo, ale to neznamená, že nemůžeme nic. Budete-li se na nás obracet
s připomínkami a přijdete-li nás podpořit
alespoň na některá jednání veřejných
zastupitelstev, nebudeme tuto přetěžkou
káru táhnout „sami“ a věříme, že společně
s Vámi to zvládneme. Všem Vám zároveň
přejeme příjemné prožití svátečních dnů
letošního roku a v roce příštím jen vše
dobré.
za „Správnou volbu“ děkují
Marta Kučerová, Jaroslav Štilip,
Stanislav Nichstein

5

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Informace z rady obce
Zahradnictví u školy čeká změna
Ke konci roku končí provoz stávajícího zahradnictví u školy, nájemce požádal
již před časem obec o ukončení nájemní smlouvy. Rada proto zveřejnila záměr
přenechat prostory k využití jinému zájemci. Podle toho, jaké dostane nabídky, se
bude rozhodovat o dalším osudu objektu.
Chráněné bydlení se přesouvá
Nadace Bona, která ve spolupráci s neziskovou organizací Ledovec provozovala
chráněné bydlení pro svoje klienty v části Domu s pečovatelskou službou, požádala obec o ukončení nájmu. Naskytla se jí možnost využít prostory v Plzni, blíž
k ostatním službám a programům, které klienti chráněného bydlení využívají.
Po novém roce bude muset obec zvážit a připravit jiné možnosti využití prostor,
jednou z nich je například rozšíření kapacity DPS o další dva byty.
Výběrové řízení na stavebního technika
Do 16. prosince lze podávat přihlášky do výběrového řízení na stavebního technika obce.
Přesné požadavky a popis pracovní pozice jsou zveřejněny na webových stránkách obce.

Pozvánka na jednání zastupitelstva
V pondělí 15. prosince v 18 hod. se v Modrém salonku koná zasedání zastupitelstva
obce. Na programu bude mít mimo jiné schvalování rozpočtu na příští rok, jehož návrh
je již vyvěšen na webových stránkách obce. Dále budou zastupitelé jednat například
o rozpočtu školy, příspěvcích pro místní spolky, vodném a stočném pro příští rok,
petici za výstavbu komunikace v Lepší ulici nebo nové bezpečnostní zprávě společnosti
Flaga. Zasedání je veřejné, jste srdečně zváni.

Opravy místních
komunikací
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám podal závěrečnou
informaci o opravách a rekonstrukcích
místních komunikací (dále MK), chodníku
a manipulační plochy u kostela, které
proběhly v roce 2014.
Oprava a rekonstrukce MK Za Farou, MK
Tovární, MK 17. listopadu, MK Šeříková,
křižovatka v MK V Jamách, manipulační plochy u kostela a chodník při MK
Školní byly řádně dokončeny a předány.
O potížích a komplikacích jsem Vás informoval v předchozích vydáních obecního
zpravodaje. Zhotovitel firma SWIETELSKY
stavební s.r.o. dostál svého příslibu za
týdenní prodloužení termínu dokončení
díla a provedl náhradní výsadbu u vjezdu do
lokality Za Farou. V současnosti probíhají
nutné administrativní činnosti k zajištění
kolaudace MK Za Farou.
Závěrem si Vám dovolím ještě jednou
poděkovat za trpělivost a shovívavost při
výstavbě, firmě SWIETELSKY stavební s.r.o.
jako zhotoviteli a všem dalším, kteří se na
úspěšně dokončených stavebních pracích
podíleli.
Jaroslav Egrmajer

Slavnostní zahájení adventu
Při čtení těchto řádek už nám září ozdobené vánoční stromy v Dýšině i v Nové Huti!
Přípravy prvního veřejného rozsvěcení
stromečků probíhaly v radostném očekávání a neuvěřitelné snaze a ochotě lidí pomoci. Na návsi v Dýšině jsme si na
rozsvícený strom, resp. stromy v posledních letech zvykli, jen ta sváteční atmosféra nám chyběla. Věřím, že letos nám ji
společné zpívání koled i andělský průvod
přinesly a daly do budoucna základ nové
tradici zahájení adventu.
V Paškově parku v Nové Huti se rozsvítil
vánoční strom historicky poprvé. Možná
někoho udiví, že je jím listnatý strom –
lípa. Vždyť vánoční strom je přeci jedlička,
borovička či smrček! Je to tím, že máme jako
střed osady obnovený park, se starými lipami vysazenými na památku padlých v první
světové válce. Věřím, že ani tato odlišnost od
jiných obcí nikoho nezarmoutí, ale naopak
potěší a rozsvícená lípa příjemně navodí
adventní náladu!
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Příprava na zpívání koled před rozsvícením stromečku v Dýšině.
A na závěr: kdo si ze starší generace
pamatuje, kdy byl poprvé rozsvícen strom
v Dýšině na návsi? Máte někdo ve svém
albu starou fotografii rozsvíceného stro-

Foto: Milan Kučera

mu? Pokud ano, prosím o zapůjčení, rádi
bychom zdokumentovali.
Slávka Nesvadbová
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

prosinec 2014

Vánoční moštování

Vyražte
také na lyže
SKI KLUB Dýšina nabízí posledních
5 volných míst na pravidelných lyžařských zájezdech na Šumavu, spojených s výcvikem lyžování a jízdy na
snowboardu. Zájezdy se konají vždy
v neděli, začíná se 11. ledna. Odjezd
bude vždy brzy ráno z několika míst
v Dýšině i okolí, návrat vpodvečer.
Jezdit se bude do různých lyžařských
areálů podle sněhových podmínek.
Kompletní informace a přihlášky získáte na emailové adrese:
ladislav.rous@galvanovna.cz

Nahoře děti z mateřské školky při návštěvě moštárny, dole jablíčka z dýšinské zahrádky
před a po moštování.
Foto: Jana Bártlová (nahoře), Pavla Velleková (dole)
Celý podzim probíhalo tradiční moštování v dýšinské moštárně, oblíbené zdaleka ne
jen mezi místními pěstiteli. K pravidelným návštěvníkům patří i místní děti z mateřské
školy, které tímto prostřednictvím paní učitelky Jany Bártlové děkují „strejdovi Jirkovi“
alias panu Krejzarovi a ostatním pracovníkům moštárny za trpělivý a laskavý přístup.
Poslední letošní, téměř již vánoční moštování se uskuteční v sobotu 20. prosince
od 8 do10 hodin.

Poselství 25ti let
Když je někomu 25 let, je mu krásně, mladě,
je pln energie, nadějí, všechno na něj čeká,
touží, má plno sil, přeje si. A jinak? 25 let
je čtvrt století! Co se dá za tu dobu stihnout?!
Vyspět? Opravdu?
V každém případě je to krásné číslo, mělo
by se oslavit, zavzpomínat. Vzpomínejme
tedy, jak to bylo u nás ve vsi. Na výročí
revolučních změn 1989 vzpomíná přece
v těchto dnech celá republika.
Tenkrát před 25 lety si řekli 3 dýšinští
kantoři Vendula Kuklíková, Iva Melicharová
a Tonda Jedlička, že nesmíme zůstat pozadu
a sledovat jen v televizi, co se děje v Praze.
Vzali jsme tedy ty symbolické klíče a začali

zvonit i v Dýšině ke startu k vykročení do
tolik vytoužené svobody. A kdo jiný než
kantoři! Nositelé osvěty. Začali jsme se
scházet, vytypovávat lidi do Občanského
fora, aktivizovat je, psát plakáty, věšet je po
hradbách a s údivem zjišťovat, že je nikdo
nestrhává a nás nepřišli zavřít! Svolali jsme
shromáždění. Shromáždilo se tenkrát skoro
půl vsi „na spartaku“. Rozechvěle jsme
začínali skutečnou revoluci u nás v Dýšině!
Psalo se datum 18.12.1989. Tonda Jedlička
měl úvodní slovo a shromáždění moderoval,
Iva Melicharová vše zapisovala, Václava
Kuklíková četla třesoucím se hlasem
z Čapkových Hovorů s TGM, knihy do té

doby vlastně zakázané. Po 40 letech jsme
se mohli najednou svobodně přiznat
k jejímu poselství. Vážnost situace dopadla
na všechny. Úžasný začátek. Úžasná atmosféra. Úžasný zážitek svobody. Byli jsme
vlastně ještě mladí, něco málo přes 40 let!
Byli jsme dychtiví, chtěli jsme konečně
prožít život opravdu svobodně, aktivně. Teď
je nám o čtvrt století více a chtěli bychom to
vše sdělit vám, mladým. Zvláště vám, kteří
teď obec povedete, byli jste většinou v 7., 8.,
a 9. tř. A nejen vám! Chtěli bychom pokračovat v retrospektivě čtvrt století nového
života v naší obci v dalších zpravodajích.
Václava Kuklíková, Antonín Jedlička
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Nalaďte se na Vánoce
Pozvánky na vánoční akce
 Pátek 12. prosince v Modrém salonku,
Vánoční koncerty dětských pěveckých
souborů ZŠ a MŠ Dýšina. Kapičky (MŠ)
a Kapky (1. třída) od 16.30, Zpěváčci
(2. a 3. třída) a Gutta od 18h.
 Úterý 16. prosince v 17 a 19 hodin
v Modrém salonku, tradiční předvánoční pohádka pro malé i velké s názvem Tři sestry
v podání souborů GUTTA a LUCIFER.
 Sobota 20. prosince v 18 hodin v dýšinském kostele, známý sbor Plzeňáček
– dětský folklórní soubor při ZUŠ
B. Smetany v Plzni. V programu se mj.
můžete těšit i na koledy.
 Sobota 20. prosince, předvánoční vycházka Okrašlovacího spolku po naučné
stezce Chrást aneb 2. ročník pochodu
„Nová Huť a přilehlé ostrovy“. Sraz na
nádraží ČD Chrást 7.30 hod. S sebou
buřtíky, termosku s něčím na zahřátí
a hlavně dobrou náladu. Trasa cca 10 km.

 Úterý 23. prosince v 18 hodin v dýšinském kostele, Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání Lidové muziky z Chrástu a Smíšeného sboru ze Spáleného Poříčí.
 Úterý 23. prosince od 16 do 18 hodin,
možnost odnést si z dýšinského kostela ve
vlastních lucerničkách betlémské světlo,
plamínek zapálený v Betlémě, na místě
Ježíšova narození
 Keramický betlém, který letos už pošesté pod vedením manželů Brůčkových
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
11. ledna 2015 po koncertu, který začíná
v 17 hod. v dýšinském kostele. Z výtěžku
zaplatí farnost v rámci projektu Adopce na
dálku další rok studia dívce v Indii.

Vánoční
bohoslužby
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.
15:30 – 16:30 kostel otevřený k prohlídce historického dřevěného betlému
26. 12. svátek sv. Štěpána
11:30 mše sv.
15:30 – 16:30 kostel otevřený k prohlídce historického dřevěného betlému
27. 12. svátek sv. Jana Evangelisty
17:30 mše sv. s žehnáním vína
(přineste si vlastní zásoby)
28. 12. svátek Svaté rodiny a sv.
Mláďátek betlémských
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.

Novoroční vycházka

Adventní štola z večerního tvoření dýšinských maminek pod vedením Věry Husové.
Foto: Simona Trkovská

Okrašlovací spolek zve ve čtvrtek 1. ledna na 10. ročník novoroční vycházky. Start
na zastávce MHD v Nové Huti ve 13.45 hod.
Trasa povede po břehu Klabavy přes golf
do Dýšiny. Na závěr se chystá posezení
v restauraci.

Tříkrálová sbírka
I letos organizuje Římskokatolická farnost
v Dýšině Tříkrálovou sbírku Charity. Vaše
loňské dary byly z 35% použity na krajské či
celostátní charitativní projekty, 65% výtěžku
sbírky, které se vždy vracejí do místa, kde byly
vybrány, jsme ve spolupráci s představiteli
obcí a základními školami použili k pomoci
těm obyvatelům Dýšiny a okolí, kteří se ocitli
v nezaviněné sociální nouzi.

Za celkem 54 972 Kč jsme přispěli na
léčebný pobyt postiženému chlapci, zaplatili
jsme dětem, jejichž rodiče by na to neměli,
letní tábory, obědy ve školní jídelně, výuku
na ZUŠ, koupili jsme potřebné rodině uhlí,
jiné rodině s malým dítětem pleny a potraviny a přispěli jsme na provozování pečovatelské služby pro seniory v Dýšině a okolí. O všem se vede podrobné vyúčtování.

I letos budou v rozmezích od 6. do 11. ledna Vaše domácnosti obcházet skupinky
dětí s dospělým doprovodem, aby zazpívaly koledu a nabídly k dobrovolnému
daru zapečetěnou pokladničku. Děkujeme
vám všem, kteří přispějete s vědomím, že
okolo nás žijí lidé, kteří jsou na tom ještě
hůře než my.
P. Pavel Petrašovský, farář
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