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Víte, do které pohádky patří král Milana Skočovského a kuchtík Dušana Světlíka? Přece do Zlatovlásky, odpovídají jistě všichni diváci letošní
vánoční pohádky v podání ochotnického spolku Lucifer. Pokud jste ji nestihli, přečtěte si o ní na straně 7.			
Foto: Jana Šlajsová

Úvodník
Vážení a milí občané Dýšiny,
rok s rokem se sešel, jsme zase o rok starší,
těžší, moudřejší, jsme zase o rok …
Konec starého roku a začátek toho nového nás svádí k bilancování, k zamyšlení, ale
hlavně k tomu, abychom si dávali různá Novoroční, nebo novoroční předsevzetí.
Moje novoroční předsevzetí bývalo vždy
stejné „Zhubnout 5–10 kg.“ Co myslíte? Říkáte, že tohle znáte? A za rok znovu, stále dokola.

Nevím, jak Vy, ale já si už žádná předsevzetí nedávám. Pokud ale někteří z Vás ano
a navíc jste ještě majitelem čtyřnohého rozkošného štěkajícího chlupáče, zkuste si pro
letošní rok jedno docela malé předsevzetí
dát: „Nenechám svého psa volně běhat po
vsi, aby svým neřízeným chováním obtěžoval ostatní.“
Berte prosím tento malý apel jako žádost
ostatních spoluobčanů, se kterými se téměř

každodenně setkáváme a které zmiňované
téma velmi trápí. Věřte, že je velice nepříjemné, když na Vás vybafne za rohem pes,
kterého neznáte.
Nám všem v roce 2017 přeji zdraví, štěstí
a obecní pohodu. Všem, kteří si novoroční
předsevzetí dali, přeji, aby TO konečně klaplo!
S úctou a láskou
Lenka Rousová Bóriková
(místostarostka obce)
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Novoroční přání
Do nového roku si u sklenky šampaňského přejeme štěstí, zdraví, úspěchy a klid.
Jedno krásné staré irské novoroční přání ale
začíná těmito slovy: Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji, ani to, aby tvá
další cesta byla samá růže a aby po tvé tváři
neskanula žádná slza, abys nezakusil nikdy
žádnou bolest – ne, nic z toho ti do nového
roku nepřeji. Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje, bolest a úzkost tě uvedou
do společenství s Marií a Dítětem a jejich
úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.
Svatý Ignác z Loyoly jde v jednom ze
svých textů ještě dál. Sám prodělal těžké
válečné zranění a tato zkušenost ho vedla k tomu, že zcela přehodnotil svůj život.
A to ho vedlo k úvahám nad tím, že i bolest
a nemoc může člověka popostrčit k něčemu
dobrému, a kdo ví, jestli jej vlastně nemůže
dovést k tomu, kvůli čemu tady na světě je.
A tak velmi provokativně píše: „Co se nás
týká, nemáme chtít více zdraví než nemoc,
bohatství než chudobu, čest než potupu,
dlouhý život než krátký a stejně tak ve všech
ostatních věcech, že si přejeme a volíme jedině to, co nám více napomáhá k cíli, pro
který jsme stvořeni.“
Nejsem svatý Ignác, nikdy jsem žádné pořádné fyzické utrpení neprodělal a neměl
bych odvahu to takto pregnantně formulovat.
Nevím, v jakých troskách by se ocitla moje
psychika, kdybych se zítra dozvěděl, že jsem

těžce nemocný. Ale mohl jsem stát u pár lidských příběhů, které se mě hluboce dotkly:
Vzpomínám na starší manžele, kteří si oba
v odstupu roku prodělali rakovinu. Říkali
mi tehdy, že jsou za to, co je potkalo, vlastně
vděční, protože si dokázali po mnoha letech vzájemného odcizení opět uvědomit,
že mají jeden druhého rádi a říct si to.
Vzpomínám na několik lidí, kteří věděli,
že brzy zemřou a byli přesto nesmírně vyrovnaní a podivně klidně šťastní. Když jsem
je navštěvoval doma nebo v nemocnici, měl
jsem vždycky pocit, že sem přicházím ne
proto, abych je podpořil a utěšil, ale abych
já od nich přijal podporu a útěchu.
Vzpomínám na atmosféru po pohřbu
matky tří dospělých dětí, seděli jsme s celou
rodinou v obýváku, všichni měli za sebou
vyčerpávající dobu starání se o nemocnou,
ve vzduchu nevisel smutek, spíš zkušenost
s něčím, co člověka přesahuje, a jeden z nich
řekl: „Jak to jen udělat, abychom se zas nevrátili do starých kolejí? Jak to všechno, co
jsme prožili, začlenit do svého života?“
Na druhou stranu jsem byl také mnohokrát svědkem toho, jak fyzická i psychická
bolest, nemoc a neštěstí může člověka zlomit. Přesto po tom všem s velkou bázní
a ostýchavostí raději než štěstí, zdraví, úspěchy a klid přeju do nového roku spíš vědomí smyslu života a jeho směřování k cíli.
P. Pavel Petrašovský, farář

Malí i velcí na tradičním putování za Mikulášem, které pravidelně připravuje
na začátku prosince TJ Sport pro všechny. Foto: Iva Kokešová

2

Co čekáme
od naší školy?
Úvodem si vypůjčím citát Jana Amose
Komenského, který jsem dostala jako novoroční pozdrav z Univerzity třetího věku:
Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost a předvídal budoucnost.
Čtyři sta let starý a kolik je v něm pravdy! Evokuje otázku, co vlastně očekáváme v roce 2017 od školy? Od naší školy?
Vzdělání svých dětí, návyk na povinnosti,
slušnost. První stupínek k životu, životním návykům, které bude dítě potřebovat.
V době, do které teď děti dospívají, budou
potřebovat dravost, rychlost, kreativitu,
poctivost, slušnost a samozřejmě pevnou
sumu vědomostí získanou na různých typech škol. I mimo, především z rodiny. Základní škola jim dá základ, dobrý základ.
A je jedno, jestli alternativně, nebo tradičně. V tomto směru naší škole věřím.
Učím opět po dvaceti letech. Mnozí mě
zrazovali... nevydržíš to, děti jsou teď jiné,
příšerné. Všechno je jinak. Rodiče si myslí,
že můžou všechno a přitom spousta z nich
nedělá pro děti zhola nic. Nevychovávají,
nevzdělávají, jenom kupují a kupují a tím
podplácejí. Nejsou ochotní věnovat svůj
čas.
Nenechala jsem se zviklat. A jsem tomu
ráda. Ano, děti jsou jiné, jen ne příšerné.
Jsou chytřejší, rychlejší, uvolněnější. Jsou
ale pořád vděčné za projevení citu, za vyprávění, za pohlazení po duši i po těle. Jsou
větší osobnosti. Snad drzejší, ale u většiny
nepřekračují meze slušnosti. A chtějí vědět!
A tahle úžasná vlastnost se musí podporovat a rozvíjet! Všechno však nezvládne jen
škola. Musí se aktivně zapojit rodiče. Dostali-li ten největší dar v životě, dítě, nový
život, musí ho s pokorou a vděčností opečovávat a rozvíjet. Nenechávat vše jen na
škole. Vždyť za každým, téměř za každým
chováním je skrytá máma a táta. Buďme
rádi, že máme děti v naší obecní, vesnické
škole. Není to ta městská „velkovýrobna“.
Je schopná individuálního přístupu. A ještě něco. Stojí vlastně v přírodě, což nabízí
alternativní nadstavbu a identitu s obcí.
Dejme naší škole a učitelům klid a důvěru.
Dělají to dobře. A společně pěstujme v dětech touhu po vzdělání.
Václava Kuklíková, bývalá starostka, nově
učitelka 2. třídy ZŠ gen. Pattona v Dýšině
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Nový územní plán obce Dýšina
Dne 30. listopadu 2016 proběhlo v Modrém salónku první veřejné setkání s vybraným zpracovatelem nového územního
plánu s Ing. arch. Martinem Jirovským ze
společnosti Design M.A.A.T., s.r.o.
Na této besedě byli občané seznámeni se
všeobecnými principy nového územního
plánu, s postupem pořizování této územně plánovací dokumentace. Poté se všichni přítomní mohli sami zapojit do tvorby
územního plánu formou zakreslení svých
podnětů a návrhů do pracovních map.
Jednání se zúčastnilo několik desítek
místních občanů či vlastníků nemovitostí
v katastru obce Dýšina.
Na základě podnětů a požadavků pro
nový územní plán, které byly shromážděny na OÚ Dýšina nebo vyjádřeny občany
na společném setkání v Modrém salónku
a na základě vlastních poznatků a dalších
nezbytných podkladů, zpracuje pan arch.
Jirovský první samostatnou fázi, kterou
jsou takzvané „Průzkumy a rozbory území“. Součástí této fáze bude i mapový výstup reagující na výše uvedené podněty.
V návaznosti na tuto etapu „Průzkumy
a rozbory“ vydá Magistrát města Plzně,
jakožto pořizovatel, „Zadání územního
plánu“.

Poté budou následovat další fáze plnění
arch. Jirovského, tedy „Návrhy Územního
plánu pro společné jednání a pro veřejné projednání“ a v konečné fázi úprava
územního plánu pro vydání.
Do těchto jednotlivých fází pořizování,
včetně „Zadání územního plánu“, bude
zapojeno široké spektrum dotčených orgánů na úrovni Magistrátu města Plzně,
Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstev ČR.
Zkráceně řečeno, pořízení tohoto klíčového územně plánovacího dokumentu je složitý proces, který je rozdělen na několik etap.
K vydání konečné podoby nového
územního plánu nás čeká delší cesta, na
jejímž začátku se právě nacházíme.
David Göttler, stavební technik obce

První veřejné setkání v rámci přípravy nového územního plánu obce. Foto: David Göttler

FOTO HÁDANKA
V prosincovém čísle jsme Vám nabídli pohled na statek Horomyslice r. 1941, kde probíhala povinná
prázdninová brigáda u tehdejšího
nájemce p. Tomáška. Na snímku
jsou zachyceni zleva R. Dygrýnová,
J. Kouřimová, J. Šnebergr, F. Šroubek, Zb. Zýka, čtyři zaměstnanci
statku. O historii Horomyslic se
může více dozvědět v Dýšinských
Střípkách:
http://www.obecdysina.cz/
zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/
okraslovaci-spolek/knihovna/
A teď už k dnešní hádance. Odhadnete, kde a hlavně ve kterém roce
byla pořízena tato fotografie?
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Černá lávka je v majetku obce
Zastupitelé na jednání 19. prosince
odsouhlasili přijetí Černé lávky v Nové
Huti do majetku obce. Znalecký posudek ji ocenil na hodnotu cca 90 tis.
Kč. Otázkou vlastnictví lávky se začala obec zabývat před časem v souvislosti s jejím špatným technickým stavem a potřebou zásadní rekonstrukce.
O vlastnictví lávky se přihlásil vlastník
koryta řeky FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond. Okrašlovací spolek
pak ale v archivu v Plasích objevil dokumenty dokladující, že lávka přináleží
obci. Obec tedy bude muset také rozhodnout o rozsahu oprav a najít na ně
finanční prostředky.
Pokračují jednání o prodeji areálu
bývalé plnírny plynu
V říjnu 2016 oslovil obec MUDr. Gabriel Hadrávek, majitel oční kliniky Ofta
a vlastník sbírky historických vozů Lancia s návrhem zřídit v bývalé plnírně plynu Flaga depozitář své sbírky. Obec po
projednání v zastupitelstva poté vyhlásila záměr prodeje areálu bývalé plnírny.
MUDr. Hadrávek se přihlásil a potvrdil
svůj zájem prostory od obce odkoupit za
cenu zohledňující dosavadní investice
obce do areálu.
Zastupitelé proto v prosinci schválili
další jednání a pověřili starostu obce,
aby se zájemcem dále jednal o podrob-

nostech prodeje, mimo jiné, jak smluvně
a ve zpracování nového územního plánu
zajistit, aby dané území zůstalo klidovou
lokalitou a nemohlo být v budoucnu využíváno pro průmysl. Znění a podmínky kupní smlouvy budou před podpisem
opět schvalovat zastupitelé.
Stavba školní jídelny
Projektant výstavby nové školní jídelny, společnost BRM spol. s.r.o. požádala
o prodloužení termínu na dodání dokumentace pro stavební povolení do 30. 11.
2016 a dokumentace pro provedení stavby do 10. 1. 2017 a prominutí penále za
toto zpoždění. Zastupitelé schválili tento
posun termínů s tím, že pokud nebudou
nové termíny dodrženy, bude obec požadovat celé penále dle termínů stanovených v původní smlouvě. Pokud budou
termíny dodrženy, nemělo by mít zpoždění žádný vliv na demolici staré a výstavbu
nové školní jídelny.
Nové ceny svozu odpadů
Od nového roku dojde k navýšení cen
svozu odpadů dle níže uvedené tabulky.
V květnu společnost AVE informovala
obec, že zvýší ceny maximálně o 2 %, finální navýšení je však vyšší. Obec proto
bude v příštím roce znovu řešit, zda nevypovědět smlouvu a nehledat nového
dodavatele. To lze udělat vždy nejdéle půl
roku před koncem roku.

Cena stočného a vodného
Cena stočného zůstává pro rok 2017
ve stejné výši jako v letošním roce,
tj. 47,71 Kč za m3. Cena vodného se zvýší o 1,88% na novou cenu 64,15 Kč za m3
vč. DPH.
Rozpočet obce pro rok 2017
Zastupitelé schválili rozpočet obce – viz
tabulka na další straně. Je plánován jako
schodkový, se schodkem cca 1,4 mil.,
který bude kryt z přebytku hospodaření
obce z minulých let. Výsledek hospodaření obce za rok 2016 bude mít předběžně
přebytek ve výši cca 4,5 mil. Kč. Celkově
jsou ke konci roku na účtech obce finanční prostředky ve výši cca 35 milionů Kč.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová
Všem spolkům!
Vyplněnou žádost o individuální dotaci na
činnost spolků včetně její přílohy je třeba doručit do konce měsíce ledna 2017 na adresu:
Obec Dýšina, nám. Míru 30, 330 02 Dýšina
nebo osobně na podatelnu obecního úřadu.
Formulář žádosti ke stažení naleznete na internetových stránkách obce Dýšina.
(http://www.obecdysina.cz/ titulni-stranka/urad-obce-1/ poskytovani-prispevku-a-dotaci/).
Společně se žádostí prosím zašlete
i „Zprávu o činnosti spolku“ za rok 2016.
Lenka Rousová-Bóriková

Ceník svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
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§
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1345
1361
1351
1355
1511

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Místní popl. ze psů
Ubytovací poplatek
Správní poplatky
Odvod z loterií a podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy

1032
2310

Podpora ostatních produkčních činností (honitba)
Pitná voda

2321
3319
3429
3612
3613
3632
3639
3722

ČOV, kanalizace
Kultura
Zájmová činnost rekreace (koupaliště)
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitov
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz komunálních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
(separ. opad)
Dům s pečovatelskou službou
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

4351
6171
6310

3639

4116
4221

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2017
plán 2017
§
VÝDAJE
Běžné výdaje
4 500 000,00
1032
Podpora ost. produkčních činností (les)
100 000,00
1036
Správa v lesním hospodářství
400 000,00
2212
Komunikace
4 500 000,00
2219
Chodníky, parkoviště, ost. plochy
9 500 000,00
2221
MHD
515 000,00
2310
Pitná voda
53 000,00
2321
ČOV, kanalizace
70 000,00
2333
Úpravy vodních toků
30 000,00
3113
Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci
70 000,00
3114
ZŠ speciální DČCE Merklín
90 000,00
3314
Knihovna
5 000 000,00
3319
Kultura
3330
Římskokatolická farnost Dýšina
24 828 000,00
3341
Místní rozhlas
3399
SPOZ
3419
Organizace, spolky – příspěvky na činnost
sportu
80 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
1 000,00
3429
Organizace, spolky – příspěvky na činnost
zájm. činnost
1 920 000,00
3612
Bytové hospodářství
6 000,00
3613
Nebytové prostory
10 000,00
3631
Veřejné osvětlení
1 600 000,00
3632
Hřbitov
180 000,00
3636
Územní rozvoj
75 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj
75 000,00
3721
Nebezpečné odpady
2 000,00
3722
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog
odpad
300 000,00
3723
Odvoz psích exkrementů
1 000 000,00
80 000,00
100 000,00

3744
3725
3745
4351

Nedaňové příjmy celkem

5 429 000,00

Kapitálové příjmy
Komunální služby a územní rozvoj – prodej pozemku

246 600,00

Kapitálové příjmy celkem

246 600,00

5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Přijaté dotace
Dotace úřadu práce
Investiční transfér od obce

69 266,00
1 269 266,00

Přijaté dotace celkem

1 338 532,00

6409

2212
2219
3113
3330
3419
3635
3745

Příjmy celkem

31 842 132,00

Protipovodňová opatření
Separovaný odpad
Veřejná zeleň, četa, VPP
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek
charita
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Pojištění majetku obce
DPH, daň z příjmu p.o. za obec
Finanční vypořádání min. let – vratka volby
kraj
Ostatní činnosti - členské příspěvky
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje
Komunikace - Novohuťská, Duhová
Chodník Dýšina - I.P.P.E
ZŠ - školní jídelna
Investiční příspěvek Římskokatolická
farnost Dýšina
Investiční příspěvek sportovní činnost
Územní plán
Sněhová radlice - nový vůz zeleň, údržba
Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Splátka úvěru
Rozpočet

plán 2017
110 000,00
20 000,00
370 000,00
100 000,00
1 180 000,00
10 000,00
50 000,00
50 000,00
2 615 000,00
10 000,00
110 000,00
350 000,00
15 000,00
3 000,00
60 000,00
200 000,00
40 000,00
75 000,00
800 000,00
220 000,00
450 000,00
70 000,00
23 000,00
570 000,00
20 000,00
1 500 000,00
17 000,00
30 000,00
300 000,00
1 680 000,00
600 000,00
162 000,00
1 370 000,00
3 230 000,00
30 000,00
210 000,00
800 000,00
19 000,00
19 000,00
17 488 000,00
120 000,00
300 000,00
14 000 000,00
100 000,00
20 000,00
142 000,00
55 000,00
14 737 000,00
32 225 000,00
31 842 132,00
32 225 000,00
1 080 000,00
-1 462 868,00

Plánované investice - priority Obce Dýšina v roce 2017
Předpokládané příjmy Obce Dýšina v roce 2017
Název
§
Předpokládaná cena investic
Název
§
Předpokládaná cena příjmu
Rekonstrukce místních komunikací
2212
11 500 000
Prodej vozu Multicar – veřejná zeleň
3745
40 000
Chodník Dýšina – I.P.P.E.
2219
3 500 000
Prodej areál Flaga
3639
11 000 000
Oprava prostoru vchodu včetně schodů
3113
400 000
před školou
Dětské herní prvky Paškův park
3419
100 000
Házenkářské hřiště
3419
1 500 000
Koupaliště – oprava budovy, instalace sprch..
3429
500 000
Veřejné osvětlení dětské hřiště V Jamách
3631
200 000
podél rokle,Východní ul.
Revitalizace hřbitov
3632
800 000
Plánované investice celkem
18 500 000
Předpokládané příjmy celkem
11 040 000
Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dýšina v roce 2017.
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Advent i svátky vánoční skončily. Jaké byly v Dýšině?
Snad by bylo možné vyjmenovat všechny dýšinské již tradiční vycházky, výstavy,
vernisáže, setkání, koncerty, ochotnická
představení, tvůrčí dílny i trhy, které se
uskutečnily od začátku adventu v neděli
27. listopadu až do Štědrého dne. A bylo
jich opravdu hodně. Ti, když si udělali
čas a přišli, si mohli užít příjemných chvil
i mimo vlastní domov.
Okamžiky rozsvícení stromů na návsi a v Paškově parku jsou těžko něčím
nahraditelné. Každý strom je jiný, oba
jsou krásné. Zářivý strom na návsi, letos
s ozdobnými barevnými „bonbony“ s tajnými přání dětí a jejich rodičů, kteří ozdoby vyrobili. Tlumená světla huťského
stromu, která jsou kupodivu vidět téměř
ze všech zdejších domů, po celý advent
provázela místní na cestě do školy i do zaměstnání. Nebylo tomu tak vždycky; před
rokem 2014 zde, kromě světel veřejného
osvětlení, byla jen a jen tma.
Očekávanou událostí byla jednodenní výstava betlémů. Betlémy má většina
muzeí je svém sbírkovém fondu a kaž-
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doročně je o adventu a Vánocích nabízejí
k prohlídce. Ale my jsme chtěli vystavit ty,
které mají místní doma. A netušili jsme,
co kdo přinese. Možná odvážná myšlenka, ale „odvážným štěstí přeje“. Majitelé
rodinných betlému je opravdu velkoryse zapůjčili. Všem moc děkujeme! A tak
jsme viděli papírové vystříhávané betlémy
známých umělců Mikoláše Aleše, Josefa Lady, Mare Fišerové-KvěchovÉ, Karla
Franty a Josefa Weniga. Ale i přeštický
betlém a další a další, jejichž autory jsme
neznali. Kromě toho byly vystaveny i betlémy z kukuřičného šustí, z perníku a keramické betlémy. Ale i úžasné paličkované
a háčkované krajky, vyšívané textilie, kuchyňské potřeby na pečení, staré recepty
a kuchařky. Od léta vyráběly šikovné paní
a dívky ozdoby na stromeček, který zdobil salonek celý advent i vánoční svátky.
S velkým zájmen se setkal především nový
kreslený Dýšinský betlém, vydaný Okrašlovacím spolkem. Přijela si pro něj i sběratelka, paní z Mariánské Týnice! Věříme,
že si betlém děti vybarvily a postavily a že

ozdobil jejich pokoje. Fotografie z výstavy
si můžete prohlédnout na webové stránce:
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/
spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
fotoarchiv-akci/2016/.
Děti jsou určitě hlavní vánočním „motorem“. Nejenom tím, že hlavně pro ně
Vánoce chystáme, ale i tím, že se zajímají
o všechno, co se děje a nás tím i posouvají. A tak na závěr jeden vzkaz z návštěvní
knihy výstavy Vánoce našich (pra)babiček. Šikovné holčičky se chopily vystaveného těsta, vykrajovánek a válečku na
těsto. Tvořily cukroví a nechaly nám, dospělým, vzkaz: PŘÍŠŤE BICH CHTĚLA
VÍC TĚSTA PROSÍM.
Takže zase za rok na výstavě betlémů
a vánočních tradic a zvyků?
S poděkováním všem, kdož pro nás zpívali, kreslili, tančili, hráli, vyráběli, uklízeli, pekli, tvořili….
Hodně štěstí a zdraví v roce 2017
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

leden 2017

Gutta rozezpívala advent
Ač advent začal až 27. listopadu, koledy
se nesly dýšinskou školou již v září. Malí
i velcí školáci pilně nacvičovali, aby před
Vánoci mohli předvést své hudební umění.
Gutta již tradičně zahájila adventní období při rozsvícení vánočního stromu na
návsi a v Nové Huti. Z domácího „podia“
zamířili zpěváci na plzeňské náměstí, kde
zpívali všem Plzeňákům na vánočních trzích. Další vystoupení na nás čekalo v Kyšicích při slavnostním otevření KD po jeho
rekonstrukci. Advent zakončily děti při
tradičním koledování po vánoční pohádce
souboru Lucifer v Modrém salonku.
Tradiční vánoční koncert všech dětských
sborů byl letos z prosince přeložen na 5. 1.
a pod názvem Tříkrálový koncert jím děti
ukončí pěvecké vánoční období.
Jana Bártlová

Advent ve školce
Letošní advent začal jako každý rok
výrobou adventního kalendáře, věnce se
svíčkami… Děti jsou stejně nedočkavé,
dospělí jako vždy nic nestíhají a vše si
plyne svým tempem. Mikuláš s čertem
a andělem nás našel a přinesl vitamíny,
Kapičky tradičně zazpívaly seniorům na

předvánočním setkání, ve všech třídách
proběhly předvánoční „besídky“ s různou
náplní – dílny, zpívání, rozbalování dárečků, ochutnávka cukroví, ale hlavně čas na
společné popovídání a posezení. A pak už
zbylo jen rozbalit společné dárečky a radovat se, že už se přiblížil vánoční čas, kte-

rý společně zakončíme tradiční návštěvou
kostela o svátku Tří králů.
Přejeme všem rodičům a dětem vše
dobré v novém roce a naší paní učitelce
Báře, která se s námi loučí, hodně štěstí,
pohody a nových přátel.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Zlatovláska
I letos jsme si připravili tradiční vánoční pohádku. Tentokrát to byla Zlatovláska.
Tuhle pohádku znají všechny děti, o čemž
nás hned od začátku přesvědčily a horlivě
napovídaly Jiříkovi, kam má jít, kde hledat
a koho prosit o pomoc. Ale aby to neměly
tak jednoduché, malinko jsme si ji ,,vylepšili“. Už tanec s hadem v podání Terezky
Koželuhové napověděl, že se budou dít
věci. A děly! Velké ovace sklidili supohavrani Jana a Milan i úžasná moucha Maruška Krausová. A co teprve, když se Jiřík
ocitl se svou loďkou u černochů kanibalů!
Svoji roli, vlastně své role, rozehrála i naše Alice. Nestačilo, že věrohodně
ztvárnila stárnoucí Zlatovlásku, ale stejně jí diváci uvěřili i cudnou Zlatovlásku
zrovna v rozpuku. Kromě toho si stačila
odskočit mezi mravence, černochy a s nevídanou chutí se šplhala po štaflích coby
krvelačný pavouk. Mezi naše stálice už
samozřejmě patří Bedřiška Koželuhová,
Jana Stružková, Bára Pajdarová, Milan
Skočovský, který předváděl přímo pře-

vlekovou show, a věčný princ Dušan. Na
poslední chvíli jsme se museli vypořádat
s dírou v našem souboru. Vendulu Kuklíkovou porazila chřipka, a tak nás zachránil kat Jakub Rous a další role jsme
šikovně zamaskovali. Naše vystoupení
podpořili i ti nejmladší Mája a Kryštof.
Za to, že jsme sehráli Zlatovlásku spíš
jako komedii, za to, že se pohádka podle
potlesku myslím líbila, za to, že jsme si my
i naši diváci užili předvánoční čas, vděčíme našemu režisérovi a zároveň králi, otci
Zlatovlásky Jiřímu Hlobilovi.
Co by to bylo za představení, kdyby nám
nezazpívala Gutta. Pod vedením Bedřišky
a Jany Bártlové si děti připravily krásné vánoční písně a koledy. Zpívala Gutta, zpíval
Lucifer a zazpívali si i diváci v sále.
Už se těšíme, jaký scénář připraví Jirka
příští rok.
Za ochotnický spolek Lucifer
Jana Šlajsová (orlosup, mravenec,
černoška, had)

7

Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Pozvánky na akce
Sobota 7. ledna, 9 hod., kostel, Zahájení
Tříkrálové sbírky (více viz dole)
Neděle 15. ledna, 16 hod., Varhanní
koncert dětí v kostele, po něm prodej
figurek keramického betlému, z výtěžku
uhradíme v rámci projektu Adopce na
dálku další rok studia dívce v Indii.
Sobota 21. ledna, 15 hod., Modrý
salonek, Valná hromada TJ SPV.
Neděle 22. ledna, 14 hod., Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku pro Novou Huť a Dýšinu.

Blahopřejeme

Sobota 28. ledna, 14 hod., Modrý salonek,
Výroční schůze ZO ČZS s přednáškou
ing. Vačkáře na téma sloupovité jabloně, řez
a ošetření stromů před škůdci, součástí bude
prodej zemědělské techniky a zahrádkářských
potřeb. Jsou zváni nejen členové českého
zahrádkářského svazu, ale všichni občané.
Sobota 28. ledna, 20 hod., KD Kyšice,
Společný ples obcí Kyšice a Dýšina. Stejně
jako v loňském roce bude zajištěn autobus.
Odjezd z autobusové zastávky v Nové Huti
19 hod., z Dýšiny (autobusová zastávka
u OÚ) v 19 hod. Návrat zpět z Kyšic
v 1:00 hod. a ve 2:30 hod.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. 1. 2017 bude v 9 hod.
v dýšinském kostele zahájena Tříkrálová
sbírka. Tak jak jsou na to obyvatelé
Dýšiny a okolí už zvyklí, budou domácnosti obcházet skupinky tříkrálových
koledníků s dospělým doprovodem, aby
zazpívali koledu a nabídli zapečetěnou
pokladničku k příspěvku na potřebné.
Vybírá se vždy na celostátní projekty
Charity ČR, větší část výtěžku se však
vrací do místa konání sbírky na podporu
projektu, který je na daném území
důležitý. V našem obvodu chceme jako
v uplynulých letech z těchto peněz podporovat obyvatele Dýšiny a okolí, kteří se
ocitli v nezaviněné sociální nouzi, např.

koupí potravin, paliv, léků, dětem z těchto
rodin bychom rádi přispěli na obědy ve
školní jídelně, školní pomůcky nebo letní
tábory. Z části těchto peněz také podporujeme pečovatelskou službu v Dýšině
a okolí, kterou provozuje Městská charita
Plzeň.
Velké díky patří všem, kdo do Tříkrálové
sbírky přispějí.
Pokud byste věděli o někom, u něhož
by pomoc z Tříkrálové sbírky přispěla
k východisku z těžké životní situace, dejte
prosím o něm vědět na tel. 737814525 nebo
na mail boyda@centrum.cz. Děkujeme.
Pavel Petrašovský

Dýšiňáci, buďte v obraze
Představujeme vám novou službu pro
občany a návštěvníky naší obce. Chcete být
informování o aktualitách z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité informace
z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena mobilní aplikace
V OBRAZE. Aplikace přináší přehled
aktualit z webu naší obce, upozorní
vás na nově vložené zprávy, dozvíte se
včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce.

Co lze sledovat?
- kulturní a sportovní akce
- fotogalerie
- aktuality
- úřední desku
Co je potřeba ke stažení aplikace? Mít
chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS, přístup na internet, místo
v úložišti telefonu cca 13 MB.
Aplikaci lze ZDARMA stáhnout na
GooglePlay nebo AppStore. Více o ní se
dozvíte na www.online-team.cz/vobraze.

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

Jaroslava Kučerová
Vlasta Hoštičková
Věra Dovínová
Zdeněk Matoušek
Stanislav Paidar
Eva Jehličková
Anna Smrčková
Jaroslav Zajíc
Iva Melicharová
Marie Blažková
Margareta Stružková

za SPOZ Hana Tlustá

Galerie
Modrý salonek
výstava Domácí mazlíčci a kamarádi je
v lednu otevřena:
čtvrtky: 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1.
(15 až 16 hod.)
neděle: 8. 1., 15. 1., 22. 1.
(14 až 15 hod.)

Děje se za humny
Nenechte si ujít komentovanou prohlídku
výstavy Zmizelá Plzeň v galerii „13“
v Plzni s jejími autory P. Domanickým
a T. Bernhardtem. Koná se 19. ledna
v 17 hod. Vlastní výstavu je možno
navštívit během celého měsíce ledna 2017.

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
16. ledna a 6. února v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 27. února v 18 hod.,
Modrý salonek

Obecní zpravodaj vydává Obecní úřad Dýšina. Registrováno pod MK ČR E 19292. El. podoba zpravodaje je umístěna na www.obecdysina.cz.
Prepress: NAVA DTP, spol. s r.o., Tisk: NAVA s.r.o.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce Obecního zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka zpravodaje je vždy do 20. v měsíci. Zodpovídá: Mgr. Kateřina Chejlavová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz

