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Školní jídelna, ve které se stravovalo několik generací
dýšinských školáků, je již historií. Demolice se uskutečnila
26. února a trvala jen několik hodin. Více snímků, stejně
tak jako informaci o výstavbě nové jídelny, najdete uvnitř
Zpravodaje.
Foto: Jiří Mičan

Úvodník
Vážení spoluobčané,
zdá se, že jaro pomalu ale jistě přebírá vládu. Mám toto období rád – člověk potkává
při procházkách obcí daleko více lidí, dny se
prodlužují, zahrady i veřejná prostranství se
začínají zelenat.
Právě na veřejný prostor je zaměřena
již tradiční aktivita pořádaná v rámci akce
Ukliďme Česko – úklid některých lokalit
v naší obci. Nečekají nás však jen pracovní
setkání. Významnou a výjimečnou událostí
bude slavnostní zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v sobotu 8. dubna. Podrobnosti najdete uvnitř čísla.

Pár vět si dovolím připojit k článku nazvanému Spolky bilancovaly. Chápu, že pro
řadu lidí je příprava dokumentů, vyplňování dotazníků a další podobné papírování
(ať už v podobě elektronické nebo papírové)
činností nepříliš oblíbenou. Nevnímejme
však tyto dokumenty pouze jako nástroj
něčí snahy nám přidělat práci nebo pouze
jako pomůcku pro efektivnější přidělování finančních prostředků. Slouží také jako
podklad pro kroniku obce. A pro naše potomky (alespoň snad pro některé) může být
kronika archivovaná i v elektronické podobě cenným zdrojem informací. Podobně

je tomu u webových stránek obce. Ty jsou
archivovány Národní knihovnou České republiky. Jejich obsah tedy také zůstává pro
budoucnost zachován. Dokonce si – možná
příliš optimisticky – myslím, že tyto zdroje
informací, ve kterých je zachycena místní
historie, mohou přispět k silnější a pozitivnější vazbě lidí k místu, kde žijí. V souvislosti
s výše uvedeným ještě upozorňuji na jednu
informaci z tohoto zpravodaje: hledá se nový
kronikář obce!
Přeji všem krásné jaro
Marek Brandner, radní obce
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Prach jsi a v prach se navrátíš
Starý zákon v Bibli obsahuje jednu velmi
provokující knihu ze 3. stol. před Kristem, Knihu Kazatel. Její autor na sebe
bere podobu krále, který si může všechno dovolit, prochází světem a všude hledá smysl, pro který by mohl žít. Zkouší
všechno: moudrost, vzdělání, ženy, majetek, požitky a nad tím vším vždy znechuceně opakuje: Marnost nad marnost, řekl
Kazatel, marnost nad marnost, všechno je
marnost. Jaký užitek má člověk ze všeho
svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí? Úmornou lopotu vložil Bůh
lidským synům, a tak se lopotí. Viděl jsem
všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to
vše je marnost a honba za větrem. (Kaz
1,2-3.13-14)
Čtyřicet dní před Velikonocemi, letos 1. března, začíná Popeleční středou
postní doba. V kostele jsou v ten den lidé
označováni na čele popelem a jedna z vět,
které přitom zaznívají, je také velmi provokující: „Pamatuj, že prach jsi a v prach
se navrátíš.“
Vybavuje se mi to vždy, když jsem
požádán, abych se pomodlil při uložení urny s popelem zemřelého do hrobu.
Všechno, co onen člověk žil, jeho lásky,
plány, radosti a naděje, jeho vztahy, závislosti a potěšení se proměnilo do hromádky šedobílého prachu, která se vtěsná
do urny o rozměrech třicet krát dvacet
centimetrů.
Vědci sedmnáctého století, často hluboce věřící lidé, se rozhodovali postupovat
při zkoumání přírody pod zorným úhlem
„jako by Bůh nebyl“. Věděli, že když se
věnují vědě, musí na chvíli zapomenout,
že existují andělé, duše a Nejsvětější Trojice a zaměřit se na to, co se v přírodě dá

FOTO HÁDANKA

V minulém čísle jsme Vám přinesli
výsek z 55 let staré fotografie z Loučení s masopustem, pořádané Osvětovou besedou Nová Huť. Byla pořízena v Nové Huti před historickým
domem čp. 34 „U Loosů“ 10. března
1962. Kdo byl katem, nevíme, druhá
maska byl pan Šnebergr od zvoničky. Fotografii laskavě zapůjčila paní
Maruška Ševčíková, roz Antolíková.
Dnešní otázka je opět stejná jako
každý měsíc. Poznáte, kde a kdy byl
pořízen v naší obci tento snímek?
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změřit, zvážit, pozorovat dalekohledem
nebo lupou, protože taková je metodika
přírodních věd.
A jako by ona věta „Prach jsi a v prach
se navrátíš“ nabízela něco podobného: Na
chvilku si prožij to, co by bylo, kdyby se
celý život dal vyčerpat jen tím, co nabízí
rodina, majetek, práce, televize, stadion
a supermarket. Jsme jako biblický Kazatel procházející světem. Zkusíme hledat
smysl třeba v tom, že máme dům, auto,
jachtu a soukromý vrtulník. Není třeba to
moc rozvádět: marnost nad marnost. Co
fungující rodina a báječné děti? Že by byl
smysl života pár let se starat o potomky
a pak se s bolestí dívat na to, jak postupně odcházejí žít své životy? Marnost nad
marnost. Co třeba má zahrádka, sbírka
známek a dílnička, ve které si vyřezávám?
Že by se měl smysl života ukázat v kvetoucí skalce, v albu všech známek z první republiky nebo v dřevěném bizonovi?
Marnost nad marnost.
Marek Vácha píše, že současná Evropa
poprvé ve svých dějinách nemá hodnoty,
za které by se dal položit život. Za zády
jí stojí starozákonní Kazatel a ironicky se
usmívá. Najdeme něco, pro co by se dalo
žít a umřít, co by nebylo jen prachem
a marností?
P. Pavel Petrašovský, farář

Pozvání nejen do tělocvičny
Nový rok už je v plném proudu a tak mi dovolte pozvat vás na některé akce, které chystá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny
Dýšina, z. s. v nejbližších měsících.
Nově jsme spojili svoje síly s Turistickým
oddílem mládeže, který pod vedením Karla
Šebesty během zimních měsíců využívá tělocvičnu každé pondělí v čase od 16:30 do
17:30. Pohybové vyžití nabízíme také všem
ostatním dětem z 2. až 4 třídy ZŠ. Jestli mají
vaše děti volné odpoledne, pošlete je do tělocvičny. Budeme se na ně těšit.
V únoru jsme zahájili projekt nazvaný
Víkendové sportování, které bude nabízeno nejen členům, ale i nejširší veřejnosti
během celého roku. Kromě únorového
bruslení na zimním stadionu chystáme
turnaje ve vybíjené, badmintonu, turistické výšlapy, koupání v krytém bazénu.
Věnujte pozornost naší vývěsní skříňce
u domu služeb, upoutávkám na webových stránkách obce a TJ (www.spvdysina.unas.cz). Snahou našich mladých cvičitelek je i vytvoření facebooku TJ.
Pokud se s námi chcete vydat za krásami severního Plzeňska, můžete si do
svých kalendářů už dnes zapsat 22. duben, kdy společně navštívíme duchy
v kostele v Lukové, manětínský zámek
a Rabštejn nad Střelou, kde se projdeme
kolem řeky Střely.
A už po sedmnácté budeme v Dýšině a Chrástu 10. května nabízet kytičky
v rámci Českého dne proti rakovině. Věříme, že si pro tu svoji přijdete i vy a podpoříte dobrou věc.
Těšíme se na vás a na naše setkávání nejen v tělocvičně.
Václava Zelenková,
tajemník TJ SPV Dýšina
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„Kantova“ ovocná alej
Pokud jste na podzim procházeli silnicí
od vlečky směrem na Horomyslice, možná jste si všimli starých jabloní a hrušní,
které tu tvoří alej u silnice. Podle obecní
kroniky tady byly v roce 1939 vysázeny
sazenice od dýšinského zahradníka Jana
Kanty. Jan Kanta byl zámeckým zahradníkem na Březině a později mezi lety 1933
– 1955 měl známé zahradnictví u trati
pod školou, v místě dnešní chatové a zahrádkářské kolonie (podrobněji o něm na
stránkách obce v knihovně Okrašlovacího spolku). Ne všechny stromy v aleji jsou
tyto původní, některé byly dosázeny až po
válce. Stáří stromů odhaduji mezi 60 a 80
lety. Jabloně a hrušně stále bohatě plodí
pěkné kvalitní a chutné ovoce velmi neobvyklých odrůd, které nebyli schopni
určit ani odborníci z řad zahrádkářských
instruktorů, majitelů sadů a odborníků na
staré ovocné odrůdy.
První z prastarých stromů odrůdy
„Gdanský hranáč“ roste ohnutý přímo ze
svahu násypu vlečky, jakoby nějaký člověk s buldozerem zasypal tehdy mladý
stromek, když rozhrnoval hlínu a kamení.
Strom tedy musel růst na původní rovné
Horomyslické cestě ještě před rokem 1952

a byl dost velký, aby takový drastický zásah přežil. Je to jistě ten původní Kantův,
stejně tak jako vedlejší jabloň blíže k silnici na Horomyslice a několik dalších hrušní a jabloní.
V aleji je 17 jabloní a 7 hrušní cca ve 20
odrůdách. Kromě Gdanského hranáče je
tam například Bojkovo, Řehtáč soudkovitý, Ontario, patrně Jeptiška, Grahamovo,
Zlatá renta, James Grive, Baumannova
reneta a další.
Na cestě do Horomyslic není tak hustá
doprava, není tedy problém ochutnávat
plody nasbírané, či natrhané při podzimních procházkách. Mimoto se jedná
o velmi hodnotnou kolekci starých ovocných odrůd, přirozený genový sad, který
se může využít pro roubování nových
stromků. Z podobné doby jsou i jabloně
na konci naší vsi, vlevo směrem na Chrást
„V Dolcích“.
Díky našemu stavebnímu technikovi Davidu Göttlerovi se podařilo mezery v aleji
dosázet nádhernými hrušněmi, které byly
zvoleny z důvodu předpokládané vyšší a užší
koruny, než mají jabloně. Nemusely by tedy
tolik překážet dopravě a trpět ořezáváním
(odrůdy Konference a Gieser Wildeman).

Právě díky nešetrným zásahům jsou
staré stromy hodně poškozené a vyžadují nutně odbornou arboristickou úpravu
a údržbu. Byla bych vděčná komukoliv za
pomoc s určením odrůd a bylo by případně pěkné tento prostor a stromy trochu
ošetřit například v rámci akce „Ukliďme
Česko“.
Pavla Velleková

Pojďte společně uklidit Dýšinu
Druhou dubnovou neděli se v Dýšině
opět zapojíme do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme Česko. V předchozích
letech se jí účastnilo několik desítek občanů. Rodina nebo skupina přátel si vzala
na starost vždy nějakou lokalitu, kam pozvala další pomocníky.
Letošní Ukliďme Česko bychom však
rádi v Dýšině pojali trochu jinak. Velký
úklid po zimě mnoha místům rozhodně
prospěje, mnohem lepší by však bylo, kdyby se daná místa uklízela pravidelně. Leží
Vám na srdci nějaké místo blízko Vašeho
bydliště, nebo v části obce, kterou máte
rádi? Byli byste ochotni se o něj starat v roli
jakýchsi patronů častěji než jednou v roce?
Právě s takovou nabídkou už se přihlásili například patroni Paškova parku v Nové
Huti. „Na výzvu pana starosty v úvodníku únorového čísla potvrzujeme své patronství Paškova parku. Kromě pravidelných podzimních úklidů, organizovaných
vždy týden před zahájením adventu, letos
budeme uklízet i 8. dubna 2017 – v hlavní
den Ukliďme Česko,“ napsali Pavel Chejlava, Šimon Brandner a Slávka Nesvadbová

z Okrašlovacího spolku.
Věříme, že se najdou i další dobrovolníci,
ať už na jednorázovou akci 8. dubna nebo
dlouhodobější patronát nad vybraným
místem. Máte-li chuť se zapojit, napište název své lokality na starosta@obecdysina.cz
nebo tlusty@obecdysina.cz, případně se ob-

raťte na obecní úřad telefonicky či osobně.
V dubnovém čísle Zpravodaje a na webových stránkách obce pak zveřejníme seznam
všech lokalit, kde bude možné se ke společnému úklidu se sousedy přidat.
Kateřina Chejlavová
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Obec prodává plnírnu plynu
Obec pokračuje v přípravě prodeje plnírny plynu panu Gabrielu Hadrávkovi,

který zde plánuje realizovat depozitář
sbírky historických vozů značky Lancia
s příležitostnými prohlídkami. Na svém
jednání 27. února zastupitelé vzali na
vědomí návrh kupní smlouvy na areál
s prodejní cenou 11 milionů Kč, z nichž
5 milionů hned a 6 milionů v následujících splátkách. Zastupitelé doporučili
do smlouvy zapracovat ještě dvě části podrobnější specifikaci zařazení území
v rámci nového Územního plánu obce
Dýšina a zapracování předkupního
práva na dobu 5 let. Obě tyto úpravy
mají přispět společně se změnou
územního plánu k větší garanci, že se
území ani v budoucnu nebude využívat
pro průmysl, nevhodný v této části obce.
Hasiči získají nové auto
Zastupitelé souhlasili s pořízením
nového dopravního automobilu pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů
obce Dýšina. Vozidlo bude hrazené cca

ze 2/3 z programu Dotace pro jednotky
SDH obcí, obec bude investovat
přibližně 200 – 300 tisíc Kč.
Postup prací na územním plánu
Zastupitelé se seznámili s rozpracovanou
podobou tzv. Problémového výkresu, který
je prvním podkladem nového Územního
plánu obce Dýšina a bude sloužit pro
vypracování
zadání
pořizovatelem
(Magistrát města Plzně – odbor stavebně
správní). Zpracovatel do něj zanesl všechny
dosavadní reálné podněty občanů i obce.
V dalších fázích se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány i majitelé.
Obec i občané budou mít také ještě příležitost se v dalších fázích k plánu vyjadřovat.
Školní jídelnu postaví KAZIKO
Vítězem výběrového řízení akce „Výstavba
školní jídelny v obci Dýšina“ se stala firma
KAZIKO a. s. s cenou 17 698 082 Kč bez
DPH a dobou realizace 120 dní. Novou
jídelnu by tedy podle tohoto harmonogramu měli začít využívat dýšinští školáci
v září tohoto roku.

Revitalizace hřbitova
Výběrové řízení na revitalizaci prostoru
hřbitova vyhrála pražská firma OK Garden
s. r. o. s cenou 870 682 Kč včetně DPH.
Na územní studii sídlišť dotace nebude
Zastupitelé schválili pořízení územní
studie sídlišť K Chlumu, Malé náměstí
a návsi bez spolupráce s ORP Plzeň
a mimo Integrovaný regionální operační
program (IROP specifický cíl 3.3 Podpora
pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje, průběžná výzva č. 9,
územní studie). Obec chtěla získat dotace
na studii z tohoto programu, podmínkou
však bylo, že by o pořízení studií a veškerém
postupu rozhodovalo město Plzeň, celý
proces zpracování studií by se minimálně
o rok prodloužil a obec by měla jen malou
možnost práce ovlivňovat. Místní pohled
je však podle obce zásadní pro přípravu
studie, která bude skutečně odrážet
požadavky a potřeby obyvatel sídlišť.
Zprávy připravila

Kateřina Chejlavová

Tabulka finančních příspěvků pro spolky a organizace
Rada obce a zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvky obce pro dýšinské spolky a organizace, které zajišťují sportovní, kulturní, společenskou či charitní činnost pro občany Dýšiny. Výši příspěvků uvádí tabulka (viz níže).
Organizace

Schválené příspěvky 2016

Žádosti na rok 2017

Schváleno RO a ZO na rok 2017

Fotbalový klub Dýšina
TJ SPV Dýšina
TJ SOKOL Kyšice
SKI Klub Dýšina
Sport. stáj Smaha
Tenisový klub Dýšina
Tenisový klub Dýšina – investiční příspěvek
SKI Klub Dýšina – investiční dotace
Svaz důchodců Dýšina
ZO ČSZ Dýšina
Okrašlovací spolek Dýšina
Ochot. spolek Lucifer
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina
Český klub turistů
Asociace TOM z.s.
Výcvik psů Dýšina z.s.
Farnost Dýšina
Farnost Dýšina – investiční příspěvek
SDH Dýšina – letní soustředění
SDH Dýšina – oslavy
Sdružení hasičů ČMS, okrsek Dolany
Městská charita Plzeň
ZŚ Merklín spec. Diakonie
Krajský úřad – doprava
Příspěvky celkem

20 000 Kč
25 000 Kč
5 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
–
15 000 Kč
25 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
–
–
15 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
–
2 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
91 450 Kč
516 450 Kč

48 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
60 000 Kč
71 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
zatím nedodáno
8 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
zatím nedodáno
zatím nedodáno
zatím nedodáno
547 000 Kč

40 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
35 000 Kč
20 000 Kč
–
15 000 Kč
25 000 Kč
13 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
zatím nedodáno
8 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
zatím nedodáno
zatím nedodáno
91 250 Kč
504 250 Kč
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Parkování a provoz v obytných zónách
V zastavěných oblastech na území naší obce
je stanoveno několik obytných zón. Např.
na místních komunikacích ul. Na Vyhlídce,
Zahradní, Třešňová, Luční, Do Křemší, Za
farou, na sídlišti K Chlumu a na některých
komunikacích v Nové Huti – ulice K Jezu,
K Mostu, Jasmínová a Lesní. Začátek a konec obytných zón je vždy označen asi všeobecně známou dopravní značkou.
Provoz v těchto obytných zónách se řídí
zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., který blíže specifikuje § 39 tohoto zákona.
Ve smyslu výše uvedeného zákona bychom chtěli všem občanům připomenout
a touto cestou i apelovat na dodržování
pravidel, která jsou nezbytná pro zajištění
bezpečnosti provozu při pohybu chodců

Galerie Modrý salonek
Oznamujeme, že Galerie Modrý salonek
bude pro dlouhodobé výstavy minimálně do konce srpna uzavřena. Důvodem
je zapůjčení Modrého salonku místní základní škole, která prostory salonku od
20. února využívá jako výdejnu školních
obědů. Po postavení nové školní budovy se opět do salonku výstavy vrátí.
Včas Vás o tom budeme na stránkách
Zpravodaje informovat.
Jaroslava Nesvadbová

a dětí v těchto místech.
V obytných zónách nejsou vymezeny
chodníky, chodci tak mohou užívat tyto komunikace v celé jejich šířce a současně jsou
zde dovoleny hry dětí. Řidiči smějí jet rychlostí nejvýše 20 km/h, chodce nesmí ohrozit
a v nutném případě musí i zastavit vozidlo.
Děti a chodci mají za povinnost umožnit
vozidlům jízdu. Určitě jde o vzájemné respektování, přičemž je zde větší důraz na
řidiče, aby dbali zvýšené ohleduplnosti.
Dalším důležitým faktem je parkování
vozidel v obytných zónách, přičemž stání
vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Nedodržování tohoto
pravidla může způsobovat velmi nebezpečné situace při průjezdu obytnou zónou a hlavně při vjezdu a výjezdu do zóny

u místa napojení na hlavní komunikaci.
Prosíme všechny účastníky provozu
v obytných zónách o respektování těchto
základních pravidel. Za vzájemnou ohleduplnost, která je nezbytná pro bezpečné
užívání těchto klidových zón, ale i ostatních
komunikací, děkujeme.
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce
David Göttler, stavební technik obce

Obec hledá nového kronikáře
Po zhruba osmi letech práce ve prospěch
uchování dýšinské historie se letos loučí
se svou rolí kronikáře pan Luboš Moučka.
Stěhuje se z Dýšiny do nového bydliště,
proto nemůže v kronikářské činnosti pokračovat.
Obec z tohoto důvodu hledá nového kronikáře, který by převzal po panu
Moučkovi symbolickou štafetu a pokračoval ve vedení dýšinské kroniky.. Co je

pro tuto práci třeba? Především čas a chuť
pravidelně evidovat události v Dýšině,
shromažďovat zajímavosti a různé dokumenty, hodí se samozřejmě dobrá znalost českého jazyka. Pokud byste se chtěli
o povinnostech kronikáře dozvědět víc,
abyste případně mohli zvážit, zda je to
nová role právě pro Vás, kontaktujte prosím starostu obce.
Kateřina Chejlavová

Prosba o zapůjčení obrazů
V Dýšině žilo více zajímavých osobností, na které bychom neměli zapomenout.
Jednou z nich je malíř Vladimír Vraštil
(1896–1967), který zde žil a tvořil. Na
svých obrazech zachytil Dýšinu a okolní
krajinu tak, jak už ji pamatují jen starousedlíci; jeho obrazy patří k rodinnému
stříbru a mají čestné místo v obývácích
dnešní obyvatel Dýšiny.
My bychom rádi V. Vraštila připomněli
a jeho obrazy letos, 7. května, po dohodě
se Základní školou Dýšina, nabídli k prohlédnutí v Modrém salonku. Obracíme
se proto na Vás, kteří vlastníte obrazy
V. Vraštila, s prosbou o jejich laskavé zapůjčení. Výstava bude jednodenní s tím,
že bychom si ráno obrazy od Vás zapůjčili
a večer opět vrátili.
Pokud jste ochotni se na výstavě spolupodílet a umožnit i druhým radost obrazy
vidět, ozvěte se prosím paní Janě Pospíšilové (736 409 932) nebo paní Slávce Ne-

svadbové (mobil 607 160 827). Rádi za
Vámi zajdeme a domluvíme vše potřebné.

Děkujeme.

Za organizátory
Jana Pospíšilová a Slávka Nesvadbová
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Fotodokumentace bourání školní jídelny

Foto: Jiří Mičan

Únor plný smíchu
Únor je měsíc sice krátký, ale nabitý
smíchem, zábavou, plesy a maškarami.
Tradičně ani ve školce nemůže chybět
maškarní bál. Letos opět po několika letech se sešly všechny děti, aby si společně
zatancovaly, soutěžily, řádily a dováděly.
V pátek před prázdninami se tu objevilo
skoro 50 pohádkových, filmových i zvířecích postav malých i velkých (dospělých!).
Tanec střídal soutěže (pojídání piškotů na
niti, stavění domečků, tanec s balonky
nebo oblíbená „židličková“), na každého
čekala na závěr sladká odměna.
Protože řadu dětí před jarními prázdninami skolila chřipka či jiná „baba bacilka“, mohli si všichni maškarácké veselí
ještě jednou užít v poslední únorový den,
kdy Dýšinou opět prošel veselý dětský
masopustní průvod.
Jana Bártlová
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Spolky bilancovaly
Hasiči, Sport pro všechny, Okrašlovací
spolek, zahrádkáři a důchodci – tradiční spolky, které jsou v Dýšině všeobecně
známé a celoročně aktivní, se jako každý
rok letos sešly na svých výročních schůzích či valných hromadách. Setkání byla
otevřená pro všechny zájemce, ne pouze
pro členy. Zpráva o činnosti, plány na rok
2017, informace o hospodaření, přednášky na vybrané téma, přijetí nových členů,
ocenění těch nejaktivnějších, gratulace
jubilantům – to všechny spolky spojuje
a vytváří pohodu, „že někam patříme“.
Zahrádkáři, kteří jsou hodně početný
spolek, už se do Modrého salonku, který
má kapacitu 80 míst, letos nemohli vejít!
Nabízeli možnost zakoupení zahradní
techniky, získání zdarma semínek mnoha druhů květin i zeleniny. Uspořádali
i jednoduchý průzkum: potěšilo, že 87 %
přítomných zahrádkářů zpracovává kompost, 68 % stále pěstuje květiny na řez,
potvrdilo se, že pěstujeme méně ovocných stromů – více než 5 stromů má jen
64,8 % dotázaných, a např. na své zahradě
pěstuje brambory jen 59,3 % dotázaných.
Objevily se i mladé tváře – a to nutně
potřebují všechny spolky. Všichni oceňujeme místní moštárnu, kterou zahrádkáři provozují. Letos ji čeká modernizace
a my se těšíme na podzim v novém!
Okrašlovací spolek již po sedmé vybíral
významné aktivity občanů, které podstatně přispěly k rozvoji Dýšiny. Ocenil činnost místních důchodců, kteří se dobrovolně ujali služeb v Galerii Modrý salónek,
čímž umožnili pravidelné otevření výstav
dvakrát týdně, ve čtvrtek a v neděli. Velkým přínosem pro životní prostředí i oku
ladící oživení krajiny je výsadba více než
80 stromů, která navazuje na nedávné snahy Okrašlovacího spolku. To je výsledek
poctivé a nadstandardní práce stavebního technika obce Davida Göttlera – jemu
patřilo druhé Poděkování. Promítnutí
dokumentu věnovaného naučné stezce
Kokotské rybníky připomenulo aktivity
našich členů při jejím vzniku. Zásadní pro
poznávání historie Dýšiny je komplet Dýšinských střípků, který byl jejich autorkou
Pavlou Vellekovou představen v závěru
jednání.
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny navazuje na dřívější bohaté tělocvičné
i tělovýchovné tradice Dýšiny. Věnuje se
velice aktivně i kulturním, poznávacím
a charitativním akcím, nejen pro své čle-

ny, ale pro nejširší veřejnost. Množstvím
a pestrostí akcí pro děti je v obci nezastupitelná. Ojedinělé je aktivní získávání dalších
zdrojů financí pomocí různých dotací, což
bohužel není samozřejmé v jiných organizacích a spolcích. Loňský Dýšina Fest jako
pokus přilákat starší školní děti do tělocvičny a na hřiště je nutno ocenit. Těm, co přišli,
se hodně líbil. A těšíme se na letošní!
U hasičů, správně u Sboru dobrovolných hasičů, je nutné obdivovat ochotu
těch starších vést menší děti – hasičátka.
Letos oslaví 135 let od založení svého sboru, ale současně patří k těm věkově „nejmladším“ spolkům. Bez hasičů a fotbalistů by vesnice ztratila své kouzlo. Hasiči
jsou hlavně všude, kde je potřeba přiložit
ruku k dílu: čistění dna koupaliště, oslavy
osvobození, májka, čarodějnice, den dětí,
advent, besedy s dětmi… To vše kromě
vlastních soutěží a výjezdům k požárům,
padlým stromům apod. Další, co je nutné
obdivovat, jsou pěkně vedené a pravidelně aktualizované webové stránky (to platí
i o TJ SPV a Okrašlovacím spolku).
Důchodci v roce 2016 omládli příchodem silných poválečných ročníků. Mají ale
také již problém se vejít do „zasedačky“
obecního úřadu, kde se pravidelně jednou
měsíčně scházejí a kde mají své zázemí.
Kronika, kterou si pečlivě vedou, ukazuje na pestrou činnost, chuť spolupracovat
s ostatními spolky a pomoci i při akcích
obecního úřadu. Stále se vzdělávají a navštěvují plzeňská muzea, galerie i divadla,
tak jako asi málo kdo v obci. Své zkušenosti a tvůrčí aktivitu loni zajímavým způsobem uplatnili na výstavě Vánoce našich
(pra)babiček, která se setkala s příznivým
ohlasem. A mají chuť pokračovat!

Ani ostatní spolky určitě nezahálely
a sešly se. Řada z nich poslala spolu s žádostí o dotaci na obec i svou zprávu o činnosti, za což jim patří dík. Určitě se svou
činností pochlubí i ty spolky, které to zatím nestihly a o jejichž činnosti, sice vědí
jejich členové, ale ne veřejnost. A hlavně
i zastupitelé, kteří „střeží“ obecní pokladnu, potřebují pro své rozhodnutí vědět, co
spolky dělají. Nejen kvůli hlasování o přidělení dotace, ale i možnosti spolkům
vyjít vstříc i jinak. Od loňského roku je
totiž podmíněno získání dotace od obce
právě odevzdáním zprávy o činnosti. Ta
pak bude zařazena do obecní kroniky. I ti,
kdož dnes nemají čas listovat jejími zápisy
a nepovažují to za potřebné a důležité, po
čase ocení informace zde obsažené. Naše
paměť není spolehlivá – co je napsáno, to
se zachová i pro další generace. A to určitě není málo!
Za kulturní výbor zastupitelstva
Jaroslava Nesvadbová

Poděkování
dýšinské organizaci Svazu důchodců
za obětavou pomoc v Galerii Modrý salónek
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

Dýšina 22. 1. 2017
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Pozvánky na akce
 Pátek 17. března, 19 hod., dýšinská
fara, beseda s promítáním fotek Přírodní
krásy Ugandy: o svém pobytu v Africe
bude vyprávět Marek Novotný.
 Sobota 18. března, 10 až 17 hod., Jarní
jarmark, Modrý salonek, při němž si
můžete vybrat z mnoha jarních a velikonočních dekorací, květin, mašlí, stužek.
Bude probíhat i prodejní výstava ručně
vyráběných šperků a jiných drobných

dárků a dekorací. Jako tradičně bude pro
děti připraveno tvoření z korálků, papíru,
zdobení velikonočních vajíček či dekorací.
Připraveno bude i pohoštění.
 Sobota 18. března, posvícení (oslava
výročí posvěcení dýšinského kostela
15. 3. 1328), od 17:30 mše sv. v kostele,
cca od 18:30 křížová cesta ulicemi Dýšiny
(zahájení u fary).

Vyhlášení literární soutěže
DÝŠINSKÉ ZAJÍMAVOSTI
Zamyslete se, kam v Dýšině zavedete návštěvu, která k vám v červnu přijede na dva dny.
Napište na toto téma úvahu.
Soutěžní kategorie:
I. děti do 18 let, II. dospělí
Rozsah práce: maximálně dvě strany formátu A4, řádkování 1½.
Uzávěrka: 28. dubna 2017
Ocenění: vybrané práce budou uveřejněné v Obecním zpravodaji obce a jejich autoři dostanou drobný dárek.
Práce zasílejte elektronicky na adresu předsedy kulturního výboru: nesvaslavka@seznam.cz.
Jaroslava Nesvadbová

Slavnostní zasedání zastupitelstva obce
V sobotu 8. dubna se u příležitosti historického výročí obce uskuteční slavnostní
zasedání zastupitelstva obce.
Koná se od 17 hodin v Modrém salonku.
Obec při něm udělí dvě čestná občanství
osobnostem, které sice nejsou občany
Dýšiny, ale přispěly zásadním způsobem
k rozvoji tělovýchovy a kultury v obci.
Čestnými občany se stanou dlouholetá
činovnice TJ Sport pro všechny Václava
Zelenková a farář dýšinské farnosti Pavel

Petrašovský.
Zastupitelé poděkují také za činnost SDH
Dýšina, který slaví letos úctyhodných 135
let působení.
Na oficiální část zasedání bude navazovat
sousedské posezení s hudbou.
Všichni občané Dýšiny jsou srdečně zváni!
Kateřina Chejlavová

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO
DVORA
Na základě zvýšeného počtu požadavků občanů naší obce jsme těmto
vyšli vstříct a rozšířili provozní dobu.
Změna provozní doby pro veřejnost bude od 1. 4. 2017
na sběrném dvoře a bioskládce ,,U Kubíků“ v Dýšině následující:

Úterý 15.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Sobota 9.00 – 12.00 hod.

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

Vojtěch Spurný
Ludmila Zdvořanová
Ludmila Čechurová
Miroslav Tlustý
Božena Šebelová
Jarmila Kaválková
Oto Jindra
Zdeněk Cajthaml
Ludmila Krocová
Julie Hrdá
Luděk Drnec
Jiří Maxa
Vlasta Stehlíková
za SPOZ Hana Tlustá

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
13. března a 10. dubna
v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo
obce (veřejné): 24. dubna
v 18 hod., Modrý salonek

Za humny
Zveme opět milovníky běhu do Záluží
u Třemošné, kde se 26. března koná běžecký
závod pro amatérské běžce na 6, 1 km Forestova šestka. Trať vede v lesích kolem Třemošné. Začátek závodu je od 11h. Podrobné
informace na www.forestova-sestka.cz.
Petr Kvapil
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