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Letošní advent a Vánoce provázely Dýšinu události tradiční jako vánoční besídky, koncerty a vystoupení, tradice nové jako rozsvěcení stromečku
s divadelním vystoupením a svatou rodinou, ale i úkazy velmi neobvyklé jako ledňáčci na Kačárně. Přejeme Vám všem, abyste si i v novém roce
2016 užívali to nejlepší ze starých i nových tradic a sem tam byli mile překvapeni a občerstveni něčím neobvyklým.
Foto: postupně zleva Milan Kučera, Miroslav Tlustý, Pavla Velleková

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech začíná nový rok 2016.
Věřím, že jste příjemně prožili vánoční
svátky a konec roku 2015 a odpočinuli
jste si od každodenních starostí. V první
řadě Vám chci popřát pevné zdraví, spokojenost, štěstí a radost v celém nadcházejícím roce.
Uplynulý rok byl pro mě rokem velmi
intenzivním a náročným, proto bych na
tomto místě rád poděkoval všem lidem,
kteří mi v mé práci pomáhali a podporovali mě – zejména pracovníkům
obecního úřadu, technické četě a všem,
kteří konstruktivně přispívají k rozvoji
naší obce a veřejného života v ní. Jedná
se o mnoho občanů z řad zastupitelstva,
výborů, spolků i široké veřejnosti. Všem

patří moje velké poděkování. Jejich iniciativa a pomoc mě motivují a dodávají
mi sílu do další práce.
Jsem přesvědčený, že společně
úspěšně provedeme naši obec i rokem
2016. Čeká nás mnoho menších i větších
úkolů, které přispějí k tomu, aby se nám
v Dýšině, Nové Huti i Horomyslicích co
nejlépe žilo.
Mám dobrý pocit z toho, že se v rámci
práce zastupitelů a členů výborů daří
nacházet společná východiska řešení
různých problémů, i když se na začátku
diskuze někdy vyskytnou rozdílná stanoviska. Uvědomuji si, že se Váš osobní
názor může lišit, což respektuji.
Právě proto, abychom poznali co nejširší okruh Vašich názorů, necháváme

zpracovat Strategický plán obce Dýšina.
V rámci dotazníkového šetření jste se
mohli vyjádřit k různorodým tématům
života v obci. Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje ve spolupráci
s Centrem pro komunitní práci zpracovává data vzešlá z dotazníků a 14. ledna
2016 od 17 hod. v Modrém salonku
můžete diskutovat o stanovení stěžejních cílů pro období do roku 2022.
Těším se na osobní setkání s Vámi i na
dalších akcích, například na společném
plesu obcí Kyšice a Dýšina dne 23. ledna
2016 v Kyšicích nebo na Zabíjačkových
hodech 13. února 2016 na prostranství
u fotbalového hřiště.
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce
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Novoroční zamyšlení
„Tak už zase o rok víc,“ říká na nový rok
někdo sklíčeně, protože s přibývajícím
věkem ho stále víc bolí klouby. Jiný stejnou
větu práší nadšeně, protože se těší, až udělá
školu nebo půjde do důchodu. V prvním
případě by chtěli čas úplně zastavit, aby už
nikdy nebylo o rok víc, ve druhém případě
čas přeskočit, aby už teď bylo o rok víc.
Třetí možnost je pokusit se vidět čas jako
školu, která nás vychovává a vede. Čas, který
má smysl, čas jako velmi potřebný nástroj
k opracovávání člověka, kde události,
které se stanou, mohu být od toho, aby
nás k něčemu nakoply, někam popostrčily,
v něčem obrousily. Snad se alespoň smíme
pokoušet věřit, že mnohé z toho, co nám
uplynulý rok přinesl – to dobré i to obtížné,
nás může přivést o kus dál tam, kde máme
být. A snad smíme doufat, že mnohé
z toho, co nám následující rok přinese, se

může stát dalším popostrčením v tomhle
směru. Čas by se pak neměl zastavit nebo
přeskočit, čas je velmi důležitý, čas je škola,
v níž jsme formováni a vychováváni, čas je
prostorem, kde může docházet k bouchání
kamenického dláta, aby se z neforemného
bloku vyloupla socha.
Uvěřit, že všechny události mají nějaký
smysl, není někdy vůbec těžké. Člověk
se ohlédne za uplynulým rokem a vidí
červenou linii. Ví přesně, že tohle se stalo
proto, aby si něco uvědomil, o tohle přišel,
aby na tom přestal být závislý, nebo je
prostě vděčný za události, v nichž zjistil, že
ho někdo má rád. Jsou ale životní úseky tak
temné a těžké, že člověk musí o svou víru,
že i tohle snad má nějaký smysl, velmi,
velmi zápasit.
Samozřejmě, že když je to zakázané,
nemohu psát o tom, že jsme se studenty

procházeli tunelem, kterým kdysi tekla
z Ejpovic do Horomyslic říčka Klabavka,
když její koryto potřebovali kvůli těžbě
železné rudy odklonit. Ale bez ohledu na
to, odkud tuto informaci mám, vím jistě,
že ony tunely jsou vyhloubené trochu
do zatáčky. Vstoupíte-li dovnitř, je to
velmi zvláštní pocit. Jdete dobrý kilometr
pod zemí a druhý východ se před vámi
vyloupne až po hezky dlouhé době. Do té
doby cesta k východu znamená další krok
do ještě hlubší tmy. Jen tehdy, když jdete do
tmy, jdete ke světlu.
A snad to chce být velmi nemotorným
obrazem víry, že podobně to může být
i s našimi temnotami a zkouškami. Co když
i tady krok do temnoty znamená krok ke
světlu, i když druhý východ ještě není vidět?
P. Pavel Petrašovský,
farář

Vánoce v MŠ
Jako každý rok, i letos se děti v MŠ těšily na společné
(před)Vánoce. Koťátka a sluníčka pekla cukroví ve
školní kuchyňce, všechny děti vyráběly různá přáníčka.
Ve třídách proběhla společná setkání s rodiči, jimž
děti předvedly, co se od podzimu naučily, a společně si
vytvořili vánoční dekorace. U broučků vznikli ponožkoví
sněhuláci, koťátka zdobila perníkové svícny, sluníčka
společně s motýlky vyráběly zvonky a svícny z PET lahví,
papírový adventní věnec nebo 2 druhy stromečků. A pak
již nastal ten dlouho očekávaný okamžik, kdy nám Ježíšek
přinese dárečky. Předvánoční čas vyvrcholil vánočním
koncertem Kapiček a společným setkáním všech dětí
i dospělých v MŠ. V lednu plánujeme zakončit Vánoce
návštěvou dýšinského kostela s prohlídkou betléma.
Jana Bártlová, MŠ Dýšina
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Vánoční Gutta
Vánoce tradičně pro zpěváky z Gutty
(i ostatních sborečků – Kapek
a Zpěváčků) začínají na dýšinské návsi
a v novohuťském Paškově parku při
rozsvěcení vánočních stromů, „ochutnávka“ vánočního programu pokračovala
zpěvem na schodech v ZŠ při zahájení
adventních dílen.
A pak nastal předvánoční zpívací
maraton. V sobotu 12. 12. přijely děti
zahrát svou Bránu do pohádky na pozvání
charitativní organizace Haima, která
podporuje děti (a rodiče) s poruchou
krvetvorby. Dobročinné vystoupení
zahájilo „guťácký trojboj“ – v úterý
děti zpívaly v plzeňské Galerii „13“ na

literárním večeru s Alenou Vávrovou,
básnířkou z Františkových Lázní, která
nám darovala sborového maskota –
malé plyšové prasátko pro štěstí. Před
koncertem připravil Jirka Hlobil pro děti
výtvarné dílny, nesměla chybět procházka
adventním trhem na náměstí Republiky.
Ve středu vyjela část dětí (6. - 9. třída)
zazpívat koledy do hotelu Angelo na
pozvání Becher klubu.
A ve čtvrtek 17. 12. vyvrcholil program
Vánočním koncertem v Modrém salonku.
V odpoledním bloku nás Kapky a Zpěváčci
provedli celým rokem. Jejich program
plynul v písničkách i básničkách od jara
až do zimy. Večerní blok zahájily Kapičky

svou zimní pohádkou se Čmeldou
a Brumdou. Pak již Gutta naposledy
otevřela svou Bránu do pohádky, úspěšné
představení z letošního Jičína, na kterou
navázalo pásmo známých i zcela nových
koled, tradičně s doprovodem dětských
muzikantů (Majda + Ester altové flétny,
Lucka zobcová flétna, Anežka klarinet,
Martin housle). V programu opět
vystoupili naši „vysloužilci“ Lenka, Kuba,
Terka, Anežka. Jejich koleda Nad horama
vyšla hvězda, trochu přetextovaná J.
Bártlovou, byla gratulací k narozeninám
sbormistryně Bedřišky Koželuhové.
Závěr tradičně patřil všem při společném
zpěvu nejznámější vánoční písně Narodil
se Kristus Pán. Závěrečnou tečkou byl pro
Guttu koledovací přídavek po vánoční
pohádce souboru Lucifer.
Za všechny zpěváky
Jana Bártlová

Vánoční koncert
pohledem diváků

Vzpomínka na Mikuláše
Jaký byl Mikuláš? Úžasný! Milý! Štědrý!
Třicítka dětí a minimálně tolik dospělých
se vydalo 3. prosince na Světýlkovou cestu
za Mikulášem, kterou pro veřejnost zorganizovala Tělovýchovná jednota Sport
pro všechny Dýšina. Od tělocvičny jsme
vyšli ještě za světla, vybaveni lampióny,
baterkami, svítícími lucerničkami, ale
i čertovskými rohy nebo světélkujícími
tyčkami či kroužky. Světla rychle ubývalo
a ke svítícímu stromečku na návsi jsme

došli už v úplné tmě. Cestou jsme se
zahřívali malými sportovními výkony,
ale hlavně jsme se naučili básničku pro
Mikuláše. Toho jsme vyhlíželi celou cestu,
ale objevil se až v jejím závěru. Nádherný,
velký a hlavně živý, osvětlený u vchodu
do základní školy. Čerty s sebou naštěstí
neměl, a tak se i ti největší zlobiči uklidnili
a nadílku si užili.
Václava Zelenková
Foto: Iva Kokešová

Bedřiško a Jano, děkuji moc za skvělý
zážitek. Váš vánoční koncert byl opět
nezapomenutelný!!! Opravdu neuvěřitelné, co všechno s dětmi dokážete! Ani
nelze slovem vyjádřit, jak moc si vážím
Vaší práce s dětmi a Vašich výsledků.
Každý koncert dýšinských
dětí mi
připomene čas, kdy Bedřiška přišla do
školy a zavedla pěvecký sbor, kdy jsme
také zpívaly ve fialových puntíkatých
sukýnkách. Už tenkrát to Bedřiška rozjela
ve velkém, zpívala „celá škola“ a všechny
nás dokázala pro zpěv zaujmout.
Když to vidím nyní u svých dětí, je to
pořád stejné: „Paní učitelka Bedřiška
- tu máme rádi, to je naše zlatá paní
učitelka a k dýšinskému zpívání neodlučitelně patří!“ Je hezké vidět, že „moje“
paní učitelka dokáže nadchnout i další
generace. Nekončící potlesk a atmosféra
v Modrém salónku toho byly nesporným
důkazem.
A díky paní učitelce Janě se to zpívání
krásně zavedlo už od těch nejmenších
a děti pak přejdou zcela samozřejmě do
Kapek, Zpěváčků, Gutty. Tohle je fakt
dokonalá souhra!
Bedřiško a Jano, přeji Vám stále
„vyprodaná“ hlediště, nadšené děti, dojaté
rodiče, pevné nervy s neposednými dětmi
a stále spoustu nápadů.
Lenka Konstantinovičová
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Informace z rady a zastupitelstva obce
ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
PŘÍJMY

v Kč

VÝDAJE

Daňové příjmy

Běžné výdaje

Daň ze závislé činnosti

4 000 000

Daň z příjmu fyz. osob

160 000

Správa v lesním hospodářství

400 000

Komunikace

Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů

Podpora ost. produkčních činností (les)

Daň z příjmu práv. osob

3 800 000

Chodníky, parkoviště, ost. plochy

Daň z přidané hodnoty

7 800 000

MHD

TDO - občané

500 000

ČOV, kanalizace

70 000

Úpravy vodních toků

Správní poplatky

25 000

Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci
ZŠ speciální DČCE Merklín
Knihovna

21 805 000

Kultura
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek

Nedaňové příjmy
Podpora ostatních produkčních
činností (honitba)
Pitná voda
ČOV, kanalizace
Kultura
Zájmová činnost rekreace (koupaliště)
Bytové hospodářství
Nebytové prostory

Místní rozhlas
500
2 000
1 900 000
6 000
10 000
1 600 000
180 000

370 000
100 000
1 100 000
50 000

50 000

Daňové příjmy celkem

20 000

20 000

Ubytovací poplatek

5 000 000

110 000

Pitná voda

Místní popl. ze psů

Daň z nemovitosti

v Kč

SPOZ
Organizace, spolky - příspěvky na činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Organizace, spolky - příspěvky na činnost, koupaliště

50 000
2 615 000
10 000
60 000
350 000
15 000
3 000
60 000
100 000
40 000
75 000

Bytové hospodářství

850 000

Nebytové prostory

120 000

Veřejné osvětlení

450 000

Hřbitov

74 000

Hřbitov

Komunální služby a územní rozvoj

65 000

Územní rozvoj

175 000

Sběr a odvoz komunálních odpadů

2 000

Komunální služby a územní rozvoj

300 000

Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů (separ. opad)

330 000

Nebezpečné odpady

Dům s pečovatelskou službou

940 000

Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad

Činnost místní správy

80 000

Příjmy z úroků

35 000

Odvoz psích exkrementů
Protipovodňová opatření
Separovaný odpad

Nedaňové příjmy celkem

5 224 500

Veřejná zeleň, četa, VPP
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita

Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy celkem

Hasiči
-

Dotace úřadu práce

221 904
2 538 532

Přijaté dotace celkem

2 760 436

1 350 000
17 000
21 000
330 000
1 550 000
590 000
162 000
1 350 000

Činnost místní správy

3 250 000

Pojištění majetku obce

Investiční transfér od obce

20 000

Zastupitelstvo
Bankovní poplatky
Přijaté dotace

70 000

DPH, daň z příjmu p.o. za obec
Běžné výdaje celkem

30 000
185 000
1 800 000
17 768 000

Kapitálové výdaje
Chodník - Nová Huť
Komunikace
Investiční příspěvek Tenisový klub
Investiční příspěvek Římskokatolická farnost
Dýšina
ZŠ - školní jídelna
Kapitálové výdaje celkem
Příjmy celkem
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29 789 936

Výdaje a financování celkem

1 000 000
370 000
20 000
100 000
400 000
1 890 000
19 658 000

Rozpočet obce Dýšina na rok 2016
Zastupitelé na jednání 21. prosince
projednali a schválili rozpočet
obce na rok 2016, včetně seznamu
investic. Příjmy jsou plánované ve
výši 29,789 milionu, výdaje ve výši
19,658 milionu. Plánované investice
jsou ve výši téměř 21 milionů Kč. Jde
o předběžný odhad a předpokládá
se také částečné hrazení z dotací.
Při realizaci investic v průběhu roku
bude obec zohledňovat aktuální
finanční možnosti.
Církevní restituce
Na obec se obrátilo v rámci
církevních restitucí Biskupství
plzeňské se žádostí o jednání ve věci
obecního majetku, který považuje
za tzv. historický církevní majetek.
Jedná se o majetek, který převáděl
stát na obce v roce 1991 a u kterého
jsou protichůdné právní názory na to,
zda k němu podle platných zákonů
smělo dojít. V Dýšině se jedná
o cca 63 000 m2 pozemků, nejvýznamnější lokality jsou pozemky
pod školou a zahradnictvím, volné
pozemky nad školou, pozemky
v okolí domu služeb, v okolí hřbitova
a koupaliště v Nové Huti. Ve věci se
již uskutečnilo informační setkání
vedení obce, dýšinského faráře
Pavla Petrašovského, právního
zástupce obce a právního zástupce
Biskupství plzeňského. Rada obce
na jednání 7. 12. a zastupitelé na
jednání 21. 12. vydali jednoznačné
usnesení, že nesouhlasí s převodem
obecního majetku. Považují za svou
povinnost svěřený obecní majetek
dobře spravovat a nemají mandát
k posuzování složitých právních
výkladů situace a rozhodování
o tom, zda a případně jaké části
obecního majetku vydat.
Dýšinský farář Pavel Petrašovský
informoval zastupitele, že farnost
z důvodu časové tísně podává žalobu
o určení vlastnictví uvedených
nemovitostí. Žádal, aby to obec
nevnímala jako nepřátelské gesto,
naopak oceňoval spolupráci s obcí
a podporu, kterou od obce dostává.
V tuto chvíli jde podle něj především
o získání více času (termín pro
uzavření dohody či podání žaloby

leden 2016
uplynul k 31. 12. 2015), aby farnost
mohla o věci dále jednat a všechny
možnosti zůstaly prozatím otevřené.
Bude zvažovat, v jakém rozsahu
o vydání majetku usilovat, případně
zda žalobu úplně stáhne. Zcela jistě
nebude podle vyjádření p. Petrašovského farnost žádat po obci pozemky
pod školou, školkou, zahradnictvím
a domem služeb, které slouží dýšinské
veřejnosti.
Cena pitné vody se nepatrně sníží
Vodárenská a kanalizační a.s.
stanovila novou cenu vodného pro
rok 2016. Bude téměř stejná, jen
nepatrně nižší než v předchozím
roce, a to o 16 haléřů na kubík. Cena
v roce 2015 byla 62,69 Kč/m3, od
1. ledna 2016 je cena pitné vody 62,53
Kč/m3.
Obec pořídí kopie kroniky
Ve shodě s obecním kronikářem
Lubošem Moučkou se rada obce
rozhodla pořídit kopie obecní
kroniky. Dvě budou elektronické,
jedna tištěná. Budou sloužit výhradně
ke studijním účelům a výpůjčce, aby
se předešlo opotřebení a případnému
ničení originálu obecní kroniky.
Průzkum starých stromů v obci
Po pádu stoleté lípy v křižovatce
u schodiště ke kostelu zadala obec
průzkum stavu starých stromů.
Společnost Prostrom již prohlédla
v prosinci několik stromů, kde
panovaly obavy z případného zřícení
a zjistila, že jejich stav není krizový.
Dendrologický průzkum bude pokračovat v lednu a v další vegetační fázi
stromů ještě v květnu. Posouzen bude
stav všech starších stromů v katastru
obce, celkem asi 30 stromů, cena je
150 Kč za jednotlivý strom.
Zprávy připravila:
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
11. ledna a 8. února v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 22. února v 18 hodin
v Modrém salonku

Plánované investice - priority Obce Dýšina v roce 2016
Název
Rekonstrukce místních komunikací
Oprava místní komunikace Na Vyhlídce
Chodník - Školní ul.
Školní jídelna
Dětské herní prvky Paškův park
Oprava terasy a sprchy koupaliště

Předpokládaná cena investic
4 000 000 Kč
800 000 Kč
1 000 000 Kč
12 000 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč

Revitalizace hřbitova

1 000 000 Kč

Nákladní automobil pro technickou četu

2 000 000 Kč

Plánované investice celkem

20 950 000 Kč

Tak jsme měli v Dýšině vernisáž

Soutěž místních fotografů U nás v Dýšině
byla jedním ze sedmi dílčích projektů
oslav 20. výročí vesnické památkové zóny,
kterými by jiné obce jednotlivě pokryly
kulturu a vyplnily by tím minimálně jeden
celý rok. Do soutěže se přihlásilo třináct
občanů Dýšiny a každý se prezentoval pěti
fotografiemi. Porota doporučila celkem 28
nejlepších fotografií k vystavení.
Vernisáž
těchto
fotografií
byla
uspořádána v úterý 24. listopadu 2015 od
18 hodin v Modrém salónku a několik
ilustračních obrázků z této akce je na
webových stránkách obce, v sekci Okrašlovacího spolku.
Vernisáž zahájila radní Kateřina
Chejlavová přípitkem s přítomnými tvůrci
a starostou Jaroslavem Egrmajerem. Jan
Nesvadba z Okrašlovacího spolku krátce
přiblížil organizaci soutěže a vizi výstavní
činnosti v Dýšině. Na dataprojektoru
byly promítnuty soutěžní fotky, které
komentovali přítomní tvůrci i člen poroty,
umělecký fotograf a pedagog Jan Schýbal.
Na závěr vernisáže promítl pro zpestření
také něco ze svých prací, a to několik
lehce agresivních dvojitých obrázků, tzv.
diptychů, jimiž je ve své tvorbě obecně
uznávaný.
Kromě oceněných amatérů Pavly
Vellekové, Romany Pekové, Milana Kučery

Karly, Šebestové a Jiřího Mičana se vernisáže
zúčastnili i další soutěžící Hana Velleková,
Anna Hošková, Martina Bílá a Miroslav
Drobil. Celkem přišlo na toto setkání asi
30 lidí a to i z Plzně. Lze říci, že soutěží
se v Dýšině objevilo nadějné fotografické
prostředí. Domnívám se, že několik soutěžících fotografů má již dostatek zajímavých
fotografií na samostatnou výstavu a k nim
bych ještě přiřadil Karla Kuklíka a hlavně
Miroslava Tlustého.
Co pamatuji, tak tato vernisáž soutěžních
fotografií byla v Dýšině první. Na pořádání
výstav a jejich organizaci lze ještě ledacos
vylepšit. Dle mínění profesionálů je nutné
zajistit umělé osvětlení fotografií tak, aby
správně vynikly jejich detaily i barvy,
zmizely nežádoucí odlesky. Výtvarná
úroveň a technická kvalita přihlášených
prací je velmi dobrá i počet autorů v soutěži
byl nečekaně vysoký. Modrý salonek je
určitě vhodný prostor, kam fotografie,
obrazy či výstavní panely patří. Dobrá
nálada a pohoda při setkání amatérských
tvůrců tomu nasvědčovala. Věřím, že
by tímto mohla vzniknout nová tradice.
Dlouhodobá výstavní činnost dává obci
Dýšině další možnost jak vyniknout.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
Foto: Jan Nesvadba
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Úvaha o dýšinské kultuře
Kultura není, jak by se mohlo zdát, lehké
téma. Možná stejně tak obtížné jako jestli
se my, Dýšiňáci, cítíme jako vesničané,
nebo chcete-li venkované. Zkuste se s námi
na toto téma zamyslit.
S blízkou Plzní nás spojuje denně více
než 15 spojení MHD a cca stejné množství
vlakových spojů. Podle statistických údajů
denně dojíždí do Plzně za prací asi 250
místních, do škol 150 žáků a studentů.
O dojíždění osobními auty není kvalifikovaný údaj. Měsíční programy plzeňské
kultury představují lákavou pestrou nabídku.
Více z nás má předplatné do divadla nebo na
koncerty, současně jezdíme do Plzně s dětmi
na kroužky nebo sami cvičit, do muzeí
a galerií či knihoven. Máme vůbec ještě čas
„chodit na místní kulturu“?
Naše kulturní, případně společenské
i sportovní akce si vytváříme povětšinou
sami, dobrovolně, převážně bez nároku na
honorář a hlavně bez ohledu na svůj volný
čas. Tak je to v Dýšině zavedeno již od
první republiky. Aktivity spolků tehdejších
a současných si jsou v mnohém podobné.
Dýšina určitě, aspoň prozatím, není
příměstská „noclehárna“, kam se lidé
přijedou pouze vyspat, nebo na víkend
pozvou uzavřenou společnost na „grilovačku“, či odjedou na chatu. I přes to, že se
sem za posledních 10 let přistěhovalo cca
500 nových obyvatel.
Máme určitě co nabídnout. Tradice
některých spolků už se počítá více než
100 let a je na co navazovat. Byť často
s přestávkou v letech 1948 až 1989.
Skutečným jádrem kulturního dění jsou
místní pěvecké soubory a propojení Gutta
s Luciferem. Obzvlášť Gutta je známá daleko
za hranicemi naší obce a skvěle reprezentuje
obec v Plzni i mimo náš region. Široký záběr
s četnými nabídkami pro veřejnost mají
velice aktivní místní římskokatolická farnost
a Okrašlovací spolek. Pravidelně se setkávají
členové místního svazu důchodců. Klasický

vesnický spolek zahrádkářů nabízí členství
lidem z širokého okolí, možnost zakoupení
ovoce, hnojiv, zemědělské techniky,
moštování aj. V obci funguje Klubíčko,
nabízející maminkám a dětem společenské
a tvořivé zázemí. Kromě pravidelných
cvičeních v tělocvičně je nepřehlédnutelným
seskupením Sport pro všechny svými společenskými i charitativními aktivitami.
A k tomu všemu už rok v obci funguje
kulturní výbor zastupitelstva. Je nás pět:
Petr Brůček, Marcela Hájková, Alena
Havelková,
Jaroslava
Nesvadbová,
Štěpánka Paidarová. Jako pravidelní hosté
přinášejí spoustu nápadů paní Václava
Zelenková a Kateřina Chejlavová. Vítaným
hostem je i starosta obce. Výbor nabízí
podporu všem spolkům. Od loňského roku
sestavuje na stránkách obce přehledný
kalendář společenských, sportovních
i kulturních akcí. Je možné si zde najít,
který den se co v Dýšině koná a vyhnout se
tak dříve velice častému nahromadění více
akcí např. na jedno odpoledne. Doporučujeme jej používat nejen všem organizátorům ale především i nám, občanům.
Je to jednoduchý a přehledný „Dýšinský
kulturní přehled“.
Výbor organizuje i rozsáhlejší kulturní
akce. V roce 2015 byla veřejností oceňována
slavnost U nás v Dýšině, probíhající po celý
rok. Podílela se na ní obec, Okrašlovací
spolek, základní škola, SPOZ, hasiči farnost,
Lucifer a novým tanečním souborem, TJ
SPV a řada dobrovolníků – místních občanů.
Stejně tak se povedlo slavnostní rozsvícení
stromů v Dýšině i v Huti. Samozřejmě nic
není dokonalé, stále se učíme… Z obojího
jsme ale měli velkou radost. Výbor spolupracuje s místním kronikářem, společně
se zaměstnanci obecního úřadu uvedl do
„chodu“ galerii v Modrém salonku, na
kterou si zatím pomalu zvykáme. Inicioval
výrobu kiosků na dýšinské trhy a jarmarky,
které v obci dosud chyběly. Postupně digita-

FOTO HÁDANKA
Jako malý novoroční dárek máme pro Vás
novou rubriku Foto hádanka. Ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem budeme
každý měsíc zveřejňovat jeden zajímavý
historický snímek z Dýšiny. Poznáte, co
je na této fotografii? Pokud ne, poptejte
se pamětníků ve svém okolí. Nebo si
počkejte na další číslo Zpravodaje, kde se
dozvíte správnou odpověď. :)

6

lizujeme literaturu o Dýšině, tak, aby byla
veřejnosti a hlavně studentům k dispozici.
Oslovujeme regionální media, aby „svět“
o Dýšině věděl. Kontaktujeme odborná
pracoviště, jako jsou památkáři a archivy,
hledáme informace, které umožňují
pochopit současné dění ve vsi ve vazbě na
historii. Snažíme se připomínat historickou
paměť naší obce, jejích obyvatel i zdejší
krajiny v povodí Klabavy i podporovat
zdravý patriotismus.
Dýšina žije převážně venkovními „open
air“ akcemi – opravdu velice citelně schází
střecha nad hlavou. Po vyhoření snad již
prvorepublikového sálu „U Šmídů“ v ul. V.
Brožíka v roce 1999 (kde se i cvičilo, hrálo
divadlo, konaly se plesy, bály aj.), nemáme
žádný velký sál. Nahrazuje jej Modrý
salonek, vzniklý z tehdy nepotřebných
prostor mateřské školy. Slouží již 15 let.
Zpočátku byl využívaný velmi hojně
(v roce 2006 82 akcí). Dnes se veřejné
mínění kloní k tomu, že není kapacitně
zcela vhodný na větší akce, jako jsou např.
venkovské bály a má poměrně daleko
do útulnosti a „zabydlenosti“ klasických
zděných velkých hospodských sálů. A to
i přes současnou velkou snahu obce o jeho
zútulnění (výstavní možnosti, nové žaluzie).
Pro obec s více než 1800 obyvateli je to
hodně citelný nedostatek. Obzvláště Nová
Huť je bez jakéhokoli kulturního zázemí,
i bez hospody a obchodu jako zakletá. Dnes
se půl roku, když není počasí na posezení
venku, náhodně setkáváme ve sběrném
dvoře, na zastávkách a v autobusech MHD,
na vycházkách… Na slavné doby zdejší
Osvětové besedy v letech 1959 až 1968, je
možno s nostalgií jen vzpomínat. Pro ty,
kdož nepamatují nebo nevěří, odkazuji na
Doplňky ke kronice J. Sofrona, zveřejněné
v e-knihovně Okrašlovacího spolku. Od
roku 1960 v Huti provozoval místní národní
výbor spolu s místními nadšenci Kulturní
dům s tanečním sálem, přednáškami,
besedami, 10 ročníků filmového festivalu,
letní kino.
Věřím tomu, že dobře promyšlená
„střecha nad hlavou“ je pro naši obec hodně
potřebná. Spolkový život a společenská
setkávání jsou pro spokojenost dýšiňáků od
mladých hudebníků až po seniory opravdu
důležitá. Dokladem toho byl i přeplněný
Modrý salonek při různých adventních
slavnostech. Co si myslíte Vy?
Jaroslava Nesvadbová,
kulturní výbor zastupitelstva

leden 2016

Dešenická chata „finišuje“
Chata SKI klubu Dýšina známá většině
“Dýšiňáků“ spurtuje do zdárného
dokončení. Poté, co se zhruba dodělalo
přízemí, chata si začala oblékat svůj
nový venkovní kabát, kterým se dívala
do krásně vybarvené podzimní přírody.
Je to tatáž chata, ale úplně jiná. Uvnitř
na vás dýchne teplem a vůní nového
dřeva, podpořenou ohněm v krbu. Pokoje
v přízemí jsou již obyvatelné a nevím
čím to je, zda únavou, lepším zdejším
vzduchem nebo zónami, ale všichni, kteří
zde pracovali, si přespání pochvalovali.
Po dokončení fasády objektu proběhlo
dne 26. 11. místní šetření za přítomnosti
pracovníka stavebního úřadu a starostky
Městyse Dešenice Lenky Sýkorové,
které se provedení chaty moc líbilo. Tak
vstala z popela a ze sutin nová chata, jak
o tom napsal básničku jeden člen klubu.
Čeká nás všechny ještě spousta práce na
dokončení prvního patra a doplnění

Reakce čtenářů
Můj pohled na
uprchlicku krizi

nábytku, bude se pokračovat postupně dle
finančních možností klubu. Přes zimu si
chata odpočine, aby znovu přivítala nové
návštěvníky. Doufáme, že se vrátí ti, kteří
sem dříve jezdili, ať už jen se podívat nebo
se rekreovat.
Vladislav Maur

Vracím se k poznámce dýšinského faráře
P. Pavla Petrašovského k uprchlické
krizi. Ráda čtu jeho příspěvky a to nejen
ve zpravodaji obce Dýšina. Článek ve
zpravodaji z listopadu 2015 začíná „Velmi
se bojím psát...“ Dovolte mi sdělit vlastní
názor na vyvolané choulostivé téma.
Strach je pro nás obrovský fenomen,
který logicky předvídá stav budoucí.
Strach je v mámě, otcovi, bábě i dědovi,
strach o své blízké.
Sama se považuji za spravedlivého
křesťana a dělá mi radost pomáhat
bližnímu. Muslimské etnikum není
pro mne můj bližní. Proč zneužít slova
pro toho, kdo není ochoten přijmout
podmínky té země, kam se sám dobrovolně etabluje?A jak máme nahlížet
na ty chudáky, kteří nemají prostředky
a zůstávají v zemi, kde se válčí, zabíjí
a musí se nechat zabíjet?
Francie v dobré víře před lety pomohla
„bližnímu“ a dnes se jí to vrací. Nelze tuto
dramatickou situaci v Evropě označit jako
nepříjemnost nebo komplikaci. Mysleme
proto na naše bližní a svým postojem jim
nepřipravme „minové pole“. Těší mě, že
nynější vláda v tak začarovaném kruhu
má k celému dění zdrženlivý postoj.
Ivana Vlková, Nová Huť

Spolužáci po 50 letech
V říjnu 2015 se uskutečnilo setkání absolventů bývalé 9.tř. ZDŠ v Dýšině z roku
1965. Po 50ti letech spolužáci zasedli

do školních lavic své tehdejší 9.třídy.
Poděkování patří Jiřímu Švolbovi, řediteli
Základní školy a Mateřské školy generála

Pattona Dýšina, za vstřícnost a umožnění
exkurze ve škole, která byla velice pěkným
zpestřením akce.
Alena Šimánková
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Pozvánky na akce
Úterý 5. ledna, 18:30 hod., začátek
Kurzu alfa na faře. Krátký nezávazný
úvod do křesťanství je určený především
pro lidi, kteří dosud neměli možnost se
s ním blíže seznámit. Jednotlivá setkání
začínají malou večeří, následuje přednáška
a případná diskuze. Kurz alfa se bude
konat jednou za 14 dní ve stejném čase.
Středa 6. ledna, 15 hod., pravidelné
setkání seniorů v zasedací místnosti OÚ
Čtvrtek 7. ledna, 18 hod., Modrý
salonek, Vernisáž výstavy fotografií
Daniely Brabcové Koukej, kde co lítá.
Sobota 9. ledna, 9 hod., zahájení
Tříkrálové sbírky v kostele
Sobota 9. ledna, 18 hod., koncert
souboru De Profundis v kostele, po něm

prodej keramického betlému. Z výtěžku
bude v projektu Adopce na dálku zaplacen
další rok studia indické dívce.
Čvrtek 14. ledna, 17 hod., projednání
strategického plánu obce Dýšina
v Modrém salonku
Sobota 23. ledna, společný ples obcí
Kyšic a Dýšiny v Kyšicích
Sobota 13. února, Zabíjačkové hody
pořádá Obec Dýšina na prostranství
u fotbalového hřiště
Sobota 13. února, 20 hod., Valentýnská
zábava, Modrý salonek, pořádají TJ SPV
Dýšina a SDH Dýšina
Sobota 27. února, 15 hod., Valná
hromada TJ Sport pro všechny, z. s.,
Modrý salonek

Nejstarší občanky Dýšiny
V prosinci 2015 oslavily dvě občanky naší
obce významné životní jubileum - 95 let
svého věku. Nejprve 12. prosince oslavila
toto jubileum paní Františka Uzlová
z Nové Huti a 14. prosince pak paní Anna

Smahová z Dýšiny, která je tak i nejstarší
dýšinskou rodačkou.
Oběma jubilantkám ještě jednou blahopřejeme a přejeme i nadále pevné zdraví.
Hana Tlustá, SPOZ Dýšina

Blahopřejeme
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
Antonín Malafa
Miloslav Klement
Josef Tycar
Zdeněk Matoušek
Jaroslav Zajíc
Marie Blažková
Margareta Stružková
za SPOZ Hana Tlustá

Zajímá Vás místo, kde žijete? Co se Vám ve vaší obci
líbí? Co Vám naopak chybí?
Jde o

Váš domov. Řekněte svůj názor.

Přijďte
říct, jaká má být Dýšina
v budoucnu
Kdy? ve čtvrtek 14.1.2016 od 17:00
Kam? na setkání občanů obce Dýšina
do Modrého salonku
Setkání pořádá Obec Dýšina ve spolupráci s CpKP
a RRA v rámci přípravy Programu rozvoje obce Dýšina.
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