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První den v roce nás už tradičně láká Okrašlovací spolek na novoroční vycházku. Výšlap do přírody a pohyb na čerstvém vzduchu
je údajně tím nejlepším začátkem nového roku. Letos ho takto při výroční 10. novoroční vycházce zahájilo asi 50 místních i jejich
přespolních hostů. Šťastné symbolické vykročení a dobrý celý rok 2015 přejeme Vám všem.
Foto: Petr Blažek

Úvodník starosty obce Dýšina
Vážení spoluobčané,
dovolte mi ještě jednou Vám všem
popřát do nového roku 2015 vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí,
vzájemného porozumění, optimismu
a pohody. Zároveň chci poděkovat
všem, kteří s námi v minulém roce
spolupracovali, a to zejména dobrovolným spolkům a organizacím, které
obohacují veřejný život v obci. Dále
patří velké poděkování všem zaměst-

nancům obecního úřadu, kteří byli
maximálně nápomocni při převzetí
úřadu po povolební změně.
V minulém čísle zpravodaje jsem
Vás informoval o ukončení činnosti
stavebního technika Jiřího Vogeltanze, kterého na základě výběrového
řízení nahradil David Göttler. Rozhodl jsem se toto místo řešit řádnou
pracovní smlouvou a pan Göttler se
stává zaměstnancem obce na polo-

viční úvazek. Díky tomu dojde i k rozšíření úředních hodin stavebního
technika. K rozšíření úředních hodin
dochází i celkově a úřad je Vám občanům k dispozici každý den. Věřím,
že toto opatření uvítáte a bude Vám
vyhovovat. Nové úřední hodiny obecního úřadu najdete na poslední straně
zpravodaje a též na webových stránkách obce.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Novoroční zamyšlení
Staří Aztékové měli prý ve zvyku každý večer
přinášet oběti slunci a prosit ho, aby druhý
den znovu vyšlo. Jsme na začátku nového
roku a před námi je kolem tří set šedesáti
východů slunce, které se v něm mají odehrát.
Přijde nám už asi velmi úsměvné prosit
o něco kouli z helia a vodíku na planetě, která
podle fyzikálních zákonů musí s železnou
nutností v pravidelných intervalech kroužit
kolem ní a se stejně železnou nutností se
musí otáčet kolem své osy. A přece se mi
zdá, že bylo cosi velmi pravdivého v intuici
onoho starověkého národa. Když ráno
slunce vyjde, není to vůbec samozřejmé. To,
že jsme si na něco zvykli, že něco probíhá
každodenně a máme to na očích stále, vůbec
neznamená, že nad tím není třeba žasnout.
Předpokládám, že kdyby se každou středu
mezi věžemi dýšinského kostela objevoval
anděl, považovali bychom to za pár měsíců
za stejnou samozřejmost, jako když na náves
jednou týdně přijede pojízdná prodejna
uzenin.
Bible ráda pro zázrak používá řecké slovo
sémeion – znamení. Zázrak nemusel nutně

znamenat porušení přírodních zákonů, bylo
to všechno, co je pro člověka znamením
Boha, co na něj odkazovalo, ať se to odehrávalo v rámci zákonitostí přírody, nebo
ne. Když se narodí dítě, není to jen objekt
vážící tři kila a měřící padesát centimetrů.
Je to zázrak, nad kterým bychom měli zůstat
stát s otevřenou pusou. Jak je možné, že
splynutím dvou buněk lidských těl vznikne
někdo, kdo má namixované neopakovatelné
vlastnosti a neopakovatelnou povahu, kdo
bude jednou tančit, zpívat a skládat milostné
básně? Když na hřbitově před kostelem
vykvetou sněženky, měli bychom se velmi
intenzivně ptát, jak je možné, že se atomy
země a vzduchu poskládaly do něčeho tak

VÁNOCE V DÝŠINSKÉM KOSTELE znamenají v posledních

letech již tradičně nejen vánoční bohoslužby, ale i řadu akcí pro
veřejnost. Velkou návštěvnost zaznamenalo provedení České mše
vánoční J. J. Ryby v podání Lidové muziky z Chrástu a Smíšeného sboru
ze Spáleného Poříčí. Díky mnoha šikovným dětem, ale i dospělákům se
každé Vánoce také rozrůstá dýšinský keramický betlém. Figurky, které
se v předvánočním období pod vedením manželů Brůčkových pravidelně vyrábějí, zdobí kostel i dýšinské domácnosti. Z prodeje figurek se
navíc podporuje projekt Adopce na dálku.
Foto: Martina Bílá
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krásného, a měli bychom prožívat, že se zde
stalo cosi velmi neobvyklého. Když nám
někdo nesobecky pomůže, aniž by za to
očekával protislužbu, mělo by nás to velmi
zarazit. Jak je možné, že uprostřed přírody
bojující o přežití se najednou objeví touha se
rozdávat?
Britský spisovatel začátku 20. století G. K.
Chesterton ve své knize Ortodoxie rozjímá
nad tím, čím ho oslovují pohádky: „Nikdy
filozoficky nevysvětlíme, proč se vejce mění
v kuře, stejně jako nevíme, proč se medvěd
v pohádce změnil v prince. (…) Zeptá-li
se někdo, proč se vejce mění v ptáky a proč
ovoce na podzim padá ze stromu, musíme
odpovědět, jak by jistě odpověděla víla Popelce,
proč se myši změnily v koně: Je to kouzlo. (…)
Strom rodí ovoce, protože je kouzelný, voda
teče z kopce, protože je očarovaná, a slunce
svítí, protože je zázračné.“
Přejme si tedy do nového roku oči
otevřené pro zázraky. Žasněme nad tím,
že jsme na světě, že slunce ráno vyšlo, že
vykvetly sněženky a že nás někdo má rád.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Tři sestry od Lucifera
Po zhlédnutí divadelního představení
se píší odborné recenze. Jelikož nejsem
odborník, tak následující text bude jen
pohledem okouzleného řadového diváka
předvánočního představení Tři sestry,
které v Modrém salonku odehrály 16. prosince soubory Lucifer a Gutta.
Magická čísla. 3 sestry: Šípková Růženka,
Červená Karkulka, Zlatovláska – i když
jednovaječná trojčata to určitě nebyla.
3 trpaslíci: zde inovativně pod vedením
trpaslice, která si pamatovala i celý text.
Mlhavě si vzpomínám, že ve Sněhurce
jich bylo asi víc. Inu scéna Modrého
salonku není Nové divadlo. 3 generace
Kuklic: král otec, královna matka a filuta
mysliveček. Pak už jen dva dědci částečně
a zdárně předstírající senilitu a 1 kouzelný
dědeček ve čtyřech rolích: líbajícího prince,
moderátora, básníka a autora hry. A nakonec dětský pěvecký sbor se dvěma vedoucími.
Děj byl plný zvratů a nelze jej v krátkosti
popsat. Trochu muzikál i dada, chvílemi
připomínal i nějakou pohádku inspirovanou Cimrmany, trochu kostýmové
divadlo. Od každého trochu, ale dost
vyváženě. Modrý salonek je pro takové
množství účinkujících i diváků nedostačující, a přesto se s tímto hendikepem
herecký soubor i sbor vyrovnaly se ctí.
Jana Šlajsová okouzlila diváky jako
půvabná Šípková princezna v netypicky

krátké sukénce. Maruška Krausová, jako
Červená Karkulka, opustila skoro již
tradiční role babiček, které hraje dokonale,
a na jevišti i sólově čistě zapívala. Jana
Stružková v nezapomenutelné paruce půvabně padla do náruče neodolatelnému
princi. Z třígenerační sestavy Kuklic byla
nejpřesvědčivější nyní už dospívající talentovaná Bára Paidarová v roli myslivečka
s knírkem, jemuž se občas z podkloboučku
uvolňovaly bujné vlásky.
Nakonec přírodní talenti a principál:
A. Dillenzová vynikla ukázněností projevu a přesvědčivostí ve zpěvu. Scénu,
či hlavně předscénu, téměř neopustili
Milan Skočovský a Dušan Světlík trochu
spoléhajíce na dar jim daný od Boha
či předků. Rozlítaný D. Světlík jako
dědeček a polovina hlavou srostlých
trpaslíků umí skvěle improvizovat
i zaujmout nejen dětské diváky. Druhou
polovinou srostlíků byl M. Skočovský,
dále vystupující i jako dědeček a vlk.
Jako vlk exhibicionalista se mi nejvíce
líbil, když pod policejním kožeňákem
z 50tých let ukazoval přítomným
pruhované spodní prádlo a při tom
nenápadně-nápadně četl z desek další
text. Principál Jiří Hlobil, ač hodně
pracovně vytížen, snad už od počátku
drží hodně let pohromadě ochotnický
soubor Lucifer a píše mu k různým
příležitostem texty her. S chutí a dobře si
také zahraje i zazpívá. Ve Třech sestrách
byl nejen pohotovým moderátorem, ale
i kouzelným dědečkem a princem osvobo-

ditelem. Vlastní báseň Každý má svého
anděla, kterou pan principál přednesl na
závěr večera, byla jeho pravým vrcholem.
Soubor Gutta s Bedřiškou Koželuhovou a Janou Bártlovou patří už téměř
automaticky ke každé, nejen adventní,
slavnosti v Dýšině. Nějak jsme možná
nepostřehli, a to i připomněl Jiří Hlobil, že
Gutta dosáhla celorepublikového renomé
a je na špici českých dětských pěveckých
souborů. Gratulujme jí! Domnívám se,
že zatím Gutta není v obci zdaleka tak
oceněna, jak by si zasloužila. V adventním
večeru se soubor doprovázený vedoucími
na klávesový nástroj i dětmi na píšťalky,
bubínek a housličky, prezentoval koledami,
některé i vtipně rozpohyboval. Nevím, ale
domnívám se, že Bedřiška Koželuhová
vybrala hudbu ke Třem sestrám a pak
i vedla ochotníky. Na závěr si diváci s Guttou
s chutí zazpívali Narodil se Kristus Pán.
Představení záslužně točil na video
Miroslav Tlustý. Kdyby hra měla ještě nějaké
reprízy, tak by po úspěšných replikách bylo
vhodné zařazovat pauzy, aby gagy lépe
vyzněly. Je otázkou, zda soubor Lucifer už
nedospěl do té fáze, kdy si může troufnout
na nějakou vážnější hru, která by nebyla
jen na jedno použití. Tři sestry byly
určitě dalším úspěšným krokem. Ti, kdo
se nepřišli na představení podívat, mohou
opravdu litovat.
Jan Nesvadba,
Okrašlovací spolek, sekce divadelní kritiky
Foto na stránce: Jiří Mičan
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Informace z rady obce
Oprava kanalizace v ulici
Ke Strži se posunula
Na konci listopadu vyhodnocovala výběrová komise nabídky, které přišly v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na opravu
kanalizačního řadu v ulici Ke Strži. Na
základě nejnižší ceny byla vybrána
společnost EKOLEVEL ze Zruče. Termín
rekonstrukce byl určen do poloviny
prosince. Právě to byl nakonec důvod,
proč bylo výběrové řízení zrušeno. Po
jeho vyhlášení vítězná firma odstoupila
s odůvodněním, že stanovený termín
není schopna dodržet. Výběrové řízení
se proto bude opakovat a rekonstrukce
kanalizace se uskuteční později.

Informace z jednání
zastupitelstva obce
Finální podoba rozpočtu obce na rok 2014
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, které zohlednilo skutečné příjmy
a výdaje obecního rozpočtu na rok 2014
oproti jeho původnímu návrhu. Celkové
příjmy obce v roce 2014 činily 48 079 652 Kč,
celkové výdaje 51 965 273 Kč. Financování
zůstalo nezměněno ve výši 3 956 000 Kč.
Schodek rozpočtu činí 7 841 621 Kča je
kryt z přebytku hospodaření z minulých let.
Rozpočet školy na rok 2015
Zastupitelé schválili rozpočet pro ZŠ a MŠ
gen. Pattona na rok 2015 ve výši 2,8 mil.
Kč, tedy zhruba stejný jako v roce 2014.
Z těchto peněz poskytovaných zřizovatelem škola financuje zejména náklady
na energie, běžný provoz, údržbu budovy
a podobně.
Bezpečnostní zpráva plnírny
plynu FLAGA
Krajský úřad požádal obec o vyjádření
k nové bezpečnostní zprávě společnosti
FLAGA, kterou je povinna zpracovávat každé 4 roky. Zpráva neobsahuje
žádné významné změny v hodnocení
rizik a bezpečnostních opatření plnírny
plnu, nereflektuje však skutečnost, že
v okolí plnírny byly v uplynulém období
vystavěny nové domy. Zastupitelstvo
tedy pověřilo radu obce, aby připravilo
námitku proti této zprávě. Předběžné
vyjádření jménem obce již připravila
AK Havel, která ji úspěšně zastupovala
v soudním sporu se společností FLAGA
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ohledně změn územního plánu. K bezpečnostní zprávě se mohou vyjádřit i občané
– je zveřejněna na webových stránkách
obce, lze si ji přečíst i na úřadu obce.
Případné další připomínky občanů budou
zapracovány do vyjádření obce, je třeba je
předat na OÚ do 20. ledna.
Petice o výstavbu místní
komunikace ulice Lepší
Majitelé domů a občané z Lepší ulice
sepsali a předali koncem listopadu na
obecní úřad petici, v níž žádají kompletní
výstavbu místní komunikace ve své ulici,
kde není zpevněný povrch. Peticí se zabývala rada obce i zastupitelstvo. Byla
předána stavebně investičnímu výboru, aby
ji zohlednil při zpracování návrhu plánu
investic pro rok 2015, který má zpracovat
do únorového jednání zastupitelstva.
Žádost o bezúplatný převod
pozemku rokle
Zastupitelé schválili, aby obec podala
žádost o bezúplatný převod pozemku
v místě tzv. rokle v Jamách, který je v současnosti v majetku státu. Pro získání
dotace na revitalizaci a další využití rokle,
o níž žádala ZŠ gen. Pattona, je totiž
nezbytné, aby se projekt realizoval na
vlastním pozemku obce.
Ceny vody a odpadů v roce 2015
Ceny stočného zůstávají v Dýšině v roce 2015 stejné, a to 47,71 Kč vč. DPH.
Původní návrh ceny společnosti ČEVAK
byl o 2 Kč vyšší, na jednání s obcí se
podařilo domluvit zachování ceny.
Cenu vodného navýšila Vodárenská
a kanalizační a.s., která je vlastníkem
vodovodní infrastruktury v obci, z dosavadních 56,04 Kč na 62,69 Kč. Krok
zdůvodnila tím, že vodu zdražila dodávající Vodárna Plzeň, která do vyšší
ceny promítla náklady na modernizaci
úpravny vody.
Ceny svozu odpadů budou v roce 2015
o 10 až 60 Kč vyšší, podle četnosti svozů.
Roční poplatek za svoz jednou měsíčně
činí od 1. ledna 872 Kč, svoz každé dva
týdny 1403 Kč, svoz kombinovaný 1953
Kč, svoz každý týden 2215 Kč. Mimořádný
svoz stojí 76 Kč.
Rada obce bude jednat v průběhu roku
se společností AVE, případně dalšími
firmami, které zajišťují svoz odpadů,
a hledat možnosti, jak zajistit pro občany
výhodnější ceny.

Zprávy z kulturního
výboru ZO
Výročí 20 let vyhlášení vesnické
památkové zóny Dýšina
V letošním roce je to již 20 let, kdy byly
statky a mnohé další stavby v centru
Dýšiny slavnostně vyhlášeny vesnickou
památkovou zónou. Kulturní výbor zvažuje
možnosti, jak toto výročí připomenout.
Návrhy jsou následující: výtvarná soutěž
pro děti, foto soutěž pro dospělé, venkovní
výstava na návsi, informační cedule na návsi
o historii statků, dožínkový výroční trh na
návsi. Nápady či připomínky občanů jsou
vítány, zájemci o aktivní pomoc či spolupráci také. Obrátit se můžete na předsedkyni
kulturního výboru Jaroslavu Nesvadbovou
(kontakt: nesvaslavka@seznam.cz)

Zprávy ze stavebně
investičního výboru ZO
Zvonička v Nové Huti
Okrašlovací spolek podával na obec opakovaně připomínky k tristnímu stavu
památné zvoničky, významně související s historií Nové Hutě, do níž již
dlouho zatéká. Nějaký čas obecní úřad
zjišťoval, kdo je vlastně majitelem
zvoničky. Žádný dohledán nebyl a tak
je od podzimu roku 2013 oficiálně
majitelem obec. Stavebně investiční
výbor doporučil vyřešit na jaře stav zvoničky pořízením nové šindelové střechy
a natřením kvalitním nátěrem.
Příprava investičních akcí pro rok 2015
Stavebně investiční výbor zpracovává
návrh stavebně investičních akcí pro rok
2015, včetně plánu postupné rekonstrukce
dalších místních komunikací pro rok
2015 i celé volební období. Přitom bude
vycházet z již dříve zhotoveného pasportu
ulic a jeho aktualizace.
Plán investic pak bude projednávat rada
obce a zastupitelstvo. Pokud máte nějaký
návrh, můžete ho směrovat předsedovi
výboru Ladislavu Rousovi
(kontakt: ppg@galvanovna.cz)
Termíny příštích jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné) :
9. února, v 18 hod. na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné):
23. února v 18 hodin v Modrém salonku
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
schválený ZO Dýšina dne 15. 12. 2014

Rozpočet obce na rok 2015

PŘÍJMY
v Kč
§
0
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1345
1361
1511

1031
2310
2321
3319
3539
3612
3613
3632
3639
3722
3725
4357
5512
6171

VÝDAJE
v Kč

text
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu fyz. osoby kap. výnosy
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
TDO - občané
Místní popl. ze psů
Ubytovací poplatek
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu les
Příjmy z pronájmu pozemků vodovod, přípojky splátky
Příjmy z pronájmu ČOV, kanalizace
Příjem z inzerce
Příjem za služby - lékárna
Příjem z pronájmu Obec - bytové hospodářství
Příjmy nebytové prostory
Příjmy z pronájmu hrob. místo
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjem svoz odpadu jednorázové známky
Příjem svoz separovaného odpadu
Příjmy z pronájmu a služeb DPS
Hasiči dotace Flaga
Příjmy služby OÚ
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy celkem

4116
4213
4216

plán 2015
3 500 000,00
390 000,00
380 000,00
3 400 000,00
7 000 000,00
580 000,00
50 000,00
70 000,00
20 000,00
5 000 000,00
20 390 000,00

27 000,00
3 000,00
2 000 000,00
6 000,00
12 000,00
1 600 000,00
200 000,00
72 000,00
35 000,00
2 000,00
330 000,00
860 000,00
50 000,00
80 000,00
5 277 000,00
-

Přijaté dotace
Dotace ÚP
Dotace SFŽP
Dotace FS - MŽP ČR

57 000,00
10 587,50
179 987,50

Přijaté dotace celkem

247 575,00

Příjmy celkem

25 914 575,00

§
2212
2219
2221
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3341
3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3745
4351
4357
5512
6112
6171
6310
6320
6399
3330

2321
3341
2399
3419

text
VÝDAJE
Komunikace
Chodníky, parkoviště, ost.
MHD
Pitná voda
ČOV, kanalizace
Protipovodňové valy
Neinv.příspěvek MŠ, ZŠ
Knihovna
Kultura
Místní rozhlas
SPOZ
Organizace, spolky - příspěvky na činnost
Mateřské centrum Klubíčko
Organizace, spolky - příspěvky na činnost
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní rozvoj
Havárie a opravy na majetku OÚ
Nebezpečné odpady
TDO
Odvoz psích exkrementů
Separovaný odpad
Veřejná zeleň, četa, VPP
Ostatní transfery charitě
DPS
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Pojištění majetku obce
DPH, daň za obec
Římskokatolická farnost Dýšina - příspěvek
Běžné výdaje
Běžné výdaje celkem

plán 2015
370 000,00
100 000,00
1 100 000,00
20 000,00
100 000,00
100 000,00
2 835 000,00
40 000,00
250 000,00
30 000,00
35 000,00
95 000,00
35 000,00
98 000,00
800 000,00
150 000,00
450 000,00
70 000,00
25 000,00
300 000,00
20 000,00
1 300 000,00
17 000,00
330 000,00
1 300 000,00
100 000,00
460 000,00
120 000,00
1 350 000,00
4 000 000,00
30 000,00
175 000,00
1 000 000,00
15 000,00
17 220 000,00

Kapitálové výdaje
ČOV - intenzifikace
Bezdrátový rozhlas
Digitální protipovodňový plán
Investiiční příspěvky, TK Dýšina, FK Dýšina

9 270 000,00
97 000,00
115 000,00
55 000,00

Kapitálové výdaje celkem

9 537 000,00

Výdaje a financování celkem

26 757 000,00

Zastupitelé schválili návrh rozpočtu obce na rok 2015. Plánované příjmy jsou ve výši 25 914 575 Kč, výdaje 26 757 000 Kč. Rozpočet
je sestaven jako schodkový, se schodkem ve výši 842 425 Kč, a to s ohledem na pokračující rozsáhlou investiční akci intenzifikace ČOV ve výši cca 9 mil. Kč. Kromě financí na ČOV jsou ostatní výdaje plánovány přibližně ve stejné výši nebo úsporněji než
v uplynulém roce.

Příspěvky místním
organizacím
na rok 2015
Dýšinské spolky a organizace dostanou v roce
2015 od obce neinvestiční a investiční příspěvky ve
výši 268 000 Kč. Z toho cca 150 000 Kč je určeno
sportovním klubům a organizacím a 118 000 Kč
pro ostatní spolky, vesměs na kulturní a společenské
aktivity. Tabulka uvádí, o jak velký příspěvek spolky
žádaly, a v jaké výši ho nakonec zastupitelstvo obce
schválilo.
Většina příspěvků je neinvestičních, podpoří
činnost jednotlivých organizací. Investiční příspěvek získaly fotbalový a tenisový klub na úpravy
ve sportovních areálech.

Organizace
Fotbalový klub Dýšina
Fotbalový klub Dýšina - investiční příspěvek
TJ SPV Dýšina
SKI Klub Dýšina
Sportovní stáj Smaha
Tenisový klub Dýšina
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek
Svaz důchodců Dýšina
ZO Českého svazu zahrádkářů Dýšina
Pěvecký sbor Gutta
Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
Ochotnický spolek Lucifer
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina
Mateřské centrum Klubíčko
Farnost Dýšina na pořádání koncertů v kostele
Příspěvky celkem

Požadavek na rok 2015

50 000 Kč
- Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
40 000 Kč
- Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
dle možností
235 000 Kč

Výše příspěvku schválená
zastupitelstvem obce
15. 12. 2014

20 000 Kč
35 000 Kč
25 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
25 000 Kč
35 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
268 000 Kč
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Prozpívat se do Vánoc
Předvánoční čas mívají tradičně malí
i velcí dýšinští zpěváci nabitý. Na začátku adventu rozezpívaly místní děti za
doprovodu kytary Radka Chejlavy a houslí
Honzy Koláře dýšinskou náves a pak ještě
Paškův park při prvním slavnostním zahájení
adventu v Dýšině. V úterý 2. prosince
vystoupili zpěváci z Gutty nejprve v Galerii
„13“ na slavnostním křtu knížky Kočkování,
večer přispěli ke sváteční atmosféře před
ÚMO 4 při rozsvícení doubraveckého
vánočního stromu. Následující týden již
tradičně vítala Gutta rodiče a spolužáky na
schodech při zahájení adventních dílen.
V pátek 12. prosince se všichni dýšinští
zpěváci sešli v Modrém salonku na
vánočním koncertu. Sváteční odpoledne
zahájily Kapičky z MŠ písničkami přivolávajícími zimu a sníh. Pokračovaly Kapky
z 1. třídy, které se proměnily v čerty,
anděly a tři Mikuláše či spíše „Mikulášky“.
Večerní část zahájila Gutta v netradičních
kostýmech (vánoční řetězy) zpěvem
známých vánočních hitů jako Alžbětínská
serenáda či Vánoce přicházejí… Zpěváčci
ze 2. a 3. třídy nás zavedli do Betléma. Anděl
probudil pasáčky a s koledníky a holoubky
vyrazili za Ježíškem. V koledování pokračovali andělé ze 4. třídy, překvapením byla

Gutta na vánočním koncertě v Modrém salonku.
Foto: Jiří Mičan
i koleda našich „odrostlíků“, bývalých členů zakončil společný zpěv nejznámější vánoční
Gutty, dnes již středoškoláků. Koncert písně Narodil se Kristus Pán.
vyvrcholil vystoupením Gutty v tradičním
Děti z Gutty se sešly ještě v úterý 16. 12.,
gotickém oblečení, za doprovodu Marti- aby písněmi doprovodily vánoční pohádkové
nových houslí i trumšajtu, se kterým představení ochotníků z Lucifera.
Bedřiška doprovázela Lašskou koledu v poCelý advent rozdávaly malé i velké děti
dání dětí i posluchačů. Nechyběla naše svým zpěvem radost všem posluchačům,
oblíbená La lů la lej (krásně zazpívaná o Vánocích si jistě zazpívaly i doma se svýAnetkou), Gloria z Rybovy České mše mi nejbližšími.
vánoční nebo Pásli ovce valaši (s doproJana Bártlová, Bedřiška Koželuhová,
vodem klarinetu Anežky H.). Celý koncert
sbormistryně

Složení nové
školské rady
V průběhu prosince se konaly v ZŠ gen.
Pattona pravidelné volby do školské rady,
zástupce zřizovatele do ní jmenovalo
i zastupitelstvo obce. Zřizovatele nyní nově
ve školské radě zastupuje místostarostka
Mgr. Lenka Rousová Bóriková, rodiče
nezletilých žáků Alena Kolářová, pedagogické pracovníky školy i nadále zástupkyně
ředitele Mgr. Jitka Křížková. Školská rada
bude v tomto složení působit příští 3 roky.

Zápis dětí do 1. třídy

Kapičky při vánočním koncertě v Modrém salonku.
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Foto: Jana Bártlová

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/16
se uskuteční v ZŠ gen. Pattona ve středu
28. ledna od 13.30 do 17 hodin v 1. patře
školní budovy. Ještě před zápisem se koná
informační schůzka rodičů budoucích
prvňáčků, a to ve čtvrtek 15. ledna v 15:30
v MŠ, třída Sluníček.

leden 2015

Adventní čas v mateřince
Letošní advent zahájily děti z MŠ návštěvou
adventních dílen Jany Šmídové v Modrém
salonku a zpíváním při Andělském průvodu,
slavnostním zahájení adventu v obci. První
adventní týden se nesl v očekávání návštěvy
Mikuláše a jeho družiny. Jako každý rok se
v pekelnou smečku, anděly i Mikuláše přestrojili deváťáci s paní učitelkou Müllerovou.
2. adventní týden zahájili Motýlci, Sluníčka a třeťáci návštěvou Vánočního domu
v Karlových Varech. Ve středu a čtvrtek
proběhly v jednotlivých třídách MŠ
vánoční besídky. Děti předvedly rodičům,
co se během podzimu naučily, u Broučků
a Koťátek došlo i na vánoční nadílku. Předškoláci si společně s rodiči vyrobili vánoční
hvězdy z kolíčků nebo roliček a ozdobili
perníčky. Všichni společně si pak zazpívali
oblíbené koledy.
V pátek 12. 12. vyvrcholilo podzimní
snažení Kapiček a dalších pěveckých souborů. Dva vánoční koncerty tradičně
zaplnily Modrý salonek.
3. předvánoční týden se ve třídách vyráběla přáníčka, dárky, svícny. Závěr
týdne se nesl ve znamení návštěv. Sluníčka
a Motýlci shlédli pohádku Vánoce u Rumcajsů v podání žáků 7. třídy, ve čtvrtek si

Děti z MŠ na výletě do Vánočního domu v Karlových Varech.
společně zazpívali s třeťáky a naučili je své
zimní písničky. Dopoledne se všechny děti
a pracovnice MŠ sešly u Koťátek ke společnému
hraní, zpívání i ochutnávání cukroví. V pátek vyvrcholilo čekání a těšení „na Ježíška“.
Sluníčka a šesťáci se učili stavět z nových stavebnic, všichni během dne poslouchali (i zpívali) koledy. Při procházce si předškoláci hrá-

Foto: Jana Bártlová

li na vánoční pošťáky. Nejprve zašli potěšit nemocnou paní učitelku Haničku, a pak
roznášeli vánoční přání i koledy do Domu
služeb a na obecní úřad. Ve škole se návštěvy
malých koledníků dočkal pan ředitel, kuchaři
i paní uklízečky. Děti se učí nejen přijímat, ale
také rozdávat radost a lásku.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Adventní čas ve škole

Vánoční dílny v základní škole.

Foto: Jitka Křížková

Po každoroční nadílce od školního Mikuláše začaly ve
škole přípravy na Vánoce. Už 2. 12. se měly uskutečnit
dva výlety - do Vánočního domu v Karlových Varech
a do Muzea betlémů v Karlštejně. Kvůli náledí se však
musely zrušit. Naštěstí se oběma skupinám podařilo
vyjet ještě do Vánoc a zážitky z výletů obohatily
adventní náladu o radost z vlastnoručně vyrobených
ozdob a poznání nových míst a věcí.
Protože se minulý rok osvědčily vánoční dílny
– společné vánoční tvoření žáků, jejich učitelek a rodičů, rozhodli jsme se je v letošním školním roce
zopakovat. Akce ve školní jídelně se opravdu vydařila
a děti si odnášely domů spoustu vyrobených vánočních
dekorací, kterými udělaly radost hlavně maminkám
a babičkám.
Poslední školní den v roce 2014 probíhaly ve
třídách vánoční besídky s bohatým programem a nechyběla ani spousta dárků pod krásně nazdobenými
vánočními stromečky. Pak se žáci a pedagogové rozešli
na vánoční prázdniny.
Po návratu z nich je čeká zase spousta práce před
blížícím se koncem prvního pololetí. Přeji v ní všem
našim žákům a celému pedagogickému sboru hodně
úspěchů.
Jitka Křížková, zástupkyně ředitele školy
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Pozvánky na akce
 Sobota 17. ledna, 14 hodin, Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku. Na programu bude především
zpráva o hospodaření a činnosti spolku
za rok 2014 a návrh plánu činnosti na
rok 2015. Zváni jsou nejen členové, ale
i příznivci spolku.
 Sobota 7. února, 12 hodin, prostranství
u fotbalového hřiště Dýšina, Zabíjačkové hody
 Úterý 10. února, 17 hodin, jednací
místnost OÚ, přednáška ČSZ Dýšina na
téma Zahradní jahody, novinky, ochrana
proti plísním. Přednáší Pavel Sedláček ze
Spáleného Poříčí.
 Sobota 14. února, 20 hodin, Modrý
salonek, Valentýnská zábava pořádaná TJ
Sport pro všechny a SDH Dýšina. K tanci
a poslechu hraje „BerBand“. Prodej slosovatelných vstupenek před začátkem v Mod-

rém salonku, možnost jejich rezervace
na kontaktech, které budou uvedeny na
plakátech koncem ledna.
 Pátek 20. února, Biskoupky na
Radnicku, autobusový zájezd ČSZ
Dýšina na vepřové hody. Cena 85 Kč.
Přihlásit se můžete u p. Jiřího Krejzara na
tel. 739 038 925.
 Sobota 21. února, od 15 hodin, Modrý
salonek, Valná hromada TJ Sport pro
všechny Dýšina
Pokračování kurzu Beta
Od úterý 13. 1. pokračuje na dýšinské
faře kurz Beta určený pro všechny, kdo se
chtějí dozvědět více o křesťanství – věřící
i nevěřící. Tématem nového roku budou
svátosti. Setkání se budou konat jednou za
dva týdny, vždy v úterý od 18:30.

Kalendář akcí na webových
stránkách obce
Plánujete si dopředu svůj volný čas a nechcete přijít o svoji oblíbenou akci v Dýšině? Nebo chcete naopak něco zorganizovat a hledáte termín, kdy se vaše akce
nebude křížit s jinou událostí? Pak Vám
může pomoci kalendář na webových
stránkách obce, kde jsou již teď zapsány
plánované akce místních spolků a organizací na celý rok 2015. Kalendář bude

průběžně aktualizován. Pokud byste do
něj chtěli zanést nějakou akci, obraťte se
na Václavu Zelenkovou z TJ Sport pro
všechny, která z pověření kulturního
výboru „spolkový kalendář“ organizuje
(kontakt: tjspvdysina@centrum.cz).
A kde přesně kalendář najdete? Přímo na
titulní stránce webových stránek, ve sloupci
zcela vpravo.

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti
při OÚ Dýšina blahopřeje jménem
obce všem, kteří dovrší v lednu 2015
významné životní jubileum:

Jaroslav Egrmajer, Dýšina
Jarmila Stehlíková, Dýšina
Vlasta Kostřížová, Dýšina
Helena Martínková, Dýšina
Božena Mourková, Nová Huť
Karel Potěšil, Nová Huť
Libuše Kailová, Nová Huť
Marie Balounová, Dýšina
Jaroslav Zajíc, Dýšina
Magdalena Stružková, Dýšina
Zdeněk Matoušek, Dýšina
Jaroslava Kučerová, Nová Huť
Vlasta Hoštičková, Dýšina
Marie Blažková, Dýšina
Věra Dovínová, Dýšina
za SPOZ Hana Tlustá

Nové úřední hodiny
obecního úřadu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Místostarostka obce:
Pondělí
9:00 – 14:30
Středa
10:00 – 15:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
První novoroční nadílka sněhu. Děti vytáhly alespoň na pár hodin boby, technická četa
vyjela letos poprvé s radlicí.
Foto: Jiří Mičan

Stavební technik:
Pondělí
8:00 – 17:00
Středa
13:00 – 17:00
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