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V neděli 3. prosince jsme již tradičně společně zahájili adventní dobu andělským průvodem a rozsvícením vánočního stromečku
v Paškově parku a na návsi. Přejeme Vám pokojné prožití adventu a krásné Vánoce. Foto: Jiří Mičan

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v ruce poslední zpravodaj roku
2017 a před námi jsou poslední dny
do začátku roku 2018. Rok, se kterým se
budeme zakrátko loučit, přinesl v naší
obci například poetické lednové bruslení
na zamrzlé řece, prodej areálu bývalé plnírny plynu Flaga, práci na novém územním plánu obce, zbourání staré a výstav-

bu nové školní jídelny, udělení čestného
občanství za výjimečný přínos obci, nové
auto pro dobrovolné hasiče, obnovu zeleně na hřbitově nebo úpravu Paškova parku. A k tomu desítky tradičních i nových
sportovních a kulturních akcí a různých
setkání. Listování letošními čísly zpravodaje, které si schovávám, dosvědčují, jak
pestrý spolkový život v Dýšině je. To, co

z fotek různých akcí není vidět na první
pohled, je množství času a energie, které
ve prospěch nás všech věnují jejich organizátoři. Ráda bych jim proto všem touto
cestou poděkovala. A vyslovila přání, abychom stejně bohatý a pestrý čas prožili
i v novém roce.
Krásný adventní čas Vám všem
Katka Chejlavová

www.obecdysina.cz
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Naši prezidenti
Na prezidenty jsme měli jak štěstí, tak
smůlu. Bylo jich celkem jedenáct včetně
prezidenta současného.
Ten první, Tomáš Garique Masaryk,
zakladatel našeho státu, byl vynikající
osobností po všech stránkách. Mravný
člověk, inteligentní, jazykově vybavený
vysokoškolský profesor, který chtěl z Československa vytvořit druhé Švýcarsko, vícenárodnostní stát, kde by si byly všechny
národnosti rovny. Skoro se mu to během
krátkých necelých dvaceti let podařilo.
Naším druhým prezidentem byl Dr. Edvard Beneš, který byl v prezidentské funkci
ve dvou obdobích – před druhou světovou
válkou a po ní. Chtěl pokračovat ve vedení
státu v duchu TGM, ale doba mu nepřála.
První období skončilo jeho útěkem před
Hitlerem do Anglie, druhé poválečné zakončil komunistický puč v roce 1948.
Prezidentem v době nacistické okupace
byl právník Dr. Emil Hácha. Snad ani prezidentem býti nechtěl a přijal funkci jen
na nátlak okolí. Zprvu hájil české zájmy
proti Hitlerovi, žádal o propuštění vězněných českých studentů, ale po atentátu
na Heydricha pronesl projev, ve kterém
tento čin odsuzoval, čímž ztratil důvěru
Čechů. Co jiného ovšem jako prezident
protektorátu Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, mohl říci? Po válce byl vězněn a brzy zemřel ve vězeňské nemocnici.
Pak nastoupil opět Edvard Beneš. Udělal
chybu, zvláště v tom, že příliš důvěřoval Stalinovi, který tvrdil, že v poválečném Československu zůstane demokracie zachována.
Beneše vystřídal první komunistický prezident Klement Gottwald. Komunistických
prezidentů bylo celkem pět a K. G. byl ze
všech nejhorší. Podepsal přes 230 rozsudků smrti včetně trestu smrti pro Dr. Miladu
Horákovou. Nechal popravovat jak svoje
odpůrce, tak svoje kamarády z KSČ. Tito
lidé byli často ve vykonstruovaných procesech obviněni z trestných činů, které nikdy
nespáchali. Vše se dělo podle návodu sovětských poradců inspirovaných obdobnými procesy v SSSR, které se konaly v režii
masového vraha, jistého J. V. Džugašviliho
z Gruzie (řečeného Stalin). Za vlády K. G.
byla prosazována priorita těžkého průmyslu
a násilná kolektivizace zemědělství. Kdyby
včas nezemřel, kdoví, nebyl-li by svými soudruhy z KSČ popraven.
Pátým prezidentem byl Antonín Zápotocký, který se zvláště proslavil svým
výrokem proneseným dva dni před mě-
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novou reformou v roce 1953. Řekl totiž,
že měnová reforma nebude. A reforma
byla a okradla lidi o jejich úspory. V Plzni
došlo dokonce k povstání, které potlačila
armáda, pohraniční stráž a lidové milice.
Zápotocký sice kritizoval násilnou kolektivizaci zemědělství, ale v době jeho prezidentské funkce pokračovaly politické
procesy a komunistická moc byla dále
upevňována.
Třetí komunista v nejvyšší státní funkci
byl Antonín Novotný. Docházelo k postupnému uvolňování a k částečné rehabilitaci nespravedlivě odsouzených. Novotný neměl dobrý vztah ke Slovákům, kteří
mu vytýkali jeho pragocentrismus. V té
době vycházely Literární noviny s množstvím kritických článků. Přišlo Pražské
jaro 1968 a v srpnu následoval vstup vojsk
Varšavské smlouvy (bez Rumunska),
s kterým Novotný (již ne prezident) nesouhlasil, stejně jako se setrváním okupačních vojsk v Československu.
Po abdikaci Novotného byl na návrh
Dubčeka zvolen do prezidentské funkce
Ludvík Svoboda. V první světové válce
byl členem československých legií v Rusku a bojoval proti Rudé armádě ve střetu
o sibiřskou magistrálu. Ve druhé světové válce přešel Svoboda do Polska a pak
do Sovětského svazu, kde se věnoval organizaci československého armádního
sboru, který vedl. Po válce byl ministrem
obrany. Zastával se důstojníků vyhozených z armády během čistek po komunistickém puči v roce 1948. Když byl zbaven
funkce ministra, byl krátce ve vazbě, brzy
však došlo k jeho rehabilitaci (v r. 1954).
Prezidentem se stal během Pražského jara
v roce 1968. Ke vstupu vojsk Varšavského paktu do naší republiky došlo bez jeho
vědomí. Postavil se proti sovětskému diktátu, nakonec ale podepsal v Moskvě tzv.
Moskevskou dohodu, stejně jako všichni
tehdejší vedoucí českoslovenští politici
kromě Dr. Kriegla. Svoboda byl v roce
1975 zbaven prezidentské funkce ze zdravotních důvodů.
Posledním prezidentem v době komunismu byl Dr. Gustáv Husák. Po druhé
světové válce byl úspěšným slovenským
komunistickým politikem. V roce 1951
byl zatčen a v inscenovaném procesu obviněn z buržoazního nacionalismu, ale
k ničemu se nepřiznal, a tak unikl trestu
smrti. Proces se protáhl a rozsudky byly
vyneseny až po úmrtí Stalina a Gottwal-

da, což byl možná další důvod, proč nebyl Gustáv Husák popraven. V roce 1960
byl propuštěn z vězení a v roce 1963 plně
rehabilitován. V roce 1975 se stal prezidentem Československa. Byl naším prvním prezidentem slovenské národnosti.
V této době došlo u nás k tzv. normalizaci
ve všech oblastech kultury, politiky i hospodářství. Byly konány personální čistky
a k moci se dostávali bezcharakterní kariéristé, kteří za to, že se měli relativně
dobře, byli ochotni podepsat cokoliv.
V prosinci 1989 G. H. z funkce prezidenta
abdikoval.
Václav Havel – konečně PREZIDENT.
Další vězeň komunismu se stává prezidentem. Gustáv Husák zůstal celý život
komunistou, Václav Havel byl demokrat,
který vyznával hodnoty jako pravda, láska
a mravnost. V roce 1989 došlo k uvolnění v celé východní Evropě. Zhroutily se
komunistické režimy a tyto státy přestaly
být závislé na Sovětském svazu. Došlo též
ke zrušení Varšavské smlouvy a k odchodu sovětských vojsk. I díky osobě Václava
Havla jsme byli přijati mezi vyspělé státy
západní Evropy. Po letech politického marasmu byl prezident vzorem pro většinu
občanů našeho státu. Přestože prezident
u nás nemá velké pravomoci, získal V. H.
díky svým postojům značný politický vliv.
Byl uznáván a přijímán velkou částí světa.
Po rozdělení Československa se stal prezidentem České republiky. Václavu Havlovi
je vyčítáno, že nedokázal prosadit zrušení
KSČ a potrestání viníků z doby komunistického režimu. Podobných prezidentů
bychom potřebovali více.
Naším desátým prezidentem byl Václav Klaus. Byl to prezident vzdělaný, se
znalostmi v mnoha oblastech, především v ekonomii. Znal cizí jazyky, sportoval. Vždycky chtěl být originální, tvrdil
např. proti názoru většiny odborníků, že
na naší planetě nedochází ke globálnímu
oteplování. Zasloužil se o pokojné rozdělení Československa na dva státy. V. K.
byl euroskeptikem a nepřál našemu vstupu do EU. Nedávno, v době, kdy už nebyl
prezidentem, po referendu o vystoupení
Velké Británie z EU prohlásil, že teď je
čas, abychom z EU vystoupili i my. Ovšem to, co si může dovolit větší a bohatší
Velká Británie, si nemůže dovolit Česká republika. Schlamstnulo by nás Rusko, vždy připravené rozšířit svoje již tak
velké území.

prosinec 2017

Těhotná Maria
Miloš Zeman je posledním z řady našich
prezidentů. Má mnoho znalostí a schopností, které mu můžeme jen závidět, např.
schopnost mluvit libovolně dlouho spatra.
Má výbornou paměť, naučil se poměrně
brzy anglicky, byť s nedokonalou výslovností. Přesto si myslím, že by prezidentem
být neměl. Jeho zdravotní stav není nejlepší a někdy vypadá velmi vyčerpaně. To,
jak se choval nedávno k ministrovi kultury
za to, že oficiálně přijal dalajlámu, je neomluvitelné. Pohrozil totiž ministrovi, že
kvůli tomu jeho příbuzný Čechoameričan
Brady nedostane slíbené vyznamenání.
Bylo to v době, kdy byl u nás na návštěvě
čínský prezident. Číňané tehdy strhávali tibetské vlajky a naše policie jim v tom
nebránila. Připadalo mi, že přestáváme být
suverenním státem. Některé jeho zahraničně politické výroky nejsou v souladu
s oficiálním stanoviskem vlády. Zemanova
politika směřuje k naší závislosti na Rusku
a Číně.
Takto vidím naše prezidenty já a vy se
při lednové volbě rozhodněte podle sebe.
Jsem rád, že žiju ve státě, kde mohu svůj
názor beztrestně projevit. Nebylo tomu
vždycky tak.
Pavel Bartovský

Oprava dlažby
v kostele
V dýšinském kostele probíhá v současné
době za finanční podpory ministerstva
kultury a obce Dýšina oprava pískovcové
dlažby. Staré, často propadlé či prasklé kameny byly vyjmuty a zbroušeny a ty, které
ještě vyhovují, se nyní se ukládají na původní místo. Budou stačit asi na polovinu
kostela, zbytek bude muset být doplněn
novým pískovcem. Do podlah se také při té
příležitosti pokládá nové elektrické vedení.
Kostel je celý rozkopaný, oltáře a varhany jsou zabaleny do igelitu, všude jsou
výkopy, hromady písku a vápna, jen
doufáme, že se oprava stihne do Vánoc.
Podařilo se nám také získat deset starobylých dřevěných lavic, které by měly po
nezbytných opravách v přední části kostela
nahradit sice praktické, ale nepříliš hezké
lavice z konstrukce ze svařovaných hranolů. Snad budou i nové lavice o Vánocích
zdobit dýšinský kostel.
P. Pavel Petrašovský, farář

Když jsem studoval teologii, trávil jsem
třítýdenní praxi v chodském Mrákově.
Starý pan farář mi tam ukazoval veliký
obraz visící v ústraní na kůru, kde ho
mohlo vidět jen pár zpěváků a varhaník.
Byla na něm znázorněna těhotná Panna
Maria držící se za veliké břicho. Někdy
v devatenáctém století se na něj farníci
prý složili, nechali ho namalovat a pak ho
s velkou slávou přinesli do kostela. U tehdejšího faráře však nenašli pochopení.
Byl prý zděšen, řekl, že se nehodí znázorňovat Matku Páně takto, snad nechtěl
ranit city lidí natolik, že by obraz rovnou
spálil, a tak ho pověsil na kůru, aby na něj
z kostela nebylo vidět.
Mně se těhotná Maria naopak moc líbila. Pokud bych měl někomu říct, co znamená advent, zavedl bych ho na kůr mrákovského kostela a pokud tam obraz stále
ještě visí, nechal bych ho před ním. Ježíš
se narodí až o Vánocích, zatím je ukryt
v břiše Panny Marie. Už přišel do tohoto
světa, ale nikdo o tom ještě neví. Už se
hýbe v lůně své matky, ale ještě se neví,
jak bude vypadat, co bude dělat, co bude
učit a jak jeho život skončí.
Ve společnosti znovu a znovu svádí boj
hodnoty, které jsou skryté, nijak efektní
a nepřinášejí žádný zisk, s představou,
že věci mají smysl jen tehdy, když z nich
máme prospěch. Při mezinárodních
jednáních házíme přes palubu otázku

lidských práv, protože by nám mohla
zkomplikovat výnosné obchodní smlouvy. Před volbami měly strany pocit, že
nás nezaujmou sliby o rozvíjení vnitřních
hodnot, rozvoji kultury či starání se o lidi
na okraji společnosti. Spíše sázely na to,
že je budeme volit, když nám zvednou
plat a stoupne životní úroveň.
V Dýšině nedávno vyměnila obec dožilé betonové patníky u kostela za krásné žulové. V Paškově parku v Nové Huti
vznikly kamenné monumenty zvoucí
k zamyšlení. Peníze za ně se možná mohly využít mnohem pragmatičtěji: na opravy chodníků nebo na výměnu střechy
na obecním úřadě či co já vím na co. Jsem
moc rád, že se tak nevyžily. Jsem moc rád,
že zastupitelé vědí, že potřebujeme kolem
sebe ještě něco jiného než jen praktické
věci. Kamenné patníky a Paškův park
nám nic hmotného nepřinesou, jen zasadí do srdce cosi, co tam možná bude klíčit
a zrát.
Kéž nás adventem provází těhotná Panna Maria, kéž nás učí, že jsou mnohé věci,
hodnoty či jak je nazvat, které zůstávají
skryté, a přitom jsou mnohem důležitější
než to, jak drahé dárky nakoupíme a kolik druhů cukroví bude letos na Štědrý
den na stole.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA
Logem Okrašlovacího spolku se s Vámi a seriálem fotohádanek loučíme. Dva roky jsme vybírali fotografie v našem spolkovém fotoarchivu,
Honza Nesvadba v terénu fotografoval a slovní
doprovod připravovala Slávka Nesvadbová. Věříme, že jste všechny hádanky bezpečně poznali
a že jste se s námi nenudili.
Poznali jste jistě i snímek z posledního čísla –
historický obrázek s pamětním kamenem z Paškova parku v Nové Huti.
Objevujte a fotografujte i Vy na svých vycházkách zajímavá místa v Dýšině a okolí. Za pár let
budou Vaše fotografie velice cenné.
Přejeme hodně štěstí a v novém roce zdraví,
pohodu a úsměv.
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Škola bude mít nového ředitele
V listopadu se uskutečnil konkurs
na ředitele Základní a mateřské školy
gen. Pattona, který rada obce vyhlásila
na jaře. Účastnili se ho tři uchazeči,
kteří předkládali koncepci školy pro
další období a odpovídali na dotazy
konkursní komise. Složení komise
určuje zákon, jsou v ní dva zástupci obce
coby zřizovatele, zástupce pedagogů
školy, zástupce rodičů ze školské rady,
ředitel jiné školy, zástupce České školní
inspekce a zástupce školského odboru
krajského úřadu. Jako odborníka si
dýšinská komise přizvala psycholožku.
Vítězem konkursu se stal Mgr. David
Klimeš z Dýšiny. Rada obce se řídila
doporučením
konkursní
komise
a jmenovala ho novým ředitelem. Školu
povede od 1. ledna 2018.
Centrum obce čeká
velká přeložka elektřiny
V příštím roce se uskuteční v centru
obce zásadní přeložka elektrického
vedení, která se dotkne majitelů několika
desítek domů. ČEZ vyhověl žádosti obce
a na vlastní náklady stávající vzdušné
vedení nahradí zemním kabelovým
vedením. Týká se to téměř kompletního

vedení na návsi, v ulici Přátelství
k Domu služeb a v ulici 5. května
k Armaturce. Venkovní vedení elektřiny
v této oblasti je z první poloviny 70. let,
je podle ČEZ ve špatném technickém
stavu a za hranicí životnosti. Majitelé
všech dotčených nemovitostí dostanou
podrobné informace, jak bude výstavba
technicky provedena a jak se jich dotkne.
Pokud bude nutné zasahovat do pozemků
či nemovitostí, uvede je ČEZ po skončení
do původního stavu.
Kroniku obce bude psát žena
Obec má novou kronikářku. Po panu
Luboši Moučkovi převzala vedení
kroniky Denisa Davydjuková, mladá
maminka na mateřské dovolené.
Na jednání rady obce 13. listopadu
starosta poděkoval panu Moučkovi
za jeho několikaletou práci a oficiálně
svěřil dýšinskou kroniku do péče nové
kronikářky. Pokud byste pro ni měli
nějaké zajímavé materiály či tipy, můžete
ji kontaktovat na kronika@obecdysina.cz
Projektová dokumentace
pro chodník v Nové Huti
Rada obce schválila zpracování
projektové dokumentace pro druhou

část chodníku při hlavní silnici v Nové
Huti, a to v části od křížku k Husovu
náměstí. Společně s vybudováním
chodníku dojde k rekonstrukci vozovky,
kterou zajistí stejně jako v první etapě
správa silnic. Akce by měla proběhnout
v příštím roce.
Projekty pro komunikace
v Lesní a Krátké
Rada obce schválila zpracování
projektové dokumentace pro dobudování komunikace v ulicích Lesní
a Krátká. S jejich realizací se počítá
v příštím roce.
Energetický audit obecních budov
Obec zadala zpracování energetického
auditu obecních budov.
Oprava kanalizace v ulici Školní
a V Jamách
Na základě zkušebních sond doporučil
ČEVAK kompletní obnovu kanalizačního potrubí v ulici Školní a opravu
šachet v ulici V Jamách. Rada souhlasila
se zadáním projektové dokumentace,
akce se uskuteční v příštím roce.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Výstavba školní jídelny finišuje. Před vánočními svátky se bude předávat, zaškolovat personál kuchyně v práci s novým gastro
zařízením a po prázdninách ji začnou využívat dýšinští školáci. Foto David Göttler

Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
4. prosince v 18 hod.,
OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
18. prosince v 18 hod.,
Modrý salonek
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Volba
prezidenta ČR
Ve dnech 12. a 13. ledna (případně
II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
se uskuteční volby prezidenta republiky.
V Dýšině budou 2 volební okrsky. Pro
volební okrsek č. 1 bude volební místnost
v Modrém salónku, Na Vyhlídce 266, Dýšina. Pro volební okrsek č. 2 bude volební místnost v Tenisovém klubu, Mlýnská
128, Nová Huť.

Úřední hodiny
Obecního úřadu Dýšina
během svátků
do 22. 12.
dle běžných otevíracích hodin
27. 12.
8.00–15.00
28. 12. a 29. 12.
Zavřeno
od 2. 1. 2018
dle běžných otevíracích hodin
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Poděkování za Paškův park
Na státní svátek 17. listopadu 2017 byl
veřejnosti předán Paškův park v Nové
Huti-Dýšině. Prodělal výraznou proměnu díky uměleckým prvkům klatovského
sochaře Václava Fialy. Travnatou plochu
ve spodní části parku, limitovanou výsadbou liliovníku z roku 2012, zaplnily
tři kruhové plochy s kamennými sedátky
s poselstvím, kruhovou dubovou lavicí,
kamenným stolem a labyrintem. Vše symetricky uspořádáno a završeno obeliskem v horní části parku.
Vedle umělecké hodnoty díla byl obdivuhodný i zájem převážně místních občanů a podnikatelů. Svou velkorysostí, podmíněnou vztahem k místu, kde se mnozí
z nich narodili, žijí zde, nebo Dýšinu či
Novou Huť navštěvují, tak umožnili realizaci díla poskytnutím věcných či finančních darů.
Za finanční dary děkujeme občanům,
spolkům a firmám: E. a P. Bartovským
(Nová Huť), I. a M. a Š. Brandnerovým
(Nová Huť), S. Čermákové (Plzeň), J. Egrmajerovi (Dýšina), J. a J. Frankovým (Dýšina), M. a J. Kašparovým (Nová Huť), V.
Kepkovi (Nová Huť), H. Krčilové (Stříbro),
J. a J. Nesvadbovým (Nová Huť), J. Máchovi
(Plzeň), I. a L. Vlkovým (Nová Huť), J. Sýkorové (Nová Huť), J. a V. Šlajsovým (Dýšina), rodině Šonských (Nová Huť), rodině
Špilerových (Nová Huť), Š. a P. Štemberovým (Dýšina), Z. a P. a K. a Š. Štichovým,
(Nová Huť), rodině Tlustých (Dýšina),
rodině Tomanových (Nová Huť), A. a M.
a V. Vaidišovým (Nová Huť), firmě Ardeta consult s.r.o., Okrašlovacímu spolku pro
Novou Huť a Dýšinu, Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Dýšina, zaměstnancům Obecního úřadu Dýšina.
K realizaci díla zásadně přispěli:
Ing. P. Pěč, který daroval žulové bloky na většinu výtvarných prvků, a Ing.
L. Rous (První plzeňská galvanovna s.r.o.
– provoz Slévárna Hájek), který dodal
všechny slévárenské prvky.
Výstavbu technických prvků a stavební
úpravu celého prostoru parku a jeho bezprostředního okolí prováděla firma LANDSTAV s.r.o, financovala ji obec Dýšina.
Všem patří velké díky.
Pokud se Vám obnovený park a umělecká díla Václava Fialy líbí, a chtěli byste
ještě přispět finančním darem, je to stále
možné. Předem děkujeme.
Okrašlovací spolek pro Novou Huť
a Obec Dýšina

Foto: Miroslav Tlustý

5

Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Sportovní sobota

Podařenou akcí v režii TJ Sport pro
všechny Dýšina byla na Sv. Martina sportovní sobota. Již podruhé v tomto roce
byla věnována bruslení na zimním stadionu v Rokycanech. Máme radost, že
této skvělé možnosti, mít pro sebe celý
zimní stadion, využilo 62 zájemců, z toho
36 dětí. Jen pro porovnání, prvního bruslení v únoru se nás zúčastnilo celkem 36.
Věříme, že si všichni užili první led, ať
už k nácviku prvních krůčků, nebo k rozcvičení, roztrénování a k přípravě na tu
skutečnou zimu. Veselá nálada a úsměvy
malých i velkých byly pořadatelům tou
největší odměnou.
Václava Zelenková

Listopad – čas dlouhých večerů

Před 100 lety se v tomto čase scházely
všechny generace u kachlových kamen
při draní peří a vyprávěly, zpívaly, povídaly… Tradici setkávání generací chceme
rozvinout i mezi dýšinskými školkáčky
a místními seniory (či spíše seniorkami).

6

Prvním společným počinem byla „Babiččina pohádka“. Tři „kouzelné“ babičky J. Jedličková, M. Krausová a J. Stružková přišly za koťaty s novou pohádkou
„O Hajánkovi a Ospalce“ a jako mávnutím kouzelného proutku uspaly i nespav-

ce. Děti jim za odměnu přijdou zazpívat
vánoční písničky a babičky se k nám ještě
vrátí o svátku sv. Lucie.
Protože dlouhé večery vyžadují hodně
světla, pozvali si malí broučci do školky
své rodiče na společné vyrábění – tvořili
lampičky ze skleniček, andělíčka z hlíny
a na závěr všichni na terase MŠ vypustili
lampiony se svým přáním.
Pro zpestření sychravého počasí si
všechny děti na začátku měsíce zatancovaly a zacvičily zumbu společně s Hankou Hrochovou. Do veselého haloweenského dovádění se zapojily i paní učitelky
a „tety“ Romana a Štěpánka.
Nyní se již všichni připravují na příchod nejhezčích svátků, školkou i školou zní koledy (v podání sborových dětí
již 2 měsíce) a ve třídách se všichni vrhli
do vánočního tvoření.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

prosinec 2017

Betlémy z dýšinských domácností
Nejprve se sluší poděkovat všem, kdož
zapůjčili své rodinné adventní poklady
na letošní výstavu papírových betlémů,
konanou 2. a 3. prosince v zasedací místnosti obecního úřadu.
Ti, kdož přišli, mohli obdivovat
15 betlémů od ca deseti výtvarníků či
kreslířů. Základem byly klasické vystříhávané betlémy Mikoláše Alše, Josefa
Lady a Marie Fischerové-Kvěchové. Poslední jmenovaná byla v meziválečných
letech vyhledávanou autorkou knih pro
děti. Po únorovém převratu 1948 měla
zákaz publikování i z důvodu jejího příklonu k tradičním hodnotám křesťanské společnosti. Většina starších z nás
si z dětství pamatuje nádherné barevné
skládané betlémy Vojtěcha Kubašty, které jako jedny z mála byly za minulého
režimu k dostání. Stejně jako loni zaujal
na výstavě zřejmě zde nejstarší betlém

malíře a ilustrátora, rodáka ze Staňkova, Josefa Weniga (1885–1935), i půvabné malé prostorové jesličky neznámého
autora, obklopené figurkami domácího
i exotického zvířectva.
Nově bylo možné si prohlédnout nebarevnou kopii betlému významného
plzeňského umělce Vladimíra Modrého (1907–1976) s naprosto nečekaným
a úsměvným pojetím scény narození Ježíše Krista.
Zaujal také Velký český betlém výtvarníka a ilustrátor Milana Janáčka (1938),
inspirovaný krajinou Českého ráje (Dlaskův statek, Trosky, Frýdštejn, Kost, Hrubá Skála).
Stejně jako loni byl představen půvabný, jemně kolorovaný Dýšinský betlém
Pavly Vellekové. Ten od loňských vánoc
určitě zdobí řadu domácností, nejen
v Dýšině.

Zájemci mohli obdivovat i se poučit, jak
vystříhané figurky betlému nainstalovat:
pomocí malých špalíčků, opěrných hřebíčků, podložních kartonů, či dnes často
používaného polystyrénu. Obdiv zaslouží
starý Wenigův betlém, kde šikovné ruce
některého z předků dnešní majitelky vyřezaly obrysy postaviček i zvířat ze dřeva
a překližky, a na tento podklad nalepily
z papíru vystříhané figurky. Tak se lidé
dříve připravovali na advent.
Výstava v komorním prostředí historické budovy obecního úřadu určitě udělala radost. Spolu s rozsvícenými stromy
na návsi a v Paškově parku připomněla,
že nastal čas, kdy je noc nejdelší v celém roce, ale také příležitost se potkávat
a spolu mluvit.
za organizátory
Slávka Nesvadbová
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Pozvánky na akce
 Úterý 12. prosince, 18.30, fara, kurz
Alfa – nezávazné povídání o křesťanství
pro všechny věřící i nevěřící na téma
modlitba. Začíná malým pohoštěním,
následuje přednáška a diskuze.
 Čtvrtek 14. prosince, Modrý salonek,
Vánoční koncert dýšinských dětí,
16.30 Kapičky a Kapky, 17.30 Zpěváčci
a Gutta, doprovázená komorním orchestrem ZUŠ
 Sobota 16. prosince, Předvánoční
vycházka na Březinu do zámeckého
parku a do Radnic. Sraz na vlakovém
nádraží Chrást v 9.15 hod., odjezd

do Dolního Stupna. Buřtíky sebou.
Celkem 15 km. Zve Okrašlovací spolek.
 Čtvrtek 23. prosince, od 16 do 18 hod.,
kostel – rozdávání betlémského světla.
Vlastní lampičky vítány.
 Čtvrtek 23. prosince v 18 hod., kostel,
koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.
 Pondělí 1. ledna 2018, Novoroční
vycházka na Ostrý kámen. Sraz
ve 14.00 hod. u Paškova parku v Nové
Huti. Buřtíky s sebou. Celkem 4 km. Zve
Okrašlovací spolek.
* Sobota 6. ledna, 9 hod., kostel – zahájení
Tříkrálové sbírky.

Vánoční bohoslužby v dýšinském kostele
 neděle 24. 12. – Štědrý den:
• 11:00 – mše sv. ze 4. neděle adventní
• 24:00 – půlnoční mše sv.
 pondělí 25. 12. – Narození Páně
• 11:00 – mše sv.
• 15:30 – 16:30 - kostel bude otevřený
k prohlídce betlému
 úterý 26. 12. – svátek sv. Štěpána
• 11:00 – mše sv. v kostele v Dýšině
• 15:30 – 16:30 – kostel bude otevřený
k prohlídce betlému
 středa 27. 12. – svátek sv. Jana Evangelisty
• 17:30 – mše sv. s žehnáním vína

 čtvrtek 28. 12. – svátek sv. Mláďátek
betlémských
• 17:30 – mše sv.
 neděle 31. 12. – svátek sv. Rodiny,
sv. Silvestra I., papeže
• 11:00 – mše sv. s obnovou manželských slibů
• 23:15 – mše sv. na poděkování za
uplynulý rok
 pondělí 1. 1. – slavnost Matky Boží
Panny Marie
• 11:00 - mše sv.

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

Pavel Pěnkava
Růžena Krocová
Václav Zdvořan
Miloslava Štruncová
Petr Rabas
Anna Smahová
nejstarší občanka Dýšiny
Vladimír Šneberger
Jaromír Sofron
Eva Růžková
Lubomír Sadlík
Jiří Muzikář
Jiří Nový
za SPOZ Hana Tlustá

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám i Vašim blízkým popřál klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchu
a ať spokojenost, láska a štěstí jsou po celý rok 2018 nablízku Vám všem.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

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

