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Úvodník
Vážení spoluobčané,
držíte v ruce první vydání obecního
zpravodaje
po volbách do zastupitelstva obce.
Nejprve bych rád
poděkoval
Vám
všem, kteří jste přišli k volebním urnám a rozhodli jste
o složení našeho zastupitelstva pro následující čtyři roky. V zastupitelstvu
obce pokračuje a obhájilo svůj mandát
celkem šest zastupitelů a doplnilo nás
devět nových členů. Na ustavujícím zastupitelstvu obce jsme volili vedení obce
včetně rady obce a výborů zastupitelstva
obce. Já jsem obhájil post starosty obce
hlavně na základě volebního výsledku.
Důvěry, kterou jsem od Vás voličů dostal, si moc vážím a zavazuje mě k další
odpovědné práci pro naši obec. Budu se
maximálně snažit Vás nezklamat. Místostarostkou obce je pro následující období
Mgr. Ing. Jana Krupičková a členy rady
jsou Ing. Petr Pěč, pan Čestmír Šíma
a Mgr. Radek Výrut.
Při zastupitelstvu obce budou opět fungovat čtyři výbory. Zákonem povinný je
kontrolní výbor a finanční výbor, dále
bude pokračovat investičně stavební výbor a zpět se vracíme k původní myšlence
kulturně sportovního výboru.
Jsem přesvědčen, že všichni zvolení zastupitelé a další členové výboru budou
své funkce vykonávat zodpovědně a svědomitě ve prospěch obce a života v ní. Se
svými podněty a připomínkami se můžete obracet na nás všechny a my se jimi
budeme zabývat.
Přeji Vám klidné podzimní dny plné barev a pohody.
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce

Starosta Egrmajer:

„Dýšinu mám doslova
zarytou hluboko
pod kůží.“
www.obecdysina.cz
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ptáme se...
Co by měla podle
vás obec udělat
pro děti z Dýšiny?

Běh akátovkou přilákal více než 170 běžců

Denisa a Filípek
„Určitě více dětských
hřišť. Případně více hracích prvků pro děti, zejména pro ty nejmenší.“

Eva, Domísek
a tobísek
„Vůbec by nebylo špatné
mít v Dýšině cukrárnu
s dětskou hernou. Zároveň bych byla i pro
oplocení dětského hřiště V Jamách, mnohdy
malé děti z hřiště utíkají.
Skvělé by bylo i cvičení
pro maminky s hlídáním
dětí.“
helena a ondra
„Pro svého pravnuka
bych uvítala více hracích
prvků na dětském hřišti.
Také zahrada u mateřské
školky mi přijde na hrací
prvky dost chudá. Zároveň by bylo fajn, kdyby
se v obci konalo více akcí
pro ty nejmenší, třeba
karneval a podobně.“
Helena Vafková

Čtenářský koutek
na naší škole

59. ročníku tradičního podzimního závodu AKÁTOVKA se zúčastnilo 176
závodníků. Od nejmladších v přípravce,
po dospělé – ženy i muže. Vyvrcholením
celé akce byl nevyhlášený souboj pánů ředitelů ZŠ Dýšina a ZŠ v Chrástu, ve kterém zvítězil pan Mgr. Tomáš Páník, avšak
pan ředitel Mgr. David Klimeš dobíhal
za mohutného povzbuzování žáků a učitelů z Dýšiny. Tradiční klání o putovní pohár mezi zmíněnými školami letos vyhrá-

la Dýšina v poměru 26:24 bodů. Putovní
pohárek vyhrála MŠ Dýšina v poměru
13:12 bodů.
SKI KLUB Dýšina blahopřeje vítězům
a děkuje všem účastníkům závodu, panu
starostovi Ing. Jaroslavu Egrmajerovi
za podporu, paní Hájkové za zpřístupnění
koupaliště a jeho zázemí a panu Stavinohovi, našemu již tradičnímu fotografovi
za pořízení fotodokumentace.
Marie Sofronová, jednatelka klubu

Bruslení s tJ SpV Dýšina
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s. za podpory Plzeňského kraje
zve všechny příznivce pohybu na

BruSlENí

v rámci projektu Sportovní víkendy
Datum: sobota 10. listopadu 2018
Hodina a místo: 15:15 – 16:15 zimní stadion Rokycany, ul. J. Růžičky 1018
Informace:
• odjezdDýšina,
autobusu
Tělovýchovná jednota Sport
pro všechny
z. s.ze zastávky Dýšina, náves v 14:30 hod.
za• podpory
kraje stadionu v 15:00 hod. • odjezd autobusu zpět v 16:30 hod.
vstup doPlzeňského
šaten na zimním
• návrat do Dýšiny do 17:00 hod. • vstup na led povolen pouze v bruslích
zve všechny příznivce pohybu
Co vzít s sebou: brusle, rukavice, pro děti přilbu,
sportovního ducha, sportovní oblečení
na
Cena: za každého účastníka příspěvek 30 Kč

BRUSLENÍ
Zima se blíží. Všem,
kdo se na zimní ra- cviku prvních krůčků, nebo k rozcvičení,
v
rámci
projektu
Sportovní
víkendy
dovánky těší jako my, nabízíme
tradiční
roztrénování a k přípravě na tu skutečnou
sportovní
sobotu
a
bruslení
s
TJ.
Stačí
zimu. Celou ledovou plochu zimního staTělovýchovná jednota
Sport
pro
všechny
Dýšina,
z.
s.
Datum:
sobota 10. listopadu 2018
za podpory
Plzeňského
kraje
jen
doma
ve
sklepě,
ve
skříni
nebo
v
jiné
dionu budeme mít jen pro sebe. Věříme,
Základní škola v Dýšině bude mít
pro
Hodina a místo:
15:15 – 16:15 zimní stadion Rokycany, ul. J. Růžičky 1018
skrýši
objevit
brusle
a
všechno
ostatní
se
že se sejdeme v hojném počtu. Není třeba
své žáky dva čtenářské koutky. zve
Jeden
všechny
příznivce
pohybu
Informace:
- odjezd autobusu ze zastávky Dýšina, náves v 14:30 hod.
vstup
do šaten na zimním
stadionu vVěříme,
15:00 hod. že
z přiloženého
letáčku.
se nikde hlásit předem. Těšíme se na vás!
na prvním stupni a další na druhém stup- dozvíte-- odjezd
autobusu zpět v 16:30 hod.
na
- návrat
do Dýšiny do
17:00 hod.
užijeme
první
led, ať už k náni. V této souvislosti bychom vás chtěli si všichni
- vstup na led povolen pouze v bruslích
požádat, kdybyste našli doma pěknou
BRUSLENÍ
Co vzít s sebou:
brusle, rukavice, pro děti přilbu, sportovního ducha, sportovní oblečení
a atraktivní knihu, která by vám nechyv
rámci
projektu
Sportovní
víkendy
běla, abyste ji poslali po svých dětech. To
Cena:
za každého účastníka
příspěvek 30 Kč
samé platí i proDatum:
časopisy. Až
nasbíráme
sobota 10. listopadu 2018
dostatečné množství knih a časopisů, ve- Řidiči se musí připravit na dopravní žovatky U Křížku k lesu na Zábělou. Její
Hodina a místo:
15:15 – 16:15 zimní stadion Rokycany, ul. J. Růžičky 1018
lice rádi vytvoříme čtenářské koutky pro omezení. Kvůli rekonstrukci se od 12. 11. úplná uzavírka je v plánu od 15. 11. 2018
Informace:
- odjezd autobusu ze zastávky Dýšina, náves v 14:30 hod.
- vstup do šaten na zimním2018
stadionu
15:00
hod.2018 částečně uzavře silni– v14.
11.
do 19. 11. 2018
naše školáky.
- odjezd autobusu zpět v 16:30 hod.
cehod.
III/23326 u odbočky ve směru od křiHelena Vafková
Mgr. Renata
Šilhánková
- návrat
do Dýšiny do 17:00

Silnice ve směru na Zábělou bude uzavřená

- vstup na led povolen pouze v bruslích
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Co vzít s sebou:

brusle, rukavice, pro děti přilbu, sportovního ducha, sportovní oblečení

Cena:

za každého účastníka příspěvek 30 Kč
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Starosta Jaroslav Egrmajer:
„Volební výsledek mi udělal obrovskou radost. Voličům,
kteří nám dali důvěru, bych rád ze srdce poděkoval.“
S jakými pocity opět usedáte do křesla
starosty ve své kanceláři?
Pracovat pro naši obec ve funkci starosty
je poměrně specifická, hodně různorodá
a velice odpovědná činnost. V komunálních volbách můžou občané vystavit představitelům obce hodnocení za jejich práci
v předchozím volebním období a nastavit
kandidátům pomyslné zpětné zrcadlo
za jejich činnosti. Z tohoto pohledu si dovolím tvrdit, že jsem jako starosta obstál
a mám na co navazovat. Plně si uvědomuji závažnost funkce starosty. I nadále se ji
budu snažit vykonávat co nejzodpovědněji ve prospěch obce a všech občanů, aby
se nám v naší obci žilo co nejlépe.
Sdružení nezávislých kandidátů ŽIVOT
PRO OBEC, ve kterém jste kandidoval,
obsadilo v obecním zastupitelstvu devět
z patnácti křesel. To je slušný výsledek…
Volební výsledek našeho sdružení i můj
osobní považuji za velmi dobrý, předčil
moje očekávání a udělal mi obrovskou
radost. Všem voličům, kteří nám dali
důvěru svým hlasem, bych rád ze srdce
poděkoval.
Co budete ve své „staronové“ funkci
řešit jako první? Jako horké téma mě
napadá vyřešení problému dopravního
spojení Dýšiny s Plzní po 9. prosinci,
kdy mají vlaky naplno jezdit tunelem
Ejpovice.
K řešení je více záležitostí, ať je to dokončení investičních akcí (místní komunikace
Krátká, Lesní, Novohuťská, Duhová, Kostelní, optimalizace veřejného osvětlení,
oprava Černé lávky, stavba In-line dráhy
a víceúčelového hřiště), zahájení adventu
nebo příprava rozpočtu obce na příští rok.
Ale máte pravdu, že jedním z hlavních bodů
k jednání je veřejná doprava po 9. prosinci
2018. Probíhají poměrně složitá jednání
se zástupci organizace POVED zajišťující
veřejnou dopravu pro Plzeňský kraj a s nejvyššími představiteli Plzeňského kraje.
Dalším problémem, který obec tíží,
jsou místní ubytovny a jejich nájemníci, kteří jsou mnohdy zdrojem problémů
a konfliktů.
Ubytovny skutečně vnímáme jako velký
problém, který se snažíme dlouhodobě

řešit. Spolupracujeme s POLICIÍ ČR, Plzeňským krajem a dále děláme další kroky
proti vzniku nových ubytoven např. regulativy v novém územním plánu. Budeme
připravovat zřízení obecní policie, aby
byla lépe vykonavatelná kontrola dodržování veřejného pořádku.
Co čeká Dýšinu v nejbližší době? Na co
se teď zaměříte?
Kromě již zmíněného budeme připravovat další investiční akce na rok 2019
a 2020 – revitalizace sídlišť K Chlumu
a Malé náměstí, účelová komunikace
ke školní jídelně, veřejné osvětlení na návsi a okolí v rámci přeložky ČEZ Distribuce a.s., místní komunikace Horomyslická, Za Farou, Slepá a dokončení Lesní.
Ve spolupráci se spolky budeme organizovat již tradiční kulturní a sportovní akce
a se školou budeme řešit další etapy modernizace školního areálu.
Chodí za Vámi obyvatelé obce často?
S jakými problémy se na Vás nejčastěji
obrací?
Je to různé, někdy přijdou častěji a pak
jsou období, kdy chodí méně. Nejčastěji
chodí pro radu, jak řešit nejrůznější osobní situace. Když jsme schopni, tak se snažíme poradit nebo odkážeme na jiný úřad
či instituci. Další dotazy se týkají nemovi-

tého majetku a jejich vazbu na obecní majetek včetně infrastruktury a samozřejmě
máme též podněty typu, že nesvítí veřejné
osvětlení, že mají u své nemovitosti špatnou místní komunikaci, že mají problém
s kanalizací atd. Poslední dobou je též více
dotazů na veřejnou dopravu s připravovanou změnou na železniční trati Plzeň –
Rokycany.
Jste činorodý člověk. Jak vlastně relaxujete a co Vám dělá radost?
Vypnout se mi daří při fyzické námaze,
ať je to práce na zahradě, nebo hlavně při
sportovních aktivitách – cyklistika, volejbal a též jsem začal znovu po více než
dvaceti letech lyžovat, což mě moc baví.
Rád podnikám nejrůznější akce s dcerami
a dětmi partnerky.
Co máte na Dýšině rád?
V Dýšině žiji od narození. Naši obec mám
doslova zarytou hluboko pod kůží. Mám
rád, když se sejdou lidé při nejrůznějších
příležitostech a společně si dokáží danou
akci užít. V obci je mnoho lidí, kteří pro
ostatní občany tyto akce a spolkový život
organizují. Věřím, že to tak bude i nadále.
Díky nim zůstane naše obec plná života.
Helena Vafková

3

Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Volby do obecního zastupitelstva 2018
ŽIVOT PRO OBEC 60,48 % 9 mandátů
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zvolený zastupitel
Ing. Jaroslav Egrmajer kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 1
39 let, starosta obce (elektroprojektant), Dýšina
Mgr. Ing. Jana Krupičková kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 2
43 let, advokátka, Dýšina
Ing. Petr Pěč kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 3
53 let, technik, Dýšina
Radek Smaha kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 4
42 let, vedoucí servisu, Dýšina
Čestmír Šíma kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 5
49 let, manažer prodeje, Dýšina
Václav Světlík kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 6
42 let, OSVČ, Nová Huť
Bc. Lenka Vaníková kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 7
44 let, účetní, Dýšina
David Kváč, DiS. kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 8
35 let, profesionální hasič, Nová Huť
Bc. Marcela Hájková kandidátní listina: ŽIVOT PRO OBEC, pořadí na kandidátce: 9
52 let, obchodní ředitelka realitní kanceláře, Nová Huť

hlasy celkem
470
389
372
372
378
365
335
384
336

Dýšina SPOLU 39,52 % 6 mandátů
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zvolený zastupitel
Ing. Ladislav Rous kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 1
47 let, ředitel společnosti, Dýšina
Mgr. David Klimeš kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 14
39 let, ředitel ZŠ, Dýšina
doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 2
48 let, akademický pracovník, Nová Huť
Mgr. Radek Výrut kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 3
40let, akademický pracovník, Dýšina
Rostislav Florian, DiS. kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 4
26 let, operní pěvec, Nová Huť
Ing. František Kaftan kandidátní listina: Dýšina SPOLU, pořadí na kandidátce: 5
40 let, vývojový inženýr, Dýšina

hlasy celkem
282
274
219
227
229
223
Zdroj dat: ČSÚ

Dýšina oslavila 100 let založení
československého státu.

Foto: Helena Vafková, Honza Nesvadba
Dýšinská náves patřila v sobotu 27. října
oslavám 100. výročí založení československé republiky. Společně jsme odhalili
pomník obětem světových válek a pokřtili Velkou knihu o Dýšině. Během
oslav se jí prodalo skoro 130 kusů. Pokud
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máte o knihu zájem, můžete si jí zakoupit
na obecním úřadě. Starosta Jaroslav Egrmajer také zasadil pamětní lípu. Děti si
pro návštěvníky oslav připravily vystoupení. Večer jsme zakončili lidovou veselicí v dobovém oblečení.

Přátelé,
v pátek 26. 10. 2018 byla u dýšinské školy
zasazena Lípa Republiky.
Do výkopu byl uložen vzkaz pro budoucí
generace a před lípou se shromáždil první
parlament žáků, vždy dva žáci z jedné třídy.
Přejme si, ať je lípa dobře zalévána a aby se
ujala. Může nás všechny přežít.
Zdravíme vás, Honza Nesvadba

listopad 2018
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Na návštěvě v dýšinské knihovně!
Čtenářská průkazka zadarmo a skoro 14 tisíc knih.
Čtete rádi knihy? Pokud ano, zajděte si
do místní knihovny. Na rovinu se teď
a tady přiznám. O knihovně v Dýšině
jsem věděla, přesto jsem jí nikdy nenavštívila. Tedy až do teď.
Od října vede knihovnu Jakub Rous.
Už ve dveřích mne vítá s úsměvem na tváři a hned přiznává, že má ke knihám blízko. Rád čte, nejvíc fantasy. Má rád ságu
o Harrym Potterovi. Už na gymnáziu
vypomáhal ve školní knihovně. Je mu 19
let. Povídá mi o tom, že v současnosti studuje konzervatoř a pedagogickou fakultu
v Plzni. K tomu všemu vyučuje v místní
ZUŠ na klavír.
Dýšinskou knihovnu jsem si představovala jako jednu malou, neútulnou místnost,
kde čtenáři najdou sotva pár knih. Dost
jsem se mýlila, takže na mne čekalo milé
překvapení. Knihovna je útulná, má tři
místnosti. Z toho jedno dětské oddělení, kde
jsou k dispozici dva počítače s internetem.
Jakuba se ptám, kolik stojí čtenářská
průkazka. Mladý knihovník se usmívá

a mrká na mne. „Nic, nic platit nebudete,
je to zadarmo“. Nechce se mi tomu věřit,
že je něco také zadarmo, ale Jakub mne
ujišťuje, že je to opravdu tak. Jsem mile
překvapena a nechávám si vystavit čtenářskou průkazku.
Dýšinská knihovna má k dispozici skoro 14 tisíc knih. Najdeme tady jak knihy
historické, tak i ty odborné, sci-fi, romány, slovníky nebo červenou knihovnu.
Přečíst si ve čtenářském koutku můžeme
také časopisy jako jsou Květy, Mateřídouška, National Geographic. Internet
máme rovněž zadarmo.
V knihovně je mladá maminka Simona
a její dvě děti. Ukazuje mi, že si vybrala
knihu od Jaroslava Foglara a má radost.
Je tady také poprvé a knihovnou je mile
překvapena, zrovna tak, jako já.
Jakub Rous mi prozrazuje, že čtenářskou průkazku si nechalo vystavit více než
700 obyvatel obce. Doufá, že jich přibude. Knihovna má rozhodně co nabídnout
a Jakub má mnoho nápadů. Od různých

akcí pro děti až po speciální papír, na který
by lidé napsali, které knihy by obec měla
do knihovny nakoupit. Zároveň chce přilákat dětské čtenáře. „Pomáhám Bedřišce
Koželuhové ve školním sboru Gutta, jsem
instruktor v místní lyžařské škole, navštěvuji různé kulturní akce v obci. Děti mně
znají a věřím, že sem do knihovny přijdou
a vyberou si nějakou tu knihu.“
Já si také vybrala! Jasnou volbou pro
mne byla kniha od Michala Viewegha
a Simony Monyové. A jaká bude ta Vaše
kniha? Vybrat si jí můžete každý čtvrtek
od 17 do 20 hodin.
Helena Vafková

Dýšinu zasáhla vichřice Fabienne
Vichřice Fabienne zasáhla Dýšinu v neděli 23. 9. 2018. Rychlost větru dosahovala
90 –100 km/hod. Dobrovolní hasiči z Dýšiny nejprve zasahovali u zlomeného
stromu v ulici 5. května. Strom zatarasil
polovinu vozovky a při pádu strhl veřejné
osvětlení. Další následky vichřice začali
hasiči monitorovat v pondělí ráno v Nové
Huti. V ulici V Lukách zatarasila část stromu cestu pod chatami a o několik desítek
metrů dál ve stejné ulici strhla větev vrby
kabel veřejného osvětlení. Nejhorší situace však byla na pěšině vedoucí z Nové
Hutě ke chrásteckému nádraží ČD. Hned
na začátku pěšiny se zlomil silný smrk
a jeho část poškodila soukromý majetek.
V části, které se říká hamr, pak vichřice
vyvrátila nebo polámala asi 15–20 stromů
a oblíbená vycházková trasa je tak zatím
zcela uzavřená. Největší překvapení však

na všechny čekalo na cyklostezce vedoucí
lesem do Horomyslic. U cyklopřístřešku
v části U obrázku se zlomil letitý smrk
a spadl do těsné blízkosti tohoto oblíbeného odpočinkového místa. V polesí nad
koupalištěm a nad Novou Hutí je mnoho
vyvrácených a polámaných stromů.

Obec Dýšina proto žádá občany, aby
respektovali výstražné a zákazové tabulky a do uzavřených oblastí a do nebezpečných míst ve vlastním zájmu
nevstupovali.
Text a foto: Miroslav Tlustý

Úřední hodiny místostarostky Mgr. Ing. Jany Krupičkové:
Po: 8:00 – 12:00
St: 14:00 – 16:00
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Výtvarnice Pavla Nejedlá: „Inspiraci vidím všude okolo sebe“
Prozraďte nám podrobnosti o výstavě
v Modrém salónku.
Návštěvníci výstavy uvidí na mých obrazech práci s horkým voskem - ENKAUSTIKU. Tato technika pochází z doby antické, kde se tak malovali hliněné nádoby.
Také mám připravené portréty z loňské
dovolené v Polsku.

Malovala ráda už jako malá holka. Život tomu chtěl nakonec jinak a stala se
kadeřnicí. V Dýšině má svůj kadeřnický
salón a v Modrém salónku můžete v těchto dnech vidět její výstavu Enkaustiky –
tedy malování horkým voskem. Řeč je
o Pavle Nejedlé, ženě s uměleckou duší.
Pavlo, jak jsem už naznačila, malujete
už od dětství…
Je to přesně tak, už jako děvče jsem byla
šikovná na výtvarku. Snila jsem o tom,
že budu návrhářkou, bylo mi jedno čeho,
ať už kostýmů, módních doplňků, designu…zkrátka jsem chtěla tvořit a vidíte,
stala jsem se kadeřnictví. S nadsázkou říkám výtvarnicí vlasů, i v této profesi musím míst představivost a tvůrčí um.
Kde berete inspiraci?
Inspiraci vidím všude okolo sebe, napří-

klad zajímavou atmosféru prostoru, určitý pohled na věc, ale i z děl jiných výtvarníků, umělců.

Co je to za portréty?
Ty jsem namalovala na mé dovolené
v Polsku. Byla jsem ubytovaná na netradiční místě…v samotném klášteře. Mělo
to tu správnou atmosféru a jak víte, inspirace je všude kolem nás a mne tam hned
zaujala matka představená. Starší dáma,
měla v sobě tolik energie a elánu, zkrátka mladistvou duši. Potom jsem malovala
své polské kamarádky, Halinu a Lodzinu.
Na mou výstavu jste srdečně zváni.
Helena Vafková
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Pozvánky na akce
 V sobotu 10. listopadu vyrazíme bruslit na zimní stadion do Rokycan. Sraz je
na návsi u zastávky autobusu ve 14:15 hodin. Za vstupné zaplatíme 30 korun. Bruslení
pořádá TJ Dýšina.
 V neděli 11. listopadu můžeme vyrazit na farní zahradu v Dýšině. Koná se tady
Podzimní bazar. Zároveň se soutěží o nejlepší marmeládu roku 2018. Akce jste zváni
mezi 13. a 17. hodinou.
 Ve čtvrtek 22. listopadu si můžeme v Modrém salónku v Dýšině nakoupit
na vánočním jarmarku. Od 8. do 17. hodiny tady seženeme vánoční dekorace,
věnce, svíčky, ozdoby nebo šité šperky. Pro děti bude také připraveno vánoční tvoření.
Pochutnáme si na menším občerstvení.
 Až do středy 21. listopadu můžeme navštívit výstavu obrazů Enkaustiky Pavly
Nejedlé. Stačí jen přijít do Modrého salónku. Výstava obrazů malovaných horkým
voskem je k vidění vždy ve středu, v pátek a v neděli od 14:00 h do 17:00 h.
 V neděli 25. listopadu se můžeme zúčastnit výroby keramického betlému. Začíná
se ve 13 hodin na faře v Dýšině.

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

Karel Vašín, Jaroslav Kašpar,
Marta Fridrichová,
Hedvika Hájková, Jitka Lepší,
Květuše Vaníková,
Pavel Bartovský
za SPOZ Hana Tlustá

Mateřská školka bude na příští školní rok děti přijímat
Chtěl bych touto cestou reagovat na informaci, která se prý šíří obcí. Že prý mateřská školka nové děti nepřijímá.
Pokud uvažujete o umístění svého
dítěte na příští školní rok, nemusíte se
obávat. Jako minulý školní rok, i letos
proběhne v první polovině května zápis
do mateřské školy a děti budou přijaty
na základě předem zveřejněných kritérií
přijímání.

Změna oproti předchozímu školnímu
roku je v tom, že dle §34, odst.3 škol. zákona do mateřské školy zřízené obcí nebo
svazkem obcí se přednostně přijímají
děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě
cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Novela, že by škola měla
od r. 2020 přijímat povinně dvouleté děti,

neprošla. Dvouleté děti budou tedy přijaty na základě kapacity a pedagogických
a technických možností školky. A nyní
k současnému školnímu roku 2018/2019.
Je pravda, že ve třídě nejmladších dětí je
kapacita naplněna, z toho důvodu nebyly některé dvouleté děti na tento školní
rok přijaty.
Mgr.David Klimeš

zveme vás na

podzimní

bazar 11. 11.

od 13. do 17. hodin
v prostorách Dýšinské fary

do 16. hodin
noste sklenice a soudky
vašich

nejlepších

V záři babího léta
Letošní říjen zalilo krásné počasí. Babí
léto vyhnalo do přírody i děti z MŠ. Sluníčka pravidelně vyrážejí na své dlouhé
čtvrteční procházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, koťata si svou „výuku“
přenesla do lesa a nejmladší broučci si
naplno užívají školkovou zahradu.
Na konci září jsme se všemi dětmi navštívili moštárnu, kde nám „strejda“ Jirka

vysvětlil celý postup zpracování jablek,
díky letošní úrodě jsme moštík popíjeli celý týden. Velmi vydařenou akcí byla
Drakiáda. Po prázdninové přestávce zavítaly do školky opět babičky, aby koťatům přečetly pohádku před spaním. Před
podzimními prázdninami jsme si vydatně zacvičili s Hankou Hrochovou.
J. Bártlová, uč. MŠ

marmelád

v 17. hodin
bude vyhlášena

marmeláda
roku 2018
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