V sobotu 11. ledna 2020 bude v kostele
Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině
zahájena tradiční Tříkrálová sbírka. Více si
přečtěte na straně 12.
foto: Jiří Mičan
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Škola představila nové učebny
Na dni otevřených dveří v listopadu jsme dýšinské veřejnosti představili nové učebny, které jsme pořídili
z dotační výzvy č.066 IROP s laskavým přispěním obce. Celková výše dotace projektu činila 9.100.000 Kč.
Obec nám projekt umožnila realizovat předfinancováním dotace. Celkový podíl obecních prostředků
na projektu činí pak 10%, tedy 910.000 Kč uznatelných výdajů
Obě učebny byly zcela zrekonstruovány. Rekonstruovalo se osvětlení, podlahy, nábytek. Místnosti jsou
nově vyštukovány a vymalovány. Do obou učeben jsme pořídili interaktivní tabule. Stávající vybavení jsme
přesunuli do jiných tříd, což nám umožní více využívat techniku v hodinách v době, kdy se práce s touto
technikou stává běžnou záležitostí a je důležitou součástí vzdělání, aby se děti jednou dokázaly uplatnit
na trhu práce. Nové učebny jsou vybaveny vzduchotechnikou, která je spojena s čidlem, zaznamenávajícím
hladinu CO2 ve třídách. V PC učebně je i klimatizace, díky níž můžeme lépe vzdorovat květnovým a
červnovým horkům, která vyhřívají školní třídy.
Nové počítače v učebně výpočetní techniky jsou řízeny dálkovou správou z učitelské stanice vybavené
dvěma monitory, což umožňuje těsnější komunikaci učitelů s žákem.
Dílny byly vybaveny multifunkčními stoly, které umožní žákům nejen práci s materiály, ale poskytnou
prostor pro práci s řadou stavebnic, jež jsme v rámci projektu pořídili. Ať už se jedná o stavebnice klasické
(Merkur), elektronické (Boffin) či robotické sety. Pořídil se i set programovatelných robotů, tzv. ozobotů.
Žáci se při pracovní výchově seznámí i s novým nářadím a technikou, jako je CNC frézka či 3D tiskárna.
Hluk v dílnách tlumí akustické desky, sloužící i jako nástěnky, či protihlukové dveře. Materiál zpracovávaný
v dílnách můžeme nově uložit do regálů ve skladu, který vznikl přestavbou bývalé fotokomory.
Kromě učeben jsme z dotace zcela zrekonstruovali vnitřní datovou síť, která naplňuje poměrně přísný
standard konektivity stanovený dotací. Do spisovny přibyl nový server, data se zálohují na další datové
úložiště. Součástí dodávky je špičkový antivirový a logovací software. Wifi signál pokrývá bez problémů
celou školu.
Nové učebny jsou pro nás výzvou a příležitostí. Výzvou k tomu, pozvednout výuku na naší škole
na moderní, odpovídající potřebám rychle se vyvíjející soudobé společnosti. Příležitostí k tomu, abychom
rozvinuli spolupráci s partnerskými školami v Chrástu, Zruči-Senci a Tymákově, jejichž žáky budeme
každoročně zvát a v rámci udržitelnosti dotace pro ně připravovat program, v němž využijeme získaných
zařízení a vybavení. Věříme, že nám zachováte přízeň a do školy a nových učeben se ještě vrátíte, ať už díky
kroužkům, výstavám prací našich žáků či akcím pro veřejnost.
David Klimeš, ředitel ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina
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Co mě tíží!
Nemohu si odpustit malé zamyšlení nad děním v naší obci. V posledních letech se toho v Dýšině a Nové
Huti mnoho vybudovalo, opravily a vystavěly se nové chodníky a zrekonstruovaly komunikace, postavila se
nová školní jídelna, pro sportovně založené občany a děti byla vybudována na bývalém házenkářském hřišti
v Nové Huti in-line dráha a mnoho dalších věcí, které zlepšují život v obci. Bohužel se však setkáváme i
s tím, že je ničen veřejný a obecní majetek a v neposlední řadě se také množí černé skládky. Několik
příkladů z poslední doby: u komunikace do Horomyslic kdosi odložil stará prkna z jakési nepotřebné kolny.
Aby to nesvádělo k dalšímu rozšiřování černé skládky, museli to pracovníci technické čety odklidit. Není to
první případ. Již několikrát jsme z tohoto místa odváželi starý nábytek, papírové krabice a kartony a jiný
odpad.
Dalším velice nebezpečným počinem neznámého nenechavce bylo odcizení litinového kanalizačního
poklopu včetně rámu na kontrolní šachtě hlavního kanalizačního sběrače u sběrného dvora. Tato šachta je
hluboká asi 3 metry a okolní pěšina je hojně využívaná jak pejskaři, tak i rodiči s dětmi. Nechci proto ani
domýšlet, co by se stalo, kdyby do šachty spadl pes nebo dokonce dítě.
Dalším případem, bohužel ne posledním, je ničení obecního nebo veřejného majetku. Přikládám
fotografii výtvarně upravené budovy retenční nádrže v Jamách. Nechci spekulovat, kdo je autorem a kolik je
mu let, ale předpokládám, že dospělý člověk by se k takovému počinu jistě nesnížil. Co by asi řekli rodiče,
kdyby jim takový „výtvarný umělec“ upravil fasádu jejich rodinného domu.
Nemluvím o rozlámaných prknech na lavičkách v obci, vyražených plastových výplních v čekárně
MHD a dalších případech, které musí technická četa obce řešit. Odstranění všech těchto problémů a škod
stojí nemalé peníze, které by se daly využít jinde a účelněji. Chceme přece všichni žít v čisté, upravené a
bezpečné obci.
Miroslav Tlustý,
vedoucí technické čety obce Dýšina
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Co přinese nový rok knihovně?

Vážení čtenáři,
věřím, že jste v klidu a pohodě prožili vánoční svátky a nový rok přivítali jak se patří. Jistě do vašich
domovů zavítal Ježíšek a přinesl mnoho dárků, třeba i nějaké nové knížky. Ptáte se, co se dělo o Vánocích
v knihovně? I k nám zavítal Ježíšek a přinesl dospělým i dětem mnoho knížek a do dětského oddělení
dokonce nové sedací vaky. Jakmile knihy zapíšeme do systému, budete si jimi moci dle libosti listovat.
Zároveň jsme přes Vánoce samozřejmě pokračovali v několika již déle probíhajících činnostech a to úklidu
knihovny, revizi knižního fondu, revizi systému a vyřazování knih. Abychom mohli tyto činnosti zdárně
dokončit, nadělí vám i knihovna malý dárek, ale bohužel i povinnost. Oním dárkem je vyhlášení čtenářské
amnestie na měsíce leden a únor 2020. V této době můžete vrátit všechny knihy, aniž byste se museli bát
poplatků či pokut. Nepříjemnou povinností je, že všichni čtenáři budou u nás muset mít vyplněnou a
podepsanou přihlášku. Proto i stávající čtenáři musí znovu provést přihlášení. Pokud tak neučiní do konce
února 2020, bude jejich členství pozastaveno do doby než přihlášku vyplní a budeme tedy žádat okamžité
vrácení všech titulů. Teď když jsem vás lehce vystrašil, zakončím své povídání na veselejší notu. Na jaře
plánuje knihovna velkou akci pro děti Den poezie, o které vás budeme včas informovat.
Do nového roku vám přeji mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a samozřejmě kvalitní literatury a radosti
ze čtení.
Jakub Rous, knihovník

Mateřská škola měla pestrý adventní čas

V měsíci listopadu proběhla v knihovně
literární soutěž. Celkem se zúčastnilo
dvacet
pět
soutěžících.
Sedmnáct
nejmladších psalo dopis pohádkové
postavě. Pět starších udělalo interview se
slavnou osobnosti našich dějin a tři
nejstarší uvažovali nad citátem “Svoboda
jednoho končí tam, kde začíná svoboda
druhého”. Všechny soutěžící jsme ocenili.
Celkové výsledky jsou k nahlédnutí v
knihovně.
Jakub Rous

V prosinci v dýšinské mateřské škole
nechyběly skoro žádné adventní zvyky a
tradice. Přivítali jsme Mikuláše a jeho
družinu, jako vždy v podání našich
deváťáků. Po nich přijela teta Hanka
ze zumby s první (před)vánoční nadílkou
cvičení i sportovních potřeb.
Druhý adventní týden přišla velká
chvíle pro Kapičky, které od září pilně
nacvičovaly písničky a tanečky, které se
spojily v Malý zimní muzikál. Všechno
spolu se staršími kamarády ze ZŠ
předvedly rodičům na vánočním koncertu.
Třetí adventní týden byl ve znamení
setkávání. Ve všech třídách proběhla
vánoční
posezení
dětí
a
rodičů
s písničkami, tvořením i ochutnáváním
cukroví. Sluníčka zajela s vánočním přáním
vláčkem do školky v Chrástu a společně
s dětmi z kyšické školky navštívila výstavu
betlémů na Karlštejně. V pátek se pak
všichni sešli ve třídě u koťat, děti si
společně pohrály a dospělí si popřáli
krásné svátky.
Vánoční čas tradičně zakončíme na
Tři krále návštěvou dýšinského kostela a
Kapičky povánočním koncertem pro
dýšinské seniorky.
Jana Bártlová
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Galerie Modrý salonek bilancuje a připravuje
Dýšinská galerie vstupuje rokem 2020 do šestého roku své existence. Za tu dobu zde bylo místním i
přespolním návštěvníkům nabídnuto 27 převážně fotografických výstav. Návštěvnost se liší případ od
případu; vyhledávané jsou především vernisáže, kdy je možné se setkat se spřízněnými dušemi a popovídat
si. Těší nás, že přijíždějí i lidé z okolních obcí včetně Plzně. Zájem u nás vystavovat je každoročně velký,
takže máme stále z čeho vybírat. Uplynulý rok byl příjemný tím, že se představily tři místní spolky –
Tělovýchovná jednota sport pro všechny, Ski klub a Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu. Svými
fotografiemi umožnily nahlédnout do každodenního života svého spolku, který většinou široké veřejnosti
není znám. A bylo čím se chlubit.
Co obnáší „provozovat“ místní galerii? Oslovujeme potenciální vystavovatele, domlouváme plány výstav a
sami výstavy instalujeme. Připravujeme plakátky výstav a zajišťujeme termíny i propagaci. Předáváme
informace na web obce a školy. Vedeme již druhou knihu zápisů návštěvníků výstav. Společně s místními
seniorkami držíme pravidelně služby během návštěvních hodin. Vše dobrovolnicky.
Výstavy uskutečněné v roce 2019
Prosinec 2018/13. leden – Stavba roku 2017 (putovní panelová výstava – Plzeňský kraj)
Prosinec 2018/13. leden – Paškův park žije – Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu (doprovodná
výstava)
Leden – 25 let jsme s vámi – Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina
Březen – Historie a současnost SKI Klubu Dýšina
Duben – Objektivem Lubora Zalabáka
Květen –Američané na západě Čech na slavných fotografiích z léta 1945 – S. Bukovský
Červen – Barevný svět očima dětí – ZŠ a MŠ, anketa o nejzajímavější fotografii
Září – 110 let s Okrašlovacím spolkem pro Novou Huť a Dýšinu, křest nové publikace
Říjen/listopad – Z rostlinné říše – D. Brabcová
Listopad/prosinec – Naše škola – děti dýšinské základní a mateřské školy
Výstavy plánované na rok 2020
Leden/únor – Koně objektivem dýšinské fotografky Jana Hrdé
Leden – Hologramy, hra světelných vln – J. Šonský
Únor/březen – Z workshopů plzeňských fotografů Anny a Karla Kocourkových – J. Hlobil
Duben – Lucifer na fotografiích – J. Šlajsová
Květen – k osvobození… – S. Bukovský
Červen – Z tvorby místních dětí – Základní a mateřská škola gen. Pattona Dýšina
Co se v roce 2019 v Modrém salonku a jeho okolí nově udělalo ze strany obce? Na západní okno byla
instalována zatemňující roleta umožňující kvalitnější promítání i v odpoledních hodinách. Pro potřeby
spolků byly postaveny kovové regály ve skladu za kuchyňkou. Bylo dokoupeno 10 zabroušených skel
do klipů a u vrátek do areálu školky instalován nový klap-rám na plakátky. Z ulice Na Vyhlídce až ke vstupu
do Modrého salonku byl, místo starého děravého a na chůzi nebezpečného betonového chodníku, postaven
nový se zámkovou dlažbou. Severně od oplocení areálu Mateřské školy byly dokončeny terénní úpravy –
silnice, chodník a parkoviště – propojující budovy školy, školky a školní jídelny, včetně výsadby stromů a
keřů.
Co ještě Galerie potřebuje? Doplnit systém současného osvětlení bodovými světly, umožňujícími nerušené
vnímání vystavených děl, bez odlesků z velkých oken z jižní strany. Ale především potřebuje pravidelné
návštěvníky. Děkujeme všem, kteří nabízejí svá díla k vystavení, i těm, kteří se jimi přijdou potěšit.
výstavníci Slávka a Honza Nesvadbovi
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Gutta zvládla nabitý adventní program se ctí

Vánoce, koledy a děti patří nerozlučně k sobě. Nejinak tomu bylo i letos v Dýšině. Celé adventní období
zahájili nejprve Zpěváčci v Nové Huti a po nich starší zpěváci z Gutty na dýšinské návsi při rozsvícení
vánočních stromů.
„Guťáci“ hned na začátku adventu (nehledě na mikulášskou nadílku) vyjeli do Plzně, aby potěšili
Plzeňany svým programem na tradičních Adventních trzích. Jako vždy nás podpořili rodiče a kamarádi a
vytvořili nám domácí prostředí.
10. prosince nastal nejdůležitější den pro všechny dýšinské dětské zpěváky od 3 do 15 let– tradiční
Vánoční koncert v Modrém salonku. Odpolední program zahájily Kapičky z MŠ s Malým zimním muzikálem,
pokračovali Zpěváčci a Kapky z 1. – 3. třídy ZŠ, kteří nás zavedli do barevného světa vánočních ozdob.
Ke každé barvě měli připravenou písničku či básničku. Večerní program patřil Guttě. Markéta a Bára
z 9. třídy nás provedly adventními a vánočními zvyky z Evropy i z Ameriky a sbor jejich povídání doprovodil
typickými koledami. Během jednotlivých vystoupení se na podiu vystřídalo asi 100 dětí.
Celý vánoční pěvecký program zakončili zpěváci z Gutty tradičním zpíváním po vánoční pohádce
ochotnického divadelního souboru Lucifer.
Děkujeme všem zpěvákům za jejich píli a pracovitost při zkouškách a soustředěný a pěvecky
(i tanečně či hudebně) zdatný výkon na koncertech.
Bedřiška Koželuhová a Jana Bártlová

Gutta opět zazářila. Děkujeme

Dýšinský advent a vánoční koncerty dýšinských dětí k sobě neodmyslitelně patří. Bez toho by
nemohly začít Vánoce. Vánoční koncerty všech našich sborů (Kapičky, Kapky, Zpěváčci, Gutta)
dokázaly zaplnit Modrý salónek a naladit nás na vánoční atmosféru. 10. prosince v podvečer jsme
mohli vidět, jak Bedřiška, Jana a Kuba dokážou desítky dětí spojit a naučit je tolik nového,
zvučného, tradičního i netradičního. Vše je promyšlené a propracované do posledního detailu zpěv, sóla, nástroje i doplňující efekty. Vánoční koncert je vždy krásným slavnostním zakončením
dlouhé práce s dětmi. Velké poděkování patří všem dětem - že se to dokázaly naučit a předvést
před velkým publikem, že se nebojí postavit za mikrofon a spustit to svoje nacvičené číslo. Největší
poděkování a obdiv samozřejmě patří Bedřišce Koželuhové, Janě Bártlové a Kubovi Rousovi,
protože ten koncert není jen o hudbě, ale o spoustě práce a starostí kolem. Ukočírovat tak velké
množství dětí a naučit je toho tolik, na to už je potřeba mnoho sil a odvahy.
Děkuji, Lenka Konstantinovičová.
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Nová vlaková zastávka nebude
Lépe řečeno, nová vlaková zastávka pro Dýšinu a
Novou Huť je v nedohlednu, a pokud se nezmění
přístup vedení obce, pak nebude vůbec. Ani u in-line
hřiště, ani ve Školní ulici. Proč si to myslím? Stavba
vlakové zastávky u in-line hřiště byla, po zhruba
desetiletém jednání mezi krajem a obcí,
vyprojektována, projednána s dotčenými orgány a
připravena k realizaci, včetně finančního zajištění
krajem (jednalo se o částku více než 10 milionů
Kč!). Obec by nemusela hradit ani korunu a takto
ušetřené prostředky mohla investovat jinde!
Vedení obce však 30. ledna 2019 odvolalo
souhlas vlastníka pozemku se zřízením zastávky
Dýšina-Nová Huť, a to bez předchozího projednání
v radě či zastupitelstvu obce. Tím bylo výrazně
narušeno, resp. zastaveno stavební řízení.
Po nečekaném zvratu na ZO dne 18. 2. 2019 si část
zastupitelů, ve snaze revokovat toto zcela nelogické
rozhodnutí, vyžádala svolání „mimořádného“
zastupitelstva. Po dlouhé diskuzi zde bylo 3. dubna
2019 přijato usnesení: č. 98/4/2019, že ZO souhlasí
se zřízením nové železniční zastávky Dýšina
na konci ulice Školní při zachování železniční
zastávky Dýšina – Horomyslice.
Zastupitelé obce se sice většinově usnesli, že
chtějí zastávku ve Školní ulici, ale o výstavbě
vlakové zastávky obec nemůže samostatně
rozhodovat. Konečné rozhodnutí je v kompetenci
Plzeňského kraje za podpory SŽDC a POVEDu. A to
je skutečnost, která je naprosto zásadní a kterou
zástupci obce nevnímají nebo nerespektují.
Dne 9. října 2019 se uskutečnila schůzka
u náměstka hejtmana pro dopravu plzeňského kraje
P. Čížka. Tuto schůzku jsem inicioval a také se jí
zúčastnil společně se starostou J. Egrmajerem,
místostarostkou J. Krupičkovou a P. Purkartem
z POVEDu. Cíl byl jediný. Vybudování nové vlakové
zastávky pro Dýšinu a Novou Huť.

2. V případě, že zastupitelstvo bude nadále
trvat na zastávce ve Školní ulici, nepřispěje kraj
finančně na vypracování nové projektové
dokumentace (PD). (Po zpracování a zaplacení PD
obcí se může stát, že dotčené orgány vyjádří
nesouhlas, stavba bude příliš finančně náročná
nebo bude z technických důvodů nerealizovatelná.
Protože je PD již hotová na zastávku naproti in-line
hřišti v Nové Huti, těžko bude někdo z investorů
znovu od začátku podporovat nový projekt ve Školní
ulici. A navíc, budeme-li brát vážně několikrát
veřejně opakované stanovisko starosty obce, že
SŽDC výhledově určitě zruší zastávku Chrástnádraží, pak bude nejbližší zastávka pro Dýšinu a
Novou Huť v Horomyslicích!)
3. Od 15. 12. 2019 došlo k úpravě jízdních
řádů. Při častějších spojích vlaku zachoval POVED
plně autobusovou dopravu a upravil jízdní řády tak,
aby dopravní spojení bylo pro občany optimální.
Takže pro nejbližší období nás žádná změna
k lepšímu z hlediska dostupnosti vlakového spojení
nečeká. Od 15. 12. 2019 staví vlak jen na znamení
ve stanici Dýšina-Horomyslice: z Plzně do Radnic
v 5:45, 13:21, 15:21 a 17:21, z Radnic do Plzně 4:57,
6:17, 14:38 a 18:38.
Cena za zachování
zastávky DýšinaHoromyslice je nepřiměřeně vysoká, ale hlavně
na úkor naprosté většiny obyvatel obce.
Závěrem bych rád zdůraznil:
U nás a v zahraničí je vlaková doprava velice
žádaná pro svoji spolehlivost, rychlost, ekologii a
efektivní obslužnost. V Dýšině je zatím výhodnější
z hlediska dostupnosti pouze autobusová doprava.
Bohužel!
Nově otevřená zastávka v Chrástu u závor se
povedla. Stejná mohla již sloužit (u in-line hřiště)
občanům Dýšiny a Nové Huti.
Přestože současné vedení obce vykonalo mnoho
pozitivního pro své spoluobčany ve svém volebním
období, naprosto selhalo a nejenom podle mého
názoru, v podpoře a dostupnosti vlakové dopravy.

Během schůzky bylo konstatováno:
1. V případě, že zastupitelstvo Dýšiny přehodnotí
svůj postoj, může se ještě vybudovat nová
zastávka proti in-line hřišti za podmínky zrušení
zastávky v Horomyslicích. Nadále platí, že kraj
zajistí dopravní obslužnost autobusovou
dopravou
pro
průmyslovou
zónu
a
Horomyslice.

Vlastislav Šlajs

Vyjádření starosty obce Dýšina Ing. Jaroslava
Egrmajera si přečtěte na straně 9.
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S Luciferem přes Japonsko do pravěku

Že se vám to zdá jako bláznivý nápad? Vy, kteří jste navštívili 19. prosince 2019 divadelní představení
Lucifera, jste se skutečně mohli aspoň na chvíli ocitnout v Zemi vycházejícího slunce a rovnou odtud se
vrátit do pravěké historie.
Princ Maxmilián, znuděný bohatstvím, plesy a královskou nádherou se vydává se svým průvodcem
Skočinoko Milanooko hledat něco aspoň trochu ošklivého, možná bezzubého a pidlookého, hlavně něco
bez lesku a přepychu. Doma ho neuchvátila ani něžná kráska, ani divoká Carmen, ale ani tajemná
harfenistka. Méně nudy však pocítil na druhém konci světa mezi gejšami při koupeli nebeského klidu. Ale
zase ten soulad a harmonie! Zase ta dokonalost!
Až na radu poustevníka Džu–tsu prošel branou historie a už už se zdálo, že by si mezi neandrtálci mohl
přijít na své. Rozhodně se tady nenudil a o ošklivost tady taky nebyla nouze. Teprve když mu tancující tlupa
nabídla syrová játra z právě uloveného mamuta, byl k smrti vyděšený a prosil o návrat domů.
Myslíte, že se zamiloval do bohaté a urozené princezny? Kdepak, spícího a vyčerpaného si ho našla
zatoulaná pravěká ošklivka a se srdcem plným lásky si ho odvedla do své jeskyně.
Asi jste si už, milí diváci, zvykli, že luciferácká vánoční představení mají ke klasickým pohádkám
daleko. Ale náš scénárista a režisér Jirka Hlobil se snaží psát tak, aby se nám dobře hrálo a vy abyste se
dobře bavili a abychom se všichni mohli smát. Modrý salonek byl na obě představení zaplněn
do posledního místečka, smály se malé děti a smáli se i dospělí. A podle potlesku myslím,…doufám,…že
jste se bavili dobře.
Pohádku nepohádku zakončil pod vedením Bedřišky a Jany pěvecký soubor Gutta. Děti zazpívaly a
zahrály na hudební nástroje krásné vánoční písně z mnoha koutů světa. A my i vy jme si mohli zazpívat
s nimi.
Jana Šlajsová, divadelní spolek Lucifer
foto: V. Šlajs
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Vyjádření starosty obce k tématu železniční zastávky v Dýšině
Vážení spoluobčané,
musím reagovat na příspěvek pana Ing. Vlastislava Šlajse, protože v článku je uvedena jen část
skutečností a je dle mého názoru velmi zavádějící. Rozhodně každý má právo se vyjádřit, ale je třeba uvádět
skutečná fakta, která jsem se rozhodl doplnit.
Souhlas, který jsme v minulosti dávali, byl souhlas obce pro zřízení nové ,,další“ zastávky Dýšina –
Nová Huť a s ohledem na to, že v mezidobí na straně kraje a správy železniční dopravní cesty (SŽDC) bylo
rozhodnuto, že není možné vybudovat dle ekonomických analýz další zastávku bez toho, aniž by některá
ze stávajících byla zrušena, nemohl být ani dosavadní souhlas, který dala obec, využit pro zahájené stavební
řízení. Z tohoto důvodu jsem souhlas pozastavil do nového rozhodnutí Zastupitelstva obce Dýšina.
Obec Dýšina byla tedy požádána o vydání souhlasu se zřízením zastávky, při čemž byly navrženy obci
tři varianty (Dýšina – Nová Huť, Školní, stávající stav). Pokud by tedy obec Dýšina nemohla rozhodovat
o zřízení zastávky, jak píše pan Šlajs ve svém článku, pak by nebyla žádána ani o dání souhlasu ze strany
kraje a SŽDC.
Vybudování nové zastávky je záležitostí na desítky let, a je jistě v zájmu většiny obyvatel, aby pro
občany byla vybudována zastávka, která se nachází, co nejvíce ve středu obce, nikoli na okraji, právě jak je
tomu dosud. Není možné pouze z hlediska výhodnosti pro kraj akceptovat vybudování takové zastávky.
Navíc nám bylo při jednání na schůzce na kraji vysvětleno, že kdyby byla zřízena nová zastávka v Nové
Huti, došlo by nepochybně k omezení autobusových spojů, neboť není možné, aby ve stejný či obdobný čas
jezdil do obce Dýšina vlak i autobus. I z toho důvodu je tedy nutné, aby zastávka byla soustředěna do středu
obce, stejně tak jako jsou autobusové zastávky, aby se tedy pochozí vzdálenost pro většinu obyvatel
nezvětšila.
Musím zdůraznit, že ukvapený závěr, že zastávka v Dýšině nebude, je skutečně dnes příliš předčasný.
Naopak, když bude tlak na omezení autobusové dopravy a využití vlakové dopravy, jak sám pan Šlajs uvádí,
pak jistě do budoucna budou více přístupní i ze strany kraje, neboť dopravní obslužnost obcí musí kraj
zajistit. Proto není na místě malovat katastrofický scénář. Totiž, že bude ještě zrušena zastávka Chrást –
nádraží a obci Dýšina zbude pouze zastávka Horomyslice.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Milí čtenáři,
jak jsem v prosincovém Zpravodaji avizovala, tak se stalo. Právě listujete vydáním, které
jsem editovala ve zcela novém grafickém systému. Také proto dostáváte Zpravodaj o něco déle.
Snad se vám tento znovu pozměněný formát líbí a bude se vám dobře číst. Myslím, že jsem ještě
zdaleka nevyužila všechny možnosti, které nový program nabízí a že se všechno třeba ukáže až
v dalších číslech roku 2020.
Přeji vám, aby byl tento rok pro vás šťastný a abyste vy i vaši blízcí byli zdraví.
Iva Kokešová
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Už podruhé připravila Tělovýchovná jednota SPV Dýšina pro naše nejmenší vypouštění balónků přání.
Věříme, že všem zúčastněným dětem, a bylo jich téměř padesát, Ježíšek napsané přání vyplnil a vysněné
dárečky našly pod stromečkem. Sníh nám sice chyběl, ale radost jsme si udělali třeba při hrách
se světýlky.
foto: Lenka Konstantinovičová

Vystoupení skupiny TNT(Terezčini nadšení tanečníci) na rozsvěcení vánočního stromu na návsi v Dýšině
sklidilo obrovské ovace. O první adventní neděli čekal každého návštěvníka nevšední zážitek.
foto: Jiří Mičan
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POZVÁNKY
• Zastupitelstvo obce Dýšina se v 1. pololetí roku 2020 sejde
v těchto termínech: 24. února, 20. dubna a 22. června. Rada
obce bude mít zasedání 13. ledna, 10. února, 9. března,
6. dubna, 4. května a 8. června.
• Galerie Modrý salónek Dýšina a Okrašlovací spolek pro Novou
Huť a Dýšinu zvou na unikátní výstavu Hologramy, hra
světelných vln. Podivuhodné výtvarné objekty je možno si
prohlédnout od 10. do 13. ledna vždy od 17 do 19 hodin.
• V sobotu 11. ledna 2020 se uskuteční v Dýšině Tříkrálová
sbírka. Slavnostní zahájení začne v 9 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy. Na úvod zazní několik
písniček v podání členů pěveckého sboru Gutta a pak koledníci
vyjdou. Organizátoři uvítají případné dospělé vedoucí
jednotlivých skupinek.

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti
při Obecním úřadu Dýšina
blahopřeje občanům, kteří
v měsíci lednu slaví svá
životní jubilea. Přejeme všem
pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a osobní
pohody.
Vlasta Hoštičková
Jaroslav Kovařík
Václav Novák
Božena Mourková
Petr Chroust
Zdeněk Matoušek
Anna Smrčková
Jaroslav Zajíc
Karel Potěšil
Marie Blažková
Marie Balounová
Hana Tlustá, SPOZ
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