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Konečně je tu. Sněhová nadílka, která pokryla alespoň na pár dní celou Dýšinu čistou bílou. Inspirovala i mnohé zdejší milovníky focení.
Takto vidí zimní vesnici někteří z nich. Také jste zachytili hezkou zimní krajinu kolem Dýšiny nebo zimní radovánky a dovádění dětí?
Pošlete nám obrázek na zpravodaj@obecdysina.cz, rádi ho zařadíme do příštího čísla.
Foto: Jiří Mičan (vlevo dole), Milan Kučera (řeka nahoře uprostřed),
Pavla Velleková (nahoře vyjma řeky), Anna Hošková (vpravo dole)

Úvodník
Vážení a milí „Dýšiňáci“,
je sobota 23. ledna 2016, před dvěma
hodinami přestal padat sníh, mrzne,
až praští a ochotnický spolek Lucifer
společně s několika místními nadšenci
vyráží v masopustním průvodu, z Nové
Huti přes Školní ulici, ulici V Jamách
a Přátelství, za doprovodu muzikantů
směr náves, do jednoho ze statků, kde je
již v plném proudu „tradiční“ taškařice.
Protože se považuji za onoho místního

nadšence a i přesto, že jsem člověk veskrze kulturně zanedbaný, masopustní
průvod považuji za něco skvělého,
báječně uvolňujícího, za něco lidské
maškary spojujícího a za něco tak tradičně kulturního.
Silný kulturní zážitek z roku 2012 a teď
čerstvě z roku 2016 mě nutí k zamyšlení
nad tím, zda by nestálo za to masopust
zařadit mezi „tradiční“ obecní kulturní
akce. Za mě, stálo………!

Je sobota 23. ledna 2016 19.30 hod.
a z autobusové zastávky z návsi odjíždí
z poloviny prázdný autobus směr Kyšice,
kde se v kulturním domě koná první společný ples obcí Dýšina a Kyšice. Já tam
byla, jedla, pila, tancovala, jen málo dýšinských viděla. Smutné mně to přišlo, že
se nás tak málo sešlo. Nevadí však toho
nic, kulturního vyžití bude ještě víc :-)
Těšíme se na Vás na únorových akcích!
Lenka Rousová Bóriková
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Postní zamyšlení
Podle starobylé tradice začíná čtyřicet
dní před Velikonocemi postní doba.
Masopustní veselí by vlastně mělo být
vnímáno jako poslední vyblbnutí se, aby
člověk mohl se vší vážností vzít to, že od
Popeleční středy, která letos připadá na
10. února, se má začít postem připravovat
na Velikonoce.
Uvědomil jsem si, že jsem už starý. Byl
jsem na návštěvě, u stolu seděly i děti
a ty se začaly svých rodičů a mě ptát, jak
to bylo za našich časů. Docela jsme se
předháněli, co kdo z nás zažil: Tenkrát
nebyly ještě mobily! Počítače měli jen ve
výzkumných centrech a zabíraly celou
místnost. Telefony byly na kličku: zatočili
jste kličkou, ozvala se vám paní na poště
a té jste řekli, kam vás má přepojit. Děti
se divily a já si vzpomínal, jak jsem se
stejně divil, když mi rodiče vyprávěli, jak
se žilo po válce v létech padesátých. Jsem
už starý, říkal jsem si.
Zajímavé je, jak si zvykáme na lepší. Asi

bychom se nechtěli vracet k nošení vody
ve vědrech od obecních pump a k petrolejkám místo žárovek, a přitom to bylo
před pár lety normální. Dnešní mládež by
si už neuměla představit život bez mobilů
s mp3 přehrávačem, foťákem a navigací,
bez internetu a jeho facebooků a skypů.
Vývoj k lepšímu běží jako o závod. Před
sto lety oral se stejným pluhem děda,
otec i syn a ve stejném dřezu myla nádobí
babička, matka i dcera. Dnes už rodiče
nerozumí, co jejich děti dělají u počítače
a co všechno dokáže jejich nový mobil.
A v tomhle rozběhnutém závodě vývoje
a honbou za lepším někdo tiše připomene
nepříjemnou věc, která se jen těžko
poslouchá, že na druhé straně zeměkoule
lidé stále ještě umírají hlady a stále ještě
umírají na nemoci, které by se mohly
léčit, kdyby na to byly peníze.
Říkám si, že postní dobu potřebujeme
jako sůl. Půst neznamená, že si člověk
způsobuje utrpení pro utrpení, ale že si

odříká to, na čem by se mohl stát závislý
a klást to v životě na důležitější místo, než
jaké si to zaslouží. Uctívaným bůžkem
se může stát klidně přemíra jídla nebo
internet, peníze nebo mobil s padesáti
funkcemi. Je dost podivné si uvědomit,
že když na sebe budeme chtít být opravdu
tvrdí a toho všeho se třeba na týden
vzdáme, budeme žít tak, jak se naprosto
normálně žilo ještě před pár desetiletími, aniž by v tom někdo viděl nějaké
odříkání...
A nakonec to nejdůležitější: tohle
svrhnutí věcí, které se občas tváří
podstatnější než opravdu jsou, má smysl
jen tehdy, když na jejich místo přijdou
hodnoty opravdové. Vyhazování nábytku
z dřevotřísky má smysl jen tehdy, když si
místo něj pořídíme dřevěný. Kéž by se
nám tak o letošní postní době stalo. Ať je
požehnaná.
P. Pavel Petrašovský,
farář

Firma TEXTIL - OBUV Spillerová
oznamuje svým zákazníkům, že v průběhu roku 2016 ukončí provoz prodejny
v Domě služeb v Dýšině. Vyhlašujeme proto od 1. března 2016

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ ZBOŽÍ
		
Výprodej se týká veškerého zboží,

sleva 30 - 50% z původní prodejní ceny.

Akce potrvá do vyprodání zásob, nejméně však
do 30. června 2016.

FOTO HÁDANKA
Nabízíme Vám další fotohádanku
z naší nové rubriky. Poznáte, kde
a v jaké době vznikl tento snímek?
Pokud váháte, zeptejte se pamětníků
kolem sebe. Případně si počkejte do
příštího čísla Zpravodaje.
První hádanku z lednového čísla
nepochybně „vyluštili“ mnozí z Vás,
stejně jako pan Miroslav Kučera
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z Dýšiny, kterého objev i naše nová
rubrika potěšily. Objekt kdysi označený
jako Kulturní dům stojí dodnes v Nové
Huti na křižovatce ulic Přátelství
a Lesní, má čp. 126. V letech 1959 až
1968 zde sídlila velice aktivní Osvětová
beseda, později prosperující konzum.
Po roce 1989 byla budova prodána do
soukromých rukou. Mnoho let zde
pak fungovala hospoda, definitivně
uzavřená v loňském roce.
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Pozvánka na
valnou hromadu
TJ SPV
Z rozhodnutí výkonného výboru TJ
SPV Dýšina si Vás dovoluji pozvat na
jednání řádné valné hromady TJ Sport
pro všechny Dýšina, z. s., která se koná
v neděli dne 28. února 2016 v Modrém
salonku Dýšina. Od 14:30 hodin
se koná prezence, v 15 hodin bude
zahájení valné hromady.
Na programu jsou následující body:
zahájení, schválení programu, volba
komisí; kontrola usnesení z minulé
valné hromady; zpráva o činnosti TJ
SPV v roce 2015; zpráva o hospodaření
za rok 2015; zpráva revizní komise TJ
SPV Dýšina; plán práce na rok 2016;
návrh rozpočtu na rok 2016; zpráva
mandátové komise; schválení členských
příspěvků pro rok 2016; diskuse; zpráva
návrhové komise – usnesení a závěr.
Vezměte s sebou peníze na zaplacení
členského příspěvku na rok 2016.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
Jarmila Jedličková,
předsedkyně TJ SPV Dýšina

PŘIJĎTE SI NĚCO VYTVOŘIT,

PŘEZŮVKY S SEBOU!

POHRÁT SI A POPOVÍDAT SI.

ÚTERÝ 9.00 – 11.00 hod
(Veronika K.)

(KREATIVNÍ DOPOLEDNE, TVOŘENÍ
S DĚTMI, MALOVÁNÍ, MODELOVÁNÍ)

NEDĚLE 10.00 – 12.00 hod
(Veronika K.)
(KREATIVNÍ DOPOLEDNE
PRO PRACUJÍCÍ MAMINKY S DĚTMI)

Cena: 20 Kč (dítě + maminka, resp.
dospělý doprovod),
v ceně zahrnuty náklady na výtvarné
pomůcky
Kontakt:
Věra Beránková		
(724 506 411)
Ing. Veronika Kopecká
(739 015 286)

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné) :
8. února a 14. března v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné):
22. února v 18 hodin v Modrém
salonku

Informace z rady obce
Chodník k průmyslové zóně IPPE
Rada obce diskutovala o postupu
v případě výstavby chodníku z Dýšiny
podél všech areálů až k průmyslové
zóně IPPE. Obec v loňském roce zadala
zpracování studie, kterou vytvořil ing.
Vítek Vaidiš. Protože v navržené trase
chodníku při levém okraji komunikace
ve směru na Kyšice je jen několik
pozemků v majetku obce a většina
pozemků v majetku různých soukromých
vlastníků, musí nejprve dojít k jednání
s těmito vlastníky. Teprve poté je možné
zrealizovat projektovou dokumentaci
k územnímu rozhodnutí. Předpokládané
náklady na výstavbu chodníku jsou 4,5
mil. Kč, obec se bude snažit získat na
výstavbu dotaci. IPPE zvažuje možnost,
že by spolupracovala s obcí a podílela
se na financování veřejného osvětlení.
S obcí Kyšice jedná vedení Dýšiny, zda by
v budoucnu případně dostavěla chodník
od průmyslového areálu až k chodníku,
který byl vybudován při přeložce silnice
a přemostění nového železničního
koridoru. Tak by vzniklo pro chodce
bezpečné propojení obou obcí, bezpečnější by byl provoz i pro řidiče.
Obec si požádá o pozemky ve vlastnictví státu
Rada obce projednala seznam pozemků,
které jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových v katastrálním území obce Dýšina. Obec má
možnost požadovat bezplatné převedení
pozemků, které potřebuje k zajištění
veřejných služeb. Investičně stavební
výbor připravil seznam pozemků, které
připadají v úvahu. Jedná se vesměs
o pozemky pod komunikacemi, pěšinky,
pozemky v trase zvažovaných komunikací
nebo navazující na veřejná prostranství.
Rada doporučuje zastupitelstvu obce
o bezúplatný předvod těchto pozemků
zažádat a začlenit je do majetku obce.
Zájem o pronájem prostor v areálu
plnírny
Společnost Mach Autodoprava požádala
obec o pronájem prostor v areálu bývalé
plnírny plynu Flaga, který obec odkoupila.
Chtěla by je využívat ke skladování
propan butanových lahví o objemu cca
10 tun. V žádosti ujišťovala o bezpečnosti provozu. Rada obce žádost jednohlasně zamítla. Poskytnutí areálu pro
podobné účely by bylo zcela v rozporu

s dosavadním kroky obce a důvody, proč
areál plnírny odkoupila.
Příprava změny územního plánu obce
V průběhu letošního roku se obec začne
připravovat na zahájení procesu změny
územního plánu obce. Nejprve bude třeba
vybrat zpracovatele, zpracovat harmonogram. Obec se také pokusí získat na
zpracování dotaci.
Chodník do Nové Huti
Pokud budou vhodné klimatické
podmínky, měly by v březnu začít práce
na výstavbě chodníku od viaduktu ke
křižovatce u křížku v Nové Huti. Výstavba
chodníku přinese na přechodnou dobu
dopravní omezení na silnici, provoz bude
sveden do jednoho jízdního pruhu. Do
začátku akce bude prověřen „zdravotní“
stav lip lemujících komunikaci. Podle
projektu by většina z nich měla být při
výstavbě zachována.
Přechod pro chodce u křižovatky Do
Křemší nebude
Investičně stavební výbor i vedení
obce se zabývalo v loňském roce na
podnět občanů bezpečností chodců při
přecházení z ulice V. Brožíka do ulice Do
Křemší. Jednalo se o možnosti výstavby
přechodu pro chodce – Policie ČR však
vydala k tomuto návrhu zamítavé stanovisko. Z tohoto důvodu nebude přechod
v místě realizován. Prověřuje se ještě
možnost řešit situaci snížením povolené
rychlosti v dané lokalitě.
Budova čp. 26 a prodej okolních
pozemků
Město Plzeň prodávalo v loňském roce
svoje pozemky v oblasti golfového areálu
v Horomyslicích. Obec Dýšina projevila
zájem o pozemky v okolí svého domu čp.
26 (vyhořelého), jednala o nich s magistrátem. Pozemky však byly na konci roku
prodány společnosti FOCUS INVEST
(konkrétně sad vedle domu a polovina
pozemku před domem, která přiléhá ke
školicímu středisku golfu). Důvodem
bylo nepřihlášení se obce k vypsanému
záměru. Podle starosty obec nevěděla,
že město vypsalo záměr prodeje, nebyla
o tom informována, přestože svůj zájem
o pozemky městu sdělila a o jednala s ním.
Rada uložila starostovi vstoupit znovu do
jednání s městem a usilovat o odkoupení
zbylé části pozemku parc. č. 1324/5 před
domem, přes který vede cesta.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová
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Co vidí občané Dýšiny jako klady a problémy své obce
V rámci práce na Programu rozvoje obce
měli občané Dýšiny možnost vyjádřit své
názory na různé oblasti života v obci, a to
hned dvěma způsoby – prostřednictvím
dotazníku v anketě, která se konala v předvánočním čase, a při veřejném setkání
14. ledna. Chtěla bych poděkovat všem, kdo
se do ankety či setkání zapojili, věnovali svůj
čas a pomohli svým pohledem při plánování dalšího rozvoje naší obce. Dovolte mi
shrnout základní výsledky obou těchto akcí.
V dotazníkovém šetření vyplnili obyvatelé
258 dotazníků. Jedná se o 14,1% z celkového
počtu obyvatel Dýšiny (k 1.1.2015 žilo v obci
1829 obyvatel). Zpracovatelé ankety z Centra pro komunitní práci západních Čech
hodnotí tuto účast v Dýšině jako velmi dobrou, obvykle bývá účast v anketách pod 10%
obyvatel. Nejvíce se zapojila věková skupina
40-49let a občané nad 70let, aktivně se účastnili také žáci 2. stupně ZŠ. Názory na některé
otázky se lišily podle věku respondentů, délky i místa bydliště v obci, detailní zpracování
výsledků ankety tyto rozdíly popisuje. Podívejme se teď však na základní výsledky dotazníkového šetření.
Jak jsou občané spokojeni s jednotlivými oblastmi života v Dýšině? Nejlépe hodnotili lidé v dotaznících komunální služby
(průměrná známka 1,6) a fungování obecního úřadu (průměrná známka 1,8). Hodnocení lepší než dvojku dostaly také technická
infrastruktura, péče o staré občany a komunikace s občany. Naopak nejhůře hodnotili
občané v anketě stravovací zařízení a restaurace v obci (průměrná známka 3,5) a nabídku obchodů (průměrná známka 3,5). Téměř
trojku dostaly také zdravotnické služby, zajištění bezpečnosti a silniční doprava.
S veřejnými prostranstvími v obci je většina respondentů buď plně spokojena nebo
je vnímají pozitivně, ale s potřebou úpravy
těchto míst. Nejpozitivněji byl hodnocen
Paškův park, okolí ZŠ a MŠ a oblast kolem
hřbitova. Oblíbenými místy jsou také koupaliště v Nové Huti a náves, byť s výhradami.
Dle respondentů je potřeba tyto prostory
upravit. Nejhůře byla hodnocena lokalita
házenkářského hřiště v Dýšině. Nejvíce komentářů se vztahovalo ke koupališti v Nové
Huti a týkalo se připomínek zejména k údržbě koupaliště (čistoty vody i okolí) a vybavenosti zázemí koupaliště, a to jak služeb tak
i možných atrakcí. Velké množství respondentů se vyjadřovalo i k lokalitě házenkářského hřiště v Nové Huti, kde si stěžovali
především na nevyužití potenciálu celého
prostoru a jeho údržbu. Většina z nich by se
přikláněla k jeho rekonstrukci, modernizaci
a následnému využití pro volnočasové aktivity obyvatel.
Názory na využití areálu plnírny plynu
Flaga, který obec v loňském roce odkoupila,
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byly poměrně vyrovnané. 33,9% respondentů upřednostnilo využití areálu jako technického zázemí obce a 27,8% respondentů
by plochu areálu upravilo pro bydlení. Jiné
využití areálu by zvolilo 18,5% respondentů.
V komentářích doporučovali zejména sportovní či kulturní využití.
Čemu by se měla obec věnovat do budoucna? Podle dotazníků zejména obnově
komunikací a chodníků, dopravní bezpečnosti a vytvoření podmínek pro rozvoj obchodů a služeb – tento názor sdílí kolem 2/3
dotazovaných. Z volnočasové infrastruktury nejvíce občané postrádají prostory
pro společenské či kulturní aktivity (uvedla
to téměř polovina respondentů). Třetině respondentů chybí zejména veřejně dostupné
venkovní prostory pro sportovní a volnočasové aktivity, cyklostezky, cyklotrasy, trasy
pro pěší, místní cesty, ale i vybavení veřejných prostranství.
Co se týče kvality životního prostředí,
respondentům (uvedly to 2/3 z nich) nejvíce
vadí odpadky, nečistoty a zejména psí exkrementy na veřejných prostranstvích, což bylo
často zmiňováno i v otevřené části otázky.
Dále dotazovaní uvedli jako problém hlučnost (zejména z dopravy, ale i z průmyslové
zóny) a zanedbané stavby/areály.
V závěru dotazníků mohli občané doplnit svoje další komentáře. Tuto možnost
využilo 106 respondentů, tj. 41% z celkového počtu. Většina komentářů odrážela
aspekty, se kterými nejsou lidé spokojeni. Nejvíce komentářů se týkalo dopravní
infrastruktury (komunikací, chodníků,
přechodů pro chodce apod.) a její údržby
a bezpečnosti, veřejné dopravy a úpravy veřejné zeleně a veřejných prostranství a jejich
vybavení. Celkem se k dopravě vztahovalo
85 komentářů, k veřejným prostranstvím
40. Řada komentářů se také týkala pobytu
a pohybu problémových osob na veřejných
místech. Detailně zpracované výsledky
dotazníkového šetření budou vyvěšeny
na webových stránkách obce, případně
k prostudování v tištěné verzi na obecním
úřadě.
Na dotazníkové šetření navazovalo setkání s veřejností, které se uskutečnilo
14. ledna v Modrém salonku. Sál byl zcela
plný, zapojilo se více než 70 občanů. Setkání připravilo a moderovalo Centrum pro
komunitní práci západní Čechy. Obec zajistila teplé nápoje a šikovné místní dámy
napekly sladké i slané dobroty, které přispěly k příjemné sousedské atmosféře setkání.
V úvodu byly stručně účastníkům poskytnuty základní informace o Programu rozvoje obce a programu setkání. Následovala
první diskuse v malých tří až čtyřčlenných
skupinách. V každé si měli občané odpo-

vědět na jednoduchou otázku, co vidí jako
pozitiva a co jako negativa života v Dýšině.
Všechna zapisovali na připravený papír.
Poté se spojily dohromady vždy dvě diskusní skupinky a jejich úkolem bylo shodnout
se na pěti a pěti nejdůležitějších problémech
a kladných stránkách z pracovních soupisů
obou skupin. Tyto závěry pak skupiny prezentovaly ve společné diskusi všem ostatním účastníkům setkání. Jednotlivá témata
se postupně zaznamenávala na flipchart.
Posledním krokem bylo bodování těchto témat všemi účastníky setkání. Každý z účastníků mohl vybrat, co z uváděných problémů
či pozitiv považuje za prioritní. Mohl dát
svůj hlas až 5 pozitivům a 7 problémům.
A na čem se účastníci setkání nejvíce
shodli? Mezi hlavní klady obce Dýšina zahrnuli bohatý spolkový život a možnost
kulturního vyžití v obci, ocenili sběrný dvůr.
Mezi klady v obci zařadili také fungování
obecního úřadu, kde zdůraznili jeho vstřícnost a kvalitní informování občanů o dění
v obci. Mezi klady obce považují základní
a mateřskou školu, ale i činnost místní fary.
Mezi hlavními problémy uvedli účastníci setkání především absenci prostoru pro
setkávání (spolkového či kulturního domu)
a nedostatečnou frekvenci ranních a víkendových spojů MHD. Dále sem řadí dopravní
provoz v obci a bezpečnost, postrádají také
cesty pro pěší a cyklisty (místní, historické
cesty), které by umožnily bezpečné spojení s okolními obcemi (zejména Kyšicemi)
mimo silniční komunikace, a údržbu koupaliště. Problémem jsou i chybějící základní
služby v obci (potraviny, drobné spotřební
zboží). Ve zvýšené míře se občané obávají
i nevhodného rozšiřování obce.
Závěry z veřejného setkání i dotazníkového šetření bude projednávat zastupitelstvo obce na svém zasedání 22. února
od 18 hodin v Modrém salonku. Jak bude
pokračovat zpracování Programu rozvoje
obce dál? Odborná situační analýza, kterou
zpracovala Regionální rozvojová agentura
PK a popisy problémových oblastí definovaných dýšinskou veřejností poslouží jako
východisko pro zpracování strategie. Strategická část plánu rozvoje popíše, které oblasti
jsou pro další rozvoj Dýšiny nejdůležitější,
kterým tématům by se měla věnovat a jaké
jsou možnosti řešení daných problémů.
K těmto návrhům budete mít opět možnost
se vyjádřit, a to na druhém setkání s veřejností 24. března. Finální podobu plánu rozvoje bude projednávat zastupitelstvo obce
na konci května. Následně bude plán sloužit
při výběru investičních priorit a přípravě
jednotlivých investičních akcí obce v několika dalších letech.
s využitím zpráv CpKP
připravila Kateřina Chejlavová
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Má smysl být členem Okrašlovacího spolku?
Než odpovíme na zásadní otázku
položenou v názvu článku, pociťuje jeden
z autorů potřebu se přiznat k tomu, že
ještě než se stal občanem Dýšiny, myslel si,
že okrašlovací spolky existovaly někdy ve
století páry (i když věděl, že existují taková
uskupení, jako je Učená společnost ČR
a Jednota českých matematiků a fyziků).
Už vůbec si nedovedl představit, že by se
členem nějakého okrašlovacího spolku
dokonce stal. Přesto k tomu došlo.
V první polovině dvacátého století měl
okrašlovací spolek vysoký počet členů,
disponoval relativně velkými finančními
prostředky a podílel se na řadě kulturních
aktivit v obci. Jsme přesvědčeni, že třetí
část předchozí věty stále platí. Členové
spolku (samozřejmě poté, co zaplatí
příspěvek) připravují vycházky, pečou
koláče a buchty na jarmarky a slavnosti.
Píšou pro elektronickou knihovnu, aby
Ti, kteří Dýšinou „žijí“, měli možnost se
něco více dozvědět a poznávat. Starají se
o prostor kolem starého smrku či cyklo-

přístřešku nebo křížku v Huti. Připomínají, co se zde dříve událo, a co má
většinou i souvislost s dneškem. Sice
už nevysazují tisíce sazenic do krajiny,
jako dělal prvorepublikový spolek, ale ve
spolupráci s obcí připravili podklady pro
výsadbu několika desítek stromů. Obnova
Paškova parku, a vůbec znovuzrození
jeho jména, je také jejich práce.
Některé věci se ale rozhodně nedaří.
Zásadní problém necítíme ani ohledně
finančních prostředků. Tím největším
problémem je klesající počet členů. Je jasné,
že už dávno nežijeme v období masových
organizací. Přesto máme pocit, že v něčem
děláme chybu. Nelze se jen vymlouvat na
dnešní individualismus, nechuť být organizován a být spojován s názory někoho
dalšího, či velkou pracovní vytíženost.
Na druhou stranu je třeba říci, že spolek
má dostatečně široký okruh podporovatelů, tj. těch, kteří rádi jednorázově
pomohou při spolkem organizovaných
akcích. Jako příklad uveďme loňské

Ukliďme Česko.
Vraťme se však k úvodní otázce. Myslíme
si, že určitě má smysl pomoci sami sobě,
ale určitě i druhým, cítit se v Dýšině
a v Huti „doma“, ukázat (především dětem
dětem), že u řeky žije bobr, že máme
své dýšinské pověsti, že tady má kořeny
akademický malíř Václav Brožík, jehož
díla tvoří nejpočetnější soubor Západočeské galerie v Plzni, připomenout, že zde
žil i další Václav Brožík karosář – jeho
zákazníkem byl i anglický král, že zde
žil a vlastně „vytvořil“ Huť slavný Eman
Šonský, ukázat, že náves vypadala před 50.
lety úplně jinak a že stále žije a proměňuje
se. A že je to normální běh života.
A možná proto má smysl působit
v okrašlovacím spolku i v jednadvacátém
století. Všechny, kdo chtějí pomoci, si
dovolujeme pozvat na valnou hromadu
okrašlovacího spolku, která se bude
konat v sobotu 27. února ve 14 hodin
v Modrém salonku.
Jaroslava Nesvadbová, Marek Brandner

V Tříkrálové sbírce se vybralo téměř 80 tisíc
V sobotu 9. 1. vyrazili do ulic tříkráloví
koledníci se svými dospělými vedoucími.
Každá ze skupin měla svůj rajón v Dýšině,
Nové Huti, Kyšicích, Červeném Hrádku,
Druztové, Smědčicích a Bušovicích.
Tradičně se zapojil i evangelický sbor
z Chrástu.
Začalo se požehnáním koledníkům
v kostele v Dýšině a velkým mumrajem
spojeným s oblékáním, finalizací výroby
korun, předáváním kasiček a složitým

tvořením skupinek, protože nám chyběli
dospělí vedoucí. Nakonec se ale vše dalo
nějak dohromady a tříkrálová sbírka
mohla vypuknout. Ohlasy byly výborné,
lidé přispívali štědře a byli na nás neobyčejně hodní. Celkem se ve všech výše
uvedených obcích našim koledníkům
podařilo vybrat 79 997 Kč, tedy bez tří
korun osmdesát tisíc. Výtěžek tříkrálové
sbírky se ze 65% vrátí do farnosti, tato část
bude sloužit k pomoci lidem na území

vesnic, kde se sbírka konala, kteří se
ocitli v nezaviněně sociální nouzi. Může
se za ně koupit uhlí, zaplatit energie,
přispět na školní obědy, dětské tábory či
plavecký výcvik. Zbylé prostředky budou
rozděleny mezi Diecézní charitu (15%),
pomoc v zahraničí (10%), celostátní
projekty Charity (5%) a na režii sbírky
(5%). Všem dárcům, koledníkům i jejich
vedoucím a pomocníkům moc děkujeme
za štědrost, úsilí a ochotu pomáhat.
P. Pavel Petrašovský
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Nový rok v MŠ
Nový rok zahájily všechny děti přípravou na
svátek Tří králů, ve všech třídách se vyráběly
královské koruny a ve čtvrtek 7. 1. vyrazil
Dýšinou dlouhý královský průvod. Králové
a královny se sešli v kostele, kde jim pan
farář P. Petrašovský převyprávěl celý příběh
o narození Ježíška. V dalších dnech začalo
veselé zimní radování, broučci a koťátka
využívají školní zahradu, kde se bobuje,
sáňkuje, staví ledové království. Předškoláci
zase vybíhají na školní hřiště, kde se ke
sněhovým hrátkám potkávají i se školáky.
Aby nebylo vodního skupenství málo,
začalo 21 motýlků a sluníček dojíždět do
Rokycan na plavecký výcvik. No, a Kapičky
se chystají na masopustní průvod, zpívají,
hrají, tancují, aby v pondělí 8. 2. vyrazily do
dýšinských ulic s veselou písničkou. Kdo
má chuť, může se přidat, masky a hudební
nástroje vítány, začínáme v 9 h. u školní
jídelny.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Jamy, Strž nebo Rokle
– víme, o čem je řeč?
V dotazníku k rozvoji obce jsme v prosinci
2015 kromě jiného odpovídali, jaký máme
názor na dětské hřiště V Jamách a na
prostor Rokle – víme ale opravdu, o jakém
či jakých území se přesně mluví?
V roce 2014 a 2015 došlo k úpravě terénu
nad pravým svahem údolí (Obecního)
potoka od dětského hřiště k náspu železniční trati Chrást-Praha jako akce „Rokle“.
Zkusme si připomenout různá pojmenování v této lokalitě, ale i osud potoka.
Pramen (Obecního) potoka vytékal
původně, v období před scelováním
pozemků do velkých lánů, zřejmě někde
v místech pod dnešní rozvodnou Chrást,
cca ve 400 m n. m. V údolí byly louky
a vedla tudy obecní cesta, která je dosud
v katastrální mapě vyznačena s č.p. 1848.
Dále tekl a stále teče jižně od areálu bývalé
slévárny u Čechurů územím V Loužku.
Zatrubněný podtekl silnici, pokračoval
lukami mezi ulicí Přátelství a Lepší
a rybníkem Kačárna. Níže byl sveden do
rour a podtéká vyústění ulice V Jamách,
kde došlo k zavezení. Dále míjí ulici Ke
Strži a otevřený teče v dnes zarostlém
údolí k propustku pod železniční tratí.
Ten byl vystaven při budování drážního
tělesa České západní dráhy v r. 1862. Potok
v dalším úseku protéká stejným směrem
(JZ – SV) do široké nivy Klabavy. Tato
část údolí potoka zůstala bez místního
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pojmenování. Zde bylo vybudováno na
soukromém pozemku několik rybníčků.
Nad nimi potok naráží na tvrdou skálu,
stáčí se k severozápadu a ústí do Klabavy
v nadmořské výšce cca 310 m n. m.
Celková délka původního potoka činila ca
2,3 km a potok překonává cca 90 výškových
metrů.
Sekáváme se zde s trojím významově
podobným pojmenováním víceméně
téhož území, což vede mnohdy k neporozumění i mezi starousedlíky: „O jaké že se
to jedná území“?
Název Jamy odráží skutečnost, že se zde
těžily kyzové břidlice a písek. Používají
jej starousedlíci a starší dýšinští občané.
S tím koresponduje název dětského hřiště
V Jamách, sběrného dvora V Jamách, nebo
ulice V Jamách.
Při hledání významu slova strž, zjistíme,
že synonymem je rokle, roklina, úžlabina.
V Encyklopedii Diderot je význam slova
strž vykládán: „místo, kde se křivka
podélného profilu údolí řečiště náhle lomí
a její rovnoměrný průběh je přerušen více
či méně příkrým stupněm. Příčinou vzniku
skalního prahu je zejména různá odolnost
skalního podkladu, dále tektonický pohyb
nebo náhlé přehrazení údolí např. lávovým
proudem“. Strž je tedy významově totožná
s roklí – takže si můžeme vybrat…
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Poslední historický
mezník
Foto dole zachycuje poslední historický
mezník při lesní cestě od torza Velkého
smrku na Průsek. Ještě před několika
měsíci jste mohli při procházce na této
cestě vidět historických mezníků několik.
Vyznačovaly pozemky různých vlastníků.
Zdá se, že padly do oka někomu, kdo
si s vlastnictvím zas tak velkou starost
nedělal… Zmizely. Kde skončily, nevíme.
Foto: Šimon Brandner
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Obec Dýšina a školní jídelna Vás
srdečně zvou na

DÝŠINSKÉ ZABÍJAČKOVÉ HODY
s ukázkou výroby jitrnic, jelit a tlačenky

v sobotu 13. února 2016 od 12 hod.
U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Bude pro Vás připraveno mnoho tradičních vepřových
specialit (ovar, polévka, guláš a pečené maso).
K zakoupení budou zabíjačkové a uzenářské výrobky.
K poslechu zahraje živá hudba.

18. března 2016 v Modrém salonku v Dýšině

18.
Modrémsalonku
salonkuvvDýšině
Dýšině
18. března
2016 vv Modrém
8:00–
17:00 2016
8:00 - 17:00
8:00– 17:00

Velký výběr: jarní květiny
mašle
jarní dekorace
a jiné...
dílničky pro děti

Těšíme se na Vaší návštěvu.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
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Pozvánky na akce
Sobota 13. února, od 12 hod., u fotbalového hřiště, Zabíjačkové hody, pořádá
Obec Dýšina.
Sobota 13. února, 20 hod., Modrý
salonek, Valentýnská zábava, zvou TJ SPV
Dýšina a SDH Dýšina.
Sobota 20. února, 14 hod., Modrý
salonek, Odpolední posezení s promítáním videa ze slavnosti U nás v Dýšině
k výročí 20 let vesnické památkové zóny
a prohlídka výstavy „Koukej, kde co lítá“,
doplněné výkresy dětí dýšinské školy.
Na setkání se těší kulturní výbor a Zuzka
Vojáčková.
Sobota 20. února, 19 hod., Modrý
salonek, Fotbalová zábava, hudba DJ
Blábol, vstupné 150,- Kč, tombola.
Vstupenky budou k dispozici od 8. února
v restauraci na hřišti a v obchodě Elin.
Sobota 27. února, 14 hod., Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku

Blahopřejeme

Neděle 28. února, 15 hod., Modrý
salonek, Valná hromada TJ Sport pro
všechny, z. s.
Sobota 5. března, 14 hod., Modrý
salonek, Výroční členská schůze ZO
ČZS Dýšina. Bude přítomen p. Hasman
z Lovela Terezín, který nás seznámí
s novinkami v ochraně rostlin před škůdci.
Srdečně jsou zváni nejen členové, ale také
občané Dýšiny.
Sobota 12. března, Zájezd ZO ČZS
Dýšina do Žernosek, prohlídka vinařství,
ochutnávka, krátká prohlídka Litoměřic,
cena 350 Kč
Pátek 18. března, Zájezd ZO ČZS Dýšina
do Biskoupek na vepřové hody, cena 85 Kč
Sobota 19. března, 14 hod., Vycházka
s dr. Langem po okolí Klabavy, pořádá
Okrašlovací spolek.
Sobota 19. března, Turnaj smíšených
družstev v odbíjené, pořádá TJ Sport pro
všechny Dýšina v tělocvičně v Chrástu

Děje se za humny
Milovníky a obdivovatele rostlin zvu
do Západočeského muzea v Plzni,
Kopeckého sady, na botanické přednášky
pro veřejnost:
Středa 17. února od 16.30 hod.: Od
šalvěje k Rudému králíkovi. Jak se

změnila krajina a květena Plzeňska za
posledních sto let přednáší S. Pecháčková.
Sobota 5. března v 11.30 hod.: Vzácná
květena Džbánu (s promítáním), přednáší
V. Somol.
Slávka Nesvadbová

TJ SPV DÝŠINA

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

Karel Vlček
Vlasta Chaloupková
Milan Šneberger
Stanislav Volek
Vladislav Čtrnáct
Milada Nová
František Záhlava
Jaroslav Košař st.
Jiří Makovička
Alena Moučková
Marcela Hájková
Jana Pyšová
Václav Cingroš
Bohuslava Lišková
Eduard Kohout
Karel Volráb
Marie Borková
Marie Antoliková
za SPOZ Hana Tlustá

SDH DÝŠINA

Vás srdečně zvou na

Valentýnskou zábavu
V sobotu, 13. února 2016 od 20 hodin v Modrém salonku.

Vstupné 100 Kč

Srdečně zvou pořadatelé

k tanci a poslechu hraje hudební skupina HUMUS
slosovatelné vstupenky
zajištěna široká nabídka občerstvení, včetně točeného piva
stoly číslovány

Prodej vstupenek:
před začátkem
v Modrém salonku,
rezervaci je možné
provést i telefonicky
na tel. č.: 724179086
nebo na e-mailu:
tjspvdysina@centrum.cz.
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