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Do Tříkrálové sbírky
se zapojila jako
obvykle řada dobrovolníků, početně největší skupina malých
koledníků vyrazila na
cesty z mateřské školy.
Více o Tříkrálové sbírce si můžete přečíst
uvnitř Zpravodaje.
Foto: Jana Bártlová

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v dubnu roku 2015 a 2016 proběhla v naší
obci akce „Ukliďme Česko“. Na akci byla
spousta pozitivních reakcí a dokonce mnoho spoluobčanů vyjadřovalo lítost, že tato
akce je jen jednorázová a že by se rádi zapojili
v průběhu roku i vícekrát. Proto se pokusíme
zorganizovat tuto akci celoročně, ale bez Vaší
pomoci se nám to nemůže podařit. Z tohoto
důvodu Vám nabízím možnost stát se patro-

nem určité lokality obce. Patroni budou zastupovat skupinku dobrovolníku, kteří mají
chuť danou lokalitu zkrášlovat. Dále budou
komunikovat s technickou četou ohledně
svozů odpadů, dodání pytlů na odpad a přistavění kontejnerů. Jak často se budete chtít
zapojit do této akce, bude ryze na Vaší chuti
a možnostech. Pojďte a zapojte se! Společně
si UKLIĎME DÝŠINU. Čím víc nás bude,
tím bude efekt větší. Kdo se bude chtít stát

patronem, může se průběžně přihlásit a určit si lokalitu na emailu tlusty@obecdysina.
cz, starosta@obecdysina.cz.
Závěrem tohoto úvodníku bych rád dětem a všem milovníkům zimních radovánek
popřál krásné jarní prázdniny plné zimních
zážitků.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Druhé přikázání
Slovenský prezident Andrej Kiska měl nedávno projev k představitelům církví a náboženských společností a přitom řekl: „Znepokojuje
mě, jak se za Boha, za národ, za křesťanské
hodnoty a hodnoty naší civilizace schovávají
výhonky nebezpečného zla: fašismu, neonacismu, pohrdání lidmi jiného vyznání, jiné rasy,
národnosti nebo jiného názoru.“
Moc se mi ten postřeh líbí, protože se mi
zdá, že má pravdu, a že situace u nás a na
Slovensku asi bude hodně podobná.
Když s dětmi na náboženství probíráme
desatero Božích přikázání, pod bodem dva
se učíme: Nevezmeš jméno Boží nadarmo.
Lidé si pod tím většinou představují, že by
neměli do svého nadávání po dopadu kladiva na palec u nohy připlést nic o Bohu.
Kdybychom ale otevřeli originální znění
Desatera ve Starém zákoně, dočetli bychom
se pod druhým přikázáním tohle: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha. To je
mnohem obsažnější.
Přesně před pěti sty lety, roku 1517, přibil na
dveře kostela ve Wittenbergu Martin Luther
svých devadesát pět tezí, a tím se odstartovala
reformace. Následovala léta, na které křesťané
být moc hrdí nemohou. Katolíci začali nenávidět protestanty a protestanté katolíky. Mučedníci byli na obou stranách: protestanté přišli o život, protože je umučili katolíci a katolíci
přišli o život, protože je umučili protestanté.
V Božím jménu se nenávidělo, zabíjelo, křestané pronásledovali křesťany. Pokud je něco
hříchem proti druhému přikázání pak tohle:
jméno Boží se zneužívalo k nenávisti.
Po pěti stech letech je naše společnost

FOTO HÁDANKA
Určitě jste uhodli, že v lednovém
čísle jsme Vám nabídli chráněnou
barokní vstupní branku do farní
zahrady, Dýšina čp. 1. Fotografie
zachycuje stav před necelými 30 lety
(1988). Určitě je teď krásnější! Historické souvislosti najdete např. v Dýšinských historických střípcích, č. 8,
na webu obce http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/
okraslovaci-spolek/knihovna/ a vytištěné v místní knihovně.
A obvyklá otázka – odhadnete,
kde a v kterém roce byla pořízena
tato fotografie? Že jde o masopust,
určitě poznáte.
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možná dál v tom, že nikoho nepřipravujeme o život a mučicí nástroje už nepovažujeme za vhodné nástroje k šíření svých argumentů. Nicméně Andrej Kiska má pravdu
v tom, že pojmy jako národ a křesťanské
hodnoty se v jistých kruzích skloňují ve
všech pádech a odůvodňuje se jimi nenávist
ke všem, kteří nepatří mezi nás.
Nedávno oběhla sdělovacími prostředky
malá aféra ohledně letáku supermarketu
Lidl, v němž byl pro roli modela předvádějícího nabízený svetr vybrán mladý černoch. Na facebookové stránce obchodu se
na to objevilo mnoho neuvěřitelných reakcí: „Proč máte na reklamním letáku černocha? Víte, že tím štvete hodně lidí, kteří
ty darmožrouty a parazity nemůžou ani
cítit a bojí se jich?“ „Jsme v Čechách, nebo
v Africe? Proč máte na letáku černocha?“
Takhle nějak se v předválečném Německu
muselo mluvit o Židech. Nezneužiješ jména
Hospodina, svého Boha. Nezneužiješ pojmu křestanských hodnot, nezneužiješ jména svého národa k tomu, abys nenáviděl.
Svatý František z Assisi měl ve zvyku
nazývat svými bratry a sestrami nejen lidi,
ale i zvířata, rostliny, slunce a měsíc. Pokud
věřil v Boha, který je Otcem všech, musel
dojít k tomu, že nikdo není vyloučen z naší
rodiny jen proto, že je jiné kultury, jiné barvy pleti nebo jiného jazyka.
Často jako farář slyším, že naše kultura
je založena na Desateru a že pokud by ho
lidé přijímali a žili, bylo by tu líp. Dovolím
si tedy připomenout, že má i své druhé přikázání.
P. Pavel Petrašovský, farář

Odpadový Oskar 2016
Obec Dýšina nejenže prokázala produkci
odpadů menší než 150 kg na obyvatele, ale
dokonce ho ve svých „váhových kategoriích“
vyprodukovala nejméně v celém Plzeňském
kraji mezi obcemi od 1001 do 5000 obyvatel a to s produkcí 81,8 kg/obyvatele!! Toto
ocenění vyhlašuje už druhým rokem spolek
Arnika. Kromě samotného množství vyprodukovaných odpadů odborníci z Arniky posuzují i další důležité faktory: podmínky pro
třídění, ekonomické aspekty odpadového
hospodářství nebo možnost třídit bioodpad.
Oceněné obce ukazují, že chytré a šetrné
nakládání s odpady je nejen ekologické, ale
i výhodné. Soutěž má dvě základní kategorie.
V první rozhoduje přímo množství vyprodukovaných odpadů. V této kategorii se pak
samozřejmě rozlišuje podle velikosti obcí.
Druhá kategorie sleduje spíše inspirativní
příklady dobré praxe, které si zaslouží ocenění. Základní předpoklad pro kvalifikaci do
obou kategorií je ovšem produkce odpadů
pod 150 kg na hlavu. Tento limit organizátoři
zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně
daří dosahovat v sousedních státech. V Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná
produkce směsného odpadu asi o třetinu
vyšší. Obce kvalifikované do soutěže Odpadový Oskar, ale ukazují, že nastolit pozitivní
trend není těžké.
Všichni občané obce si zaslouží velkou
gratulaci a uznání, za snahu třídit odpad,
a tím snižovat produkci směsného komunálního odpadu.
Dana Panušková, obecní úřad.

únor 2017

Volavka bílá v Nové Huti a okolí
Ve středu 18. ledna odpoledne jsme z okna
kuchyně, otočené na jižní svahy stráně
Akátovka nad pravým břehem Klabavy, zahlédli na stromech nápadné, zářivě
bílé velké ptáky – volavky bílé. Bylo jich
celkem 10 kusů! Vídali jsme je zde již asi
2 až 3 roky, ale vždy v menším počtu. Volavky nás okouzlily, poprosili jsme proto
ornitologa Západočeského muzea v Plzni
pana RNDr. Romana Vacíka o internetový rozhovor. Vyhověl, a tak si přečtěte, jak
to s volavkou bílou tady u nás je:
Opravdu se na Klabavu dostala volavka bílá až v posledních letech?
To bohužel zcela jistě nevíme – je možné, že volavky bílé tu byly již dříve, nepozorovány, nebo nalezeny někým, kdo svá
pozorování nezveřejnil. Nicméně z výsledků pozorování západočeských ornitologů,
publikovaných od roku 1974 do roku 2004
ve Sborníku ZČM – Příroda, to tak skutečně vypadá. Celkem máme z tohoto období
k dispozici údaje ze 109 pozorování volavek bílých v západních Čechách. První byla
objevena Františkem Šeborem 3. 10. 1976
u rybníka Modrý poblíž Tisové na Tachovsku. První pozorování v širším okolí Dýšiny pochází z Plzně-Bukovce od Stanislava
Benedy ze 4. února 2000, na Klabavě (u nádrže) byla volavka bílá pozorována až poz-

Vítání jara a dílničky

ději Michaelem Mattasem 17. března 2003.
U nádrže Klabava byla pozorována i v roce
2011 Pavlem Růžkem. V současné době
(od roku 2012) víme o 1243 pozorováních
volavek bílých v Plzeňském kraji, nejblíže
Dýšině z Berounky u Zábělé, z Doubravky
v Plzni, z Oseku a z Rokycan. Vaše pozorování u Nové Huti je tedy pro nás novou
lokalitou výskytu volavky bílé.
Žije tady celoročně, nebo je zde dokonce pozorováno hnízdění?
Volavka bílá se v současné době vyskytuje v našem kraji v podstatě už celoročně,
i když nejhojněji v období tahu a na zimovištích – s vrcholy od září do prosince
(44 % nálezů) a v březnu a dubnu (26 %).
Minimum pozorování pochází z hnízdního období (květen až červenec: 5 %). Přes
četná pozorování v hnízdním období bylo
její zahnízdění v ČR prokázáno jen výjimečně, v našem kraji dosud ne.
Za mých školních let se uvádělo, že se
vyskytuje na jižní Moravě a Slovensku,
výjimečně na Velkém Tisém…
Tak to skutečně bylo a v podstatě to celkově platí i nadále ohledně „podezřelých“
výskytů v hnízdní době.
Žije tady na Plzeňsku i podobný druh
volavka stříbřitá? Jde je laicky (bez kvalitního dalekohledu či fotoaparátu) rozlišit?

Volavka stříbřitá do ČR nepravidelně zaletuje v malých počtech a výjimečně na našem území i zahnízdila. V současné době
nemáme žádné údaje o jejím pozorování
v západních Čechách. Obě volavky jsou
sice bílé, ale jdou od sebe rozeznat velmi
dobře – samozřejmě jen za dobré viditelnosti a na určitou vzdálenost (individuální dle zkušeností a zraku). Volavka bílá je
velká jako dobře známá volavka popelavá,
kdežto volavka stříbřitá je zhruba poloviční. Volavka stříbřitá má černý zobák, volavka bílá celý žlutý, černý (ale se žlutým
kořenem) pouze v hnízdní době. Nohy má
volavka bílá celé tmavé – volavka stříbřitá
také, ale se žlutými prsty (dobře patrnými
v letu).
Mohou místní, kteří chodí v okolí Klabavy na vycházky, nějak přispět k pozorování těchto volavek?
Ano, mohou, a nejen volavek. Svá pozorování ptáků mohou zapsat do webové
databáze České společnosti ornitologické
(Birds.cz) – samozřejmě pouze těch druhů,
které zcela jistě poznají. I informace o zcela
běžných druzích mají pro ornitology svůj
význam.
O rozhovor požádali J. a J. Nesvadbovi

Foto: Milan Kučera

Přijďte si v sobotu 18. března od 10 do
17 hod. do Modrého salonku v Dýšině
vybrat z mnoha jarních a velikonočních
dekorací, květin, mašlí, stužek. Bude probíhat i prodejní výstava ručně vyráběných
šperků a jiných drobných dárků a dekorací.
Jako tradičně bude pro děti připraveno tvoření z korálků, papíru, zdobení velikonočních
vajíček či dekorací.
Připraveno bude i pohoštění.
Budeme se na Vás těšit. Jana Šmídová a za
Korálkovnu Radka Johánková, Alena Šimková a Alena Pechová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
13. března v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 27. února v 18 hod.,
Modrý salonek
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Letošní zima jejím milovníkům a hlavně
dětem opět přeje. Užívají si nejen lyžaři, sáňkaři a bobisté, ale také bruslaři. Ty můžete
vidět letos dost netradičně třeba uprostřed
Klabavy.
Díky rodině Spillerově, která zařídila večerní
osvětlení „dýšinské Kačárny“ a zorganizovala
setkání příznivců bruslení s ochutnávkou
domácího svařeného vína, se dá tento sport
v Dýšině provozovat i po setmění. Za příjemně strávený čas ještě jednou děkujeme.
Přejeme si, aby se taková zima nestávala jen
výjimkou a aby nám za rok už u rybníka
zářilo pořádné veřejné osvětlení.
Za všechny zúčastněné bruslaře
Lenka Rousová Bóriková
Foto: J. Hrdá, A. Kolářová,
P. Velleková, M. Süsz
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Varhanní koncert dětí a kam se poděl keramický betlém
Poslední tečkou za letošní tříkrálovou sbírkou byl varhanní koncert, který se konal
v dýšinském kostele 15. ledna v 16 hod.
Představily se v něm vesměs neokoukané
varhanické tváře: neokoukané jednak proto, že varhaníky z lavic většinou při koncertě nevidíte, jednak proto, že se jednalo
o žáky Jana Esterleho, o kterých možná teprve časem více uslyšíte. Kostel se rozezněl
pestrými varhanními skladbami J. S. Bacha,
D. Buxtehuda, J. K. Vaňhala a dalších. Slyšet
jste mohli i koledy Nesem vám noviny či
Byla cesta ušlapaná.
Po koncertě se rozprodával keramický betlém, který tvořiví zájemci z řad dětí
i dospělých vyrobili k tomuto účelu již
před Vánoci na faře pod vedením manželů
Brůčkových. A tak jste si mohli koupit Ježíška s Marií a Josefem, jednoho až tři krále,
ovečky i betlémské poutníky. Každý betlém
je něčím zvláštní. V tom letošním se objevila třeba ryba, zívající poutník či matka
s malým Jidáškem. Všichni jsou do Betléma
zváni, byť na každém záleží, zda se vydá za
betlémskou hvězdou, zda pozvání do Betléma odmítne nebo zda Betlém opustí (jak
řekl pan farář Pavel Petrašovský).

Protože z každoročního prodeje keramického betléma se stává tradice, má tato
akce i tradiční návštěvníky, kteří si takto
postupně vytvářejí svůj domácí keramický
betlém.
Výtěžek z letošního betlému ve výši
5.500 Kč půjde na uhrazení dalšího roku
studia pro indickou dívku Marii Shalini,

které dýšinská farnost přispívá v rámci projektu Adopce na dálku.
Pokud se rozhodnete akci příští rok navštívit, nemusí vás hřát jen vědomí, že jste
přispěli na dobrou věc a odnesli si figurku
z hlíny. Sedačky v kostele jsou vytápěné!
David Klimeš

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2017 vypukla tříkrálová
sbírka. Navzdory nepříznivým klimatickým
podmínkám, kdy teploty klesly hluboko
pod bod mrazu, se kostel v devět ráno poměrně zaplnil koledníky i vedoucími skupinek. Poté, co jsme zazpívali koledu a přijali
požehnání, začal v kostele mumraj s oblékáním, spínáním korun, vyplňováním formulářů a předáváním kasiček a skupinky
dospělého průvodce a tří králů se postupně
vydávaly do ulic Dýšiny, Nové Huti, Druztové, Kyšic a Chrástu. Většinou se setkávaly
s přijetím, kasičky se plnily a děti si kromě
omrzlin odnášely domů i sušenky a čokolády, kterými lidé odměnili jejich snahu.
O týden později jsme peníze z kasiček
na faře spočítali a dobrali jsme se k částce
72.916 Kč. Částka byla odeslána na účet
charity. 65% z ní se vrátí zpět do Dýšiny,
abychom z ní v i v tomto roce mohli pomáhat sociálně potřebným obyvatelům
Dýšiny a okolí, kteří se ocitli v nezaviněné
sociální nouzi.
Velké poděkování patří vedoucím skupinek, koledníkům i všem, kteří do sbírky
přispěli.
Pavel Petrašovský
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Leden – přikryl škol(k)u sněhem
Začátek nového kalendářního roku patřil
vyvrcholení vánočního času, kdy se v tělocvičně naší ZŠ sešly všechny zpěvavé
děti na svém Tříkrálovém koncertu. Během 2 hodinového programu se vystřídalo asi 100 dětí od 4 do 17 let. Celý koncert zahájila Gutta se svým programem
z Jičína – Jak se ztratila bačkorka… Děvčata v retro oblecích nás svými písničkami vrátila do doby našeho mládí. Pak na
podium nastoupili ti nejmladší – Kapičky ze školky s písničkami o zvířátkách
na koledě, pokračovaly Kapky z 1. třídy

a jejich rybí písničky, holčičkám v nových
šatech to moc slušelo. Velký úspěch sklidil
muzikál Ali Baba a loupežníci v podání
Zpěváčků ze 2. a 3. třídy. Závěr patřil tradičně Guttě, tentokrát v nových gotických
šatech, a všem zpěvákům při společných
koledách.
Již se stalo tradicí, že děti z MŠ kolem
svátku Tří králů zavítají do dýšinského
kostela. I letos jim pan farář Petrašovský
za pomoci figurek z betlému a asistence
dětí převyprávěl celý příběh o narození
Ježíška. Děti – králové si také zazvonily

na kostelní zvon nebo pozorovaly, jak se
připravuje kadidlo. Ti nejmenší králové ze
třídy broučků vzhledem k velkému mrazu
neprošli dlouhou cestu, ale užili si královské bobování.
Sněhu je pořád dost, takže pravé zimní radovánky nás provázejí každý den ve
školce (výroba sněhuláků z různých materiálů, zimní obrázky, krmítka…) i na
zahradě a školním hřišti, kde všichni prohánějí své „závodní stroje“.
J. Bártlová

Skřítkové jsou všude kolem
Vážení občané Dýšiny, čtenáři našeho
dýšinského zpravodaje. My druháci naší
školy jsme se rozhodli, že Vám také něco
napíšeme. Psali jsme takové povídání
i básničky o tom, jak jsme potkali svého
skřítka.

A to si nemyslete jen tak! Vždyť jsme se
sotva naučili číst a psát! Paní učitelka říká,
že to jsou naše první literární díla a že
hledáme nové talenty. A moc se jí to líbí
a navedla nás, abychom to dali do novin.
Tak tady to máte.

A jděte do lesa nebo k potoku. Určitě
tam také potkáte skřítka. Když se budete
dobře dívat, je jich všude plno.

Václav Potecký
V lese žije skřítek,
jmenuje se Vítek.
Bydlí v lese u dubu,
já tam za ním nepůjdu.
Jednou jsem tam přesto přišel,
uvítal mě, když před domek
vyšel.
Sedli jsme si do zahrádky
a vyprávěl mě pohádky.
Říkal, že je veselé,
když jsme spolu přátelé.

Marek Duchoň
Znáte děti Vochomůrku?
Já ho jednou potkal venku.
Maličký byl jako hříbek,
já mu řekl, že jsem Marek.
Na nohou měl střevíčky,
krásné modré botičky.
Kalhoty měl zelené,
k tomu triko červené.
Jeho klobouk hezký byl,
ihned se mi zalíbil.
Ptám se skřítka:
Dáš mi klobouk?
Skřítek stojí, nehne brvou.
Co ti mohu za něj dát?
Já chci být tvůj kamarád.
Proč ne? Mám tě rád.
Skřítek se raduje
a přitom tancuje.
Střevíčky cinkají, potichu říkají:
Pšššš, neprozraď nás.

Dominik Plicka
Včera jsem šel ze školy,
zaslechl jsem hlas v poli.
Musel jsem se podívat,
co se z dálky ozývá.
Vydal jsem se kousek blíž,
zakopl o dlouhou tyč.
Mžiklo se mi před očima, uviděl jsem,
jak tam dřímá malinkatý skřítek.
Řekl jsem to Vašíkovi,
ten mi ale nevěřil.
Mně to bylo celkem jedno,
já jsem si sen pěkně užil.

Anička Bártů
V lese byl skřítek,
jmenoval se Vítek.
Měl tam domek, vedle kterého
byl stromek.
Na stromku byla šiška,
koukala a ni liška.
Skřítek viděl lišku, hodil po ní šišku.
David Chejlava
Helemese skřítka
Toho vídám zřídka
Povídá mi kluku
A podá mi ruku
Odteďka jsme kamarádi
A máme se spolu rádi
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druháci ze základky

Soňa Pekárová
Až skřítka potkáte,
tak se ho zeptáte,
jak se mu daří,
co doma vaří.
Má-li rád houby,
jí-li rád kroupy.
Loví-li v rybníce
žabičky a pulce.
Uvidíte, co vám odpoví,
možná vám nic nepoví.

únor 2017

Polní cesty, aneb co je nového u sousedů
Rád chodím po krajině a dívám se, co se
kde změnilo, co je kde nového a zajímavého. Hlavně mě vždycky nadchne, když se
někde objeví nová alej stromů, nebo dokonce nová polní cesta. Snad je to tím, že
pamatuji, že v krajině tekly potoky a do lesa
vedly cesty…
A v Chrástu se s obnovou cest a výsadbou
stromů v posledních roztrhl pytel. Jakoby se
inspirovali péči o krajinu v nedalekých Bušovicích. Pro úředníky a majitele polností
jde o tzv. pozemkové úpravy. Ono totiž,
i když je v katastru vedená parcela obecní
polní cesty, ve skutečnosti je zde lán řepky či
kukuřice. A pole je pronajaté na několik let
dopředu. Takže, vše musí být „zúřadované“.
Jedna z oblastí velkých proměn v Chrástu je mezi Benátkami, cestou do Prachárny a bývalou bažantnicí. Před nedávnem
tu byly velké lány polí. Pruhy lesa tu dnes
střídají louky, pasou se tu i koně a na naučné stezce je odpočívadlo. Nejen místní, ale
i turisté se tudy pohodlně dostanou do lesa
Houští a na soutok Berounky a Klabavy.
Jednoznačným úspěchem obce a oceňovanou službou jak místními, tak i návštěvníky obce, vodáky a cyklisty je nedávno
vybudovaná, částečně zpevněná polní cesta
s alejí listnáčů mezi chrásteckým hřištěm
a vodáckým tábořištěm v Závrtku na Berounce poblíž Dolanského mostu. Nahradila nepříjemnou turistickou trasu, vedenou
po frekventované silnici č. 180 k Berounce,
dále do Zruče a do Třemošné.
Obnovu dalších polních cest se podařilo dotáhnout po několika letech až loni.
Původně šla páteřní červená turistická
značka od Berounky přes Chrást po velmi
nebezpečné silnici č. 233 okolo bývalé „pohodnice“ (Smraďárny) a elektro-rozvodny
400 kV do Zábělé a dál do Plzně. Na popud turisty-značkaře Jana Franka z Dýšiny
a jeho kolegyně z Chrástu byla přeložena
značka tak, že za továrnou Atmosu zahnula k bývalé Skupově ville a podle železniční
trati krajem pole až k lesu, pak lesem k Zadní hájovně (U Hrdlovičů) a do Zábělé. Zásadní problém bezpečnosti chůze byl tímto
vyřešen, ale údržba polní cesty s červenou
značkou rozhodně nebyla jednoduchá.
Koncem loňského roku byl posléze v lánech
polí vynechán obecní pozemek – nezoraný
pruh 10 m široký vinoucí se přímo mezi
Skupovnou a Zadní hájovnou. Tím se dosáhlo téměř ideálního stavu a v budoucnu
stačí jen cestu zpevnit, odvodnit a osázet
alejí stromů.

Na závěr jsem si nechal tu část Chrástu,
která sousedí s naším dýšinským katastrem.
Jedná se o území mezi bývalou chrásteckou
cihelnou, Smraďárnou, vrcholem Chlumu
a el-rozvodnou. Zde je nově vymezená
cesta, spojující silnici Chrást-Plzeň s rybníčkem ve Vlčí jámě (Vlčce). Trasa této
polní cesty je odvodněná, částečně zpevněná a zvýrazněná novou alejí z kvalitních
vzrostlých sazenic stromů (viz obr. nahoře).
Další, pro nás asi nejzajímavější polní
cesta, nově vede z Dýšiny od vodárny nad
bytovkami U Čechurů lány polí až dolů na
silnici Chrást–Plzeň (viz obr. dole). Překvapilo mne, jak blízko zasahuje chrástecký katastr k bytovkám. Nová cesta je opět v poli
vynechaný, zatím nezpevněný a neodvodněný, 10 m široký pruh s vysazenou alejí
stromků na obecním pozemku. Sazenice
jsou dost slabé a bude možná problém je
všechny udržet při životě, ale jsou tady. Myslím, že vznik této cesty přivítají i dýšinští
občané, zvlášť ti z bytovek.
Nutno upozornit i na další počin obce
Chrást. Jde zase o vynechaný 10 m pruh
pole od Smraďárny vzhůru na vrchol Chlumu, odkud jsou nádherné rozsáhlé výhledy
v úhlu téměř 270°. Výše popsané změny na
katastru Chrástu i v těsné blízkosti katastru
našeho, vybízejí k vytvoření vycházkových
okruhů.
Ani Dýšina v tomto směru nespí. Má
zpracované výsledky pozemkových úprav
a vytipované čtyři cesty, které se budou obnovovat. Úprava cest a pěšin i vycházkové
okruhy byly totiž zařazeny mezi Společné
programové body pro období 2014 až 2018,
viz Zpravodaj, prosinec 2014, elektronicky:

http://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/321cs_5.pdf&original=Prosinec+2014.pdf. Stejně tak se touto problematikou zaobírá i Program rozvoje obce,
zveřejněný na webové stránce obce: http://
www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/472cs_1.pdf&original=ProgramRozvojeObceD%C3%BD%C5%A1ina-final.pdf.
Především je lákavá a dosti žádaná možnost propojení Dýšiny se Zábělou, vzdálené
pouze 1,5 km od středu obce, což je dokonce blíž, než na kraj Kokotského lesa!
Věřím, že se na stranách Zpravodaje brzy
dozvíme, jaký je názor našich radních a zas
tupitelů.
J. Nesvadba, Okrašlovací spolek
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Dýšina – Nová Huť – Horomyslice
SKI KLUB Dýšina z.s. pořádá
zájezd do lyžařského areálu
Hochficht v Rakousku
Termín konání: 4.–5. března 2017 (sobota–neděle)
1,5 denní lyžování
Přihlášky: co nejdříve na e-mail: nezbedovalibuse@seznam.cz
nebo osobně u pí. Nezbedové tel.: 724 908 189
Cena zájezdu: dospělá osoba – 1250 Kč
děti 10–18 let – 880 Kč
děti do 10 let – 800 Kč
V ceně zájezdu je doprava, ubytování, večeře, snídaně.
Platba nejpozději do 20.02.2017 – storno poplatek 500 Kč
anebo zajištění náhradníka
HOTOVĚ u pí. L. Nezbedové, Přátelství 28, Dýšina
(předem domluva na tel. č.: 724 908 189, 377 945 637)
BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu: 205164156/0300
(identifikace účastníka)
Odjezd: sobota 4.3.2017
Nová Huť – 7:00 hod. (u dřívější restaurace)
Dýšina – 7:10 hod. (autobusová zastávka MHD u Domu služeb)
Plzeň – Doubravka 7:15 hod. (trolejbusová zastávka MHD
– Habrmanovo nám.)
Plzeň – 7:25 hod. (sady Pětatřicátníků –zastávka autobusu MHD č. 41)
Ubytovaní je zajištěno v hotelu AKTIV v Přední Výtoni
– 40 min od Ski areálu Hochficht.
Veškerá pojištění si zajišťuje každý individuálně.
Skipasy nakoupíme hromadně se slevou. (slevu ještě neznám)
za SKI KLUB Dýšina z. s. Libuše Nezbedová, vedoucí zájezdu.

Blahopřejeme
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.

Iveta Čtrnáctová
Vladislav Čtrnáct
František Záhlava
Jaroslav Košař
Marta Holá
Jiří Berk
Eva Bartovská
Ivana Červená
Jiří Mužík
Václav Cingroš
Bohuslava Lišková
Karel Volráb
Danuše Švantnerová

za SPOZ Hana Tlustá

JARNÍ JARMARK
Modrý salonek Dýšina
sobota 18. března 2017 od 10:00 do 17:00
Jarní květiny

Mašle, dekorace

Šperky a ozdoby

Tvoření pro děti

Zdobení vajíček

Občerstvení

velikonoční přáníčka

děti i dospělé

zákusek

papírové dekorace,

tradiční i netradiční, pro

káva, čaj,
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