listopad 2015

listopad 2015

Vítězné snímky fotografické soutěže U nás v Dýšině, autoři Romana Peková (vlevo nahoře), Pavla Velleková (vlevo dole) a Jiří Mičan. Jejich další
obrázky a fotky ostatních soutěžících tvůrců si budete moci prohlédnout v Modrém salonku. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. listopadu - více
uvnitř Zpravodaje.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
uplynul již rok od voleb do obecního zastupitelstva a 10. listopadu to bude právě
rok od ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, kde bylo zvoleno nové
vedení obce, a já jsem se stal starostou. Je
neuvěřitelné, jak první rok rychle utekl,
proto si v následujících řádcích dovolím
malé ohlédnutí.

Neubránil jsem se v tuto dobu vzít opět
do ruky volební leták a následné společné
programové prohlášení všech tří sdružení.
Hodnocení, jak se daří naplňovat, nechám
na Vás. Jsou záležitosti, které se již povedlo
realizovat, některé se připravují, ale jsou
i záležitosti, u kterých bude naplnění problematické.
Považuji za důležité, že jsme vydáváním

zpravodaje s měsíční periodicitou zlepšili
Vaši informovanost o aktuálním dění, za
což bych rád poděkoval Kateřině Chejlavové. Jsem rád, že se poslední dobou
zvyšuje počet přispěvatelů a vznikly pravidelné rubriky. V současnosti pracujeme
na vylepšení www stránek obce, Vaše případné podněty jsou vítány.
pokračování na str. 2
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Zřídit dva nové výbory považuji za krok
správným směrem, díky němuž se na dění
v obci a jejím rozvoji podílí více lidí. Těší
mě, že se do veřejného života zapojuje
více občanů, ať už to byly nejrůznější kulturní akce, tak i např. úprava rokle, akce
„Ukliďme Česko“ nebo čištění dna koupaliště. Další právě vznikající novinkou
pro zapojení Vaší iniciativy je „Strategický
plán obce“, o kterém jste byli již informováni v minulém vydání zpravodaje. Aby
naplnil očekávání, proč jsme se pro něj
rozhodli, je nutné, aby se do jeho tvorby
zapojila co nejširší veřejnost a vznesla své
požadavky, přání a vize. Tento dokument
má za cíl analyzovat všechny oblasti života
a nastavit střednědobé cíle naší obce.
Právě díky tomu máte možnost ovlivnit
její vývoj na následující období. Využijte
této příležitosti a zapojte se do jeho tvorby.
Obdobný projekt „Škola v pohybu“ startuje v ZŠ a MŠ a i zde má veřejnost, hlavně
ta rodičovská, možnost ovlivnit vývoj
a směřování naší školy.
Nyní si dovolím krátký výčet nejvýznamnějších záležitostí, které se povedlo již

naplnit. Za zásadní považuji vyřešení problematiky plnírny propan butanu jejím
odkoupením, v což jsme před rokem ani
nedoufali. Jsem rád, že tato bezpečnostní
hrozba je již minulostí. Jako velmi úspěšné
hodnotím znovunastartování jednání
o dokončení projektové dokumentace obchvatu silnice II/180 obcí Kyšice, Dýšina
a Chrást. Další vývoj budování tohoto obchvatu bude silně ovlivněn krajskými volbami v příštím roce a novým obsazením
krajského zastupitelstva.
V minulých měsících byla úspěšně dokončena intenzifikace ČOV včetně navýšení
dotace o 2 mil. Kč, dům s pečovatelskou
službou byl rozšířen o dva byty a společenskou místnost, proběhla oprava vybraných
místních komunikací a výtluků, ve spolupráci se SÚS PK byl zhotoven přechod
u domu služeb včetně osvětlení, dále bylo
zrekonstruováno dětské hřiště V Jamách,
byla zhotovena nová střecha kiosku na
koupališti, byla zrealizována rekonstrukce
historické zvoničky v Nové Huti, opravila
se kanalizace v ulici Ke Strži atd. Pro technickou četu bylo zakoupeno žací rameno,

pro vozidlo jednotky sboru dobrovolných
hasičů osvětlovací stožár.
Další akce probíhají a připravují se jako
např. oprava MK Jasmínová, vybudování
chodníku od viaduktu do Nové Hutě, revitalizace zeleně na hřbitově, výstavba nové
školní jídelny nebo výměna vozidla technické čety.
Bohužel jsou i záležitosti, které se přes veškerou snahu příliš nedaří vyřešit např. dokončení projektové dokumentace MK Novohuťská a Duhová Ing. Jiřím Pangrácem.
Další velmi důležitou otázkou je rozšíření spojů MHD, ke kterému je zapotřebí
součinnost s okolními obcemi a PMDP.
Okolní obce o rozšíření a změnu jízdního
řádu MHD neusilují, proto je pro naši
obec těžké jakékoliv změny dosáhnout.
Naší snahou bude i nadále hospodárně
spravovat naši obec, postupně řešit veškeré
problémy, aby se nám všem v Dýšině příjemně žilo. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podílejí na práci pro obec
jakoukoliv formou. Přeji Vám krásné podzimní dny.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Poznámka k uprchlické krizi
Velmi se bojím psát o něčem, na co zcela jistě
bude mít mnoho čtenářů zcela odlišný názor,
a následující řádky nabízím a nevnucuji.
Zúčastnil jsem se v Plzni přednášky o Sýrii,
která chtěla nestranně podat informace
o problémech této země. Jak jsem koupil,
tak prodávám: Sýrie je v současné době
místem, v němž se nedá žít, a kde všichni
válčí se všemi; příznivci proti odpůrcům
prezidenta Asada, sunitští muslimové
proti šíitským muslimům a Islámský stát
ohrožuje všechny bez rozdílu. Přednášející
velmi polemizovala s pojmem „ekonomický
uprchlík“, protože prý všichni, kdo ze Sýrie
prchají, utíkají ze země, kde není možný
život, ze země, kde válka pozbyla jakékoliv
myšlenky, kde se násilně rekrutují vojáci pro
různé strany konfliktu a tak dále.
A samozřejmě, že ona sporná otázka,
na níž budou odlišné názory, je, jak se
má Evropa k přílivu uprchlíků postavit.
Nebudu se pokoušet o pohled politika, ani
ekonoma, rozumím věci jen jako farář. Rok
svého života jsem strávil v Praze, kam mě

pan biskup poslal účastnit se projektu, který
chtěl zjistit, proč někteří kněží podepsali za
minulého režimu spolupráci s komunistickou StB. Jejich důvody byly často velmi
pochopitelné. Kdyby nepodepsali, už by
dále nemohli sloužit v duchovní správě.
Pokud podepíšou, nikoho přece výslovně
neudají a farnost nepřijde o faráře. Pak jsem
ale narazil na text Oty Mádra, kněze, jenž
v komunistických věznicích strávil mnoho
let. Jmenuje se Modus moriendi církve
a Mádr v něm velmi varuje před podobným
pragmatickým postojem. Církev v Čechách
se nesmí bát zaniknout, pokud by to bylo za
cenu její sebemenší zrady. Ať jsou farnosti
bez kněží, jen když kněží zůstanou věrni.
Čím dál tím víc mi tato Mádrova myšlenka
naskakuje, když čtu články, které se velmi
zaštiťují křesťanstvím a křesťanskými kořeny
naší kultury a velmi bojí o to, aby uprchlíci,
kteří jsou většinou muslimové, toto dědictví
neohrozili. Text pak většinou končí výzvou,
abychom jednoznačně příliv migrantů
odmítli a všemožně vystupovali proti nim.

Samozřejmě, že střet kultur, způsobů
myšlení a životních hodnot může znamenat
pro státy Evropy určitý problém. Ale otázka,
kterou si kladu, je tato: Pokud lze opravdu
mluvit o křesťanské kultuře Evropy,
nebudeme to my první, kteří ji popřeme,
kteří popřeme hodnoty, na nichž je naše
civilizace založena, pokud odmítneme
pomoci lidem, kteří jsou v nouzi?
Neohrožují křesťanské kořeny Evropy
daleko víc než muslimští uprchlíci nekřesťanská slova o tom, že některým lidem není
třeba pomoci, protože jsou muslimové?
Postoj kněze Oty Mádra byl zůstat
věrný Ježíšovým hodnotám, i kdyby to
mělo znamenat zánik církve v Čechách.
Nechce se podobně po nás, dědicích staré
křesťanské kultury, abychom v uprchlické krizi osvědčili svou věrnost jedné
z nejzákladnějších hodnot naší civilizace,
pomoci bližnímu v nouzi, i když to pro
nás bude znamenat mnoho nepříjemností
a komplikací?
P. Pavel Petrašovský, farář

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné): 9. listopadu v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 23. listopadu v 18 hodin v Modrém salonku
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Revitalizace zeleně na hřbitově
Na jednání zastupitelstva 19. října
představila ing. Hana Hrdličková, specialistka na veřejnou zeleň, první verzi
projektu revitalizace zeleně na hřbitově.
Dřeviny a zeleň na hřbitově nebyly
řadu let řádně upravovány, zejména
túje u hřbitovní zdi, ale i další stromy
a keře jsou nevhodně přerostlé a na
mnoha místech začínají narušovat nejen
hřbitovní zeď, ale i vlastní hrobová místa.
Na základě průzkumu stavu dřevin proto
odbornice navrhla úpravy. V některých
případech to bude znamenat úpravy
či odborné ošetření, túje u hřbitovní
zdi a některé další stromy by měly být
pokáceny a odstraněny i s kořenovým
systémem. Na jejich místo by měly být
vysázeny jiné „nižší“ dřeviny, které vytvoří
za hrobovými místy „zelená záda“. Zastupitelé souhlasili, že by se úpravy neměly
dělat postupně, ale najednou. Bude to
znamenat jen jednorázové „nepohodlí“
pro návštěvníky hřbitova. Především však
lze v takovém případě požádat o dotaci
na projekt. Náklady se budou odhadem
pohybovat kolem 500 - 700 tis. Kč. Projekt
bude zařazen do seznamu investičních
akcí na příští rok. Rozhovor s architektkou
s detailnějšími informacemi a plánkem
připravovaných úprav najdete v některém
z dalších čísel Zpravodaje.
Rekonstrukce školní jídelny
Školní jídelna ZŠ gen. Pattona je několik
let v nevyhovujícím stavu, proto už
minulé zastupitelstvo obce rozhodlo
o její rekonstrukci, z finančních důvodů
se však nerealizovala. Na říjnovém
jednání zastupitelů představili zástupci
společnosti BRM s.r.o. dvě varianty
projekční studie. V obou případech se
počítá s demolicí stávajícího objektu
a výstavbou nové jídelny, v jedné variantě
ve stejném půdorysu jako v současnosti, ve druhé variantě by byla budova
širší. Zastupitelé schválili pokračování
projekčních prací pro objekt, který bude
kopírovat dnešní půdorys. Zůstane
zachováno i základní rozdělení na jídelnu
pro strávníky, kuchyň a zázemí. Prostory
kuchyně a zázemí budou ale organizovány trochu jinak, aby vyhovovaly
aktuálním hygienickým požadavkům na
provoz. Náklady na výstavbu jsou cca 14
milionů Kč. Obec předpokládá alespoň
částečně financování z dotace. S realizací
by chtěla začít ideálně na jaře příštího

roku. Výstavba potrvá odhadem cca 6
měsíců. Po tuto dobu bude zajištěno
náhradní stravování, pravděpodobně
v Modrém salonku.
Finanční příspěvky organizacím na rok
2016
Zastupitelé rozhodovali o výši finančních
příspěvků
místním
organizacím
a spolkům na příští rok. Na doporučení
rady obce ponechali výši příspěvků
ve stejném rozsahu jako v loňském
roce, aby se nenavyšovaly výdaje obce
v této oblasti. Konkrétní příspěvky

Organizace

Výše
příspěvku
schválená
zastupitelstvem obce
19. 10. 2015

Fotbalový klub Dýšina

20 000 Kč

TJ SPV Dýšina

25 000 Kč

SKI Klub Dýšina

20 000 Kč

Sportovní stáj Smaha

10 000 Kč

Tenisový klub Dýšina

20 000 Kč

Tenisový klub Dýšina investiční příspěvek

20 000 Kč

TJ Sokol Kyšice, házená

5 000 Kč

Svaz důchodců Dýšina

15 000 Kč

ZO Českého svazu
zahrádkářů Dýšina

25 000 Kč

Okrašlovací spolek pro
Novou Huť a Dýšinu

13 000 Kč

Ochotnický spolek
Lucifer

10 000 Kč

ZO Český svaz včelařů
o.s. Dýšina

3 000 Kč

Farnost Dýšina na
koncerty v kostele

15 000 Kč

Farnost Dýšina – investiční příspěvek na rekonstrukci kostela a varhan

100 000 Kč

Sdružení hasičů ČMS
Dýšina

10 000 Kč

Sdružení hasičů ČMS
Dolany

2 000 Kč

Městská charita Plzeň,
100 000 Kč
pečovatelská služba v obci
ZŠ Merklín, speciál.
Diakonie Západ pro
potřeby dýšinského žáka

10 000 Kč

Příspěvky celkem

423 000 Kč

najdete v tabulce níže. Pěvecký sbor Gutta
v tabulce spolků nenajdete. Obec jeho
činnost podpořila stejně jako v loňském
roce částkou 35 000 Kč, protože však není
formálně spolkem, byl o tento příspěvek
navýšen rozpočet školy, odkud je bude sbor
čerpat. Ze stejného důvodu není v tabulce
uveden příspěvek pro Mateřské centrum
Klubíčko. Příspěvek ve výši 5000 Kč na
aktivity Klubíčka je vyhrazen v provozním
rozpočtu obce.

Změna ve
sběrném dvoře
Obec Dýšina oznamuje občanům, že v době
od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016 dochází ke
změně provozní doby sběrného dvora
a bioskládky v Dýšině „U Kubíků“. Sběrný
dvůr a bioskládka bude otevřena pouze
každou sobotu od 9 hod. do 12 hod.

Úprava webových
stránek obce
V současné době probíhá úprava webových
stránek obce. Nejprve byla změněna
struktura, nyní jsou doplňovány informace.
Změna má vést k tomu, abyste snáze našli
a dohledali na stránkách nejen pozvánky
a aktuality, ale také přehledné informace
o projektech obce a různé dokumenty jako
například usnesení rady a zastupitelstva,
veřejné smlouvy, informace o výběrových
řízeních, o poplatcích nebo třeba různé
formuláře k vyřízení Vašich úředních
záležitostí. Pokud byste měli připomínky či
návrhy k úpravám webových stránek, pište
na zpravodaj@obecdysina.cz

Výstava fotografií
U nás v Dýšině
V době adventu bude v Modrém salonku
výstava fotografií ze soutězě U nás v Dýšině.
Prohlédnout si budete moci nejen vítězné
snímky, které získaly cenu poroty –
zastoupeny budou fotografie všech, kdo se
soutěže účastnili.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 24.
listopadu od 18 hodin. Poté bude výstava
přístupná veřejnosti až do Vánoc každé
úterý od 13 do 17 hodin a samozřejmě při
všech veřejných akcích, které se v předvánoční době v Modrém salonku uskuteční.
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VÁNOČNÍ PRODEJNÍ JARMARK

KDY: 19. listopadu 2015
8:00 - 20:00
KDE: Modrý salonek Dýšina
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* Velký výběr svíček

* Patchwork

* Mašle

* Šité kabelky

* Věnce

* Dílničky pro děti zdarma

* Proutěné zboží

* a mnohem více…
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Po stopách jména Václava Brožíka
Známe své sousedy? Jak a kde žili naši
předci? Žily v obci nějaké osobnosti? A po
kom se jmenuje ulice ke Kyšicím - Václava
Brožíka? A tak jsme se 2. 10. 2015 vydali po
stopách jména Václav Brožík. Muži tohoto
jména mají společné předky a žili i ve stejné
době. Karosář Václav Brožík a malíř Václav
Brožík.
První Brož pocházel z Ejpovic a koupil
„Kuštejnovský“ dvůr. Jeho syn Vít koupil
„Blahošovský“ dvůr č. 20 (U Pavlů). Když
zemřel, zaměnil kněz jméno Brož na Brožík.
Dvůr převzal jeho syn Václav (společný
předek obou Brožíků), po něm nejstarší
syn Josef (praděd malíře). Byl 3x ženat.
Z posledního manželství se narodil Šebestiján (děda). Protože nebyl dědicem dvora,
vztahovala se na něj verbovací povinnost.
Po vyučení prožil na vojně 28 roků. Po roce
1813 se vrátil do Dýšiny jako nájemník
kováře Josefa Ženíška do č. 28. V Ženíškovic
chalupě se narodil 5. 4. 1813 syn Josef (otec
malíře).
Děda Šebestiján žil v Nové Huti č. 11
u zvoničky. Uměl číst, psát, počítat.
Hovořil německy, snad i francouzsky a pro

nebojácné jednání s pány byl v Nové Huti
zvolen rychtářem. Své děti Rozinu, Josefa
i Annu posílal do školy. V dospělosti se Josef
vyučil kotlářem. Pracoval v Nové Huti, pak
přešel do „Lopatárny“ v Doubravce a jeho
rodina bydlela v č. 36.
Pak se vrátil do Nové Huti a odtud
odešel do Třemošné. To už měl syny Jana
a Františka. V třemošenském hamru se
narodila Katynka a nejmladší Václav 5. 3.
1859. Otec ve snaze uživit rodinu hledal
práci v Metternichových hutích v Plasích,
pak v Bondyho závodech v Darové (docházel
12 km). Nakonec našel práci v rozvíjejícím
se závodě u Ringhoffera v Praze.
A tak se celá rodina dostala do Prahy.
Václav se vyučil litografem. Od roku 1868

(17 let) studoval AVU v Praze, v Drážďanech
i v Mnichově. Později podnikl studijní cestu
do Holandska. Oženil se s dcerou bohatého
pařížského obchodníka s obrazy. Působil
jako profesor na pražské AVU a svůj čas dělil
mezi Prahu a Paříž. Byl členem francouzského institutu umělecké akademie,
nositelem Kříže čestné legie, členem české
akademie věd a umění. Císař František Josef
I. ho povýšil do šlechtického stavu.
Zemřel mladý jen několik týdnů po
svých 50. narozeninách. Byl pohřben na
Montmartru. Například jeho obraz Jan Hus
před koncilem v Kostnici zná velká skupina
žáků z učebnic dějepisu. Dnes ho můžeme
vidět ve Staroměstské radnici v Praze. Ano,
nemaloval úplně historické pravdy, jak mu
vyčítali modernisté. Ale jeho tvorba spadala
do období národního uvědomění (Národní
divadlo) a jeho plátna s historickými náměty
toto vědomí posilovala.
Podrobnější informace najdete v knize
Frant. X. Buchty a Heleny Papežové Rod
a dětství Václava Brožíka na Plzeňsku.
Iva Melicharová,
Okrašlovací spolek

... ještě k zářijovému setkání rodáků
Součástí slavnosti U nás v Dýšině 20. září
bylo i setkání rodáků obce. Některé život
zavál do různých míst naší republiky,
někteří v obci zůstali. Pozváni byli
písemně pamětníci ročníků 1922-1937.
Z celkového počtu pozvaných se zúčastnila
skoro polovina. Několika rodákům to
jejich zdravotní stav nedovolil a s lítostí se
omluvili.
Každý přicházející byl v Modrém
salonku
přivítán
sličnou
krojovanou dívčinou, požádán o podpis do
kroniky Sboru pro občanské záležitosti

a obdarován malým dárkem na památku.
Zavzpomínáním na své mládí a předešlá
setkání zahájila paní Vlasta Hoštičková,
rodačka a pamětnice. Ve svém proslovu
připomněla jména pěti oslavenců, kteří
se v tomto roce dožívají krásného jubilea.
Oslavencům jsme za všechny pogratulovali, popřáli pevného zdraví a štěstí
a předali malou pozornost. Jsou to tito
Dýšiňáci: Anežka Wildová (Nová) 90 let,
Anna Smahová 93 let, Ladislav Šimice
90 let, Václav Syrový 90 let a Ladislav
Martínek 90 let.

Starosta obce Jaroslav Egrmajer všechny
rodáky jménem obce přivítal a popřál
jim příjemné prožití odpoledne a dobrou
zábavu. Pak už se při malém občerstvení
rozproudila rušná debata, vzpomínání
na doby mládí, kamarády, rozjímání nad
starými fotografiemi a hledání spolužáků
na zažloutlých školních fotkách. Myslím, že
odpoledne se docela podařilo a naši „mladí“
Dýšiňáci byli spokojeni. Ještě dlouho by
si všichni povídali, ale na návsi toho bylo
k vidění hodně. Tak zase někdy nashledanou!		
Jaroslava Maurová
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Rozmarný
podzim v MŠ

Capkací výlet se vydařil

Foto: Iva Kokešová
Podzim zahájila TJ Sport pro všechny
Dýšina, z. s. opravdu sportovně. Nejen,
že se již naplno rozběhly všechny cvičební
složky, ale v neděli 4. října uspořádala
další ze svých tradičních capkacích výletů.
Ten letošní podzimní byl směřován na
Tachovsko.
45 přihlášených účastníků sice čekala
trochu delší cesta, ale se zájezdovým
autobusem společnosti Bruj – Rotenborn,
s. r. o. nám cesta utekla jako voda. Tachov
nás přivítal přívětivým počasím a výstup
a vyhlídka z rozhledny na Vysoké se
opravdu vydařily. Rozhledna má tvar
přesýpacích hodin a ukotvena je lany.
A tak se nám pod nohama pěkně kývala.
Po zdolání 144 schodů nahoru jsme ale
netušili, že to nejsou schody poslední.
Naše turistická cesta pokračovala
do Světců, kde nás očekávala prohlídka
monumentální stavby Jízdárny, která je

po vídeňské jízdárně druhou největší
v Evropě. Výklad pana Pavla Voltra zaujal
nejen dospělé, ale i všechny děti. Tady
jsme raději ani schody nepočítali. Bylo
jich opravdu hodně, ale jejich vyšlapání
stálo za to. Po tomto vysilujícím výkonu
jsme procházkovým tempem došli do
Tachova, zvenku okoukli tachovský zámek
a autobusem se vydali na zasloužené občerstvení. A i když jsme z vesnice, zájemci,
hlavně z řad dětí, byli určitě překvapeni,
když se v Dlouhém Újezdu mohli zblízka
podívat na desítky telátek a stovky krav. To
už u nás v Dýšině opravdu nemáme.
Věříme, že si všichni zúčastnění capkací
výlet užili a pro ty, kteří s námi tentokrát
nejeli nebo nemohli jet, máme vzkaz:
Těšíme se na vás zase na jaře, capkací výlet
určitě bude!
Václava Zelenková,
TJ Sport pro všechny

Podzim v MŠ se tradičně nese ve znamení
sklizně, draků, poznávání a pozorování
přírody nebo uzamykání zahrady. I přes
suché léto se jablíčka urodila, a tak jsme
mohli opět navštívit moštárnu a pochutnat
si na výborném moštíku, který nám
tu „vykouzlili“ šikovní dědečkové – p.
Krejzar a p. Kasík za pomoci p. Hrdinové.
Moštovací akce proběhla rychle a hladce.
Zato drakiáda, to je každý rok sázka do
loterie. Aby nepršelo, foukalo, nebylo
bláto… A to jsme se letos ještě rozdělili na
2 skupiny. Sluníčkovomotýlková i broučkověkočičí drakiáda si vyžádala přeložení
prvního termínu, ani napodruhé nebylo
počasí ideální, ale děti i rodiče se dostatečně vylétali, odvážní to zkusili i na
poli. Komu nelétal drak, zkusil šikovnost
v různých soutěžích a hrách. Za odměnu
si všichni opekli buřtíky nebo jablíčka
a brambory. A pak už jsme zahradu
symbolicky uzamkli až do jara.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

PŘIJĎTE SI NĚCO VYTVOŘIT,
POHRÁT SI A POPOVÍDAT SI.
NEDĚLE 10.00 – 12.00 hod
(Veronika K.)

ÚTERÝ 9.00 – 11.00 hod
(Veronika K.)

(KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO PRACUJÍCÍ
(KREATIVNÍ DOPOLEDNE, TVOŘENÍ S DĚTMI,
MAMINKY S DĚTMI)
MALOVÁNÍ, MODELOVÁNÍ)
v Domě služeb – DÝŠINA
PŘEZŮVKY S SEBOU!
(na rohu ulic Přátelství a V Jámách)
Kontakt:
Věra Beránková		
(724 506 411)
Cena: 20 Kč (dítě + maminka, resp. dospělý doprovod),
v ceně zahrnuty náklady na výtvarné pomůcky
Ing. Veronika Kopecká
(739 015 286)
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Nejlepší lyžaři na suchu
V sobotu 17. října se uskutečnil další ročník
Slalomu na suchu, memoriálu Zdeňka
Krismana. Ve svahu nad Klabavkou v Nové
Huti bojovalo v netradiční lyžařské disci-

plíně 38 závodníků, z toho 21 v kategoriích
pro děti a mládež a 17 v kategoriích dospělí
a veteráni. Všechny, kdo skončili na stupních
vítězů, najdete v této tabulce:

Kategorie

Pořadí

Jméno

Celkový čas

Špunti

1.

Čeněk Poslední

02:30,00

1.

Alžběta Poslední

03:20,90

1.

Vojta Šnajdr

02:02,10

2.

Vít Süsz

02:31,80

1.

Silvie Potecká

01:58,30

2.

Justýna Rousová

02:11,80

1.

Vilém Poslední

01:25,60

2.

Vítězslav Poslední

01:28,80

3.

Václav Potecký

01:42,20

1.

Emma Cibulková

01:37,20

2.

Jolana Rousová

01:39,00

1.

Lenka Čechurová

01:24,70

1.

Lukáš Beran

01:23,10

1.

Jakub Süsz

01:12,70

2.

Tomáš Beran

01:14,30

3.

Matyáš Rous

01:16,10

Mladší žactvo

1.

Václav Rous

01:09,80

Starší žactvo

1.

Jakub Rous

01:19,70

1.

Barbora Paidarová

01:16,40

1.

Daniel Poslední

00:50,27

Benjamínci

Nejmladší žactvo

Přípravka
Předžactvo

Dospělí

2. běhu Akátovkou
Zdeněk Poslední
Výsledková listina 56. ročníku
3.

Celkový počet účastníků:1.

Každoroční běžecké soupeření žáků
dýšinské a chrástecké školy a školky
nazvané Akátovka dopadlo letos
nerozhodně. Pohárek pro závodníky
z mateřinek připadl Dýšině, pohár pro
závodníky ze základní školy vyhrál
Chrást.
Celkem se 56. ročníku závodu
v prostorách koupaliště v Nové Huti
účastnilo 115 závodníků, z toho 66
dýšinských, 42 chrásteckých a několik
přespolních. Jak se dařilo závodníkům
v jednotlivých věkových kategoriích, se
můžete podívat ve výsledkové tabulce:

00:51,48

115 ( 66 Marcela
z Dýšiny, Potecká
42 z Chrástu a 7 přespolní
)
01:09,20

2.

Hanka Květoňová

01:12,40

3.

Radka Beranová

01:12,70

Počet soutěžících o putovní p 30 ( 18 z Dýšiny a 10 z Chrástu a 2 přespolní)

Veteráni

1.

Dále běželo

2.
3.

Kašák31 z Chrástu a 4 přespolní
00:51,90
71 ( 36 Jan
z Dýšiny,
)
Ladislav Rous ml.

2012 Prťata

00:57,90

14 ( 12 Pavel
z Dýšiny,
1 z Chrástu a 1 přespolní
)
Potecký
01:09,80
Délka

Kategorie

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny
Dýšina zve všechny příznivce pohybu na
Dětský dýšinský víceboj. Uskuteční se
ve čtvrtek 5. listopadu od 15:30 do 16:30
v tělocvičně ZŠ Dýšina. Disciplín bude
šest: společná rozcvička, zkouška síly
a vytrvalosti, stezka odvahy, ukázka obratnosti, ukázka nových her a společná hra.
S sebou si vezměte dobrou náladu,
sportovního ducha, sportovní oblečení
a sportovní obuv na přezutí. Odměnou
bude pro všechny účastníky kromě
radosti z pohybu a dobré společnosti také
pamětní list.
Václava Zelenková,
TJ Sport pro všechny

Pohárek
do Dýšiny,
pohár
do Chrástu

00:51,43

Jan Poslední

Přijďte na dětský
víceboj

Pořadí kluci

Body

Pořadí dívky

kluc

Muži Ženy

1.

2.

3.

1.

2.

3.

100

Č. Poslední

Václav Vlček

NEOBSAZENO

Alžběta Poslední

Natálie Piškule

Isabela Řánková

5

10 3 7 6

D CH

D C

1

2010 - 2011 Benjamínci

100

Šimon Pek

V. Šnajdr

Viktor Horký

Karolín Poslední

M. Duchková

Karolína Plicková

2008 - 2009 Nejmladší žactvo

100

Adam Žídek

D. Johánek

V. Poslední

Kristýna Kvěchová

Daniela Ferková

Jolana Rousová

8

5 5 6

2005 - 2007 Přípravka

300

Patrik Bouda

Vojtěch Brůj

S. Kerl

Tereza Maurová

Kateřina Peková

Bára Kalčíková

9

3 8 4

2003 - 2004 Předžactvo

600

600

Šimon Pekár

Jakub Suss

Jan Sekanina

Michaela Fialová

A. Kotroušová

Natálie Plicková

2

5 2 0

2001 - 2002 Mladší žactvo

1000 600

Pavel Korelus

Martin Bílý

Petr Kalčík

Anna Pučelíková

A. Ochmírová

Laura Kopřivová

3

9 2 2

1999 - 2000 Starší žactvo

2000 1000

Barbora Mrázová

Sandra Švecová

NEOBSAZENO

0

3 0 0

1997 - 1998 junioři

3000 2000

H. Jehlička

Petr Kovařík

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

1976 - 1996 Dospělí

3000 2000

F. Kaftan

M. Šnajdr

Jan Januš

NEOBSAZENO

4 0

R. Boudová | K. Plicková | L. Rousová-Boriková | J. Žídeková

8 0

-1975 Veteráni

3000 600

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

Putovní pohárek celkem
Putovní pohár celkem
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Pozvánky na akce
Čtvrtek 5. listopadu, 15:30 hod.,
Dýšinský víceboj, tělocvična ZŠ, pořádá
TJ Sport pro všechny Dýšina
Sobota 21. listopadu, 10 hod., Paškův
park v Nové Huti, podzimní ukládání
parku, úklid Okrašlovacího spolku
Sobota 21. listopadu, 10–16 hod.,
Keramický betlém, již tradiční předvánoční tvoření keramických figurek,
dýšinská fara
Úterý 24. listopadu, 17 hod., Přednáška
o kaktusech a sukulentech v zasedací
místnosti OÚ Dýšina. Přednášku provede
ing Václav Procházka. Srdečně zve ČZS.
Uterý 24. listopadu, 18 hod., Vernisáž

výstavy fotografií ze soutěže U nás
v Dýšině, Modrý salonek
Čtvrtek 26. listopadu, 17 hod., Nebe
plné hvězd, pěvecká soutěž pro děti v KD
Kyšice
Sobota 28. listopadu, Fotbalová
zábava v Modrém salonku, pořádá FK
Dýšina
Neděle 29. listopadu, Rozsvícení
vánočních stromů v Dýšině a v Nové
Huti – podrobnosti letáček na str. 4
Čtvrtek 3. prosince, Cesta za
Mikulášem, TJ Sport pro všechny Dýšina
Sobota 19. prosince, Předvánoční
vycházka, Okrašlovací spolek

Přání do Nové Huti
Dne 3.10. 2015 oslavila 89. narozeniny
paní Věra Miriťuková z Nové Huti.
Nejsou to sice narozeniny kulaté, ale
je to úctyhodný věk – vždyť už je dnes
maminkou, babičkou, prababičkou
i praprababičkou v jedné osobně. Chceme
jí proto touto cestou ještě jednou za celou
naši velkou rodinu ze srdce popřát jen
to nejlepší. Babi, hodně štěstí a pevné
zdraví, Za rodinu vnučka Romana.
Tři generace pospolu - paní Věra Miriťuková
s dcerami Slávkou a Miluškou, vnučkou
Romanou a pravnučkou Markétkou.

POZVÁNKA

City Music Roman Audes ve spolupráci se
ZŠ Dýšina a obcí Dýšina pořádá pěveckou soutěž

NEBE PLNÉ HVĚZD
26. listopadu 2015
od 17 hodin v KD Kyšice.
Téměř 70 dětí z MŠ, ZŠ Dýšina a MŠ Kyšice zazpívá
písně různých žánrů a to v několika kategoriích.
Hosté * hvězdná porota * úžasné výkony.
Děti zdarma.
Nenechte si ujít tuto ojedinělou akci! Zveme všechny!

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.

Helena Mašková
Pavel Večeř
Daniela Koželuhová
Marta Fridrichová
Jozef Kulawiak
Ludmila Kejíková
Jitka Lepší
Marta Hahnová
Karel Tomášek
Lenka Rymešová
Oldřich Šnajdr
Bedřiška Koželuhová
za SPOZ Hana Tlustá

Moštování
V listopadu se moštuje vždy v pondělí
od 16 do 18 hod, v těchto termínech: 2.,
9.,16., 23. a 30. 11. Cena 4 Kč za 1 kg.

Keramický betlém
již po sedmé
Chcete mít svoji figurku v originálním
keramickém dýšinském betlému vystaveném o Vánocích v kostele? Přijďte si ji
vytvořit na faru v sobotu 21. 11. kdykoli
mezi 10 a 16 hodinou. Výtěžkem z dražby
figurek již sedmým rokem podpoříme
studium indické dívky v adopci na dálku.
Těšíme se na vás!
Irena a Petr Brůčkovi

Děje se za humny
Vážení přátelé. Tentokrát se děje opravdu
za kopcem a ne jedním. Až budete ve
Vídni obcházet adventní trhy, nezapomeňte zajít do ALBERTINY na výstavu
děl Edvarda Muncha: „Láska, smrt,
osamělost“. Bude to jistě příjemné
vyvážení jiskřivé nálady trhů a svařeného
vína. Albertinaplatz 1 Wien, 25. 9. 2015 24. 1. 2016 		
Petr Brůček
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