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Dýšinské děti: „Hurá,
těšíme se na Ježíška!“

Úvodník
Vážení spoluobčané,
od listopadu 2018 působím ve funkci místostarostky obce Dýšina, a proto mi dovolte, abych se touto cestou představila těm,
kteří mne neznají. V obci Dýšina jsem
vyrůstala od svých tří let. V Dýšině jsem
absolvovala základní školu a následně jsem
navštěvovala gymnázium na Doubravce,
dnes Gymnázium Luďka Pika. Po jeho
ukončení jsem vystudovala v Plzni Fakultu
právnickou a ekonomickou Západočeské
univerzity. Po absolvování povinné tříleté
praxe jsem v roce 2005 získala osvědčení
advokát. Protože mi obec Dýšina přirostla k srdci, zůstala jsem zde bydlet i se svojí
rodinou. Jsem vdaná a mám jednu dceru.
V současné době pracuji jako samostatný advokát, se sídlem v Plzni. Svoji advokátní praxi od počátku zaměřuji mimo
jiné i na poskytování právního poradenství

v oblasti fungování územně samosprávných celků. Zájem o dění v obci a znalost
práva měst a obcí byly hlavní motivací,
proč jsem se rozhodla v roce 2014 kandidovat do zastupitelstva a v této práci pokračovat i v dalším volebním období.
Během minulého funkčního období
jsem se přesvědčila o tom, že čtyři roky
v životě obce jsou velmi krátkým obdobím
z pohledu možnosti realizace všech cílů
a záměrů, se kterými člověk do své funkce
v obci vstupuje. Z toho důvodu bych ráda
v následujícím období byla nápomocna
realizaci investičních akcí, které již byly
započaty (inline dráha - víceúčelové hřiště
v Nové Huti, chodník v Nové Huti apod.).
Vzhledem ke svému pozitivnímu vztahu
ke sportu bych též ráda přispěla k rozvoji
a podpoře veškerých sportovních aktivit
v obci.

Po období voleb a po období ustavujících zastupitelstvech se přiblížil čas, pro
nás všechny ten nejhezčí, čas adventní. Někteří lidé toto období využívají
ke zklidnění po celoročním shonu a k zamyšlení nad uplynulým rokem. Většina
z nás se však ještě snaží dokončit vše,
co začali a co nám z plánovaných úkolů
a předsevzetí ještě chybí splnit. Proto mi
dovolte, Vážení spoluobčané, abych Vám
popřála v první řadě klidný průběh předvánočních příprav, abyste tento čas prožili
v pohodě a radosti.
Mgr. Ing. Jana Krupičková.
Uvnitř zpravodaje najdete
informační leták o nových
jízdních řádech!

www.obecdysina.cz
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anketa: Vzpomínáte si na nejkrásnější
vánoční dárek, který jste dostali?
Katka

„To asi neumím takhle
říct, protože všechny
dárky, které jsem kdy
dostala, mi udělaly velkou radost. A ty nejlepší jsou vždy od mého
přítele, pokaždé vymyslí
něco originálního…Možná to letos bude
motorová pila.“

martin

„Od té doby, co moji
synové dospěli, Vánoce
tolik neprožívám. Na
ten nejkrásnější vánoční
dárek si zrovna nevzpomínám. Možná to byla
v dětství autodráha.“

ondřej

„No jasně, byla to dětská
tahací harmonika. To mi
byly tehdy asi čtyři roky.
Potom v devíti letech
jsem od ježíška dostal
přelomovou ruskou digitální hru Jen počkej,
zajíci. Celé vánoční prázdniny jsem pak
chytal vajíčka do košíku.“

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám i Vašim blízkým popřál krásný advent, klidné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2019 především pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho radostných okamžiků
s Vašimi blízkými a ať rok 2019 je pro Vás rokem naplněným osobními i pracovními úspěchy.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

TŘÍKRÁLOVÝ
PLES OBCÍ
KYŠICE
A DÝŠINA
K TANCI I POSLECHU HRAJE SKUPINA JENNY
V průběhu večera Vás čeká pestrý
kulturní program i bohatá tombola.

5. ledna 2019 od 20 00
Kulturní dům Kyšice
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Dýšinou prošel lampionový průvod
Lampionový průvod přilákal kolem třiceti účastníků. Sraz jsme měli ve čtvrtek
15. listopadu po 17. hodině před základní
školou. Na úvod celé akce jsme si pro děti
připravili pohádkový kvíz. Za správnou
odpověď získaly dobrotu. Děti dokázaly
na všechny otázky správně odpovědět.
Například nás zajímalo, co musela vypít
čarodějnice Saxana, aby se stala normální
dívkou nebo jak se jmenovala sova v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Potom se
děti vydaly hledat dva poklady, které jsme
ukryli v okolí školy. Ani to pro ně nebyl
žádný problém. Rodiče se mezitím posilnili mandlovou medovinou a sladkým
perníkem. Během průvodu obcí jsme
zpívali s dětmi písničky, v tom nám dost
pomohly děvčata z pěveckého kroužku
Gutta. Cíl jsme měli v MC Klubíčko, kde
na děti čekalo menší pohoštění. Někteří
se z průvodu vydali rovnou domů, ti další
zamířili do Klubíčka.
Helena Vafková

Salátobraní v modrém salónku
Několik rodin z Dýšiny se zapojilo
do soutěže o nejlepší bramborový salát. Každý z účastníků se zároveň ocitl
v roli porotce. Celkem bylo v soutěži
deset bramborových salátů. Všechny
chutnaly skvěle. Některé byly s majonézou, nebo bez, další třeba s řapíkatým celerem. K salátům jsme podávali pikantní řízky, karbanátky nebo sekanou. Nechyběly ani
výborné domácí housky. A který bramborový salát získal nejvíc
hlasů? Na prvním místě se umístili Šatrovi, na druhé příčce rodina Polákova a Spilerova. Medaili za třetí místo získali Süzsovi.
Bramborová medaile – čestné 4. místo obsadili se svým bramborovým salátem Kapicovi.
Helena Vafková

ochotníci z Dýšiny
vás zvou na pohádku
Ochotnický spolek Lucifer si na letošní Vánoce připravuje Čertí
pokaženou pohádku. Pokud jste tedy zvědaví, jak to s těmi čerty
a pohádkami bude, a pokud se chcete zasmát, určitě přijďte v pátek 21. prosince do Modrého salonku. Jako každý rok si můžete
vybrat buď v 17 nebo v 19 hod. A jako každý rok si po pohádce
můžete spolu se souborem Gutta zazpívat vánoční koledy.
Jana Šlajsová
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Slalom na suchu
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.

zve všechny malé i velké na vypouštění vánočních přání

Můj milý Ježíšku, přeji si ….
Čtvrtek 6. prosince 2018 od 16:00 hodin.

Kdy?
Kde?

Na víceúčelovém hřišti ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina.

Co vás čeká?

Hry se světýlky, vypouštění balonků.

Co máme mít s sebou?

Vezměte baterky a čelovky.
Nezapomeňte na vyplněné kartičky na přání, které
budou k dispozici ve cvičebních hodinách a v mateřské
škole od 3. prosince.

Důležitá informace:

akce se koná za každého počasí, takže nepodceňte
vhodné oblečení.
S malými dětmi je nutný doprovod dospělé osoby.

V sobotu 3.listopadu
2018 pořádal náš oddíl
Ski klub Dýšina již 14.
ročník memoriálu Zdeňka Krismana – Slalom
na suchu. Přestože počasí po ránu vypadalo
opravdu podzimně, kolem půl desáté se začali
scházet první natěšení
závodníci s lyžařskými
hůlkami. Všichni dostali
startovní čísla a poté vyrazili na vyznačenou trať do lesa. V druhém kole si někteří závodníci chtěli vylepšit svůj předchozí čas
a dali do toho všechny zbylé síly. Po sečtení výsledků došlo na očekávané ocenění diplomem, medailí a nějakou sladkostí. Největší
radost máme z malých závodníků, ale i z žen a mužů. Nejstarším
závodníkem byl Ladislav Rous st. Odměnou všem bylo závěrečné
opečení buřtíka a teplý čaj.
Tak na shledanou na Akátovce a na Slalomu zase příští rok.
Jaroslava Maurová

pojďte s námi na vycházku
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina přeje svým členům a všem příznivcům příjemné prožití vánočního času a do
nového roku pevné zdraví, štěstí a hodně společných sportovních zážitků.

Sobota 15. prosince – Tradiční adventní vycházka Okrašlovacího
spolku pro Novou Huť a Dýšinu „Nová Huť a přilehlé ostrovy“,
tentokrát zřejmě po severním Plzeňsku, po naučné stezce L. Očenáška, mezi Horní Bělou a Plasy, cca 15 km. Odjezd, příjezd i definitivní průběh vycházky upřesníme. Sledujte vývěsky!

putovní výstava Stavba roku plzeňského kraje 2017
Vernisáž k výstavě - Stavba roku Plzeňského kraje 2017 - začíná 18.12. od 18 hod.

otevírací doba: 19.–20. 12.: 1500–1630
6. 1. 2019: 1400–1500

Pozvánka

Putovní výstava – Stavba roku Plzeňského kraje 2017
– prezentace všech 28 soutěžních stavebních děl
– hodnocení poroty nominovaných a vítězných staveb

18. 12. 2018 – 13. 1. 2019

10. 1. 2019: 1500–1630
13. 1. 2019: 1400–1500

Obec Dýšina získala za úpravy Paškova parku
nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje.
Nominace byla udělena za estetickou úpravu
veřejného prostranství s využitím tradičních
a danému prostředí adekvátních materiálů.
Zanedbanému prostranství
v nenápadné části obce vtiskli autoři
nový výraz a povznesli jeho význam
nad rámec lokality.

Galerie Modrý salonek, Na Vyhlídce 266, Dýšina
Více informací na: www.stavbarokupk.cz

Partner
výstavy:
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Listopad plný světýlek

Věděli jste, že…?
Kostel v Dýšině ukrýval středověké ozdoby! Při výmalbě kostela je na klenbách
objevil malíř Ivan Viták. Stačí jen zvednout hlavu vzhůru a uvidíte zelené renesanční květinové vzory. Ponechají se
v původním stavu a zůstanou odkryté jen
na některých místech. Kostel je nyní vymalovaný starorůžovou a žlutou barvou.
Helena Vafková

Dětské hřiště v Jamách

Listopad je měsíc, kdy se příroda ukládá
k zimnímu spánku. A tak ve školce uspáváme broučky i lesní zvířata, vyrábíme
z papíru i z přírodnin. U broučků vznikali ježci nebo myšky, u koťat už srnky
a jeleni nebo lesní skřítkové z listí. Sluníčka vyráběla z dýní a na pomoc si pozvali
rodiče – vyřezávali strašidýlka, vařili polévku a na závěr se vydali na dobrodružnou cestu. Společně jsme si opět zacvičili

zumbu a zasmáli se při pohádce divadla
Hra „O třech prasátkách“. Na konci měsíce přišly za koťaty babičky, aby jim povyprávěly o časech minulých. Drželi jsme
společně „černou hodinku“ a vyprávěli
si jako v dobách, kdy se kolem svátku
sv. Kateřiny dralo peří a sv. Martin přijel
na bílém koni.
Jana Bártlová, uč. MŠ

Vážení čtenáři, v letošním roce jsme
prozatím zrušili pískoviště na dětském
hřišti v Jamách s tím, že bude provedena
jeho obnova. Také se množí požadavky
na opravu přístřešku na hřišti, kde je poškozená střešní krytina. Obec Dýšina tyto
dvě akce plánovala, ale bohužel se nám je
zatím nepodařilo zrealizovat. Určitě se
k oběma problémům vrátíme v nejbližším období. Pískoviště musíme objednat
u výrobce a nainstalovat. Také přístřešek
musí projít větší opravou. Věřím, že oba
úkoly zvládneme v brzké době tak, aby
v jarních měsících mohly naše děti opět
používat pískoviště i zmíněný přístřešek.
Miroslav Tlustý,
vedoucí tech. čety OÚ Dýšina

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ
NA

VÁNOČNÍ KONCERTY

DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SOUBORŮ

VE ČTVRTEK 13. 12. 2018
V MODRÉM SALONKU.

KAPIČKY (MŠ) + KAPKY (1. TŘÍDA ZŠ) V 16:30,
ZPĚVÁČCI (2.+3. TŘÍDA ZŠ) + GUTTA V 18.
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Už jste si pořídili Velkou knihu o Dýšině?

Dýšina se může pochlubit svojí vlastní
knihou. Jmenuje se Velká kniha o Dýšině a napsala ji Pavla Velleková. Obec
nechala vytisknout celkem pět set kusů
této výjimečné knihy. Jen na oslavách
100. výročí Československa se jí prodalo 130 kusů. Pokud máte o knihu zájem, můžete si jí za 250 korun zakoupit
na Obecním úřadě.

Přiznávám, že knihu jsem přečetla doslova jedním dechem. Ten, kdo si jí koupil, jistě ví, o čem píšu. Těch 180 stran
textu Vás pohltí. Dozvíte se o naší obci
mnoho zajímavostí. Vůbec jsem například
netušila, že dnešní Obecní úřad je bývalá
kovárna. Autorka se v knize také zmiňuje
o archeologických nálezech v naší obci,
popisuje i každodenní venkovský život

v 19. století. Dýšina byla tehdy bohatou
obcí. Hospodářství vždy dědil nejmladší
ze synů hospodáře. Mělo to své důvody,
především praktické. V knize najdeme
i informace o dopadech první a druhé
světové války na Dýšinu. Věděli jste například, že v Nové Huti byl dokonce během
druhé světové války Penzion Šonský přeměněn na Kinderlandverschiekung lager.
Právě tady se mnoho německých chlapců
připravovalo na službu v režimu nacistické organizace Hitler-jugend.
To, o čem se v recenzi zmiňuji jsou jen
drobné střípky, které mne zaujaly. Víc
prostoru ani tento článek nenabízí. Každý si v knize najde to, co ho zajímá. Jedna
z kapitol se například věnuje kostelu a faře
nebo prvorepublikové dýšinské „Wall
Street“. Dočtete se i o Nové Huti a Horomyslicích. Nechybí ani staré fotografie.
Na závěr lze jen říct, že Velká kniha
o Dýšině se opravdu povedla a všem, kteří
se na ní podíleli, patří velké díky.
Helena Vafková

Vánoce s písničkou
Malí i velcí zpěváci se pilně připravují na vánoční koncerty. Množné číslo je záměrné, protože na všechny soubory čeká
v době adventní několik koncertů. Kapičky z MŠ v listopadu
zpívaly malým občánkům při jejich uvítání mezi nové dýšinské
občánky. Zpěváčci zahájí advent v Paškově parku v Nové Huti
v neděli 2. 12. a Gutta začala své koncertování již 30. 11. na adventních trzích v Centrumu v Doubravce. Pokračovat budeme
při rozsvícení vánočního stromu na dýšinské návsi v neděli 2. 12.
Všechny sbory budou mít svůj tradiční velký Vánoční koncert
v Modrém salonku ve čtvrtek 13. 12. Guttu před Vánoci ještě
uslyšíte 19. 12. v Plzni na vánočních trzích na náměstí Republiky
nebo 21. 12. v salonku, kde si koledy s námi zazpívají i herci z Lucifera. Kapičky zakončí vánoční zpívání vystoupením pro seniory
ve středu 9. 1. 2019.
Těšíme se na setkání s vámi na některém z našich koncertů.
B. Koželuhová, J. Bártlová

Pozor,
Obecní úřad
bude ve dnech
27., 28. a 31. 12. 2018
uzavřený.

Do redakce zpravodaje
nám přišel tento dopis
pro Ježíška...
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Pozvánky na akce
 V neděli 2. prosince zahájí Dýšina advent. Vánoční strom se v Nové Huti slavnostně
rozsvítí v 16:15 hod. Na dýšinské návsi začíná zahájení adventu v 17:15 hod. Těšit se
můžete vystoupení pěveckého sboru Gutta, ochotnického spolku Lucifer, Rostislava
Floriána a místních nadšenců. Pro děti jsou připraveny malé dárky a překvapení pro
všechny. Nakoupit si můžeme na adventních trzích.
 Ve čtvrtek 6. prosince pořádá TJ Dýšina vypouštění balónků přání a hry se
světélky. Začátek je v 16:00 hod. na víceúčelovém hřišti ZŠ a MŠ gen. Pattona.
 V neděli 9. prosince si na faře v Dýšině můžete poslechnout adventní zamyšlení
Pavla Kavce. Začíná se v 16:00 hod.
 Ve čtvrtek 13. prosince začíná tradiční velký Vánoční koncert v Modrém salonku.
V 16:30 hod. zazpívají Kapičky + Kapky. V 18:00 hod. Zpěváčci + Gutta.
 V sobotu 15. prosince zve Okrašlovací spolek na tradiční Adventní procházku.
 V úterý 18. prosince jste zváni na putovní výstavu – Stavba roku 2018. Uvidíte tady
prezentaci všech 28. stavebních děl včetně Paškova parku. Výstavu v Modrém salónku
můžete vidět až do 13. ledna 2019.
 V pátek 21. prosince můžete s dětmi vyrazit do Modrého salónku na pohádku.
Hraje ochotnický spolek z Dýšiny Lucifer. Čertí pokažená pohádka začíná buď v 17:00
hod. nebo v 19:00 hod. Zazpívá i pěvecký soubor Gutta.
 V neděli 23. prosince si od 18:00 hod. můžeme v dýšinském kostele poslechnout
Rybovu mši sváteční
 V pondělí 24. prosince jste do dýšinského kostela zváni na mši pro rodiny s dětmi.
Začíná v 16:00 hod. Půlnoční mše svatá odstartuje tradičně o půlnoci.

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

Vladimír Pour
Růžena Krocová
Václav Bradáč
Anna Smahová
Jaromír Sofron
Mykola Teplý
Věra Vitáková
Anna Krchovová
Jiří Červeňák
Iva Klímová
Jiří Nový
za SPOZ Hana Tlustá

Ze světa sportu…
Vážení spoluobčané, přátelé, máme
za sebou podzimních 13 kol okresního
přeboru Plzeň - město s nádhernou
bilancí 11 výher, jež nás vystřelily
na první místo v tabulce. Ačkoliv můžou
statistiky hovořit jasně v náš prospěch,
pravdou je, že sezóna byla nesmírně
náročná. Soutěž začala na konci srpna
tradičně pod taktovkou zkušených
trenérů Michala Ježka a Petra Soroky.
Do sezóny mužstvo nově vedl kapitán
Vlastimil Totzauer alias „Kocour“.
Počátek soutěže byl poněkud rozpačitý
se spoustou zajímavých zápletek. Hned
v druhém kole se na „Spartaku“ spustila
přestřelka, vymykající se i typickému
výsledku v hokeji, s plzeňským
Prazdrojem. Za stavu 3:6 pro plzeňské
mužstvo v 67. minutě se zdál být zápas
rozhodnutý. Trenéři však za tohoto stavu
vytáhli svůj triumf alá Karel Brückner
v podobě Jakuba Pěče, který hattrickem
pomohl k neuvěřitelnému obratu na 8:6.
Po domácí porážce na pokutové kopy
se Smíchovem v 5. kole se mužstvo
nadechlo k neuvěřitelné sérii výher,

která se doposud nezastavila. Nejsou to
však pouze hráči, kteří nastartovali tuto
krasojízdu. Jde o veškerý personál, který
s klubem souvisí. Nestačily by stránky
k vyjmenování všech osob, jmenovitě by
však mužstvo chtělo poděkovat „Sněhovi“,
který trávník vždy připravil, jako by se
jednalo o barcelonský Camp Nou. Během
sezóny jste nás ale hnali hlavně vy – diváci.

Návštěva se každým zápasem zvedala
a hrát s takovouto podporou v zádech
bylo skutečně radostné. Doufáme, že
nárůst počtu diváků se nezastaví a že
se do jarní části zapojíte v ještě větším
počtu a snad společně zakončíme sezónu
na prvním místě a budeme si spolu moci
zvolat „Mistři!“
Tomáš Glazer, FK Dýšina
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