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Zabijačkové hody, které se konaly začátkem února u fotbalového hřiště v Dýšině, přilákaly řadu návštěvníků. Nejvíc táhly zabijačkové
speciality připravené přímo na místě.
Foto: Jiří Mičan

Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
jsme za polovinou postní přípravy na Velikonoce. Pro někoho den volna navíc, pro
někoho především svátky jara a obnovy
přírody. Pro mě osobně výjimečné svátky
obnovy člověka, šance stále nových začátků. Těším se na ně.
A stejně tak se těším na řadu akcí,
které čekají naši obec v příštích týdnech.
Je jich opravdu mnoho a jsou dobrým
důvodem, proč se odpoutat od kamen
a vyjít po zimě zase častěji mezi sousedy. Pozvánky na ně najdete na dalších
stránkách zpravodaje, zmíním například vítání jara s výstavou velikonočních
dekorací, capkací výlet, zahrádkářský

jarmark, otevírání studánek nebo cyklo
závod na golfovém hřišti. Okrašlovací
spolek nás vyzývá, abychom se připojili
v dubnu k akci Ukliďme Česko. A do
konce školního roku se mohou místní
děti i dospělí zapojit do výtvarné a fotografické soutěže k výročí 20 let vyhlášení vesnické památkové zóny. Jsem zvědavá, kolik dobrovolných brigádníků
i kolik obrázků a fotografií se nakonec
sejde. Bylo by báječné, kdyby jich bylo
tolik, kolik bývalo návštěvníků Dýšinských pivní slavnosti. Ty mnohým z Vás
chyběly a tak Vás jistě potěší zpráva, že
se na naši náves po několikaleté pauze
poslední srpnovou sobotu vrátí.

Uvnitř Zpravodaje najdete také tabulky
s investičními akcemi pro rok 2015 a investičními záměry na období 2016 – 2018,
které schválilo obecní zastupitelstvo. Zejména investiční záměry nejsou neměnným seznamem, ale měly by sloužit jako
pracovní podklad pro širokou veřejnou
debatu o tom, jak chceme, aby naše obec do
budoucna vypadala. Nechceme Vám předložit hotová řešení, ale hledat je společně
s Vámi. Připravujeme ankety a setkání,
kde budete mít příležitost se do této diskuse zapojit. I na tento čas s Vámi se budu
moc těšit.
Kateřina Chejlavová, rada obce
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Společnost bez myšlenky
Omlouvám se, že dnešní zamyšlení nebude radostné a povzbudivé, konec konců
je postní doba a radostná kázání se od
faráře očekávají až o Velikonocích.
Na začátku ledna byla celá Evropa šokována z útoku fanatiků v redakci Charlie
Hebdo v Paříži a vyvolalo to samozřejmě
širokou škálu reakcí, z nichž ty nejvíce
extrémní tvrdily, že pokud věřící muslim
není extremista toužící podobný útok kdekoliv zopakovat, znamená to, že svou víru
nebere vážně. Chtěl bych velmi nahlas
říci, že s tím nesouhlasím.
Uplynuly necelé dva měsíce a muž
v Uherském Brodě zopakoval podobný
scénář ještě jednou, tentokrát nikoliv pod
značkou fanatického islamismu, ale ve
jménu své deprivace ze společnosti. Najednou jsme si uvědomili, že k tomu,
abychom se obávali, že někdo podobně
vtrhne do kanceláře v naší práci či do
hospody, do níž chodíme na pivo, nepotřebujeme přistěhovalce z muslimských
zemí, vystačíme si na to sami.
To, co se stalo v Uherském Brodě, je
pro mě ještě nepochopitelnější než útok
v Charlie Hebdo, protože to byla vražda
bez jakékoliv motivace, s jedinou touhou
způsobit co nejvíc zla, než si útočník
sám vezme život. Fanatici z Paříže měli
alespoň zvrhlou a odsouzeníhodnou ideu,
ale zde jakákoliv myšlenka chybí, zeje

zde jen prázdnota. Karl Marx prohlašoval
náboženství za opium lidstva, kdoví, jestli
není mnohem spíše opiem domnívat se,
že si mohu dovolit úplně cokoliv a pozabíjet kohokoliv v jakémkoliv počtu,
když si nakonec proženu kulku spánkem
a vše je skončeno a vypořádáno a spravedlnost se nekoná.
Ve vzduchu visí otázka, zda onen muž
v Uherském Brodě svým strašným činem
pouze vyjádřil bezbřehou prázdnotu ve
svém životě, nebo jestli také nepoodhalil o naší společnosti víc, než je nám
příjemné. Pokud zde chci citovat Marka
Váchu a jeho knihu Šestá cesta, chápu
to jako provokaci a námět k diskuzi:
„Evropa, civilizace navenek s vysokými
hradbami, moderní technikou, samořízenými raketami a obrněnými pásy, ale

civilizace zevnitř vykotlaná, civilizace bez
myšlenky, pro kterou by se chtělo žít,
bez vize, za kterou by stálo zato umřít,
civilizace jako dutý strom čekající na
lehký poryv větru, který ji bez námahy
smete. Civilizace, která si v naději na
lehký let vzhůru přeťala kořeny.“
Opravdu jsem předchozí věty nepsal
jen proto, abych si v závěru postěžoval,
že u viaduktu mezi Dýšinou a Novou
Hutí už potřetí někomu stálo zato rozbít
osmé zastavení keramické křížové cesty,
naposledy necelých čtrnáct dní poté, co
se opravené zas vrátilo na místo. Symbolické to ale myslím je: prázdnota, lidé
bez myšlenky, kteří rozbíjejí všechno, co
nějakou myšlenku má. Osmé zastavení
znázorňuje Ježíše nesoucího kříž, který
potkává jeruzalémské ženy, jež pláčou
nad jeho údělem. Ježíš jim podle evangelií
říká: „Dcery jeruzalémské, nade mnou
neplačte, plačte nad sebou a nad svými
dětmi.“ Jako by to bylo řečeno nám.
Nakonec se sluší poděkovat všem, kdo
se v Dýšině snaží o to, abychom společnou
myšlenku měli: všem, komu jde o víc, než
abychom vedle sebe bydleli, všem, kdo se
snaží dávat lidi dohromady, všem, kdo se
v naší vesnici pokouší o nejrůznější akce,
i všem, kdo jsou ochotni na ně přijít.
Myslím, že je to velmi potřeba.
P. Pavel Petrašovský, farář

Malujte a foťte U nás v Dýšině
V letošním roce slavíme
výročí 20 let od vyhlášení
Vesnické památkové zóny
Dýšina. Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu
ve spolupráci s kulturním
výborem a obcí připravil
několik akcí k připomenutí tohoto výročí. Jednou
z nich je výtvarná soutěž pro
děti a fotografická soutěž pro
dospělé s názvem U nás
v Dýšině, kterou tímto vyhlašujeme.
Jak se do soutěže zapojit?
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit
děti a mládež do 16 let. Stačí do 30. červ-
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na 2015 vytvořit a odevzdat na podatelnu obecního úřadu Dýšina výtvarné dílo zachycující
některé z dýšinských
staveb nebo zákoutí. Může jít o kresbu, malbu
či jinou výtvarnou techniku. Požadovaný rozměr je formát A4. Práce musí být označena
jménem autora, věkem
a emailovým kontaktem
na rodiče.
Fotografická
soutěž je určena všem
amatérům, milovníkům fotografování
od 16 let výše. Tématem jsou krajina,

stavby a zákoutí Dýšiny. Fotografie se
budou přijímat v digitální podobě, a to
na email zpravodaj@obecdysina.cz, v termínu do 30. června 2015. Maximální
velikost snímku je 5MB, maximální
počet 5 soutěžních snímků na jednoho
autora.
Soutěžní práce vyhodnotí na konci
prázdnin porota složená ze zástupců
obce i odborníků. Vyhlášení se uskuteční
v průběhu září. Co čeká vítěze? Kromě
drobných věcných cen především výstava
vybraných prací v Modrém salonku. Po
jejím skončení budou nejlepší obrázky
a fotografie trvale zdobit vstupní schodiště v prostorách obecního úřadu.
Kateřina Chejlavová
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Vždycky jsem byla praštěná muzikou
S malými dýšinskými zpěváky i sborem
Gutta, který dostal v lednu od Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a Dýšinu
poděkování za tvůrčí práci a reprezentaci
obce, pracuje jako druhá sbormistryně
učitelka MŠ Jana Bártlová. Ačkoli žije
v Plzni, v dýšinské školce pracuje už od roku 1992. Říká, že tu našla mnoho kamarádů, výborné kolegyně a bezvadné děti.
Jak se její muzikantský život v Dýšině
i mimo ni odvíjel?
Vždycky jsem byla více „praštěná“ muzikou
než např. výtvarkou. Proto jsem se snažila
muzikantství rozvíjet i u mých malých
svěřenců ve školce. Kroužek pro nejmenší
děti se původně jmenoval Vrabečci. Později
jsme se s Bedřiškou rozhodly, že názvy sborů musíme sjednotit, a tak vznikly Kapičky,
jako první „přípravka“ Gutty. Protože je
velký rozdíl mezi 3 a 6 letými dětmi, původně fungovaly v MŠ 2 skupiny – Malé a Velké Kapičky. V posledních 2 letech zůstaly
jen Kapičky s větším počtem dětí. Zkoušíme 1x týdně, od letoška v nové hudebně v ZŠ.
Co je na zkoušení se zpěváčky nejtěžší?
Nácviky jsou náročné hlavně v organizaci
hudební hodinky. Předškoláci jsou pěkní
rarášci a neposedové, a tak zpěv střídáme
s tanečky nebo hrou na rytmické nástroje.
Nejtěžší je asi nácvik nové písničky, protože
text musím dětem předzpěvovat, hrajeme
si na „opičky“ nebo „papoušky“ a záleží
na obtížnosti písně nebo složení či náladě
dětí, jak dlouho tyto hry opakujeme. Ale
v „cílové rovince“, na koncertě pro rodiče, už
všichni zpívají, jako kdyby celý rok nedělali
nic jiného.
Jakým dalším hudebním projektům vedle
Kapiček se věnujete?
Od 16 let jsem zpívala v chrámovém sboru,
kde jsem získala spoustu hudebních zkušeností, rozsáhlý notový materiál a velkou
řadu přátel. Když mi asi před deseti lety
dorostly dcery do „guťáckého“ věku, rozjela
se naplno naše spolupráce s Bedřiškou
Koželuhovou. Začaly jsme vzájemným
klavírním doprovodem „malých“ sborů,
rozdělenými zkouškami Gutty. A to už mě
sborová činnost „vcucla“ úplně. Soustředění, koncerty, výjezdy do Jičína…
Po „opuštění“ Dýšiny pokračuji v hudebním kolotoči v Klubu SHM v Plzni, kde
několik dětí učím hře na klávesy, spolupracuji při vedení divadelního kroužku,
pořádáme řadu víkendových akcí.

Jana Bártlová (druhá zprava) a obě její dcery Tereza a Jana v krojích při vystoupení
sboru Gutta.
Jak snáší muzikantské víkendy mimo
domov Vaše rodina?
Vzhledem k tomu, že obě naše dcery také
propadly hudebnímu živlu a po letech
v Guttě dnes pokračují v Plzeňském dětském sboru, provozuje manžel hudbu
zejména pasivně - sám nejraději zpívá
v koupelně. Dřív ale hrával v dechovém
souboru ZUŠ v Prachaticích a i dnes občas
opráší klarinet a zahrajeme či zazpíváme si společně, hlavně o Vánocích nebo
rodinných sešlostech. Naše hudební víkendy proto akceptuje a buď si užívá vzácné
chvíle domácího klidu, nebo se vydá za
rodiči na Šumavu a kutí, zahradničí nebo
vyráží s motorovou pilou do lesa.

Jakou hudbu máte ráda jako posluchač?
V dětství u nás frčely lidovky, zpívali jsme
doma i na cestách. Postupně jsem si hledala cestu k vážné hudbě, „zamrzla“ jsem
v 19. stol. Mými favority jsou Michna, Šteyer,
Vivaldi, Mozart, Smetana. Dnešní popovou
modernu moc nechápu, bližší je mi folková
nebo trampská muzika. Do divadla ráda
s rodinou zajdu na operu, operetu i muzikál.
Od dětí a „rambajsu“ si nejraději odpočinu
o samotě. Buď doma s manželem a sklenkou
dobrého vína nebo v přírodě. Stačí i naše
šumavská zahrada – při podzimním úklidu
se nejlépe vymýšlí program na vánoční
besídku.
Kateřina Chejlavová

Pivní slavnosti se vracejí do Dýšiny
Po několikaleté pauze se letos opět
uskuteční Dýšinské pivní slavnosti. Bude
je pořádat Klub malých pivovarů ve
spolupráci s obcí, která přispěje finančně
na kulturní program i zajištění technického zázemí akce. Zastupitelé odsouhlasili
příspěvek do výše 60 tisíc Kč.
Slavnosti nabídnou jako obvykle zhruba dvacítku malých pivovarů, různé pivní soutěže a pestrý hudební program.

Všichni příznivci pivních specialit si
tedy mohou zapsat do kalendáře sobotu
29. srpna. Termín byl zvolen tak, aby
se Dýšinské pivní slavnosti „nepřetahovaly“ o návštěvníky s Chrásteckým
dnem, který se koná v červnu. Takto si
budou moci obyvatelé Dýšiny i Chrástu
užít pivní slavnosti během roku hned
dvakrát, ve své i v sousední obci.
Kateřina Chejlavová
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Informace z rady obce
Rada odmítla recyklaci odpadu
v areálu Armaturky
Obec byla požádána o stanovisko k záměru společnosti BROS GROUP s.r.o.
na zřízení kompostárny a zařízení na
recyklaci stavebního odpadu v areálu bývalé Armaturky Dýšina, která je v současné době v majetku firmy FINAPRA a.s.
Rada obce s tímto záměrem nesouhlasí.
Domnívá se, že umístění takového provozu
v centru obce není vhodné a negativně by
ovlivnilo život obyvatel nejen nejbližších
lokalit. Zástupci společnosti po obdržení
tohoto rozhodnutí informovali starostu
obce, že v záměru dále pokračovat nebudou. Majitel areálu hledá další možnosti
využití.
Plán na výstavbu chodníku v Nové Huti
Rada obce schválila podání žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje na výstavbu
I. etapy chodníku od viaduktu v Nové
Huti po křižovatku u křížku. Chodník při
hlavní silnici, která je v Huti nejvíc zatížená dopravou, by měl přispět k zvýšení bezpečnosti chodců. V lokalitě už
proběhlo jednání se zástupci SUS Plzeň,
která přislíbila financovat odvodnění komunikace. Chodník bude obec realizovat zřejmě v příštím roce z dotace či
vlastních prostředků. Technické řešení

a podoba chodníku se začne teprve připravovat, součástí příprav bude i diskusní
setkání s obyvateli Huti a zejména majiteli nemovitostí podél silnice.
Přechod pro chodce u Domu služeb
Avizovaný přechod pro chodce u Domu
služeb se bude realizovat. V březnu vznikne
projekt, přechod by se měl v místě objevit
cca během dubna.
Nové piano v Modrém salonku
Vedení ZUŠ v Chrástu poukázalo na
špatný stav klavíru v Modrém salonku,
který brání tomu, aby dýšinské děti
mohly předvádět své hudební pokroky při
přehrávkách v domácím prostředí. Znalec
uvedl, že nástroj nemá smysl opravovat.
Rada obce proto rozhodla koupit ve spolupráci se ZUŠ nový klavír v ceně maximálně
40 tisíc Kč.
Folklorní soubory vystoupí letos ve škole
Mezinárodní folklórní festival Plzeň
CIOFF, ve spolupráci s nímž se konal
tradičně na jaře folklorní program v Dýšině, nemůže letos uvolnit soubory na vystoupení mimo Plzeň, kde bude program
v rámci města kultury 2015 bohatší. Nabídl
však vystoupení zahraničních dětských
souborů pro děti místní základní školy
s vyprávěním o jejich tradicích a zvycích.

Rada pověřila starostu obce, aby ve spolupráci s ředitelem ZŠ zajistil pořádání tohoto
programu ve škole. Zároveň obec zvažuje
možnost uspořádání slavnosti s folklorním
programem ve vlastní režii.
Příspěvek na letní soustředění hasičů
Každoroční letní soustředění kolektivu
mladých hasičů SDH Dýšina podpoří obec
podle rozhodnutí rady částkou 10 000 Kč.
Soustředění se koná obvykle na Šumavě,
většina nákladů je hrazena z příspěvku
rodičů dětí.
Dýšina vyvěsí vlajku pro Tibet
Rada obce schválila připojení Dýšiny k mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet”, jedné
z nejvýznamnějších symbolických akcí
vyjadřujících podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale všech obyvatel
ČLR. Tibetská vlajka na obecním úřadě
zavlaje 10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu
v roce 1959. Při povstání zemřelo více než
80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů
zemřelo v následujících letech ve vězeních,
pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru. Česká republika se ke kampani
připojuje od roku 1996. V loňském roce se
k akci připojilo 601 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. Více o kampani na http://
www.tibinfo.cz/

Informace ze zastupitelstva obce
Příprava prodeje pozemků V Loužku
Obec začne připravovat k prodeji 4 obecní
pozemky v ulici V Loužku, po pravé straně
ulice ve směru od návsi. Jejich prodej byl
již plánován dříve, čekalo se na přemístění
vodovodu v roce 2013. Během té doby se
však uskutečnila digitalizace, původní
geometrický plán je již neplatný a musí
se provést nový aktuální podle digitální
mapy. O formě prodeje bude rozhodovat
zastupitelstvo na některém ze zasedání
v druhé polovině roku.
Obec nabídne k odprodeji
pozemky pod garážemi
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. 733 o výměře 16 m2 panu
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J. P., majiteli garáže na daném pozemku,
a to za cenu 100 Kč/m2. Současně souhlasilo s návrhem rady, aby byla možnost
odkupu obecních pozemků pod stavbou
nabídnuta také dalším vlastníkům garáží
v obci. Obec připraví a vyhlásí záměr
prodeje těchto pozemků.
Provozování ČOV
Smlouva na provozování kanalizace a ČOV
se společností ČEVAK končí 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo schválilo uzavření dodatku
smlouvy na další dva roky, a to z důvodu
zkušebního provozu ČOV, jejíž intenzifikace bude dokončena letos v srpnu.
Po vyhodnocení zkušebního provozu
a ustálení provozních parametrů může obec

provést nové koncesní řízení na provozovatele kanalizace a ČOV.
Studie chodníku
z Dýšiny k areálu I.P.P.E.
Zastupitelstvo schválilo provedení projekční
studie chodníku mezi obcí a areálem I.P.P.E.,
který je v současné době pro pěší dostupný
pouze po hlavní silnici. Chodník by zvýšil
bezpečnost občanů, pracovníků docházejících do průmyslových areálu v lokalitě
i řidičů. Studii bude zpracovávat Ing. Viktor
Vaidiš. Studie poslouží obci jako podklad pro
rozhodování, zda a jak chodník realizovat,
případně pro jednání s dalšími subjekty
o finanční spoluúčasti na realizaci, žádosti
o dotace apod.
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Investiční plán obce Dýšina na rok 2015
akce	odhad nákladů	stav
1.

ČOV - dokončení intenzifikace
včetně terciálního stupně dočištění

cca 9 mil. Kč

realizace

2.

Oprava kanalizace v ulici Ke Strži

cca 400 tis. Kč

příprava VŘ na zhotovitele

3.

Realizace dvou bytových jednotek
a společenské místnosti v DPS

cca 400 tis. Kč

příprava VŘ na zhotovitele

4.

Žací rameno pro traktor TČ
cca 215 tis. Kč
(Shark 450 předváděcí+kolová závaží)		

5.
Stožár pro noční zásah na vozidlo SDH
cca 130 tis. Kč
			

schválen dodavatel
SOME s.r.o.
schválen dodavatel
Wawrzaszek Wiss Czech s.r.o.

6.

Obnova dětského hřiště v Jamách
cca 100 tis. Kč
a rozšíření o herní prvek 		
pro starší děti (spoluúčast dotace)		

podána žádost
o dotaci u MMR

7.

Rekonstrukce zvoničky (šindelová
cca 35 tis. Kč
střecha, výměna 4 nohou, 3xnátěr)		

schválen dodavatel
Kudrlička s.r.o.

8.

Investiční příspěvek
nestanoveno
na rekonstrukci koupaliště 		

příprava rozpočtu
a postupu prací

9.

Celková finální rekonstrukce MK
nestanoveno
Novohuťská, Jasmínová (ev.2016) 		

příprava projektové
dokumentace

10.

Generální oprava výtluků MK
nestanoveno
příprava VŘ na zhotovitele
v celé obci					

11.

Oprava MK Ke Strži, V Lukách,
nestanoveno
příprava VŘ na zhotovitele
U Slévárny, Východní, Duhová-část			

12.

Dokončení chodníku ve Školní ulici
(k ZŠ gen. Pattona)

nestanoveno

Zastupitelé schválili investiční plán obce
na letošní rok. Přehled investičních akcí
s odhadem nákladů přinášíme v tabulce.
Uvádíme také stav dané investice – některé jsou již ve fázi realizace, pro některé
byli schváleni dodavatelé. Některé se teprve začínají připravovat, ať už to je pořízení projektové dokumentace, příprava
výběrového řízení na zhotovitele nebo
se zpracovávají návrhy jejich řešení a návrh rozpočtu.
Uvedené body jsou plánem pro rok
2015. V případě, že nedojde, z důvodu
nutnosti přípravy dokumentace či průtahům ve schvalovacím řízení, k jejich
realizace v tomto roce, budou plynule
přesunuty do roku 2016, kde dojde k jejich finálnímu dokončení.
V případě potřeby realizace jiných
nutných investic v průběhu roku, budou
tyto operativně zařazeny do plánu a řešeny přednostně. O všech Vás budeme
postupně detailněji informovat.

příprava VŘ na zhotovitele

Investiční záměry obce 2016 - 2018
1.

Chodník od železničního mostu do Nové Huti + odvodnění oblasti u separovaného odpadu
za mostem (řešit po etapách v průběhu celého období)

2.

Nákladní automobil pro technickou četu – včetně případných užitkových nástaveb

3.

Celková rekonstrukce nebo stavba nové školní jídelny u ZŠ gen. Pattona (případná dotace)

4.

Nasvícení kostela v rámci rekonstrukce zpevněných ploch

5.

Rekonstrukce komunikací (bez pořadí): Kostelní, Lepší, Duhová, Lesní, Krátká, Květinová,
Husova (slepá část), parkovací stání Malé náměstí, parkovací stání K Chlumu,
náves (asfaltové příjezdy k nemovitostem)

6.

Dětské herní prvky Paškův park, Malé Náměstí, K Chlumu

7.

Oprava prostoru vchodu včetně schodů před ZŠ gen. Pattona

8.

Nové lavičky na vycházkové okruhy v okolí obce

9.

Výstavba dopravní obslužnosti nové vlakové zastávky ve Školní ulici
(příjezdová komunikace, parkovací stání atd.)

10.

Modernizace školní tělocvičny

11.

Řešení prostoru bývalého házenkářské hřiště v Nové Huti

12.

Chodník Dýšina – IPPE (řešit s dotací nebo za spoluúčasti Metrostavu)

13.

Cyklostezka Křemší – Kyšice

14.

Komunitní centrum (kulturní zařízení)

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné) : 16. března a 13. dubna v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 27. dubna v 18 hodin v Modrém salonku

Zastupitelé schválili také investiční záměry obce do konce volebního období,
tedy na roky 2016 – 2018. Jde o pracovní
materiál, který bude sloužit jako jeden
z podnětů pro veřejnou diskusi o další
podobě naší obce, již se chystá rada
obce v průběhu tohoto roku otevřít. Její
součástí budou debaty ve výborech zastupitelstva, veřejné ankety i setkání. Z nich
vyplyne názor veřejnosti na potřebnost
či konkrétní podobu akcí uvedených
v investičních záměrech. Mohou z nich
také vzejít další podněty a návrhy, které
seznam doplní.
Takto dotvořený seznam investičních
záměrů pak bude sloužit jako podklad
pro přípravu investičních akcí pro jednotlivé roky.
Zejména body 9 – 14 nemusí však být
nutně splněny v uvedeném období, ale
měla by být o nich zahájena zmíněná debata a následně popř. zahájeny nezbytné
přípravy pro eventuální pozdější realizaci.
Zprávy na dvoustraně připravila:
Kateřina Chejlavová
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Dýšina - Nová Huť - Horomyslice
Vážení spoluobčané,
jsem velmi vděčný za příležitost touto
speciální přílohou poděkovat všem statečným obyvatelům Dýšiny, kteří s odvahou sobě vlastní bránili památku
prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka.
Osobnost a odkaz Prezidenta Osvoboditele bychom si měli připomínat stále,
a nejen v těchto dnech, kdy uplyne
165 let od jeho narození. Situace dnešní
doby ostře kontrastuje s jeho morálním

přesvědčením a usilováním o demokratické fungování společnosti a státu, jak
dokládají jeho následující slova: „Bez
zájmu [občanů] o stát republika se
stává de facto státem aristokratickým,
byrokratickým, státem menšiny - forma
sama nerozhoduje o podstatě státu.“
Během posledního roku se u nás
v Dýšině rozproudila veřejná debata
o zájmech a směřování obce, která
vyústila ve vysoký počet kandidátů do
obecního zastupitelstva v komunálních

volbách. Tento zcela určitě pozitivní
obrat pomohl vytvořit různorodé zastupitelstvo obce složené z lidí, kteří
nejsou lhostejní, což je dobře, neboť řečeno slovy Václava Havla:
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost
k osudu celku je přesně tím, co otevírá
dveře zlu.“
Jsem rád, že mohu spolu s Vámi a pro
Vás dělat práci, která má smysl.
Jaroslav Egrmajer, starosta

Obnovení symbolů demokracie a svobody
v naší obci - busta TGM

Minulé vzpomínání na uplynulé čtvrtstoletí
v Dýšině jsme uzavřeli zmínkou o tom, že
místní OF se mimo jiné ujalo občany žádaného obnovení symbolů demokracie a svobody v naší obci. V březnu 1990 šlo především o znovuinstalování busty T.G.M.
a v květnu pak „Harmonovy desky“. Byl to
tenkrát přetěžký úkol. Proč? Ani jeden z oněch
symbolů nebyl na známém místě. Oba byly
ukryty neznámo kde a neznámo kým. Byla
to místa utajená dlouhé roky. Busta i deska
mají téměř detektivní historii. Dnes budeme
odtajňovat zatím jen příběh busty T.G.M. Je
přece březen a ten k Masarykovi patří.
Vzpomeňme nejdříve první republiku.
1. světová válka končí, začíná samostatné
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Československo. Po celé republice, téměř
v každé vsi, se staví pomníky padlým a dodnes se jejich památka ctí a opatruje. Pomník
byl postaven i v Dýšině. Původně byl umístěn
na čestném místě pod kostelem, na levé straně hlavního schodiště. S ozdobnou železnou
hradbičkou, přístupem po několika schůdcích. Autorem pomníku i busty T.G.M. je
plzeňský sochař Vojtěch Šíp. Kronikář Bohumil Brejcha v Pamětní knize díl I. píše:
„Dne 28. října 1928 byl odhalen pomník
padlým i s bustou T.G.M. za účasti legionářů, hasičů, obecních zastupitelů, děvčat
v selských krojích, školní mládeže a občanstva z okolních vesnic.“
Tím vlastně začala anabáze busty spojená
pevně se svobodným i posléze nesvobodným časem v republice. Uplynulo dalších
10 let samostatného Československa a přišla
okupace v r. 1938 a s ní nařízení odstranit
vše co, připomíná samostatnost státu. Měli
jsme tenkrát statečného starostu Jaroslava
Kouřima, který společně s obecním poslem
Štěpánem Kubíkem a uklízečem silnic
Náhlovským bustu ukryli ve statku č.p. 24

u sedláka Martina Nového. Za Heydrichiády
při kontrolách starosta tvrdil, že při snímání
byla busta rozbita a proto střepy naházeli do
rybníka. Pro jistotu pak bustu zakopali na
tomtéž statku v sadu do země.
Na konci druhé světové války 5. 7. 1945,
při oslavách M. Jana Husa, byla po druhé
odhalena. Hlavní projev měl spisovatel
Jindra Zoder. Bohužel, dlouho na svém
místě nevydržela. Přišla neblahá 50. léta
a busta opět zmizela. Komunistická vláda ji
prostě nehodlala trpět na svém místě. Zase
se našli stateční lidé, kteří ji ukryli. Zatím
bohužel neznáme přesně jejich jména.
Pak přišlo Jaro 1968, s ním ohromná
naděje, radost a přesvědčení, že tentokrát
svoboda vydrží. Masarykova busta byla už
po třetí odhalena při oslavách 50. výročí
založení Československa dne 27. 10. 1968.
Všichni víme, co ale následovalo. Vstup
vojsk a poté tvrdá normalizace. V říjnu 1970
se konalo veřejné jednání MNV a na něm
předseda MNV soudruh Kovařík oznámil,
že busta bude odstraněna, neboť vzbuzuje
negativní a nevhodné emoce. Zároveň
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Tomáš
Garrigue
Masaryk

(7. března 1850 Hodonín
– 14. září 1937 Lány)
pedagog, politik, státník a filozof, též
poslanec rakouské říšské rady a univerzitní profesor, který se v roce 1918
stal prvním prezidentem Československa. V roce 1930 byl přijat tzv.
Lex Masaryk obsahující větu: „Tomáš
Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“
T. G. Masaryk byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.
domluvil, že busta bude předána Západočeskému muzeu. Pak již by ovšem originál
nebyl nikdy vrácen na původní místo. Tyto
informace máme od občanů, kteří se onoho
jednání zúčastnili. Byl večer, když se tuto
informaci lidé oficiálně dozvěděli. Druhý
den ráno nebylo co odstraňovat. Přes noc
busta prostě opět zmizela.
A tak i osudy dýšinské busty T.G.M. jsou
jedním ze smutných dokladů složitého
vývoje historie nejen naší obce, ale celé
republiky ve 20. století. Dále už použijme
citace ze Zpravodaje obce Dýšiny roč. 2 1991
č. 1 z článku Busta T.G. Masaryka autorů
Jaromíra Sofrona a Jaroslavy Nesvadbové.
„Dvacet let byla busta skrývaná díky odvaze
našich spoluobčanů, kteří si nepřejí být
jmenováni. V nádherné nadšené atmosféře
nedělního předjarního odpoledne 11. 3. 1990
byla busta našeho prvního prezidenta odhalena počtvrté. Díky Občanskému fóru,
které slavnost připravilo, se po dlouhých
letech svobodně a dobrovolně sešli občané
Dýšiny i hosté z okolí a symbolicky i doslovně
se poklonili památce vynikajícího člověka,
filozofa a státníka. Hlavní projev přednesla pa-

ní učitelka Václava Kuklíková.“ Pro úplnost
je třeba dodat, že památník padlým už byl
v době čtvrtého odhalení busty na současném místě na návsi (Náměstí Míru), kam
byl přemístěn v první polovině 80. let, při
stavbě opěrné zdi u kostela, kterému hrozilo
vážné poškození statiky a zborcení.
Dovětek ze současnosti. Pátrali jsme
po jménech oněch velmi statečných lidí.
Zjistili jsme je, přemlouvali některé z nich,
abychom je mohli jmenovat. Bohužel, ani
dnes si nepřejí být jmenováni. Nejsou si
doposud jisti stavem a charaktery současné
společnosti. To je smutný argument! Přesto
jim velmi děkujeme za jejich možno říci
hrdinství, lidství, lásku k Dýšině a svobodě
jako takové. Děkujeme a doufejme, že jim
co nejdříve budeme moci poděkovat veřejně
a osobně, bez jakýchkoli pochyb. Tvořili
přece historii Dýšiny a to by se nemělo
zapomínat!
Úplně na konci našeho vzpomínání si
dovolíme citovat z knihy K. Čapka Hovory
s T.G.M.
Spisovatel prezidentovi namítá: „Mnoho
lidí se přiznává, že jsou politikou znechuceni.
Pořád ty aféry a inkriminace, ty osobní
a partijní mejdany, ty narážky z politického
zákulisí, to všecko nám bere důvěru k politice.
Nemá obyčejný a slušný občan pravdu, když se
k politickým věcem obrací zády?“
A odpověď prezidenta: „Nemá pravdu.
Má povinnost pracovat k nápravě, pracovat
nejen mluvit! A to politikaření není politikou.“
Co k tomu dodat? Jak nadčasové!

Historický dokument - návrhy
Občanského fóra na nové členy
komisí OV v roce 1990.

Václava Kuklíková, Antonín Jedlička
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Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Maškary ovládly mateřinku
Dávnoletou tradicí v občanském i církevním kalendáři je masopustní období od
konce Vánoc do Popeleční středy. Také
v MŠ ctíme lidové tradice a každý rok se
všichni těšíme na maškarní karneval i masopustní veselici.
První maškarní ples vypukl na konci
ledna v MŠ. Broučci a Koťátka se přeměnili v princezny, krále, piráty, kočičky,
želvy Ninja a spoustu dalších pohádkových nebo zvířecích postaviček a pod
pečlivým dohledem učitelek berušek a Ferdy Pavlínky si užili veselý tanec, spoustu
soutěží a her.
Sluníčka s Motýlky se do víru tance
a masek vrhli v únoru. I mezi předškoláky
se objevily princezny, ale také kašpárek, Eliška ze mlýna i s košíkem plným
prádla, piráti i námořník, víla Zvonilka
a dokonce Medvěd z Lochotína. Šmoulí
učitelky a modrá víla připravily pro děti
veselé dopoledne doplněné představením
masek do mikrofonu (rázem polovina
dětí „ztratila“ řeč).
Velké masopustní veselí vyvrcholilo
průvodem masek. Dlouhý řetěz dětí
(z MŠ a 4. tř. ZŠ) i dospělých vyšel od

Mediální
kroužek v ZŠ

V letošním školním roce pracují žáci školy
také v mediálním kroužku. V prvním
pololetí se učili hlavní zásady při fotografování – využívali k tomu vlastní nebo
školní fotoaparáty. Po několika měsících
umí všichni stahovat fotografie do počítače
a upravovat je v programu Picasa – zvětšovat
či zmenšovat, odstraňovat nedokonalosti, zesvětlovat, měnit barvy, dopisovat k fotografiím text apod. Největším úspěchem
bylo dokončení vlastní vizitky (viz. obrázek)
ve správné velikosti se jménem a obrázkem.
Jitka Křížková, vedoucí kroužku
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Děti z mateřinky při karnevalu.
MŠ přes tradiční zastávky u Krejzarů,
Jedličků až k OÚ. Odtud se pokračovalo
k p. Spillerové a pak do cíle – ZŠ. Všude
se hrálo a zpívalo a také tancovalo (i když
panu starostovi první tanečnice utekla),
všichni dorazili bez nehod (i Járou uto-

Foto: Jana Bátlová
pený bubínek jsme vylovili), možná jen
trochu zkřehlí zimou, ale s veselou náladou a kapsami (či bříškem) plnými ňaminek. Tak zase za rok, příšery, strašidla
a maškary!
Dědek Jana Bártlová

Zapojíme se do akce
Ukliďme Česko 2015
Na jaro se těšíme všichni a také se na
něj většinou připravujeme, obvykle uklízíme…
Okrašlovací spolek by chtěl pokračovat ve své tradici přispívat k pěknému
vzhledu naší obce. Nejenom pořádáním
naučných či zábavných vycházek, ale
také konkrétní prací. A proto jsme se
přihlásili do dobrovolnické akce Ukliďme Česko 2015, která se uskuteční v sobotu 18. dubna.
Rádi bychom dopředu s Vaší pomocí vytipovali menší neuklízené plochy
v Dýšině, Nové Huti i Horomyslicích.
A tato místa potom také s Vámi,
ostatními spolky a ve spolupráci s obcí
pomohli uklidit. Nejprve ale potřebujeme od vás, spoluobčanů a sousedů, typy na neuklizená veřejná místa,
kudy procházíte a dobře je znáte. Víte,
že se zde hromadí odhozené odpadky,

že zde rostou nálety na veřejné cestě,
že jsou v potoce napadané větve, že je
zde dlouho neposekaná tráva apod.
Určitě jsme to my občané, kdo víme
opravdu nejlépe, kde je co u nás třeba
uklidit.
Své typy na místa k úklidu můžete
předat na setkání seniorů, zahrádkářů, okrašlovacího spolku, na cvičení
TJ SPV nebo napsat mailem na adresu Okrašlovacího spolku nesvaslavka@
seznam.cz.
Seznam míst, kde a od kolika hodin bude dobrovolnický úklid v sobotu 18. dubna probíhat, kdo ho bude
v daném místě organizovat a další
praktické informace naleznete v dubnovém čísle Zpravodaje. Těšíme se na
Vaše typy!
Jaroslava Nesvadbová,
Okrašlovací spolek
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Novinky v třídění odpadu
Otázku, kam s použitým jedlým olejem, si
položila většina z nás. Problém současné
doby je ten, že lidé prakticky nevědí, jak
se použitého oleje zbavit. Někteří ho tedy
vylévají do záchodu, jiní ho vrací zpět do
lahví a vyhazují do směsného odpadu. Po
ochlazení odpadní vody se vypuštěný olej
v kanalizaci mění na hrudky máslové konzistence, jež se postupně nabalují a zachycují
další příměsi. Tím vzniká riziko, že dojde
k ucpání potrubí. Ještě horší je vliv tuků na
urychlování koroze kanalizačního potrubí.
Tuky se v kanalizaci částečně rozkládají,
vznikají mastné kyseliny a ty urychlují
korozi stěn kanálů. V extrémních případech
vznikne tuková kra s povrchem silným
několik centimetrů a dochází k úplnému
ucpání kanalizace. V tomto případě musí být
tlakovými vozy provedeno čistění kanalizace, kdy se materiál rozplaví. Případně se
čištění provádí kombinovanými tlakovými
vozy, které hmotu zachytí a odvezou ji na
skládku. Tyto hmoty ucpávají nejen potrubí,

ale i kanalizační čerpadla, obalují sondy
ovládající jejich chod a zastavují je.
Čistírna odpadních vod je sice vybavena
„lapáky“ olejů a tuků, které slouží k separaci
tuků z odpadních vod, ale jejich kapacita
není dimenzována na velké množství. Nejvhodnějším řešením je bezplatné odevzdání
použitého oleje do sběrného dvora, odkud je předán společnosti zabývající se
recyklací olejů z domácností. Při recyklaci
se vyseparují tři složky. První se používá na
výrobu methylesteru, který se přidává do
nafty jako biopalivo, další části se používají
v gumárenském a chemickém průmyslu.
Od března mají i obyvatelé Dýšiny možnost ekologického uložení jedlých olejů
a tuků na sběrném dvoře ,,U Kubíků“. Jedlé tuky a oleje musí být z důvodu následné
manipulace odevzdány do sběrného dvora
v nevratných, uzavíratelných a nepropustných nádobách. Posléze jsou předány k již
zmíněné recyklaci. Přestože se nejedná
o odpad nebezpečný, zbytečně nezatěžuj-

me čistírnu odpadních vod a životní
prostředí.
Dále budou mít občané Dýšiny od března
k dispozici nové černé nádoby na kovy,
jejichž třídění vyžaduje od začátku roku
nová vyhláška. Do těchto nádob lze ukládat
plechovky bez zbytků jídel. Hliníkové
kelímky od svíček, hliníkové folie, hliníková
víčka od jogurtů apod. Jiné kovy a železný
šrot ve větším množství se i nadále odevzdává na SD ,,U Kubíků“. Do nádob nepatří
obaly znečištěné zbytky potravin, barev
a jinými nebezpečnými látkami. Tyto nádoby budou nově umístěny na následujících
stanovištích separovaného odpadu: Dýšina Malé Náměstí, K Chlumu, u školní jídelny,
Nová Huť - Spojovací ul.
Všechny změny v třídění odpadu zahrnuje
nová vyhláška obce Dýšina č. 1/2015 o odpadech, kterou schválilo 23. února zastupitelstvo. Její plné znění je k dispozici na
webových stránkách obce nebo na obecním
úřadě.
Daniela Panušková, OÚ Dýšina
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Fotbalové okénko
Vážení příznivci
fotbalu,
dovoluji si Vás informovat o začátku jarní
sezony 2014/2015. Náš
fotbalový klub FK Dýšina
o.s. sdružuje fotbalisty a nestory fotbalu
nejen z Dýšiné. Pravidelně se účastníme
mistrovských soutěží Okresního fotbalového svazu Plzeň-město, kterého
jsme po dlouhá léta členy. V dřívějších
dobách se nám dařilo i v krajských
soutěžích, ale po odchodu většího
množství hráčů hrajeme „město“ s neustálými ambicemi se dostat výš.
V návaznosti na dospělé mužstvo se
nám konečně daří po několik posledních let budovat mládežnické kolektivy.
Dnes máme úspěšné mužstvo starších
žáků a hlavně se nám daří tmelit mladší
přípravky (6-8 let) s perspektivním výhledem na další sezonu starších přípravek (8-10 let). Práce s dětmi a hlavně
s mládeží ve fotbale je v dnešní době
zvláště obtížná, vzhledem k rozvoji
jiných sportů, jinému zájmu dětí hlavně
v oblasti počítačů a v neposlední řadě
v pohodlnosti. Tímto děkuji všem našim
trenérům za ochotu a obětování vlastního volného času na výchovu mladých
fotbalistů, ale také rodičům všech dětí.
Dovoluji si Vás pozvat na domácí
utkání fotbalistů FK Dýšina v měsíci
březnu a na začátek dubna. Přijďte
fandit našim fotbalistům reprezentujícím Dýšinou !!!
Petr Pěč,
předseda FK Dýšina o.s.

Přijďte fandit na zápasy
Mužstvo „A“

Sobota 21. 3., 15:00, vs. UNION „A“
Sobota 4. 4., 16:30 vs. Zruč „B“

Mužstvo „B“

Neděle 22. 3., 15:00 vs. UNION „B“
Neděle 5. 4., 16:30 vs. Hradiště

Starší žáci

Neděle 15. 3., 10:00, vs. Slovan spoje
Plzeň
Neděle 29. 3., 10:00, vs. Bolevec
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Hasiči hodnotili loňský rok
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Dýšině
se sešli již tradičně na výroční valné hromadě,
aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Stalo se tak 16. ledna v Modrém salonku.
Na shromáždění přednesla zprávu o činnosti
za rok 2014 jednatelka sboru Barbora
Strnadová, Vladan Klement přednesl zprávu
o hospodaření a dále zprávu o činnosti
kolektivu mladých hasičů. Poté následovala volba nového
výboru, který bude sbor řídit
po dobu dalších pěti let. V závěru jednání někteří členové
sboru převzali vyznamenání
a medaile za svoji dosavadní
činnost. Jednání výroční valné
hromady také navštívili hosté
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce, Miroslav Plaščiak,
zástupce OSH Plzeň-sever,
npor. Bc. Milan Klouda, velitel
stanice HZS Plzeň-střed a další
příznivci našeho sboru. Na
jednání byly také přítomné
Jarmila Jedličková a Václava
Zelenková z TJ SPV Dýšina.
Nejen s obecním úřadem,
ale i s touto tělovýchovnou organizací náš
sbor již řadu let úspěšně spolupracuje.
Toto slavnostní zasedání bylo zakončeno
přátelským posezením všech, kteří ten
den nespěchali domů.

Následně se 21. února konala výroční
valná hromada okrsku Dolany, ve kterém
je náš SDH aktivně zapojen. Tento okrsek
sdružuje Sbory dobrovolných hasičů z Kyšic, Dýšiny, Chrástu, Dolan, Druztové,
Sence a Zruče. I zde byly předneseny zprávy o činnosti celého okrsku. Následovala
volba nového výboru, kde byl za odstupujícího starostu Vladimíra
Salzmana ze Zruče zvolen
zástupci jednotlivých Sborů
dobrovolných hasičů starostou okrsku Miroslav Tlustý
z našeho sboru. Součástí tohoto jednání bylo také vyhodnocení soutěže „O putovní
pohár okrsku Dolany“. Tento
pohár do svého držení po roce
opět získal náš sbor za činnost
v roce 2014.
Vážení čtenáři, dovolte mi,
abych touto cestou veřejně
poděkoval všem členům SDH
Dýšina za jejich práci v roce
2014. Není to jen o práci
při různých zásazích, jako
jsou požáry, povodně a další
události. Je to i o činnosti celého sboru,
o výchově naší mladé generace, o spolupráci s obcí, s ostatními organizacemi, ale také s okolními Sbory dobrovolných hasičů.
Miroslav Tlustý, starosta SDH Dýšina

Golfovou sezonu zahájí cyklo závod
V sobotu 28. března startuje golfová sezona v areálu Golf Park Plzeň – Dýšina.
Otevření hřiště všem příznivcům golfu
bude předcházet zajímavá příležitost pro
cyklisty, a to netradiční závod Golf OPEN
Bike Race „… téměř po jamkách golfového
hřiště“. Jedná se o časovku pro horská kola,
jejíž trať vede přímo mezi jednotlivými
jamkami, ale i v přilehlém náročném
terénu v okolí Ejpovického jezera. Závod
je zařazen do série Plzeňské amatérské ligy
horských kol BECKER CUP, jejíž 15. ročník
bude letos zahajovat. To ale neznamená, že
by se účastníci závodu museli zapojit do
celé série. Jak již vyplývá ze slova „OPEN“
v názvu závodu, je skutečně otevřen pro
každého, kdo se rád projede po cestách
i necestách. Přihlásit se můžete na stránkách
http://www.pal-mtb.cz/.

Tento cyklistický závod je zároveň součástí netradičního kombinovaného závodu golfu a cyklistiky. Golfová část se uskuteční 29. 3. 2015. Do celkového výsledku
se golfistům bude započítávat součet času
dosaženého během cyklistického závodu Golf Open Bike Race. Pokud tedy
zvládáte obě tyto disciplíny je Golf Open
Bike Cup určen právě Vám. Více informací
na www.golfplzen.cz
Den otevřených dveří Golf Parku Plzeň
Srdečně Vás zveme také na den otevřených
dveří Golf Parku Plzeň, který je určen
převážně dětem plzeňských základních
škol a přilehlého okolí. Na všechny se
těšíme v pondělí 30. 3. 2015 v našem areálu,
začínáme v 16:00 hodin!
Markéta Tupá, Golf Park Plzeň

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY

březen 2015

Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz

11

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Pozvánky na akce
 Sobota 14. března, 14 hodin, Modrý salonek, Výroční členská schůze ČSZ ZO
Dýšina. Součástí programu bude přednáška pana Pilce a pana Rajšla zelenina na
zahrádce a ve skleníku, bobulové ovoce,
ochrana před škůdci a také prodej jarních
květin a zahradní techniky.
 Pátek 20. března, 8 až 17 hodin, Modrý
salonek, Vítání jara s dětským odpolednem
zábavných her. Pořádají společně Modrý
salonek, Jana Šmídová a TJ Sport pro všechny Dýšina. V salonku bude již od rána probíhat tvoření jarních dekorací, uskuteční se
hodnocení soutěže dětí z MŠ „O nejhezčí velikonoční vajíčko“. Ve 14 hodin začne dětské
odpoledne, kdy budou k dílnám ještě připraveny pro děti na zahradě MŠ sportovní úkoly.
 Pátek 20. března, Biskoupky na Radnicku, autobusový zájezd ČSZ Dýšina na
přátelské posezení. Cena 85 Kč. Přihlásit se
můžete u Jiřího Krejzara na tel. 739 038 925.
 Sobota 28. března, 14 hod., Paškův
park Nová Huť, Zahrádkářský jarmark,

pořádá Okrašlovací spolek ve spolupráci
s ČSZ ZO Dýšina. Sousedská výměna
zahrádkářských přebytků, trsů, hlíz, cibulek,
ale i květináčků apod. Přijďte a nabídněte,
co se Vám nevejde do záhonů.
 Sobota 12. dubna, 13.20 hod., Povelikonoční capkací výlet na rozhlednu Na
Vrchách v Břasích. Pořádá TJ Sport pro
všechny Dýšina, sraz na nádraží ČD
v Chrástu, návrat vlakem v 17:22, příp.
19:22. S dětmi musí jít dospělý doprovod.
 Neděle 12. dubna, Autobusový zájezd
ČSZ ZO Dýšina na jarní výstavu do Litoměřic a na trhy do Ředhoště. Cena 250 Kč,
pro členy 150 Kč.
 Sobota 18. dubna, Ukliďme Česko, různá místa v obci, bude upřesněno.
 Sobota 18. dubna, Autobusový zájezd
na trhy do polského Kudowa a prohlídka
zámku Náchod. Pořádá ČZS ZO Dýšina.
 Neděle 19. dubna, na Otevírání studánek zvou Okrašlovací spolek a Lucifer.
Bude upřesněno.

Zápis do Mateřské školy
Ve čtvrtek 2. dubna se uskuteční Den otevřených dveří v Mateřské škole. Koná se od 13 do
16 hod. Rodiče obdrží informace o přijetí dítěte do MŠ a potřebné tiskopisy. Dále si s sebou
vezmou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, očkovací průkaz a průkaz ZP dítěte. V pondělí 13. dubna se pak uskuteční Zápis dětí do MŠ. Proběhne od 13 do 16 hod. v ředitelně ZŠ.

Velikonoční bohoslužby
v dýšinském kostele:
2. dubna, Zelený čtvrtek,
památka poslední večeře Páně
– 17:15 společná večeře,
velikonoční hod beránka - fara v Dýšině
– 18:30 mše sv. s mytím nohou dvanácti
mužům, po mši sv. do půlnoci kostel
v Dýšině otevřen k soukromé modlitbě
3. dubna, Velký pátek, umučení Páně
– 15:00 modlitba křížové cesty na hřbitově v Dýšině
– 18:00 velkopáteční obřady
4. dubna, Bílá sobota,

den uložení Ježíše do hrobu
– 9:00 modlitba ranních chval
– 9:30 - 18:00 kostel otevřen
k soukromé modlitbě u Božího hrobu
– 20:30 mše sv., vigilie zmrtvýchvstání
Krista se křtem dospělých
5. dubna, Boží hod velikonoční
– 11:30 mše sv.
– 18:00 adorace a modlitba nešpor,
kaple na faře
6. dubna, pondělí velikonoční
11:30 – mše sv. s žehnáním pokrmů

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

Ludmila Pyšová
Božena Šebelová
Helena Švejdová
Jiří Bohmann
Jarmila Jedličková
Zdeněk Cajthaml
Jiří Bruj
Josef Šleis
Jiří Makovička
Vlasta Stehlíková
Zdeněk Žaloudek
za SPOZ Hana Tlustá

Co se děje
za humny
Pokud máte dojem, že se i v okolí
Dýšiny děje něco, co byste chtěli doporučit pozornosti sousedů, můžete
poslat tip do naší nové kolonky „Co
se děje za humny“. Dnes pro Vás máme osobní tip dýšinského keramika a divadelníka Petra Brůčka:
Plzeň vykročila do nového roku
jako evropské hlavní město kultury.
V rámci této události se uskuteční přehršel akcí divadelních, literárních,
výtvarných, hudebních či cirkusových. Doporučuji výstavu v Galerii
Jiřího Trnky: Jiří Trnka – Ateliér.
Možno shlédnout do 10. května.
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