Více o Tříkrálové sbírce v Dýšině
na stranách 4 a 5.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože nevíme, jak se bude aktuální vlna epidemie vyvíjet, tak jsme se rozhodli zahájit přípravu
masopustního průvodu a věříme, že ho budeme moci uspořádat. Podrobnosti najdete na dalších stránkách
tohoto Zpravodaje. Čeká nás změna. Masopust bude ukončen na návsi na Dvorečku, kde si budete moci opět
zakoupit teplé zabijačkové dobroty a mnoho dalšího z Vojenického řeznictví za zvýhodněné ceny za
doprovodu živé hudby.
V minulém Zpravodaji jsem vás informoval o zrušení společného plesu Kyšic a Dýšiny, který se měl konat 7.
ledna 2022. Pro všechny, kteří se na ples těšili, mám zprávu o novém termínu. Ples bude 29. dubna 2022.
Rovněž připomínám další důležitý termín 11. - 12. června 2022, kdy budou probíhat oslavy 780. výročí
obce. Pokud máte nějaký zajímavý nápad, čím oslavy oživit, tak se s námi podělte. Pokud to bude reálné,
můžeme nápad zrealizovat.
Přeji našim školákům pěkné jarní prázdniny, všem vyznavačům zimních sportů pak hodně sněhu a
krásných zážitků.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Po dlouhé těžké nemoci nás dne
14. ledna 2022 opustila paní
Marcela Hájková.
Věřím, že většina z nás ji dobře
znala, protože měla dlouhé roky
na starosti koupaliště v Nové
Huti. Byla také platnou členkou
Zastupitelstva obce Dýšina a
spolupodílela se na pořádání
mnoha kulturních akcí v obci.

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu
Dýšina blahopřeje občanům, kteří v měsíci únoru
slaví svá životní jubilea. Přejeme všem pevné zdraví,
mnoho štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Chtěl bych za její obětavou práci
pro obec poděkovat. Marcelo,
děkujeme!

Jitka Immigová

Marta Holá

Marie Tomášková

Miloslav Beneš

Jaroslav Košař

Eva Bartovská

Iveta Bujakowská

Karel Volráb

Hana Tlustá, SPOZ

Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Občanům obce Dýšina
Přibližně od začátku měsíce ledna 2022 se policisté zabývají množícími se případy trestného činu
majetkového charakteru. Ze strany dosud neznámého pachatele či pachatelů už nejsou atakované jen
neobydlené a převážně i často majiteli či rodinnými příbuznými navštěvované rodinné domy, ale i domy
obydlené, a to v teritoriu policistů obvodního oddělení Plzeň 4. Pachatelé krádeží vloupáním si vybírají
především odlehlejší, nedostatečně zabezpečené objekty, které jsou ale zároveň snadno přístupné. Objekty
si dle všeho často předem natipují a na místě se snaží setrvat co nejkratší dobu. Pachatel či pachatelé
zacílili právě na několik rodinných domů, které nezvaně "navštívili", a to v Plzni na Doubravce, v obci
Dýšina a Újezdě.
V době vloupání se dosud nikdo z majitelů v dotčených rodinných domech nenacházel. Čas spáchání
skutku u těchto pachatelů nerozhoduje. Jednotlivými případy se policisté intenzivně zabývají, provádí
intenzivní prověřování získaných poznatků a po pachateli či pachatelích a odcizených věcech dále pátrají.
Policisté občany vyzývají k obezřetnosti, ostražitosti a opatrnosti. Cenné věci si dobře zabezpečte a
v případě, že byste viděli nezvyklý či opakovaný pohyb neznámé osoby či osob ve vašem okolí okolo
konkrétní nemovitosti či nemovitostí, neváhejte se obrátit s poznatkem na příslušné místní oddělení
policie. Doubravečtí policisté v souvislosti s nápadem majetkové trestné činnosti v teritoriu zvýšili při
běžném výkonu služby hlídkovou činnost a dělají maximum pro bezpečnost obyvatel dotčeného teritoria.
V souvislosti těmito případy Vám policisté radí, abyste zvážili možnost zvýšeného zabezpečení svého
majetku. Doporučujeme mít objekt pojištěn nejen proti násilnému vniknutí a krádežím. V případě zjištění
vloupání také doporučujeme z důvodu osobní bezpečnosti do objektu nevstupovat, ale ihned informovat
policisty na lince 158 nebo na nejbližším obvodním oddělení policie. Pro policisty je důležité včasné
oznámení a neznehodnocení případných stop.
Závěrem bychom chtěli majitele nemovitostí, kteří mají zájem dobře zabezpečit svůj majetek, upozornit
na možnost využití mobilní aplikace s názvem „Zabezpečte se!“, dostupné v App Store i v Google Play, která
navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků v regionech.

nprap.Veronika Hokrová, odd.tisku a prevence MŘP Plzeň

Informace je možné najít nejen ve zmiňované mobilní aplikaci, ale také
na webových stránkách www.stopvloupani.cz.
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Tři králové s písničkou
Tři králové s písničkou a kasičkou, po roční pauze, opět zavítali k nám. Přinesli nejen přání všeho dobrého do
nového roku a k tomu tradiční cukřík a kalendář, ale i naději, že svět už třeba zase brzy začne fungovat tak,
jak má. A že vykoledované peníze budou moci v této době, která přináší i spoustu obav z horšící se
ekonomické situace, sloužit a pomáhat všem potřebným.
V minulých letech šlo především o děti školou povinné, jejichž rodiče se dostali do nějaké svízelné situace,
a my jsme tak mohli dětem přispět na školní pomůcky, výlety či do školního fondu. Pomoc směřovala i
k lidem nemocným či hendikepovaným. Poměrně velkou částku také vždy převedeme na plzeňskou charitu.
Letošní sbírka byla zahájena 8. ledna minikoncertem školního sboru Gutta v dýšinském kostele a pak se
koledníci odebrali na koledu. Největší dík je třeba vyjádřit všem zúčastněným dětem. Letos jich přišlo
rekordně mnoho. Bohužel, chyběli nám dospělí vedoucí jednotlivých skupinek. Chtěla bych tímto vyzvat ty,
kteří by nám v příštím roce chtěli pomoci, aby se neváhali ozvat.
A poslední a velké díky patří vám všem, kteří jste letos štědře do kasiček přispívali. V letošním roce bylo
vykoledováno rekordních 113 488 Kč! Moc děkujeme a štěstí, zdraví vinšujem vám!
za farnost Dýšina a všechny koledníky Alena Havelková

Na Tříkrálovou sbírku můžete během celého roku
přispět několika způsoby:

• můžete darovat prostřednictvím Online koledy
(www.trikralovasbirka.cz)

• můžete zaslat dárcovskou SMS
• poslat bezhotovostní dar složenkou nebo
převodem na sbírkový účet

Královské návštěvy v dýšinském kostele
V pátek 7. ledna se tu zastavily všechny děti z mateřské školy, sluníčka byla vybavena korunami. Prohlédly si
betlém a poslechly si zajímavé vyprávění pana faráře.
V sobotu 8. ledna pak byla po ranní mši zahájena tradiční Tříkrálová sbírka. Před vysláním královských
skupin do ulic Dýšiny i okolních obcí vystoupili naši šikovní čtvrťáci. Po několika lidových koledách, které
nám zazpívala dívčí část (a Vilda), vešli mezi nás tři králové (Dan, Pavel a Kuba). Pozorní a pravidelní
návštěvníci si mohli všimnout, že role černého krále se v rodině dědí mezi sourozenci.
Jana Bártlová
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Tříkrálová sbírka v Dýšině

foto: A. Havelková, M. Čepičková
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Hasiči se sešli po dvou letech na valné
hromadě
Po dvouleté přestávce, vynucené koronavirovou
epidemií, se v sobotu 15. ledna 2022 sešli členové
Sboru dobrovolných hasičů Dýšina na řádné valné
hromadě, aby zhodnotili svoji činnost za uplynulé
období. Jednání jsme uskutečnili v Modrém salonku
za účasti našich členů, byli přítomni také starosta
obce Ing. Jaroslav Egrmajer, Iva Kokešová,
předsedkyně TJ SPV Dýšina a další hosté
ze sousedních sborů. Po zhodnocení uplynulého
období a přijetí plánu činnosti na rok 2022
následovalo také ocenění našich aktivních členů.
Na závěr jednání jsme předali nejstaršímu členovi
sboru p. Zdeňku Matouškovi dárkový balíček a
popřáli mu hodně zdraví k jeho nadcházejícímu
životnímu jubileu. Celé jednání jsme zakončili
malým občerstvením a přátelským posezením.
Miroslav Tlustý, starosta SDH Dýšina

!6

Obecní zpravodaj / únor 2022

!7

Antivirová ochrana
Na základě rozhodnutí rady obce byla
provedena v průběhu ledna v obecních
objektech (obecní úřad, dům s pečovatelskou
službou, dům se startovacími byty, dům služeb)
antivirová ochrana povrchů nanotechnologií.
Tato ochrana zabrání uchycení virů na
povrchu, čímž se eliminuje riziko přenosu
nákazy dotykem. I tímto opatřením se snažíme,
aby veřejné prostory byly co nejbezpečnější.
Koncem loňského roku byla provedena stejným
způsobem i 1. etapa realizace ochrany
ve školních prostorách. Tato ochrana
společnosti NanoUltron má účinnost min. 120
dní, což potvrdil i atest Státního zdravotního
ústavu ČR.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Chystáte se na masopust? Lucifer nabízí masku
Pokud nemáte kostým, rádi vám jej zapůjčíme. Ve čtvrtek 24. února 2022 se pro vás otevře fundus
divadelního spolku Lucifer. Čekáme vás u vchodu do školní tělocvičny od 15:30 do 17 hodin.

V noci z 22. na 23. prosince 2021 hořel v Duhové
ulici v Dýšině automobil. Rád bych poděkoval
Renému Kučerovi, který, když slyšel výbuch a
viděl plameny, bez váhání vyběhl z domu
s několika hasicími přístroji, které měl doma a
hasil auto až do příjezdu hasičů, kteří si poté
místo převzali.
Také děkuji dobrovolným hasičům z Dýšiny,
kteří odvedli skvělou práci.
Jan Kučera
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