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Do dýšinské mateřinky letos nepřišli v předváčnočním čase jen čerti s Mikulášem, ale objevily se tu poprvé také tři Lucie (jindy Jarmilka,
Maruška a Jana), aby si povídaly s dětmi o zvycích v čase adventu. Společně s nimi přejeme hodně pohody, humoru a dobré nálady v tomto
roce i Vám všem milým čtenářům zpravodaje. Foto: Jana Bártlová

Úvodník
Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou první číslo obecního zpravodaje roku 2018 (možná jej vidíte
na displeji, čtete-li elektronickou verzi).
Číslo 2018 je výjimečné: budeme slavit
100 let od založení Československé republiky a současně si budeme připomínat
25 let od jejího – naštěstí pokojného – rozdělení. Letopočty končící osmičkou jsou
však významné i na jiné události. Nemusím určitě připomínat roky 1938, 1948
a 1968. I rok 1958 byl svým způsobem
výjimečným – mám na mysli mimořádný
úspěch Československa na výstavě Expo
58. Některá data budou jistě připomenuta

řadou akcí – například vzpomínek, výstav,
přednášek. To je samozřejmě důležité.
Chci však zdůraznit jinou věc. Jedná
se o události, které již vnímáme především jako historii. Ti nejmladší z nás se
s nimi setkávají v hodinách dějepisu.
Současně však – alespoň v případě některých z těchto dat – nejsme odkázáni
pouze na učebnice a odbornou literaturu.
V našem okolí stále najdeme ty, kteří v některých osmičkou končících letech žili či
o nich slyšeli vyprávět od svých rodičů
nebo prarodičů. Rozpad Československa
zažila řada z nás. Nejsme tedy odkázáni
pouze na informace, máme stále jedineč-

nou šanci na předání řady osobních zkušeností. Mohli bychom se možná snažit
více naslouchat. V době, která se jeví řadě
lidí komplikovaná, nepřehledná nebo
dokonce přelomová, to může být i velmi užitečné. Pokusme se alespoň trochu
z historie poučit.
Dovolím si skončit přáním směrovaným našim potomkům: přeji jim, aby
mohli zařadit rok 2018 mezi ta data končící osmičkou, která byla pro naši zemi
(a nejen pro ni) příznivá.
Šťastný rok 2018.
Marek Brandner

www.obecdysina.cz
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Prezident
Říká se, že českou národní povahu nejvěrněji vystihuje dobrý voják Švejk. Hašek
nám nezanechal jen komickou figurku,
ale někoho, v kom jako v zrcadle vidíme
sebe sama a můžeme se s tím buď ztotožnit, nebo proti tomu bojovat. Národ Josefa Švejka nemá rád patetická slova a velká
gesta, všemu se dokáže vysmát, všechno
shodit, do kina chodí většinou na komedie, filmy s myšlenkou se u nás moc netočí, protože Švejk v nás by si na ni hned
vymyslel vtipnou hlášku. Sochy svým národním hrdinům moc nestavíme, hrdiny
ostatně moc rádi nemáme a když se volí
největší Čech, nejvíce hlasů dostane s příslovečným českým humorem neexistující
Jára Cimrman.

Brzy už budeme vědět, koho jsme si
vybrali za svého prezidenta. Jeho volba
je jiná než volba do obecních zastupitelstev, do parlamentu nebo do senátu. Víme
dobře, že při ní nejde o to prosadit novou
kanalizaci v obci nebo zvýšení důchodů,
neboť na to prezidentovy pravomoci nestačí. Prezident je spíš někým, do koho
projektujeme sebe sama, promítáme si
do něj svou povahu a to, jací jsme nebo
jací bychom chtěli být.
Myslím, že osobnost přímo voleného
prezidenta víc než cokoliv jiného ukazuje
na českou národní povahu. Rozhodujeme
se, jestli chceme, aby naše češství spíše reprezentoval bodrý hospodský humor, nebo žité
hodnoty a morální kvality. Když byl popr-

ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina

vé zvolen prezidentem Miloš Zeman, kdosi
k tomu poznamenal, že to báječně souzní
s tím, který je u nás nejčtenější deník a nejsledovanější televize. Něco na tom bude.
Nevím, kdo se stane naším novým prezidentem. Sám za sebe vím velmi dobře, koho
bych na Hradě rád viděl a vím velmi dobře,
koho bych tam vidět nechtěl. Ne proto, že
bych se domníval, že prezident může kdovíco rozhodnout a kdovíco změnit. Ale rád
bych zažil pocit, že se naše národní povaha
trochu posunula od dobrého vojáka Švejka
směrem k osobě, do které jsme si promítli
touhu žít hodnoty, které nás přesahují. Poslední věta je velmi patetická a bojím se, že
se mi čtenář vysměje.
P. Pavel Petrašovský, farář

ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina
přijme

přijme
pomocnou pracovní sílu do školní jídelny
na plný (6.00 – 14.30), nebo částečný úvazek (11.00 – 14.30)

pracovní sílu na příležitostnou výpomoc
(chystání svačinek v MŠ, úklid, výpomoc v jídelně)

na dobu určitou (do 23. 2.)
Nástup ihned

Možnost dlouhodobější spolupráce

Mzda: 3. platová třída,
dle započitatelné praxe 10.310 – 15.540 Kč

Práce na DPP (150,- Kč hrubého na hod.)
či smlouvu dle povahy práce.

V případě zájmu volejte na tel. 725 924 446 (ředitel ZŠ),
nebo na tel. 724 288 873 (vedoucí školní jídelny)

V případě zájmu volejte na tel. 725 924 446 (ředitel ZŠ)

Vánoční zpívání
S příchodem adventu začíná tradiční hudební kolotoč pro všechny zpěváky z naší
ZŠ a MŠ.
Hned v 1. adventním týdnu zpívali Guťáci při rozsvícení stromů v Doubravce
a v Dýšině a v Nové Huti. Kapičky pak zavítaly na setkání seniorů na OÚ, kde jim
zpěvem symbolicky předaly 1. vánoční
dárek.
2. adventní týden byl ve znamení hlavního vánočního koncertu. Nejprve Gutta zahájila celorepublikové Zpívání koled na plzeňském náměstí za hojné účasti našich
rodičů. Děti si také zazpívaly v Masných
krámech v rámci pořadu Herecká setkání.
Vánoční koncert zahájily Kapičky písní „Je tomu už 2000 let…“. Tak dlouho
se v Dýšině nezpívá, ale naše koncerty již
mají svou tradici. Z podia zněly v podání
Kapiček, Kapek, Zpěváčků i Gutty vánoční písně, koledy, ukolébavky (pro Ježíška),
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Foto: Jana Bártlová
zimní písničky, pohádkové písničky, nechyběly ani „frky“. Gutta letos předvedla
svůj vánoční program v novém „kabátu“
– za doprovodu komorního orchestru
(pod vedením R. Klimešové).

3. (a letos poslední) adventní týden
byl ve znamení divadla i koled. Jak je již
v Dýšině tradicí, sešli se na podiu herci ze
souboru Lucifer a děti z Gutty.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

leden 2018

Ohlédnutí za počátkem adventu 2017

Foto: Milan Kučera
Loňský advent byl v pořadí čtvrtý, kdy se
rozsvítily stromy jak v Dýšině na návsi, tak
v Huti v Paškově parku, a obě části obce
spojil Andělský průvod. Ten vymysleli
v roce 2014 manželé Irena a Petr Brůčkovi,
kteří současně vytvořili v průvodu nesené
magické anděly. Vymýšlejí každým rokem
také ručně vyráběné ozdoby na vánoční
strom na návsi. Zázemí pro výrobu ozdob,
které se v průběhu slavnostního odpoledne
věšely na strom, našli v prvních třech letech děti s rodiči na faře; odtud průběžně
odnášeli ozdoby k zavěšení na strom. To
byl jeden z hlavních důvodů, proč vycházel
průvod z Dýšiny do Hutě.
Přáním mnoha lidí bylo průvod „obrátit“, tj. sejít se v Paškově parku a jít na náves. A tak se přípravy ozdob při posledních

svátcích ujaly starší školní děti, které vyráběly zářivé hvězdy. Ty svítily na stromě
hlavně přes den. Děkujeme jak dětem, tak
pedagogům, kteří se zasloužili o zajímavé
originální ozdoby.
Velké poděkování patří paní učitelce
Janě Bártlové, jejím žáčkům-zpěváčkům,
i starším dětem, kteří si s chutí zazpívali
koledy jak v parku, tak na návsi.
V Paškově parku to bylo v krátké době
druhé velké shromáždění v „nových kulisách“. Děti dostaly „andělský pláštík“, hvězdu na sepnutí a originální dárek – keramické srdce coby lampičku. Zahřát se bylo
možné u živého ohně, případně čajem či
svařákem. Tradičně, po slovech pana starosty a faráře, se rozsvítila stará lípa krásným teplým světlem.

Již za tmy se průvod vydal na náves. Poděkování patří těm, kteří stejně jako roky
předtím, rozsvítili podél cesty z parku
na náves světýlka.
Náves byla tentokrát opravdu hodně zaplněná. Nabídka adventních trhů snad pokryla zájmy příchozích – zahřát se a dát si
něco dobrého. Novinkou byl prodej moučníků s cílem předat zisk na charitativní účely. Děkujeme těm místním hospodyňkám,
které sponzorsky napekly!
Přípravu stánků na trhy, nazvučení návsi a posléze rozsvícení stromů i kostela
připravila technická četa obecního úřadu.
Vlastní program už za ty čtyři roky „dozrál“ – vystoupení Dýšinských nadšenců a ochotníků z Lucifera bylo moderní
a efektní. Promluva pánů starosty a faráře, zpěv koled, koledy hrané na hornu
školačkou z Chrástu – vše bylo přijímáno s velkým zaujetím. Profesionální, jak
jsme si zvykli v případě Ivy Kokešové,
bylo moderování celého podvečeru. Počasí bylo zimní a mrazivé – víc jsme si
nemohli přát…
Adventní podvečer měl u obou stromů
nádhernou tajemnou atmosféru. Náves zůstala živá až dlouho do večera, lidé si povídali a bavili se….
za kulturní výbor
Jaroslava Nesvadbová

Advent ve školce
Advent je obdobím čekání, chystání, těšení. Nejinak je tomu v MŠ. Čekáme, až
se rozsvítí 1. svíčka na adventním věnci,
až rozkvetou „barborky“, až přijde Mikuláš s čerty a anděly, až si zakoledujeme
s rodiči a na závěr až zavítá do školky Ježíšek. I letos se naše očekávání naplnila.
Věnce ozdobily jednotlivé třídy, barborky
vypučely ve vázičce, Mikuláš „a spol.“
dorazili (i s nadílkou) tradičně z 9. třídy
naší ZŠ.
A pak přišla novinka v podobě 3 Lucií –
sehrály je naše šikovné babičky Jarmilka,
Maruška a Jana. Navštívily nás o svátku
sv. Lucie, seznámily děti s touto světicí
a se zvyky, které se váží k tomuto dni,
a pak si s koťaty společně vyrobily svou
zmenšeninu – loutku, kde děti prokázaly
svou zručnost např. při přišívání ozdobných knoflíků. Na závěr jsme si společně
zazpívali a zatančili.

Foto: Jana Bártlová
Závěr prosince tradičně patřil společným setkáním s rodiči, odhalování vánočních zvyků, vyrábění vánočních dekorací
a společnému koledování. Do každé třídy

MŠ zaletěl Ježíšek se svými dárky. Vánoční období končíme tradičně návštěvou
dýšinského kostela a prohlídkou jesliček.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2018
Zastupitelé schválili na posledním
zasedání minulého roku, které se konalo
18. prosince, rozpočet pro rok 2018.
Rozpočet počítá s příjmy ve výši cca
36 milionů Kč, plánované výdaje jsou
ve výši cca 52 milionů korun. Část
výdajů ve výši cca 17 milionů by měla
být financována z přebytků minulých
rozpočtů. Detailní přehled rozpočtu
najdete v tabulce na vedlejší straně.
Zastupitelstvo schválilo také střednědobý výhled rozpočtu na období
2018–2020, který najdete vyvěšený
na webových stránkách obce, případně
je k prostudování k dispozici na OÚ.

Nové ceny
vodného a stočného
Vodárenská a kanalizační a.s. stanovila
novou cenu vodného na 64,81 Kč/m3,
což představuje navýšení o 64 haléřů.
Cena stočného společnosti ČEVAK
zůstává ve stejné výši, tj. 47,71 Kč/m3.
Příprava nového územního
plánu obce pokračuje
Zastupitelstvo obce schválilo po prvních
fázích a sběru všech potřebných
podkladů zadání Územního plánu obce
Dýšina, podle něhož bude zpracovatel
postupovat. Pro případné zájemce je
k dispozici na OÚ.

Obec ve školské radě zastupuje
místostarostka
Zastupitelé schválili do dalšího tříletého
funkčního období školské rady ZŠ a MŠ
gen. Pattona jako zástupkyni zřizovatele
místostarostku Lenku Rousovou Bórikovou, která tuto pozici vykonávala
i v dosavadní radě.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová
Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
15. ledna, 12. února v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce (veřejné):
26. února v 18 hod., Modrý salonek

Den otevřených dveří školní jídelny

Milí spoluobčané,
dne 3. ledna se dětem naší školy a těm
z vás, kteří si sem chodíte pro oběd, poprvé otevřela nová školní jídelna. Nejen
vás, ale i ty, kdo do jídelny nechodí, bychom chtěli pozvat na den otevřených

dveří, který se koná ve čtvrtek 18. ledna
od 17 hodin. Provedeme vás místy, kde
obědvají děti, i zázemím jídelny. Těšit se
můžete na vystoupení našeho pěveckého
sboru Gutta a malé občerstvení připravené žáky ZŠ. Setkáte se s novým vedením

školy a možná vám nabídneme ještě něco
navíc…
Těšíme se na vás.
David Klimeš, ředitel
ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina
Foto: David Göttler

Tříkrálová sbírka

V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili z dýšinského kostela, kde jsme ráno sbírku zahájili,
do ulic Dýšiny, Chrástu, Kyšic, Červené-
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ho Hrádku, Druztové, Smědčic a Bušovic koledníci Tříkrálové sbírky. Celkem
24 našich skupinek vybíralo částku, která
bude ze 35% použita na celostátní projekty
Charity ČR, ze 65% se vrátí do míst, kde
byla vybírána, aby prostřednictvím dýšinské farnosti z ní bylo pomáháno lidem,
kteří se ocitli v nezaviněné sociální nouzi.
V předcházejícím roce se vybralo celkem
72 706 Kč. Po odečtení částky, která se
věnuje na velké charitní projekty, se nám
vrátilo 47 395 Kč. Dýšinská farnost ve spolupráci se školami a obecními úřady z této
částky koupila sociálně potřebným lidem
dřevo na topení, potraviny a léky, dětské

plenky, v jednom případě zaplatila nájemné na jeden měsíc, pomohla s poplatkem
v domě s pečovatelskou službou, pomohla
s jízdným na vlak rodině, která jela navštívit svého syna umístěného v diagnostickém ústavu, zaplatila dětem, jejichž rodiče
si to nemohli dovolit, obědy ve škole, školní pomůcky, letní tábory, školu v přírodě
a poplatky v mateřské školce.
Velké poděkování patří všem, kdo se
sbírky zúčastnili, ať už jako koledníci,
vedoucí skupinek nebo do tříkrálových
kasiček přispěli.
Pavel Petrašovský
Foto: Pavel Petrašovský

leden 2018
ROZPOČET OBCE DÝŠINA NA ROK 2018
schválen na ZO dne 18.12.2017
§
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1345
1361
1511

1032
2310
2321
3319
3429
3612
3613
3632
3639
3722
3725
4351
6171
6310

3639

4116

PŘíjmy
Daňové příjmy
Daň ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob
Daň z příjmu fyz. osob kap. výnosů
Daň z příjmu práv. osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Místní popl. ze psů
Ubytovací poplatek
Správní poplatky
Daň z nemovitosti

návrh 2018
5 500 000,00
120 000,00
450 000,00
5 000 000,00
11 500 000,00
550 000,00
53 000,00
70 000,00
20 000,00
6 000 000,00

Daňové příjmy celkem

29 263 000,00

Nedaňové příjmy
Podpora ostatních produkčních činností (honitba,les)
Pitná voda
ČOV, kanalizace
Kultura
Zájmová činnost rekreace (koupaliště)
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Hřbitov
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (separ. opad)
Dům s pečovatelskou službou
Činnost místní správy
Příjmy z úroků

80 000,00
1 000,00
2 000 000,00
100 000,00
10 000,00
1 600 000,00
180 000,00
147 000,00
85 000,00
2 000,00
300 000,00
1 000 000,00
70 000,00
80 000,00

Nedaňové příjmy celkem

5 655 000,00

Kapitálové příjmy
Komunální služby a územní rozvoj - (Flaga - splátka)

1 200 000,00

Kapitálové příjmy celkem

1 200 000,00

Přijaté dotace
Dotace úřadu práce

270 000,00

Přijaté dotace celkem

270 000,00

Příjmy celkem

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Splátka úvěru
Rozpočet

§
1032
1036
2212
2219
2292
2310
2321
2333
3113
3314
3319
3330
3341
3399
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3744
3745
4351
4356
5274
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
6409

36 388 000,00

36 388 000,00 Kč
52 633 000,00 Kč
1 080 000,00 Kč
– 17 325 000,00 Kč

Běžné výdaje celkem

2212
2212
2212
2219
2219
3113
3330
3419
3419
3429
3631

Plánované investice budou kryty z přebytků minulých let a budou uskutečňovány dle finančních možností Obce Dýšina v roce 2018.
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech obce se odhaduje k 31.12.2017 cca
32 mil. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednáván finančním výborem dne 01. 11. 2017 a radou
obce dne 13. 11. 2017 a radou obce dne 04.12.2017.
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednáván a schválen na zastupitelstvu obce dne 18. 12. 2017.

výdaje
Běžné výdaje
Podpora ost. produkčních činností (les)
Správa v lesním hospodářství
Komunikace
Chodníky, parkoviště, ost. plochy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
ČOV, kanalizace
Úpravy vodních toků
Neinv. příspěvek příspěvkové organizaci
Knihovna
Kultura
Římskokatolická farnost Dýšina
Místní rozhlas
SPOZ
Organizace, spolky - příspěvky na činnost sportu
MC Klubíčko (využití volného času dětí a mládeže)
Organizace, spolky - příspěvky na činnost zájm. činnost
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Nebezpečné odpady
Svoz odpadu - občané, sběrný dvůr, biolog. odpad
Odvoz psích exkrementů
Separovaný odpad
Protipovodňová opatření
Veřejná zeleň, četa, VPP
Dům s pečovatelskou službou, příspěvek charita
Denní stacionáře a centra (A.T.)
Krizové řízení
Hasiči
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Pojištění majetku obce
DPH, daň z příjmu p.o. za obec
Finanční vypořádání min. let - vratka volby kraj
Ostatní činnosti - členské příspěvky

3631
3632
3635
3639
3639
3639

Kapitálové výdaje
Komunikace - PD propojení ZŠ - MK Na Vyhlídce
Rekonstrukce místních komunikací (Novohuťská, Duhová,
Kostelní, propojení ZŠ - Na Vyhlídce, Krátká)
PD místní komunikace dle invest. plánu
Chodník Dýšina - I.P.P.E
Chodník Nová Huť - ul Přátelství II. etapa
ZŠ - školní jídelna
Investiční příspěvek Římskokatolická farnost Dýšina
Investiční příspěvek sportovní činnost
In - line dráha + skatepark
Koupaliště - oprava budovy včetně parkovacích ploch a oplocení
Optimalizace a výměna světel včetně rozvaděčů veřejného
osvětlení
Veřejné osvětlení dětské hřiště V Jamách podél rokle,Východní ul.
Hřbitovní zeď
Územní plán
Sběrné místo u Kachláku - úprava plochy pozemku pro sep. odpad
PD na zateplení OÚ včetně bezbariérového přístupu
PD sídlišť K Chlumu, Malé náměstí

návrh 2018
120 000,00
20 000,00
370 000,00
100 000,00
1 200 000,00
10 000,00
600 000,00
50 000,00
2 615 000,00
60 000,00
550 000,00
15 000,00
3 000,00
60 000,00
200 000,00
40 000,00
75 000,00
800 000,00
220 000,00
450 000,00
140 000,00
23 000,00
520 000,00
20 000,00
1 500 000,00
35 000,00
300 000,00
30 000,00
1 875 000,00
600 000,00
10 000,00
10 000,00
163 000,00
1 440 000,00
3 500 000,00
30 000,00
210 000,00
3 000 000,00
10 000,00
30 000,00
21 004 000,00

200 000,00
14 200 000,00
350 000,00
300 000,00
1 500 000,00
2 300 000,00
100 000,00
20 000,00
6 650 000,00
500 000,00
2 000 000,00
500 000,00
2 040 000,00
119 000,00
50 000,00
300 000,00
500 000,00

Kapitálové výdaje celkem

31 629 000,00

Výdaje celkem

52 633 000,00
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Novoroční vycházka na Ostrý kámen

Ostrý kámen je oblíbený vycházkový
cíl, jak lidí z obcí po obvodu lesa Kokotsko, tak i návštěvníků naučné stezky
Kokotské rybníky z široka daleka. Je to
výrazný skalní výchoz, budovaný tvrdým a zvětrávání odolným buližníkem
(též lyditem), známý též jako Čertův
kámen. Lidové pojmenování výchozu
je dle pověsti, připomínané odlitkem
upevněným na skále. Byl zhotovený
v místních slévárnách r. 1977 na podnět
Františka Martínka, otce prvního polistopadového dýšinského starosty. Pověst
byla vyprávěna odedávna a tradovaná je
i v kronikách.
Novoroční vycházku Okrašlovacího
spolku (již 13. ročník) jsme začali u Paškova parku (320 m n. m.), kde se nás sešlo 12. Další se připojili na mostě přes
Klabavu či na kraji lesa, tj. na začátku

naučné stezky Kokotské rybníky i modré
turistické značky. Bylo nás už 19 a vydali
jsme se mírným stoupáním po lesní cestě.
Nejmladšímu účastníkovi Jozífkovi byly
dva roky a neuvěřitelně vytrvale kráčel se
šťastným úsměvem do kopce. Určitě příklad vhodný i pro nás starší…
Kamenitá lesní cesta je nad cyklo-přístřeškem U Obrázku bohužel stále více
poničená vymílající vodou po silnějších
deštích i častou jízdou koní. Lidé si vyšlapávají pěšiny nové… Nezbytná zastávka
na vydechnutí nás čekala nad studánkou
„Pramínek“ (též U Čuráčku) a na skupinové fotografování u torza kmene Velkého smrku (385 m n. m.). Postrádali jsme
cokoli na posezení, které zde už nějakou dobu chybí. Ale je přislíbené…Dále
po cestě jsme konstatovali, že ze všech žulových mezníků vyznačujících historické
rozhraní různých vlastníků, zbyl pouze
jeden. Ostatní zřejmě zdobí soukromé
zahrady… Kolem velké hromady větví
nejrůznějších druhů dřevin, připravených na štěpkování, jsme došli na Průsek
(nebo též Alej).
Pohodlná asfaltovaná lesní silnička je
lemována starými modříny s množstvím
lišejníků na větvích. Nás zaujaly světle

zelené lišejníky provazovky, které připomínají šedé nebo zelenavé vlasy. Lidově
se jim říká Krakonošovy vousy. Jsou zajímavé i tím, že se používají v lidovém léčitelství. Po velkém větru je můžeme nalézt
na spadlých větvičkách. A už nás čekalo jen odbočení doleva, na pěšinu pod
elektrickým vedením vysokého napětí.
Od rozcestníku (nebo též směrovníku)
vede krátká odbočka doleva – jejím absolvováním jsme dosáhli cíle v ca 470 m
n. m. Kupodivu nikde nikdo, takže jsme
malou plošinku měli pro sebe a využili
svých zásob pití a jídla. Posilněni jsme se
vydali na zpáteční cestu.
Celý průběh naučné stezky je pečlivě
proznačen dýšinskými a chrásteckými
turisty-značkaři. Je doplněn tabulemi
naučné stezky Kokotské rybníky (z roku
2010), zpracovanými příjemným a čtivým způsobem.
Počasí letošní Nový rok bylo téměř
jarní, nepršelo, nefoukalo, cesta nebyla zledovatělá, lidé dobře naladěni – tak
jestli opravdu platí „jak na Nový rok, tak
po celý rok“, pak nás čeká rok příjemný.

OBEC DÝŠINA a OBEC KYŠICE Vás zvou na

společný
ples obce
Hudba: Jenny
VYSTOUPENÍ: Pilsen Cheerleaders, Malej Dejv
Pro účastníky plesu z Dýšiny bude k dispozici autobusové spojení:
• odjezd z Nové Huti 19:25 hod. (aut. zastávka)
• odjezd z Dýšiny 19:35 hod. (aut. zastávka u Obecního úřadu)
Návrat zpět z Kyšic v 01:00 a ve 02:30 hod.
Vstupné:
předprodej (na OÚ Kyšice a OÚ Dýšina): 130,- Kč
na místě: 150,- Kč

3. února 2018 od 20 00 | KD Kyšice
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Slávka Nesvadbová
Foto: Jan Nesvadba

leden 2018

Dýšina a tradice – generační dědictví
V úvodníku prosincového čísla zpravodaje psala Katka Chejlavová o tradičních
i nových sportovních a kulturních akcích.
Pokusili jsme se, z nám dostupných údajů,
sestavit přiloženou tabulku, jak to s těmito aktivitami v Dýšině v současnosti je.
Předpokládáme, že např. u sportovních
oddílů proběhlo opakovaně více ročníků
různých soutěží, turnajů apod. Budeme
rádi, když se o svých dlouhodobých aktivitách podělí i se čtenáři Zpravodaje.
To, že se téměř nezmiňujeme o akcích
před rokem 1989, je zapříčiněno také tím,
že scházejí, či jsou hůře dostupné, resp.
nejsou zpracované zápisy, dokumenty,
kroniky. Ale především tím, že nemají
pokračování – což je určitě škoda.
Tabulku pomyslně vedou Akátovka
a Slalom na suchu, s více než 50letým opakováním. Zde je určitě nejlépe patrný význam slova TRADICE, což je „předávání,
a to nejčastěji mezigenerační předávání
poznání, schopností…“(viz např. Wiki-

pedie). Počátky těchto soutěží jsou spojeny s nadšenými a obětavými sportovci či
cvičiteli, čestnými to občany obce Dýšiny:
Karlem Holubem (1909–2004), Zdeňkem
Denny Krismanem (1920–2004) a Libuší
Vaidišovou (1924–2011). V jejich stopách
pokračují současní lyžaři.
I v „polistopadových“ akcích, trvajících
více než 15 let, to jsou opět sportovní, resp.
sportovně-charitativní akce spojené především se jmény V. Zelenkové a J. Jedličkové.
S ochotníky souboru Lucifer, propojenými s dětmi souboru Gutta, se potkáváme
již 16 let. Četné kulturní akce v kostele
a v komunitním centru na faře souvisejí s příchodem p. faráře P. Petrašovského
v roce 2006 do Dýšiny. Pestrý je program
i Okrašlovacího spolku, s jeho aktivitami
nejen v Paškově parku či Modrém salonku. Na prvorepublikovou tradici, které se
tehdy zúčastňovaly stovky lidí, navazuje
dnes komorní připomenutí mistra Jana
Husa. Obzvláště posledně jmenované spol-

ky jsou úzce vázané na konkrétní lidi, kteří
jsou tvůrci setkávání, hudebních i ochotnických vystoupení, vycházek, dobročinných akcí apod. Věřme tomu, že se najdou
následovníci; šance je v mladých lidech.
Použitá literatura
Brejcha B. (1934): Pamětní spis Okrašlovacího spolku pro Novou Huť a okolí
(u Dýšiny) k 25letému výročí jeho vzniku. 1909–1934. – Vyšlo nákladem spolku,
Nová Huť.
Fák J. (red.) (2006): Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku. – 100
stran, viz http://www.marianskatynice.
cz/ostatni/Divadlo_PS_small.pdf
Nesvadbová S. (2017): Dýšinské lidové
slavnosti na příkladu Masopustu a Májů.
Prezentace 5. 10. 2017 v jednací místnosti
OÚ Dýšina, web Okrašlovacího spolku.
za kulturní výbor zastupitelstva
Jaroslava Nesvadbová

Dýšina a tradice – generační dědictví (stav k 31. 12. 2017)
počátek

celkem ročníků

pořadatel

počátek

celkem ročníků

pořadatel

Oslavy od roku
1899, tradice
obnovena r. 2003.

15

OS

2014

4

FA

1938-1948

11

tenisový oddíl

s přestávkami,
nyní od 2015

3

O

2012-2015

4

TJ

Akátovka

1954

58

SKI

Slalom na suchu

1953

57

SKI

Dýšinský víceboj

2005-2012,
znovu od 2015

11

TJ

Keramický betlém - výroba

2009

9

FA

Rozsvícení vánočních stromů,
průvod

2014

4

O, FA OS, HA,
škola, občané

Ochotnické hraní, Lucifer

2002

16

LU

LEDEN
Novoroční pochod

ČERVENEC
2006

12

OS

Zabijačka

2014

4

O

Masopust

nepravidelně

Slavnost u pomníku M. J. Husa

ÚNOR
SRPEN
Bazar na faře
Memoriál Jiřího Bindra

DUBEN
Ukliďme Česko

2015

3

OS, O

Zahradní jarmark

2014

4

OS

Rej čarodějnic

2015

3

SDH, TJ

Pivní festival
Dožínky
Loučení s létem
ŘÍJEN

KVĚTEN
Staročeské máje
Slavnosti osvobození

1850-1863,
1937, 1959,
1991, 2004

různé spolky

?

každoročně

O

Český den proti rakovině

2001

17

TJ

Májová slavnost

2013

5

OS

Kostelní noc

2010

8

FA

Běh naděje (dříve Běh Terryho Foxe)

2000

18

TJ

Den dětí

2015

3

TJ, SDH,
Koupaliště

Jarmark na faře

2014

4

FA

2005-2007

3

O

ČERVEN

Česká náves Dýšina; později už jen
Folklorní odpoledne

1995

LISTOPAD–PROSINEC

Některé pravidelně se opakující akce zanikly, jiné (obzvláště po roce 1989) vznikají.
Zaniklé: dožínky, Memoriál J. Bindra, Máje, Masopust
Organizátoři: farnost – FA; hasiči – SDH; Lucifer – LU; Obec – O; Okrašlovací spolek – OS;
Ski klub – SKI; TJ SPV – TJ.
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Pozvánky na akce
 Čtvrtek 18. ledna, 17 hod., ZŠ a MŠ
gen. Pattona, Den otevřených dveří
školní jídelny, příležitost prohlédnout si
interiér nové jídelny, poznat nové vedení
školy, ochutnat občerstvení připravené
místními žáky. Více info viz strana 4.
 Sobota 20. ledna, 18:30 hod., fara,
přednáška Marka Novotného o jeho
cestě do severní Tanzánie s promítáním
fotek.

Čtvrtek 25. ledna, 18 hod., salonek
restaurace u fotbalového hřiště, Valná
hromada SKI KLUBU Dýšina. Více info
viz dole.
 Sobota 3. února, 20h., KD Kyšice,
společný Ples obce. Více info plakát
uvnitř Zpravodaje.
 Sobota 17. února, 14 hod., Modrý
salonek, Valná hromada Okrašlovacího
spolku.

Pozvánka
Z rozhodnutí výkonného výboru SKI KLUBU Dýšina, z.s.
si vás dovoluji pozvat na jednání řádné valné hromady,
která se koná dne 25. ledna 2018 od 18 hodin
v salonku restaurace na hřišti kopané v Dýšině.
Program jednání:
1. zahájení, schválení programu, volba komisí; 2. zpráva o činnosti v roce 2017;
3. zpráva o hospodaření v roce 2017; 4. zpráva mandátové komise;
5. zpráva revizní komise; 6. návrh činnosti v roce 2018;
7. návrh rozpočtu pro rok 2018; 8. žádost Veroniky Michlové o přijetí za člena;
9. různé, diskuse; 10. usnesení, zpráva návrhové komise; 11. závěr

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

Jana Horová
Vlasta Hoštičková
Věra Dovínová
Zdeněk Matoušek
Anna Smrčková
Václava Burianová
Jaroslav Zajíc
Věra Burdějová
Josef Krchov
Marie Blažková
Stanislava Štruncová
Margareta Stružková
Miloslav Mašek

Za výbor SKI KLUBU DÝŠINA, z.s.
Libuše Nezbedová, předseda

za SPOZ Hana Tlustá

Dýšina přivítala nové občánky
Starosta obce Jaroslav Egrmajer s členkami Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Dýšina společně uspořádali v sobotu 25.
listopadu 2017 malou slavnost, na které
přivítali malé občánky. Jsou to Kristián
Choc, Rozálie Žaloudková, David Šmůla,
Tomáš Konstantinovič, Ema Štětinová,
Adam Soroka a Sofie Krásná.
S pěveckým dárečkem přišly děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Bártlové. Rodiče se poté zapsali
do pamětní knihy a děti si odnesly plyšovou hračku.
Sbor pro občanské záležitosti přeje novým občánkům a jejich rodičům
hodně zdraví, krásný a spokojený život
v naší obci.
Za SPOZ Hana Tlustá
Foto: Miroslav Tlustý
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Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce Obecního zpravodaje. Redakce si vyhrazuje právo
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