červen 2015

červen 2015

MÁJOVÁ SLAVNOST V HUTI Ve stylu 30. let se nesl další ročník Májové slavnosti v obnoveném Paškově parku v Nové Huti. Dámy
i půvabné mladé slečny v šatech a kloboucích, pánové v oblecích, parket, živá hudba a na kavárenských stolečcích dobrá káva, nezapomenutelné muffiny paní Mourkové a další dobroty místních dam. Mezi téměř stovkou návštěvníků byli nejen místní, ale i rodáci kteří,
se do Dýšiny rádi vracejí. Příjemnou atmosféru zahradní slavnosti dotvářelo krásné počasí.
Foto: Ivo Mikula

Úvodník
Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy budete číst tento úvodník,
budeme mít za sebou dvě důležitá jednání v Modrém salonku.
První příležitostí bylo mimořádné
zasedání zastupitelstva věnované především jednomu bodu: nabídce firmy
Flaga, která se rozhodla prodat svůj
areál naší obci. Problematika týkající
se provozu této společnosti je velice
složitá: souvisí s otázkami bezpečnosti,
územním plánem a řadou dalších věcí.
Doporučuji k přečtení článek pana
starosty, ve kterém jsou uvedeny podrobnosti k novému vývoji v této oblasti. Zde pouze prozradím, že zastupitelstvo schválilo záměr tento areál
koupit.

Druhé setkání bylo věnováno veřejnému projednání společného záměru
naší obce a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje na výstavbu chodníku
v Nové Huti. K věci probíhá již delší
dobu velmi živá diskuse. Objevují se
velice různorodé názory a pestrá paleta
návrhů. Je zdůrazňována bezpečnost
chodců, zachování zeleně i snaha udržet
genia loci. Současně je nutné respektovat platné předpisy. Podrobnější informace o této záležitosti se dočtete
v článku Viktora Vaidiše.
Jaké zajímavé akce nás čekají v červnu? Určitě mezi ně patří 8. ročník Běhu
naděje. Pořádá TJ Sport pro všechny.
Také si dovolím připomenout vzpomínku na 600 let od Husova úmrtí.

Letos se připomenutí ujmou žáci a pedagogové zdejší školy a školky, ve spolupráci s Luciferem a Okrašlovacím
spolkem. Slavnost v Rokli bude i součástí ukončení školního roku. Během
dlouhých 600 let se obraz této osobnosti
měnil a výklad jeho odkazu vyvíjel.
V souvislosti s tímto výročím si dovolím
doporučit zajímavý článek našeho pana
faráře.
Čeká nás nejteplejší období roku,
doba dovolených a prázdnin. A také
koupání. Doufám, že se první kroky na
zkvalitnění našeho koupaliště projeví
a my si užijeme čistější vodu.
Přeji krásné léto
Marek Brandner
člen rady obce
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Černobílý svět
Uplynulo šest set let od upálení Mistra
Jana Husa. Chtěl bych hned na začátku podotknout, že si ho velmi vážím,
jako člověka i jako kolegy katolického
kněze, který měl hlubokou lásku k Bohu
a k církvi.
Na začátku 20. století si jeden z mých
předchůdců, dýšinských farářů, zapsal
do farní kroniky, že je spokojen, že na
husovské slavnosti v Dýšině dorazilo onen
rok jen velmi málo lidí. Postava Mistra
Jana ještě tehdy rozdělovala. Mít v úctě
Husa znamenalo nemít rád katolickou
církev a být katolíkem znamenalo nemít
s Husem nic společného. Vše bylo černobílé, na jedné i na druhé straně. V jednom pohledu to byla prohnilá a tmářská
církev, v níž nešlo najít nic dobrého,
proti níž stála světlá postava betlémského reformátora, v opačné verzi tu byla
představa spravedlivého tribunálu, který
se postavil proti knězi, jenž nerespektoval
rozhodnutí svého biskupa a hlásal spoustu
společensky nebezpečných tezí a z jehož
odkazu vznikla husitská revoluce plenící
kláštery a města a zabíjející nevinné.

Skutečnost však většinou nebývá
černobílá, ale mnohovrstevná, jen
máloco je v ní křišťálově čisté nebo úplně
prohnilé. Ano, Jan Hus byl člověk velkých
lidských kvalit, kterému se právem staví
pomníky a jeho odsouzení na hranici
ničím obhájit nelze. Na druhou stranu
se můžeme bavit, zda není pochopitelné
i to, že jeho odpůrcům vadilo, že si moc
nedělal z rozhodnutí svého biskupa,
kterému při kněžském svěcení sliboval
poslušnost, že pokud by se vzala vážně
jeho teze o tom, že církevní i světský
představený v těžkém hříchu zastává
svou funkci neoprávněně, vedlo by to
nejspíše ke společenskému rozvratu, že
mnohé jeho požadavky byly nereálné
a utopické. A opět na Husovu misku vah
je možné přihodit otázku, zda je možné
zůstat věrný svému biskupovi v době
kupování si úřadů a četných nesmyslných exkomunikací a v době, kdy tři
kardinálové o sobě tvrdili, že jsou právoplatnými papeži.
Černobílý pohled je velmi lákavý.
Svět se stává jednodušším, je rozdělený

Pašijová hra

V pátek 15. 5. 2015 sehráli na zahradě fary herci z plzeňských divadelních uskupení
a ochotníci z Dýšiny pašijovou hru o umučení a zmrtvýchvstání Krista. Režisérkou byla
Marcela Žandová. Hra byl plná vtipných i velmi hlubokých míst, využívalo se zasazení
do současnosti, stínohry atd., což kontrastovalo s barokním textem. Herecké výkony byly
většinou skvělé.
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na hodné a zlé, světlé a tmavé, do
našeho tábora patří ti dobří, ostatním
samozřejmě o nic dobrého nejde.
V Husově době se tato optika praktikovala hned dvakrát, z obou stran,
a v obojím případě přitom tekla nevinná
krev. Poprvé to byla černobílá optika
Kostnického koncilu: my, dobří obhájci
pravověří, a oni, heretičtí reformátoři,
podruhé černobílá optika husitských
bouří: my, Boží bojovníci, a oni, mizerní
papeženci.
Snad by nás příběh Mistra Jana Husa
mohl před tímto pokušením varovat.
Snad by nás mohl povzbudit ve snaze
podívat se na svět očima toho druhého,
ve snaze předpokládat, že i těm druhým,
lidem jiného vyznání, jiné kultury,
jiného politického přesvědčení, jiného
názorového proudu… jde o dobro, jen
se na věc dívají jiným pohledem, který
je – kdo ví? - možná nesprávný, což
však neznamená, že se svět dělí na nás,
křišťálově jasné, a je, prohnilé a temné.
P. Pavel Petrašovský, farář

Oslavy
husovského
výročí v Dýšině
Již řadu let se tradičně připomíná
začátkem července památka Mistra Jana
Husa u pomníku v Nové Huti. Letošní
kulaté výročí 600 let od upálení Mistra
Jana Husa si připomeneme velkou akcí
v Dýšině.
Uskuteční se v pátek 26. června
v Rokli a bude mít formu netradičního
rozloučení se školním rokem spojené
s ohlédnutím za životem a postavou Jana
Husa. Sraz bude před základní školou,
odkud půjde průvod do Rokle, kde se
vzpomínka odehraje.
Součástí programu bude také společné posezení a muzika u ohně s opékáním buřtů. Kytary a prázdninovou náladu sebou, vysvědčení si
nechte doma! Na setkání se těší děti
i pedagogové ZŠ a MŠ gen. Pattona,
sbor Gutta, ochotnický spolek Lucifer
a Okrašlovací spolek.
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Odkoupení areálu plnírny propan butanu FLAGA s.r.o.
Vážení spoluobčané, s radostí Vám můžu
oznámit, že Zastupitelstvo obce Dýšina na
svém jednání 25. 5. 2015 schválilo akceptaci
nabídky společnosti FLAGA s.r.o. na
odkoupení areálu plnírny propan butanu
v Dýšině, která byla časově omezena. Tímto
jednomyslným rozhodnutím zastupitelstva
obce jsme navázali na výsledky místního
referenda z 1. 6. 2012 a byl odstartován
konec provozu plnírny. Po desítkách let si
konečně můžeme oddechnout a budeme
moci s našimi dětmi dále žít v Dýšině
bez této největší bezpečností hrozby.

Jsem přesvědčený, že finanční prostředky
(10,8 mil. Kč), které budou vynaloženy
na odkoupení areálu, budou jednou
z nejlepších investic pro občany Dýšiny.
Společnost FLAGA s.r.o. provede na
své náklady likvidaci veškeré technologie
a opustí zcela vyklizený areál v druhé
polovině roku 2015. Areál má rozlohu
cca 10,5 tis. m2, zahrnuje jednu administrativní budovu, velký skladový objekt
a několik dalších menších objektů.
O způsobu financování a budoucím
využití areálu bude rozhodnuto při násle-

dujících jednáních zastupitelstva obce.
V otázce financování je několik variant
od úplného uhrazení z vlastních rezerv až
po uhrazení celé částky prostřednictvím
investičního úvěru. Dalším využitím
může být např.: prodej, pronájem, užívání
pro vlastní potřebu obce nebo změna
v územním plánu na zónu určenou
k bydlení. V součinnosti s finančním
a investičně stavebním výborem budeme
hledat nejvhodnější financování a využití
pro obec a naše občany.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

INTENZIFIKACE ČOV DÝŠINA
Stavební práce na akci “Dýšina – ČOV,
část B v rámci akce Čistá Berounka II.
etapa podprojekt 4 – ČOV a kanalizace“
(intenzifikace ČOV), které byly zahájeny
v červenci 2014 postupují dle časového
plánu výstavby s předpokládaným
termínem dokončení 31. 8. 2015.
Tento měsíc probíhají dokončovací
práce na stavebních objektech nové linky
čistírny odpadních vod tak, aby začátkem
června 2015 mohlo dojít k přepojení na
jednu novou linku biologického čištění.
Od tohoto okamžiku bude probíhat
proces čištění odpadních vod nově
namontovanou technologií, která bude
po komplexním zprovoznění splňovat
nové zpřísňující limity kladené na kvalitu
vypouštění předčištěných odpadních vod
do vodních toků.

Bude však ještě nutné dodělat a zprovoznit zbylou část dosazovacích nádrží
(v rámci druhé nové linky), dále uskladňovací nádrž kalu č. II, osadit nové
bubnové mikrofiltry terciálního dočištění,
provést bourací práce starého oxidačního
příkopu, následně terénní úpravy a opravy
zpevněných ploch v areálu ČOV.
Od 1. 9. 2015 by měl být zahájen roční
zkušební provoz ČOV tak, aby byly
odchytány případné „mouchy“ a technologický proces byl komplexně doladěn
na projektovaný stav, což by po skončení
zkušebního provozu a jeho vyhodnocení
mělo zakončit kolaudační řízení s povolením pro trvalý provoz.
Doufám, že tato rekonstrukce přispěje
ke zlepšení našeho životního prostředí,
a že energie všech zúčastněných osob,

počínaje zaměstnanci OÚ Dýšina, provozovatele, ale i naše jako zhotovitele, která
je tomuto projektu věnována, povede
i ke zlepšení životních podmínek v obci
Dýšina a Nová Huť.
Radek Daneš,
stavbyvedoucí POHL cz, a.s.

Celkový pohled na staveniště ČOV a detailnější pohled od dosazovacích nádrží (foto nahoře). 		

Foto: Radek Daneš
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Chodník do Nové Huti
Dne 27. 5. proběhlo v Modrém salonku
projednání stavby: Dýšina - Nová Huť,
chodník podél silnice III/18014 v úseku od
železničního mostu k ulici 17. listopadu.
Projektová dokumentace řeší chodník
od viaduktu ke křížku. Při veřejném
projednání byla probrána i možnost
přípravy projektové dokumentace pokračování chodníku dále do Hutě (k mlýnu
nebo ke koupališti). Tato možnost bude
řešena na dalších zastupitelstvech nebo
radách obce.
Popis technického řešení návrhu:
Chodník je navržen jako jednostranný
o šířce 1,75 m. Chodník je oddělen od
vozovky travnatým pásem s proměnnou
šířkou. Součástí návrhu chodníku je změna
odvodnění stávající silnice III. třídy. Nové
odvodnění vozovky je navrženo do uličních
vpustí, které jsou napojeny do stávající
kanalizace. Stávající vozovka silnice III.
třídy bude rekonstruovaná v rozsahu
od osy komunikace k nově navrženému
obrubníku.
Povrch chodníku bude proveden z cementobetonových tvarovek. Vozovka bude
mít kryt z asfaltového betonu. Obrubníky
podél vozovky jsou navrženy betonové
se základním převýšením vůči vozovce
+10cm. Návrh respektuje umístění stávajících vjezdů k RD.
Stavbou budou zrušeny všechny stávající
trubní propustky u vjezdů k RD. Stavbou

bude zrušen i stávající odvodňovací příkop
- odvodnění bude nově do uličních vpustí.
tavbou nedojde k rozšíření stávající silnice
III. třídy.
Stávající stromy podél silnice III. třídy
budou navrženy ke kácení. Jedná se o 5
stromů. Je navržena náhradní výsadba
8 ks. Náhradní výsadba je navržena v
ochranném pásmu vzdušného vedení
nízkého napětí (7m od krajního vodiče)
a veřejného osvětlení (7m od krajního
vodiče). Během projednání projektové
dokumentace s dotčenými orgány
bude zažádáno o výjimku z podmínek
ochranného pásma. V případě udělení
výjimky budou stávající stromy pokáceny
a vysazeny nové. Pokud nebude výjimka
z ochranného pásma udělena, budou
vysazeny pouze 3 ks stromů v úseku,
kde není vzdušné vedení nízkého napětí
tzn. podél zahrady Budků. Po vytyčení
obrubníků bude zjištěno, zda jsou stávající
kmeny stromů min 0,5m (bezpečnostní
odstup překážky v provozu od vozovky).
Stromy, které nebudou v této vzdálenosti,
budou pokáceny a stromy, které budou
splňovat výše uvedenou podmínku, budou
zachovány a ochráněny během stavby.
Předpoklad je, že první strom (u viaduktu)
a poslední strom (naproti Kučerům) budou
určitě pokáceny. Zbylé tři stromy budou
posouzeny, viz výše.
Ing. Viktor Vaidiš, projektant

Informace
z rady obce
Investice do areálu koupaliště
Rada obce na jednání 11. května přijala
další dvě usnesení, která mají přispět
k zlepšení kvality vody a celkové
úrovně areálu koupaliště v Nové Huti.
Souhlasila, aby jako každý rok i letos
provozovatel investoval roční nájemné
ve výši 10 000 Kč do zvelebení areálu.
Současně rozhodla, že bude obec
spolufinancovat bazénovou chemii na
úpravu vody v koupališti v poměru 50%
nákladů v maximální výši 15 000 Kč.
Folklórní odpoledne U nás v Dýšině
V neděli 20. září se uskuteční u příležitosti 20. výročí vyhlášení Vesnické
památkové zóny na dýšinské návsi
folklórní odpoledne U nás v Dýšině,
které organizačně zajišťuje kulturní
výbor zastupitelstva. Součástí slavnosti
bude kulturní program, farmářský trh
i slavnostní vyhodnocení fotografické
a výtvarné soutěže U nás v Dýšině. Rada
souhlasila s požadovanou finanční
podporu akce do výše 25 000 Kč.
Osvětlení přechodu u domu služeb
U nově budovaného přechodu pro
chodce u domu služeb přibude také
veřejné osvětlení. Rada souhlasila
s uvolněním 80 000 Kč na jeho realizaci.
Jednání o změnách MHD
Rada obce uložila starostovi vyvolat
jednání se starosty sousedních obcí
Kyšice a Chrást, aby s nimi konzultoval možnost změny jízdních řádů
MHD o víkendu. Obec jednala
s PMDP o posunu časů některých
spojů a zejména přidání dalšího spoje
o víkendu. Podmínkou k tomuto kroku
je koordinace změn s okolními obcemi.
Zprávy připravila:
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
8. června v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné):
22. června v 18 hodin
v Modrém salonku

4

červen 2015

Okrsková soutěž dobrovolných hasičů

Již tradičně se v sobotu 16. 5. 2015 uskutečnila
na návsi v Dýšině okrsková soutěž družstev
Sborů dobrovolných hasičů dolanského okrsku
v požárním útoku. Soutěžila družstva sborů
z Kyšic, Dýšiny, Chrástu, Dolan, Druztové,
Sence a Zruče v kategorii muži (11 družstev)
a kategorii ženy (6 družstev). Vítězství si
odnesly ženy z Chrástu a muži ze Zruče.
Dýšinské ženy získaly 2. místo a muži obsadili
4. a 7. místo. Soutěž byla zakončena nástupem
a předáním pohárů a diplomů jednotlivým
družstvům za jejich umístění v soutěži.
Miroslav Tlustý, starosta okrsku Dolany

Dýšinské hasičky s pohárem za druhé místo v okrskové soutěži družstev
Foto: Miroslav Tlustý

Máj, poženeme v háj
Děti z MŠ vyrazily v květnu na výlet do
Milínova – do rodinné farmy Moulisových. V rámci programu Farmář a Zvířata
a mláďata se děti dozvěděly řadu informací
o hospodářských zvířatech, práci na farmě,
zkoušely dojit a stloukat domácí máslo.
Všichni si zkusili vyhřebelcovat poníka
Bobeše, mladší si projeli slalomovou dráhu
s dřevěným koníkem, starší se projeli na
druhém poníkovi – Žolíkovi. Všichni se
v závěru proběhli v ohradě s malými kůzlaty.
V květnu samozřejmě děti nezapomněly na své maminky s drobnými dárky
a přáníčky a připomněly si i svátek celé
rodiny.
Dalším zajímavým výletem byla exkurze

koťat, sluníček a motýlků na krajskou
Zdravotnickou záchrannou stanici v Plzni.
MUDr. Zunová s kolegou záchranářem
dětem předvedly celé vybavení sanitního
vozu, Honzík a Mareček se na malou chvíli
přeměnili v pacienty na lehátku uvnitř
sanitky. Děti si vyzkoušely zapínání majáku,
otevírání výjezdních vrat, pozorovaly práci
dispečerů. Všichni již znají číslo rychlé
záchranné pomoci. Děkujeme p. Černé za
zprostředkování zajímavého zážitku.
Před příchodem prázdnin se všichni
chystají na slavnostní rozloučení s předškoláky – absolventy MŠ, které se uskuteční na zahradě MŠ ve středu 10. 6. v 16 h.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Tradiční jarní
koncert
Ve čtvrtek 14. 5. zaplnili Modrý salonek
rodiče a další příbuzní a kamarádi nejmladších dýšinských zpěváků. Konal se
tu tradiční Jarní koncert Kapiček, Kapek
a Zpěváčků.
Odpoledne plné písniček zahájili prvňáci – sbor Kapky se svými písničkami
o zvířátkách. Jejich program provázelo
rozpočitadlo Liška, šiška… všechny děti se
vystřídaly v malých sólových rolích. Víme
již, jak to bylo s kočkou a myší, jak „mluví“
kokršpaněl nebo proč se tučňákům nelíbí
u nás v ZOO.
Kapičky z MŠ nacvičily pohádku s písničkami (nejen) z pohádky Princové jsou
na draka. Sólové role si užívaly Janička
Šmídová a Sonička Pekárová. Děti se
předvedly nejen pěvecky, ale také herecky
a tanečně.
Závěr patřil čarodějnicím ze 2. a 3.
třídy. Jejich program zahájily 2 „civilistky“
Vanesska s Johankou s výborně zazpívanou Saxánou. Pak se mezi námi objevila
sova z hradu, 5 ježibab na koštěti, čaroděj
dobroděj a v závěru se salonkem propletla
i dlouhá ruka čarodějnice Saxány. Celý
program vtipně moderovali naši „veteráni“
z Gutty – Kuba Rous a Anežka Štemberová.
Jana Bártlová, učitelka MŠ
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Mladí akordeonisté míří do Dýšiny

Vážení čtenáři, ráda bych Vás pozvala na
koncert Plzeňského akordeonového tria,
který se bude konat v dýšinském kostele.
Jedná se o seskupení tři akordeonistů,
studentů plzeňské konzervatoře, ale
hlavně kamarádů - Marie Čejnové,
Jana Marhoula a Michala Karbana,
kteří Vám rádi ukáží tento nástroj
v mnoha žánrových spektrech. V repertoáru mají jak hudbu starých mistrů,
písně populárních skupin jako je ABBA
a Queen, tak i moderní hudbu s prvky
techna. K rozhovoru jsem si pozvala
svoji studentku Marii Čejnovou, držitelku ocenění Plzeňský Orfeus za rok
2014.
Proč padla Tvoje volba právě na tento
nástroj?
Abych řekla pravdu, byla to náhoda.
Ve školce mamince řekli, že mám dobrý

smysl pro rytmus a ať se zastavím na
zápis do ZUŠ, tak jsem šla a oni mi řekli,
že jsem vysoká a mohla bych hrát na
akordeon. (Bylo to však tím, že přezkušující paní byla učitelka akordeonu a měla
málo žáků…).
Maruško, jsi členkou akordeonového
tria, jak zvládáš studium?
Ano, jako studentka dvou škol –
konzervatoře a Masarykova gymnázia
– se musím hodně ohánět, ale dá se
to zvládnout. V období, kdy máme
akordeonové soutěže, musím hodně
cvičit a vzniklé absence ve školách musím
dohánět po skončení soutěží. Ale když
člověka hřeje pocit, že ten čas věnovaný
cvičení a pak následnému dopisování
všech poznámek a testů měl smysl a jsem
s daným umístěním a známkou spokojena,
je to dostatečné zadostiučinění.

Poděkování za podporu sbírky
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny
Dýšina, z. s. děkuje všem, kteří svojí
účastí na Českém dni proti rakovině
13. května 2015 přispěli na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života pacientů, podporu onkologické výchovy a na
vybavení onkologických center.
Na účet Ligy proti rakovině Praha
bylo odesláno celkem 7 825 Kč.
Naše poděkování za pomoc při organizaci letošního Českého dne proti rakovině patří zejména: vedení a učitelkám
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ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina, vedení
a učitelkám MŠ Chrást, paní Evě Koubové
z Knihovny Chrást, majitelům prodejny
ELIN Dýšina, paní Jaroslavě Maurové,
která zajišťovala prodej na OÚ Dýšina.
Za období let 2001 až 2015, kdy TJ
SPV Dýšina tuto akci organizuje, byla
na účet Ligy proti rakovině odeslána
celková částka 98 973,80 Kč. Děkujeme
Vám!
Jarmila Jedličková,
předsedkyně TJ SPV Dýšina

Jinak Michal po vystudování gymnázia
v Kutné Hoře začal studovat plzeňskou
konzervatoř a je ve třetím ročníku. Honza
ji již v minulém roce dokončil a věnuje se
pedagogické činnosti.
Řekni nám něco o Tvých úspěších ...
Už se mi párkrát podařilo jako sólistce
vyhrát několik soutěží, jak na české tak
mezinárodní úrovni, ale s naším triem
si nejvíce vážím prvního místa vybojovaného na mezinárodním akordeonovém
festivalu v Seattlu ve Spojených státech
amerických.
Co si pro dýšinský kostel připravíte?
Musíme počítat s klidným prostředím
kostela, které nechceme narušit rytmy
již zmiňovaného techna. Vybereme
především programní skladby, skladby
s příběhem. Vynikajícím příkladem
takové kompozice, která v Dýšině určitě
zazní, je Zřícená katedrála. Tato skladba
je hrůzným obrazem konce druhé světové
války. Skladatel (Václav Trojan) se nechal
inspirovat hlavně osudem zničené
drážďanské katedrály.
Můžete se také těšit na varhanní kusy
v podání tří akordeonů, hudbu J. S. Bacha
či skladbu, kde hlavním motivem je
tlukot srdce.
Pokud máte v sobotu 27. června 2015
čas a máte také chuť slyšet ve vašem
kostele Ave Marii hranou třemi akordeonisty, já s Michalem a Honzou se na vás
budeme těšit…
Zcela jistě se těšíme všichni, sejdeme
se v dýšinském kostele a vychutnáme si
koncert mladých a nadaných umělců.
Jitka Egrmajerová

Zapojte se do
farmářského trhu
Dne 20. 9. 2015 bude obec Dýšina pořádat slavnost k 20tému výročí Dýšinské
vesnické památkové zóny. V rámci
této akce se budou konat od 13 hodin
farmářské trhy.
Vyzýváme místní i přespolní pěstitele,
zahrádkáře, výrobce všech zajímavých
předmětů, včetně potravin, které chtějí
představit, prodat nebo se jen pochlubit,
aby se přihlásili do poloviny srpna 2015
na OÚ Dýšina pí. D. Panuškové tel. 377
845 058, email: panuskova@obecdysina.
cz. Děkují organizátoři a obec.

červen 2015

Maminky běžely vesnicí
S myšlenkou uspořádat nějaký pohodový
výběh pro Dýšinu jsem si pohrávala již
dlouho. Sama aktivně naběhám měsíčně
něco kolem 150 kilometrů, nejde mi
o rychlost, ale o pohodu a hlavně vyplavení
endorfinů. Od té doby, kdy jsem si po 26
letech opět obula kecky, je mi tak nějak líp.
Motto aktivních maminek se mi líbilo moc.
A protože vím, že v Dýšině je plno sportovců,
neváhala jsem. Oslovila jsem nejdříve Petru
Piškule, zda mi bude v této akci nápomocná.
Souhlasila hned. Pak už jen dopisování
a volání s organizátorkami Maminy run.
Maminy run je nikdy nekončící štafetový
běh maminek (a nejen jich) napříč Českou
republikou, který začal loni na Kladně a pak
štafetový kolík předal Plzni s patronkou
Kateřinou Emmons.
Den D se blížil, objednané bylo
nádherné počasí. Na stránkách Maminy
runu se průběžně přihlašovaly další a další

maminky. V pátek večer se počet zastavil
na 18 přihlášených maminek. Říkaly
jsme si, že je to výborné číslo. Buchty byly
upečeny, medaile i diplomy připraveny,
občerstvení nachystáno.
Po ránu sluníčko svítilo a my se vydaly
značit cestu. Máme u nás ale krásně. Vše se
teď zelená, všude to kvete... prostě je radost

Superpohár v národní házené
Začátkem května se konal superpohár
mládeže v národní házené. Tento turnaj byl
součástí oslav 110 let národní házené a byl
dle kategorií pořádán v Žatci (starší žáci),
Chomutově (starší žačky), Mostě (dorostenci ) a Litvínově (dorostenky).
Na počest výročí se turnaje zúčastnili hráči
pečlivě vybíraní nominovanými trenéry
z jednotlivých klubů. Obrovským úspěchem
byla již pouhá nominace na tento turnaj.
Jsem patřičně hrdý, že se těchto turnajů
zúčastnily i děti z naší obce a je škoda, že o
tom málokdo ví. Počet dětí z Dýšiny v TJ
Sokol Kyšice není zanedbatelný a pro kyšické
soutěže je celkem zásadní. Jsem velmi rád,
že tato činnost je podporována i samotnou

obcí, která na tento sport finančně přispívá.
Pro některé „škarohlídy“, kteří neustále
kritizují dnešní mládež stylem: „nic nedělají
a jen sedí u počítače!“ je to snad pozitivní
zpráva!! Naše děti se nejen zúčastnily, ale
v obrovské konkurenci kvalitních týmů
z celé ČR vybojovaly i velmi cenné umístění. Dorostenky a starší žačky z našeho
kraje se umístily na 1. místě. Za starší žačky
bojovala Veronika Smahová z 8. třídy. Jako
otec a zároveň trenér jsem velmi hrdý na
své hráče a hráčky a přeji si, aby se jim dále
dařilo minimálně jako doposud a aby tento
sport, v dnešní době poněkud opomíjený,
dále vzkvétal.
Radek Smaha, za TJ Sokol Kyšice

Dorostenky a starší žačky házenkářského týmu TJ Sokol Kyšice

Foto: Radek Smaha

se tu proběhnout. Trasa vedla od Mateřského centra Klubíčko k viaduktu směr
Nová Huť, podél trati na golf, přes Klabavu
a lesem podél golfu a ulicemi Nové Huti,
přes hřiště, pak prostorem V Jamách
a zpět do MC Klubíčko. Celkem 5,5 km.
Začátek akce byl stanoven na 14.30.
Tolik sportovně nadaných maminek a dětí jsme opravdu nečekaly. O symbolický
startovní výstřel se postarala paní
místostarostka Lenka Rousová Bóriková.
Některé maminky běžely, některé šly
s kočárkem nebo hlídaly své ratolesti na
kolech. Nezávodilo se, běželo se v konverzačním tempu. V Klubíčku nám
kamarádky Petry zatím připravily na stůl
občerstvení. Nejvíce se na dobroty těšily
děti. Když všichni doběhli, dojeli, došli,
nastalo udílení medailí a diplomů pro naši
mládež a dárečků pro maminky.
Po náročném sčítání hlásí Maminy run
bilanci: 29 maminek, 1 maminka momentálně 2v1, 4 maminky čekatelky (aneb
adeptky na budoucí mateřství), 21 dětí
běžmo, kolmo, pěšmo nebo v kočárku,
2 tatínci (pokud bylo více, omlouvám se,
utekli jste nám velmi rychle). Uběhli jsme,
ujeli, ušli společně celkem 313,5 km.
Za organizátorky bychom chtěly
moc poděkovat obecnímu úřadu za
materiální pomoc při nákupu občerstvení a za dárečky se symboly obce Dýšina
do putovního štafetového kolíku. Dále
bychom chtěly poděkovat mateřskému
centru Klubíčko za azyl, Pavle Vellekové
za krásné mapky Dýšiny. Paní Marii
Burdové, která přichystala před svým
domem v Nové Huti drobné občerstvení
a v neposlední řadě všem, kteří si to v sobotu s námi užili. No a budete-li chtít,
můžeme to za rok zopakovat. Byli jste
všichni skvělí. Díky moc.
Mirka Ježková
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Vítání občánků

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

Jindřich Vogel
Ján Pekár
Ludmila Sofronová
Petr Mašek
V sobotu 16. 5. 2015 přivítal starosta
obce Dýšina Ing. Jaroslav Egrmajer
spolu s členkami Sboru pro občanské
záležitosti při OÚ Dýšina do naší obce
následující nové občánky:

Terezu Stehlíkovou
Jakuba Kváče
Matyáše Pospíšila
Magdalenu Dolejšovou
Kláru Polaneckou

Pozvánky
na akce
Pátek 19. června, 8. ročník Běhu
naděje v Dýšině, TJ Sport pro všechny
Čtvrtek 25. června až neděle 28.
června, Autobusový zájezd ČZS ZO
Dýšina Itálie – Dolomity – Švýcarsko.
Cena 4 990 Kč
Pátek 26. června, 17 hod., Rokle,
netradiční zakončení šk. roku s připomínkou 600 let od upálení mistra Jana
Husa. Sraz před školou.

Blíží se konec
soutěže
V úterý 30. června je poslední termín pro
odevzdání prací do výtvarné a fotografické soutěže U nás v Dýšině. Pravidla na
webu obce.

Jonatana Maršálka
Jiřího Šebka
Václava Světlíka.

Miroslava Čechurová
Hana Tiefenbachová

Nové občánky přišli také přivítat Zpěváčci z 2. A 3. třídy základní školy pod
vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme
hodně zdraví a spokojený život v naší
obci.

Hana Tlustá, SPOZ Dýšina

Celestin Kočka
Anna Brujová
Alena Vaidišová
za SPOZ Hana Tlustá

Vážení spoluobčané,
srdečné Vás zveme na 8. ročník HĚHU
NADĚJE, sportovně společenské humanitární
akce inspirovaném Během Terryho Foxe, jejíž
výtěžek bude věnován na výzkum rakoviny.
Hlavním pořadatelem Běhu naděje v ČR je
společnost LEVITY, a.s. se sídlem v Praze.

Běh naděje v Dýšině

pořádá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny
Dýšiná v pátek 19. června 2015

Start všech účastníků bude v 16:00 hodin
na víceúčelovém hřišti ZŠ
a MŠ Gen. Pattona Dýšiná.
Doprovodný program:
15:00 - 16:00 hodin - Olympijský víceboj - víceúčelové hřiště u základní školy.
Zápis účastníků Běhu naděje proběhne od 15:00 - 16:00 hodin v místě startu.
Běh naděje je vyhlášován jako VĚŘEJNÁ SBÍRKA. Proto budou účastníci vkládat
finanční příspěvěk rovnou do pokladniček a nebude jim možno vracet!!!!
Přijďte i Vy posílit svoje zdraví pohybem a přispět na dobrou věc.
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