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Dýšina má nové památné místo. Čertův
kámen byl odhalen během oslav 780. výročí
první zmínky o obci. Další fotografie najdete
uvnitř Zpravodaje.
foto: Jiří Mičan
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém úvodníku jsem vás zval na oslavy výročí obce a v tomto Zpravodaji najdete poohlédnutí za tím,
jak vše proběhlo. Z mého pohledu se oslavy velmi povedly, čemuž pomohlo i krásné slunečné počasí. Věřím,
že většina z vás to vidí podobně, dle reakcí které se ke mně dostaly. I když je pravda, že jsem očekával
na některých částech programu větší návštěvnost.
Vrátím-li se o několik měsíců zpátky, kdy jsme byli na kulturně sportovním výboru seznámeni s nápadem
oslavit výročí obce s čertovskou tématikou, tak jsem si to neuměl úplně dobře představit. Jak se program
postupem času finalizoval, tak to vše začalo krásně zapadat a například čertí průvod byl jedním z vrcholů
oslav. Do organizace, příprav a průběhu oslav se zapojilo mnoho z vás a proto mi dovolte, abych vám všem
ještě jednou srdečně poděkoval. Bez vás by oslavy takto proběhnout nemohly. DĚKUJI, byli jste úžasní.
Každý den se pohybuji kolem nového pomníku Čertův kámen a vždy si vzpomenu na průběh oslav. Dochází
k zajímavému propojení historie, současnosti a i budoucnosti. Jestli z Čertovských slavností vznikne tradice,
ukáže čas. Domnívám se, že šance je veliká a je na co navazovat.
Jak jste si zajisté všimli, na návsi došlo k další podstatné změně a to k rekonstrukci rybníku. Práce byly již
dokončeny a myslím, že se rekonstrukce velice povedla. Další dokončenou investiční akcí je rekonstrukce
místní komunikace Ke Strži, která probíhala podstatně déle, než jsme čekali, díky nejrůznějším komplikacím,
o kterých jsem již dříve psal. Jsem rád, že i tato stavba je již ukončena. Další významná akce se posunula
k realizaci a to dokončení místní komunikace Lesní a Slepá, kde již konečně máme finální řešení dešťové
kanalizace, která celou věc několik let brzdila. Věřím, že během podzimu budou práce na dešťové kanalizaci
zahájeny a následně se dokončí i komunikace.
Díky Policii ČR se také podařilo vyřešit parkování na ploše u hřbitova. Přestože je parkoviště osazeno
dodatkovými tabulkami, které dovolují parkovat na místě max. 3 hodiny, řidiči zde odstavovali svá auta
dlouhodobě a návštěvníci hřbitova nebo kostela pak neměli, kde zaparkovat. Policie všechny hříšníky
kontaktovala a nesprávné parkování s nimi vyřešila.
Závěrem bych chtěl dětem popřát krásné prázdniny a všem ostatním pěkné léto a dovolenou plnou pohody
a odpočinku.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

V Dýšině je plně funkční kamerový systém, který má
kdykoliv k dispozici Policie ČR

Zrekonstruovaná ulice Ke Strži
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Čertovské slavnosti - den první / 780. výročí první zmínky o Dýšině
Vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Rudolfa Riedlbaucha, udělení čestného občanství, koncert
skupiny Nevergreen / foto: Miroslav Tlustý
Podrobnější informace si přečtěte na straně 4.

3

￼

Obecní zpravodaj / červenec-srpen 2022

Čertovské oslavy otevřela na Dvorečku vernisáž výstavy
V pátek 10. června 2022 odpoledne se v rámci oslav
780. výročí první písemné zmínky o obci Dýšina
uskutečnila u nás na Dvorečku vernisáž výstavy
akademického malíře Rudolfa Riedlbaucha.
Součástí slavnostního programu bylo udělení
čestného občanství obce tomuto dýšinskému
rodákovi, který se bohužel ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit osobně. Významné ocenění
z rukou starosty obce Jaroslava Egrmajera a
místostarostky Jany Krupičkové tedy převzala
v zastoupení jeho manželka Lubica Riedlbauchová,
která krátce pohovořila o životě a díle umělce a
poté darovala obci Dýšina jako výraz vděku jeden
z jeho obrazů. V rámci programu vystoupil též
ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, který
je rodinným přítelem Riedlbauchových a pomohl
celou akci zorganizovat, což barvitě popsal ve svém
projevu.
O hudební část programu se postarala flétnistka
Jana Kynkorová, studentka pražské konzervatoře a
žačka tamního profesora Jana Riedlbaucha, který je
bratrem oceněného malíře a vernisáže se též
osobně zúčastnil. Přítomni byli i další umělcovi
příbuzní, kteří byli velmi potěšeni pozorností, která
se jejich rodině pocházející z Dýšiny dostala.
Výstavu obrazů bude možno v prostorech kavárny
shlédnout do poloviny září letošního roku.
Po skončení vernisáže páteční program Čertovských slavností na Dvorečku pokračoval večerním
vystoupením rockové skupiny Nevergreen, ve které na kytaru zahrál čerstvý maturant Vašek Rous. Početné
publikum výkon kapely ocenilo nadšeným potleskem. Doufáme, že se mladí muzikanti v budoucnu na naše
venkovní pódium zase někdy
vrátí.
Všem návštěvníkům a
hostům moc děkujeme
za v ytvoření pohodové
atmosféry a srdečně zveme
k dalším návštěvám u nás!

Petra Jíchová
Dvoreček Dýšina
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Čertovské slavnosti - den druhý / 780. výročí první zmínky o Dýšině
Den s hasiči, utkání starých gard FK Dýšina : FC Viktoria Plzeň, Čertovský průvod, odhalení Čertova kamene,
představení divadelního spolku Lucifer, koncerty skupin VITTU, Hřebend, Anakonda Benda, ohňostroj
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Čertovské slavnosti - den třetí / 780. výročí první zmínky o Dýšině
Folklórní odpoledne na návsi / foto: Miroslav Tlustý
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Rok v mateřské škole
Tak nám končí další školní rok. Pro někoho první, pro jiného poslední.
V září jsme v MŠ přivítali 15 nových broučků a 1 asistentku Báru, která se skoro nestihla rozkoukat a už
měla své broučky sama „na povel“. Nemoci, jako každý rok, provázely malé i velké. A nebyl to jen covid,
na jaře školku přepadl námi nazvaný „moribundus“ nebo neštovice. I přes to celý školní rok šlapal podle
třídních plánů.
Několikrát jsme shlédli různá divadelní představení, zacvičili si zumbu, zajeli do ZOO a BZ, školáci
absolvovali plavecký výcvik. Na podzim jsme navštívili moštárnu, v prosinci k nám přišel Mikuláš se svou
družinou (letos nezvykle v rouškách), Kapičky potěšily rodiče vánočním koncertem. A pak na Vánoce poslal
covid všechny do karantény. Pro předškoláky nastal prubířský kámen v podobě distanční výuky, se kterou se
všichni velmi dobře vyrovnali. Nový rok jsme společně zahájili Tříkrálovou návštěvou kostela, dlouhé
masopustní období vyplnily zimní radovánky nebo maškarní karnevaly na třídách. Po roce jsme se opět
vydali do veselého průvodu s tradičními zastávkami, písněmi a tancem a také pohoštěním. Předvelikonoční
čas byl nejen obdobím tvoření, ale také pilné přípravy našich nejstarších na zápis do 1. třídy ZŠ.
Do školy letos odchází 20 šikovných kluků a holčiček. Své schopnosti předvedli rodičům na zahradní
slavnosti při tradičním pasování, prvňačka Adélka předala putovní štafetu a svou samostatnost děti
prokázaly i při přespání v MŠ. Tato tradiční akce se kvůli covidu 2 roky nekonala, proto jsme se na ni moc
těšili. Byla nejen vyvrcholením celé školní docházky pro budoucí školáky, ale také pro paní učitelku Hanku,
která po 40 letech péče o dýšinskou drobotinu, odchází do důchodu. Přejeme jí hodně zdraví, pohody,
odpočinku a děkujeme za všechny společné roky, za smích i starosti s malými i velkými.
Jana Bártlová
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Dýšinské rozezpívané mládí
Konec školního roku byl pro zpěváky hodně
spojen s oslavami 780 let od první písemné
zmínky o Dýšině. Od Kapiček po Guttu se
celé druhé pololetí pilně nacvičovalo. Kluci a
holky v rámci sborových dnů, „guťáci“ i při
jarním soustředění, zpívali, hráli, tančili, aby
při červnovém trojboji byli ozdobou
domácích oslav.
Všichni se po dlouhé době společně
představili během tradičního oblíbeného
Jarního koncertu v Modrém salonku na konci
května. Kapičky zahrály a zazpívaly
minimuzikál „Lotrandové ze školky“, Kapky a
Zpěváčci nás nejprve zavedli do veselého
cirkusu, odkud se romantickými písničkami
přesunuli k poděkování maminkám.
Samostatný koncert měla CELÁ Gutta!
Konečně jsme mohli vynést gotické šaty a
předvést, co umíme. Program měl 3 části –
písně jazzové z Osvobození, lidové
(připravené na folklor i do Jičína) a naše
oblíbené „skorogotické“ písně.
Trojboj zahájily Kapičky v Kostelci, kde
společně s několika hráči a zpěváky ze ZUŠ
Chrást vystoupily v rámci Noci kostelů se
svým muzikálkem. Odměnou pro všechny
byla nejen perfektně připravená stopovačka
po místní krásné přírodě, ale hlavně hledání
(a nalezení) pokladu.
Sobotní čertovský program nejvíce
zaměstnal Bedřišku a celou Guttu, která
předvedla výborný čertovský bubenický
koncert i pěvecko-taneční vystoupení
v rámci dýšinské pověsti.
Vrcholem oslav byl folklorní festival
v neděli na dýšinské návsi, kde se všechny
dětské soubory předvedly nejen dýšinské
veřejnosti. U kláves se postupně vystřídali
Bedřiška, Jana i Kuba, na různé nástroje
Guttu doprovodili Anička, Barča, Michal,
Ema, Lucka, Izabel a Bára. Ani horko nás
neodradilo od výborných výkonů. Děti
zpívaly i tančily. Všechny určitě překvapili
naši kluci, a to i přes značný úbytek
osádrovaných marodů.
Jana Bártlová
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Škatulata, hýbejte se!
Od 1. září 2022 proběhne výměna
osazenstva na faře v Dýšině. Co se děje?
Došlo k zásadním personálním změnám
ve farnostech v naší diecézi a Libor
Buček, náš pan farář, kamarád, fotbalista,
motorkář a kdo ví, co ještě, odchází
sloužit do Chebu.
Moc jsme si ho tady neužili.
Každopádně my, farníci, mu za jeho
službu v nelehké covidové a postcovidové
době velice děkujeme. A věřím, že i
Dýšiňáci jeho práci a lidský přístup
oceňovali na různých obecních akcích.
Milý Libore, přijmi od nás všech velké poděkování za Tvou práci pro naši farnost a obec a přání, aby se Ti
v Tvém novém působišti líbilo a dařilo. Vždy Tě rádi v Dýšině přivítáme.
P. S. Naším novým panem farářem bude Tomáš Kadlec, který se k nám přistěhuje z Rokycan.

Jarmark na faře
V neděli 5. června se na faře konal jarmark. Po dvouleté přestávce se farní zahrada zaplnila stánky, kde jste
mohli zakoupit zboží všeho druhu: sirupy, sušenky a jiné dobroty, něco hezkého na sebe, něco voňavého –
přírodní kosmetiku, bylinky nebo svíčky, nějakou tu parádu…
Novinkou byl i masážní salón, jehož výtěžek šel kompletně ve prospěch naší farnosti. Pro děti bylo
připraveno několik dílniček, kde mohly vyrábět lucerničky nebo masky. Tradičně úžasná a nepřekonatelná
byla farní kavárna. Místní ženy vykouzlily
spoustu obrovských dobrot. Na farní
zahradě pak teklo pivo proudem a buřty a
klobásy mizely rychlostí blesku.
Uprostřed tohoto mumraje pak proběhlo
divadelní představení o svatém Františku.
Bavili se velcí i malí. Kdo měl kultury málo,
mohl zavítat do kostela, kde tento den
probíhala přehlídka komorní hudby
základních uměleckých škol našeho kraje.
A že bylo co poslouchat.
Jarmark se povedl, prodejci byli spokojení
a my organizátoři také. Přišlo velké
množství lidí místních i přespolních a
všichni se dobře pobavili. T a k é s e n á m
povedlo přispět částkou 15 500 Kč
na opravu schodiště na kostelní kúr a
na podlahu na kúru. Díky všem!
Alena Havelková
9

￼

Obecní zpravodaj / červenec-srpen 2022

V Dýšině byly k vidění nádherné
motorky
Díky firmě J&M Bike Jiřího Burdy z Nové
Hutě, což je oficiální distributor motocyklů
Ducati, proběhl 28. května 2022 v Dýšině
testovací den - Ducati Tour 2022.
Na Dvorečku byly krásné motocykly
ikonické italské značky Ducati nejen
k vidění, ale zájemci mohli některé ze
strojů na okolních silnicích také otestovat.
Jednalo se o motorky Hypermotard 950
RVE, Monster, Multistrada V2 S, Scrambler
Desert Sled, Streetfighter V4 S a další.
Šťastnou shodou okolností byl druhý den při Velké ceně Itálie překonán rychlostní rekord motocyklů třídy
Moto GP. Na okruhu Mugello dosáhl Ital Andrea Dovizioso právě na továrním silničním speciálu Ducati
rychlosti 356,7 km/h během volného tréninku.
Ducati prostě jede.

foto: Jiří Koželuh
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Ocenění
Petr Krčmář na snímku je jedním z 8 oceněných žáků základní školy, kteří se zapojili do soutěžních vycházek
a kvízu. Ty k 780. výročí první zmínky o Dýšině připravila Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina
a jako ocenění děti dostaly trička s logem výročí. V průběhu května odpovědělo úspěšně na otázky
v Dýšinském putování 6 žáků 1. stupně ZŠ. Kvíz o historii Dýšiny správně vyřešili 2 žáci 2. stupně ZŠ. Škoda,
že se nezapojilo soutěžících více.
Děkujeme za podporu a aktivní přístup
dětem i jejich rodičům a věříme, že se
díky vycházkám a kvízu dozvěděli
o Dýšině i něco nového.

Ocenění žáci:
Burda Matyáš, Hričina Michal,
Hričinová Barbora, Kabrnová Dorota,
Kovandová Julie, Krčmář Petr,
Výrutová Anežka, Žaloudková
Tereza

Václava Zelenková

BLAHOPŘEJEME

červenec

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

Michal Hala
Emilie Kohoutová
Jiří Podlena

Miloslava Auterská

Jan Frank

Josef Hoštička

Marcela Kopicová

Zbyněk Fáry

Kateřina Karlová

Anna Ježková

Stanislav Jurčák

Václav Fait

Anna Reichertová

Anna Ditrichová
Marie Prokopová
Věra Petrů

srpen

Romana Forstová

Hana Tlustá, SPOZ

Luboš Moučka

Věra Holmanová

Věra Košanová

Zdeňka Kusová

Marek Šmíd

Ema Bikárová

Marek Anderle

Marie Krausová

František Šindelář

Václav Hrdý
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47+4 struny
Dana Suchanová - harfa
Martin Kos - housle

Římskokatolická farnost Dýšina zve ve středu
28. září v 18 hodin do kostela na Svatováclavský
koncert plzeňského gospelového sboru

Zveme vás srdečně na tradiční

BAZAR UPROSTŘED LÉTA

Touch of gospel

V neděli 7. srpna od 13 do 18 hod
v Dýšině na faře.
Výběr věcí proběhne 1.8. -5.8. Bližší
informace budou na plakátech a
stránkách farnosti.
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Římskokatolická farnost Dýšina srdečně zve v neděli
28. srpna od 18 hodin do dýšinského kostela
na koncert

