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Úvodník starosty obce Dýšina
Vážení spoluobčané,
už se opět blíží závěr roku – tentokrát tedy
toho školního. Školáci se těší na prázdniny,
my dospělí snad na vydařenou dovolenou.
Ani o prázdninách však čilý pracovní
ruch v naší obci neutichne. Doufám, že
právě v měsíci červenci zahájíme tolik očekávanou a potřebnou intenzifikaci čistírny
odpadních vod. Vítězem veřejné zakázky
se stala firma POHL.
Budovu obecního úřadu čeká tzv. injektáž – dodatečné odvodnění, které má
zabránit dalšímu vlhnutí budovy a s tím

spojených následků. Provede ji firma
RAILSTAV, která vyhrála výběrové řízení.
Další velkou akcí v režii firmy SWIETELSKY jako vítěze veřejné zakázky
budou opravy a rekonstrukce místních
komunikací – Za Farou, Tovární, 17. listopadu. S touto zakázkou je spojena i rekonstrukce manipulační plochy pod kostelem,
která se využívá jako parkoviště, a vybudování nového chodníku v ulici Školní.
Dále budou probíhat lokální úpravy a výspravy místních komunikací např. Ke Hřišti
a Květinové. Tyto a další opravy a zlepšení

Opravy místních komunikací

životního prostření (osazení nových laviček) nám provede firma EKOLEVEL.
Největší část prací chceme zvládnout
během prázdnin, kdy je v obci menší frekvence pohybu vozidel a dětí. Určitě toho
není málo, ale věřím, že vše bude v požadovaném termínu a kvalitě zvládnuto.
Na závěr Vám přeji vydařenou dovolenou, hodně sluníčka, velké množství zážitků, dětem, žákům a studentům pak krásné
prázdniny. Zdraví Vás
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta

Údiv nad nesamozřejmostí světa
V létě nastává pro média okurková sezóna.
Nic zajímavého se neděje, politici odjeli na
dovolenou, náhle není o čem psát a loví
se ty nejzoufalejší zprávy, které by mohly
vyplnit místo v novinových sloupcích.
Pokud chci psát o přírodě, do níž se
v létě lidé uchylují, rozhodně to pro mě
není téma, do něhož bych se pustil jen
proto, že jsem nic kloudnějšího v osmém
měsíci nenašel. Naopak, je to pro mě
srdeční záležitost. Od skauta, kterým jsem
od svých třinácti let, se očekává, že bude
občas spát pod širákem, rozdělávat oheň
křesáním jisker do troudu a obdivovat
západy slunce a rozkvetlé louky.
Knihy Marka Orka Váchy, které se mi
před časem dostaly do rukou, k tomu
všemu dodávají ještě jeden pohled: údiv
nad nesamozřejmostí přírody a všeho, co
nás obklopuje. Posuďte sami: Marek Vácha
vybízí naši fantazii, aby si představila,
že jsme astronauti odněkud z hlubin
vesmíru a konáme průzkumné cesty po
jednotlivých planetách naší sluneční
soustavy: „Všude buď velká zima, nebo
velké horko, atmosféra buď příliš hustá,
nebo chybějící, déšť hélia a moře a mraky
z methanu. Jedno však mají všechny
planety společné: nikde nic, co by připomínalo život. Na zemi by nás po průletu
atmosférou přivítalo šplouchání delfínů
a křik ptáků. Naše planeta připomíná
modrý vesmírný koráb plný života,
obrovskou zoologickou zahradu, loď
plující vesmírem plnou květin a motýlů.
Často říkáme, že bychom chtěli vidět
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nějaký zjevný zázrak (...) Jsme uvnitř něj!
Vězte, že když vyjdete zítra ráno z domu
a uvidíte-li trávník s květinami, nebo,
máte-li štěstí a bydlíte mimo město, když
v jitru uvidíte, jak se stromy na protější
stráni koupou ve vzduchu, nezapomeňte,
že se právě nacházíte uvnitř zázraku.
(...) Za 15 miliard let po Velkém třesku
prostým vývojem událostí vznikají bytosti
schopné složit Devátou symfonii a Fugu
d-moll. Od ostatních fantasy příběhů se
ten náš liší: stal se! (...) Co se to jenom
s hmotou na zemi stalo? Kdybychom
se na dějiny země dívali z vesmíru ve
zrychleném filmu, viděli bychom vznik
planet bez života, z prachu a plynů. Za
necelých pět miliard let se z atmosféry
země vynoří raketa Apollo a přistane na
Měsíci. Hmota se začala zajímat o to, jak
to vypadá jinde.“ (Marek Orko Vácha,
Tančící skály, nakl. Cesta 2003)
Když jsem tento text kněze a biologa
Marka Orka Váchy četl, byl jsem právě na
pár dní ztišení v klášteře řeholních sester v
krásné jihočeské přírodě na poutním místě
Lomec u Vodňan. Odpoledne jsem vyrazil
na procházku po turistické značce do lesa.
A musím přiznat, že pod vlivem této knihy
jsem se choval jako blázen. Zastavoval jsem
se u každé rozkvetlé kytičky, pozoroval
užasle motýly a ptáky a říkal jsem si: To
snad není možné, že něco takového tady je!
A chvíli jsem opravdu intenzivně vnímal,
že jsem uprostřed zázraku.
Kdybychom viděli lochneskou příšeru
nebo sedmihlavou saň, věděli bychom,

že se děje něco neobvyklého. Ale jaký je
rozdíl, jestli místo toho vidím vrabce nebo
kopretinu? Pouze v tom, že na vrabce a
kopretinu jsme si už zvykli. Ale jsou přece
stejně nesamozřejmé! Co je záhadnější? Že
se ze sluje vynoří drak se sedmi hlavami
chrlícími oheň, nebo že z hlíny, vody a
vzduchu vyroste květina? Není to neuvěřitelné, že z prvků, o nichž jsme se učili v
chemii, vznikne něco, co bude schopno
se samo hýbat, rozmnožovat a zpívat na
stromě? Copak to není zázrak?
Přejme si tedy, ať při letních toulkách po
přírodě, dokážeme vnímat velkou nesamozřejmost toho, co se kolem nás děje.
Pavel Petrašovský
farář

Farnost zve:

• Kino na půdě kostela – dokumentární filmy o lidských právech festivalu
Jeden svět: pátek18. července a 22.
srpna v 19:00. Na půdu dýšinského
kostela vystoupáte po točitém schodišti
ve věžičce vpravo od hlavního vchodu.
• Bazar na faře uprostřed léta: sobota
9. července ve 14:00. Na dýšinské farní
zahradě bude k prodeji cokoliv. Výtěžek
bude věnován na opravu kostela. Dva
týdny před bazarem můžete na faru
přinést to, čeho se chcete doma zbavit
a věnovat k prodeji.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o opravách
a rekonstrukcích místních komunikací
(dále MK), chodníku a manipulační plochy
u kostela.
Na jednání Zastupitelstva obce Dýšina
dne 19. května 2014 byly schváleny následující opravy a rekonstrukce MK dle
výběrového řízení na dodavatele těchto
stavebních činností: MK Za Farou (cena
díla 1 742 027 Kč), MK Tovární (1 541 686
Kč), MK 17. listopadu (1 268 848 Kč), MK
Šeříková (571 526 Kč), křižovatku V Jamách
(252 667 Kč), manipulační plochu u kostela
(646 280 Kč), chodník při MK Školní (690
741 Kč). Všechny ceny jsou uvedeny včetně
DPH.

Vítězem výběrového řízení je firma
SWIETELSKY stavební s. r. o.. Předání
staveniště proběhne 30. června 2014, v
současné době probíhají přípravné práce.
Harmonogram prací:
Od 1. července 2014 začnou práce na MK
17. listopadu a chodníku při MK Školní, v
následujícím týdnu se rozběhnou práce i v
MK Tovární, na přelomu měsíce července
a srpna 2014 budou zahájeny práce na
ostatních částech stavby. Veškeré práce
budou dokončeny v prvním zářijovém
týdnu.
Největší omezení pro obyvatele bude v
souvislosti se stavbou MK 17. listopadu,
kde bude změněna trasa autobusu MHD,
který bude z MK 17. listopadu zajíždět ulicí

Lesní zpět na MK Přátelství. Toto omezení
bude trvat zhruba 5-6 týdnů. Následně
budou realizovány opravy křižovatky
MK 17. listopadu a ulice Lesní. Při těchto
pracích bude autobus projíždět staveništěm
křižovatky v původní trase. Při pokládce
finálního asfaltového povrchu bude křižovatka na 1 víkend úplně uzavřena pro MHD
a autobus o tomto víkendu nebude zajíždět
do Nové Hutě. O tomto omezení budete
včas informováni prostřednictvím webu
obce, obecního rozhlasu a na zastávkách
MHD.
Děkujeme za pochopení a shovívavost při
výstavbě místních komunikací.
Přeji Vám příjemné prožití letní dovolené.
		
Jaroslav Egrmajer

Vy ještě nemáte Cestovní chrástecký pas?

I. CHRÁSTECKÝ PAS
Turistický cíl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Počet km tam a zpět

Mohyly – les Háj
Vyhlídka Chrástecký vrch
Závrtek
Pamětní deska americké armády v Nové Huti
Soutok
Studánka v Nové Huti
Hrad Věžka
Richardov – Spálený mlýn
Drahotínský rybník
Přívoz Nadryby
Kaple sv. Peregrina u Habrové
Zábělá – Hradiště Bukovec
Zámeček v Bušovicích a vyhlídka U Tří lip
Kokotské rybníky
Rozhledna Chlum
Ejpovické jezero
Kostel Sv. Jiří na Doubravce
Šternberská hrobka ve Stupně
Malochova skalka u Druztové
Vršíček
Hromnické jezírko
Letohrádek Kamýk u Oseka
Pohádkový statek Vranovice
Kolomazná pec u Boleveckých rybníků
Hradiště Březina
Zřícenina hradu Libštejn

3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
8
9
10
12
13
13
16
16
16
20
20
22
24
25
26
39

www.obecchrast.cz
Že by se po Chrástu opravdu jezdilo „na
pas“? Jako na Plzeňskou kartu po Plzni?
Ne, tak to opravdu není. Opak je pravdou.
Cestovní chrástecký pas aneb Chrástecké toulání, je velice sympatický počin
Obecního úřadu v Chrástu a chrástecké
knihovny, který Vás naopak láká ven z
obce do přírody.
Je to knížtička formátu „malých
školních sešitů“ o 30 stranách, s pestrou
obálkou, na které najdete pravidla
používání pasu i seznam 26 turistických

I. Cestovní

CHRÁSTECKÝ PAS

aneb Chrástecké toulání pěšky a na kole

Držitelem tohoto pasu č.
je ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

cílů, kterých máte dosáhnout. Ale pouze
pěšky či na kole. Jde to samozřejmě
i osobním autem – ale pak porušíte
pravidla poznávání!
Z naší obce jsou zde zařazeny Mohyly
v lese Háji, Pamětní deska americké
armády v Nové Huti (letos v březnu bylo
péčí obecního úřadu nově upraveno její
okolí), Studánka v Nové Huti, Kokotské
rybníky. Ze vzdálenějších je to pak
Hradiště Březina na blízkém Rokycansku
(včetně zámku a parku), připomínající

nejen slavnou dobu Kašpara Mária
Šternberka, nebo romantické zříceniny
hradu Libštejna, či chráněné Hromnické
jezírko. Všechny cíle jsou vybrány velice
pečlivě, stručně je popsán jejich historický a krajinářský význam a uvedena je i
jejich vzdálenost od Chrástu. Nechybí ani
kvalitní vložená turistická mapa s vyznačením všech popsaných lokalit.
A co s tím?
Pokud chodíte rádi na výlety a
poznáváte okolí své obce (v tomto
případě je opravdu jedno zda bydlíte v
Chrástu nebo v Dýšině!), máte zde příležitost se při tom ještě pobavit. Knížtičku-pas si zakoupíte za symbolických 20 Kč
na Obecním úřadu v Chrástu, v knihovně
a v cykloprodejně v Chrástu, případně na
dubnové a červnové akci našeho Okrašlovacího spolku.
Až všechny cíle zdoláte, což určitě
bude znamenat trochu námahy, přinesete
vyplněný pas s vlastními obrázky či
fotografiemi navštívených zajímavostí na
Obecní úřad do Chrástu. Kromě dobrého
pocitu z poznávání, množství fotografií
a našlapaných kilometrů, vás zde určitě
pochválí a získáte prémii – sladkou
odměnu v místní cukrárně. A to přece
stojí za to!
Jaroslava Nesvadbová
Okrašlovací spolek

3

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Mezinárodní folklorní odpoledne Dýšina 2014
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali, že v sobotu 15.
června 2014, proběhla v Dýšině další již
tradiční kulturní akce – Mezinárodní
folklorní odpoledne Dýšina 2014. Tato
kulturní akce byla součástí pravidelného
Mezinárodního folklorního festivalu
CIOFF Plzeň 2014.
Odpolední
vystoupení
zahájily
dýšinské dětské soubory Kapičky a Gutta
pod vedením pí Bedřišky Koželuhové
a Jany Bártlové. Po oficiálním zahájení
následovala vystoupení českého souboru
Jiskra 58 z Plzně a souboru Nisanka z
Jablonce nad Nisou. Poté se již na podiu
střídaly české a zahraniční soubory
Iskra Podgorica z Černé Hory, Warna
Indonesia Jakarta z Indonésie, Filigrani
Ohrid z Makedonie, Old Stars Hradišťan
z Uherského Hradiště, Borievka Košice
ze Slovenska a program uzavřel soubor
Krakus Krakov z Polska. Všechny
přítomné diváky soubory zaujaly nejen
svým tanečním a pěveckým vystoupení,
ale také krásnými tradičními národními
kroji. Na kvalitním průběhu celého
odpoledne se svým profesionálním
přístupem podílel i moderátor akce p.
Jiří Hlobil, starosta obce p. Mgr. Štilip
vždy poděkoval každému vystupujícímu souboru. Svou návštěvou nás také
poctila paní Mgr. Michaela Vondráčková,
ředitelka Mezinárodního folklorního
festivalu CIOFF Plzeň 2014.
O dobrou pohodu všech návštěvníků,
kteří letošní folklorní odpoledne
navštívili v nebývalém počtu, se postaral
mistr zvuku p. Mixán a také p. Maršič,
který pro tuto akci zajistil kvalitní občerstvení.
Organizátor akce – Obec Dýšina – se
snažil opět zajistit kvalitní a atraktivní
podívanou pro naše občany i pro cizí
návštěvníky. Díky velice příjemnému
počasí a úsilí všech, kteří folklorní
odpoledne připravovali, se podařilo tento
záměr naplnit, což hodnotili i samotní
návštěvníci.
Více fotografií naleznete ve fotogalerii
na: www.obecdysina.cz

červen 2014

Májová slavnost
k 1. výročí obnovy Paškova parku

Znám křišťálovou studánku
Vycházka v sobotu 27. dubna 2014.

Text: Miroslav Tlustý
Foto: M. Tlustý a J. Mičan
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Vítání občánků

Jednou z posledních akcí Sboru pro občanské záležitosti bylo tradiční vítání nových občánků,
které se uskutečnilo v sobotu, 17. května 2014, v Modrém salonku. Do Dýšiny jsme společně
přivítali 8 malých občánků: Adélu Mainerovou, Natálii Piškule, Elu Černou, Tomáše Beránka,
Václava Kouteckého, Veroniku Burdějovou, Tomáše Chaloupku a Miroslava Boldizsára.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme spokojený život v naší obci.

červen 2014

Milí čtenáři,
kvapem se blíží konec školního roku
a s ním letní prázdniny. Školu na dva
měsíce opustí žáci i učitelé, aby si
odpočinuli a načerpali síly do nového
školního roku. Budete-li si potřebovat
o prázdninách cokoli vyřídit, bude ve
škole služba každé pondělí v době od
9.00 do 12.00 hodin.
Školní jídelna bude uzavřena v době
od 14. 7. do 8. 8. 2014, vařit pro veřejnost
začínáme v pondělí 11. 8. 2014.
V září přivítáme mezi sebou budoucí
prvňáčky, které jsme už pasovali na
školáky a kteří to u nás ve škole už
velmi dobře znají.
Děkujeme všem pedagogům za
celoroční náročnou práci s mládeží.
Přejeme všem příjemné léto a krásné
prázdniny se spoustou zážitků.
Vedení školy

Zahraniční dobrovolníci pomáhali v Dýšině
Sedm dobrovolníků ze čtyř zemí se
zúčastnilo již osmého workcampu v
Dýšině u Plzně. Zde se spolu se dvěma
českými vedoucími zúčastnili dobrovolnického pracovního pobytu pod vlajkou
organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).
Dýšina, 19. června 2014 – V rámci
dvoutýdenního dobrovolnického projektu,
tzv. workcampu, byla na programu úprava
veřejné zeleně či úpravy kolem nového
víceúčelového hřiště v místní škole.
Během návštěvy školy se také uskutečnila
diskuze se žáky školy. Každý dobrovolník
jim představil svou zemi, kulturu a zvyky.
Prostor byl také pro pomoc na dýšinské
faře a místním kostele. „Máme domluvenou spolupráci s místním farářem, který
očekává návštěvu zahraničních studentů
a jejich pomoc s úpravami fary,“ uvádí
Pavel Vodička, vedoucí workcampu za
INEX-SDA a dodává: „Účastníky však
nečeká pouze práce, ale i poznávání okolí.
Za odměnu společně vyrazíme na výlet do
Plzně na prohlídku katedrály svatého Bartoloměje s nejvyšší věží v Čechách, plzeňského
pivovaru a vypravíme se také do lázeňského
města Mariánské Lázně“.
V Dýšině i Plzni se v době workcampu
navíc konal mezinárodní folklórní festival
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a slavnosti. Dobrovolníci proto vyrazili i
tam. Na dýšinském se aktivně podíleli při
stavbě podia, na plzeňský se byli podívat
den předtím. Ve volném čase místní partner
– Obec Dýšina pro účastníky projektu
přichystal exkurzi do domácího pivovaru v
sousední obci, do jezdecké stáje, či na místní
golfové hřiště.
INEX-SDA, pod jehož záštitou dobrovolníci na místě pomáhali, je neziskovou
organizací, která se dobrovolnictvím

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI

zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá
zahraniční dobrovolníky na krátkodobé
i dlouhodobé projekty u nás, a stejně tak
umožňuje českým dobrovolníkům vyjet do
zahraničí. Cílem projektů v České republice
je podpora venkova, pomoc místním
komunitám, řešení ekologických problémů
nebo pomoc při rekonstrukci historických
objektů jako jsou například hrady.
Bc. Pavel Vodička
vedoucí projektu za INEX-SDA

Ve středu 18. 6. 2014 se odehrála na
zahradě MŠ tradiční slavnost – pasování
předškoláků na prvňáky. Letos se loučíme
s 23 kluky a děvčaty ze třídy motýlků
a sluníček. Počasí bylo objednané, děti
natěšené, rodiče s fotoaparáty nachystaní,
hosté připravení, a tak mohla zahradní
slavnost začít v plánovaném čase (16 h.).
Děti ve 2 písničkách a sportovně-taneční
skladbě předvedly rodičům, jak umí využít
svou fantazii, obratnost, rozlišování pravé-levé strany, reakci na pokyny učitelek a
mnoho dalších vlastností a schopností,
které několik let rozvíjely v „duhové školce“.
V závěru cvičení se všichni rozběhli s
kytičkou a pusou za maminkou, a pak
již netrpělivě čekali na ten nejdůležitější
okamžik.
Slavnostní bránou z MŠ do ZŠ první
prošel Kubík a za ním následovalo 21
kamarádů. Nejprve ředitel ZŠ a MŠ, Mgr.
J. Švolba, každého ozdobil abiturientskou
stužkou, a pak děti dostávaly dárky od
učitelek MŠ (květinu, knihu, pamětní
list). Po nezbytném společném fotografování předstoupila Klárka Veverková z 1.
třídy ZŠ, která celý rok opatrovala putovní
štafetu – přečetla verše a předala štafetu
do opatrování Terezce Šafránkové. Pak již
nastal čas na slavnostní přípitek a volnou
zábavu – děti se nejvíce těšily na dobroty od
maminek.

Děkujeme všem, kteří nás nejen tento
školní rok provázeli – dětem za rozdávání
(někdy ubírání) energie, dobré nálady,
za jejich bezprostřednost a spontánnost,
rodičům za spolupráci, účast na školních
akcích a podporu naší činnosti, všem
pracovnicím v MŠ za možnost vzájemného
předávání inspirací, poznatků, za pochopení
a toleranci.
S předškoláky se loučí Hanka Tlustá,
Mirka Stuchlíková, Jana Bártlová a Josefka
Glazerová.

Jaro
s písničkou
Po dlouhé zimní a předjarní přípravě
(soustředění Gutty) začala pro
všechny dětské pěvecké soubory
jarní koncertní „sezóna“.
Gutta zahájila na dýšinské návsi při
odhalování pamětní desky továrníka
V. Brožíka a při Oslavách osvobození
sérií lidových písní v čele s dýšinskou
„hymnou“: „Dejšina je pěkná ves“.
Další hudební zastávkou největšího
školního sboru byla účast na Májové
slavnosti Okrašlovacího spolku,
kde se o kulturní část děti podělily
s ochotníky z Lucifera. Náročný byl
pro děti pátek 23. 5., kdy nejprve
vystoupily v Plzni na Bambiriádě s
úspěšným programem z jičínského
festivalu „Kolo, kolo mlýnský“ a
večer zazněl zcela nový program
středověkých písní v dýšinském
kostele při akci Noc kostelů.
Prvňačky – Kapky a starší kamarádi
z 2. + 3. třídy – Zpěváčci pozvali své
nejbližší do Modrého salonku na Jarní
koncert. Kapky si připravily veselé
písničky pro maminky, Zpěváčci
představili muzikantské písničky v čele
s dirigentem Honzou. Děti předvedly
svou hudební zdatnost ve zpěvu, hře
na různé hudební nástroje (od klapaček
a frkaček přes flétny a bubny až po
housle v podání Sašenky). Děvčata, v
čele s Markétkou, v závěru překvapila
charlestonem, při kterém kluci jen tiše
„zírali“ na své šikovné spolužačky.
Kapičky z MŠ zahájily jaro krátkým
vystoupením na setkání seniorů na
OÚ, a pak je již čekal Jarní koncert
spolu se staršími školáky. Děti
nacvičily hudební pohádku „Ať žijí
duchové“ a vyřádily se zde pěvecky,
tanečně i dramaticky. V pátek 23. 5.
nejmenší zpěváci zahajovali dýšinský
program Noci kostelů.
V závěru letošního školního
roku ještě čeká na Kapičky a Guttu
vystoupení na folklorním festivalu na
dýšinské návsi v neděli 15. 6. Přijďte
si s námi zazpívat i zatancovat.
J. Bártlová, B. Koželuhová

7

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

MEZINÁRODNÍ GOLFOVÝ TURNAJ
PILSEN GOLF MASTERS 2014
SE VRACÍ NA DÝŠINSKÉ HŘIŠTĚ
Mezinárodní golfový turnaj Pilsen Golf
Masters 2014 se letos uskuteční nově
v týdnu od 21. července, s hracími dny
25. – 27. července 2014. Na hřišti Golf
Parku Plzeň – Dýšina půjde ve třech
soutěžních kolech opět o celkovou dotaci
250 000 Eur.
Novinkou pro letošní rok bude také
předchozí turnaj LET Access Series, který
proběhne rovněž na Dýšině v týdnu od 7.
července, s hracími dny 9. – 11. července
2014. LET Access Series je série turnajů,
jejímž cílem je především připravit
hráčky na účast v Ladies European Tour,
takže se tu utkává řada mladých talentů
včetně českých reprezentantek, stejně tak
zde ovšem startují i zkušené golfistky,
které už mají za sebou úspěchy na vyšších
tour.
A na jaké hvězdy se můžeme těšit? Svoji
účast přislíbila nejlepší česká golfistka
Klára Spilková a zájem vrátit se vyjádřily
i Japonka Ai Miyazato stejně jako Američanka Cheyenne Woods, neteř slavného
Tigera Woodse.
I Dýšinské hřiště se od loňského ročníku
pilně připravuje. Vzniklo zde nové odpaliště
na jamce číslo 4, změnily se přechody
mezi devátou a desátou jamkou a téměř o
polovinu se snížil sklon „stoupáku“ na 17.
jamku. Přímé přenosy z turnaje LET bude
opět vysílat Česká televize a nově signál
převezme živě americký Golf Channel.
Diváci budou moci přenos sledovat celkem
v 80 zemích na světě.

A na co se mohou těšit diváci?

Diváci, kteří si zakoupí vstupenku na Pilsen
Golf Masters, mohou na Dýšinu přijet opět
zdarma vlakem z Plzně a Prahy, mládež do
15 let a senioři nad 65 mají znovu vstup
zdarma. Pro veřejnost je připravena nová
forma vstupenek PLUS, v rámci které

budou mít diváci přístup na tribuny ha hřišti
vč. občerstvení. Pro návštěvníky se chystá
doprovodný program včetně akademie,
určené adeptům a zájemcům si golf poprvé
vyzkoušet. Divácká „Village“bude umístěna
nově u jamky číslo 8. Poslední novinkou je
výstavba jedné z tribun u ostrovní jamky
číslo 11, v atraktivním místě budoucího
bílého odpaliště, s jamkou jako na dlani.
Dýšinské hřiště Vás srdečně zve na tento
jedinečný golfový zážitek. Vstupenky je
možno zakoupit na recepci golfového
klubu.

„V souvislosti s oplocením kolem
golfového hřiště sloužícím k ochraně
areálu před divokými prasaty se
zástupci obce Dýšina a GOLF PARKU
dohodli, i s ohledem na bezpečnost
cyklistů, na úpravě cyklotrasy 2159
vedoucí z Nové Huti do Klabavy. Nově
bude tato trasa vedena mimo území
golfu po lesních cestách a obslužných
komunikacích - viz mapka. Zároveň
se obě strany shodly na vizi přímého
propojení z Horomyslic do chatové
osady Nouzov podél řeky Klabavy, kudy
by v budoucnu, po vyřešení nezbytných
administrativních úkonů, mohla vést
stezka pro cyklisty napojující se na
mezinárodní cyklotrasu č. 3“

Obec Dýšina, dýšinské spolky
a sdružení – program
na červenec až prosinec 2014
Červenec
Ne 6. 7. 18.00 hod – Připomenutí Mistra
Jana Husa u pomníku v Nové Huti (pořádá
Okrašlovací spolek)
Srpen
So 2. 8. Cyklovýlet s lovením kešky (pořádá
Okrašlovací spolek)
So 23. 8. 14.00 Vycházkový okruh kolem
řeky Klabavy (pořádá Okrašlovací spolek)
Září
Po 15. 9. 16.00–18.00 hod – Moštování
jablek, moštárna v areálu Základní školy;
další termíny 22. 9., 29. 9. (pořádá ZO ČZS)
Ne 21. 9. – Celodenní poznávací zájezd
Spálenopoříčsko (pořádá Okrašlovací
spolek)
So 20. 9. – Loučení s létem (pořádá TJ SPV)
Říjen
So 4. 10. – Turnaj KUBB (tělocvična ZŠ a MŠ
gen. Pattona Dýšina) (pořádá TJ SPV)
So 4. 10 – Akátovka (pořádá Ski klub)
Po 6. 10. 16.00–18.00 hod Moštování
jablek, moštárna v areálu Základní školy;
další termíny 13. 10., 20. 10., 27. 10.
(pořádá ZO ČZS)
Út 14. 10. 17.00 hod. – přednáška Subtropické rostliny, citrusy – léčivé účinky
(zasedací místnost OÚ) (pořádá ZO ČZS)
So 18. 10. – Slalom na suchu (pořádá Ski
klub)
Bude upřesněno – Exkurze do Bílého mlýna
(pořádá Okrašlovací spolek)
Listopad
Po 3. 11. 16.00–18.00 hod Moštování jablek,
moštárna v areálu Základní školy. Další
termíny 10. 11., 24. 11. (pořádá ZO ČZS)
So 15. 11. – Podzimní turnaj v odbíjené
smíšených družstev, tělocvična Chrást
(pořádá TJ SPV)
Út 25. 11. 17.00 hod. – přednáška Vinná
réva, degustace vína – přátelské posezení
(zasedací místnost OÚ) (pořádá ZO ČZS)
Bude upřesněno – Paškův park – podzimní
ukládání parku (pořádá Okrašlovací spolek)
Prosinec
Po 1. 12. – Lucerničková cesta za Mikulášem
(pořádá TJ SPV)
So 6. 12. 15 hod. – Posezení v Modrém
salonku (pořádají ZO ČZS, Svaz důchodců
a Okrašlovací spolek)
Ne 7. 12. – Adventní setkání v Paškově parku
(pořádá Okrašlovací spolek)
So 13. 12. – Sportujeme v rytmu diska
(pořádá TJ SPV)
So 20. 12. – Pěší vycházka Nová Huť a
přilehlé ostrovy, II. ročník (pořádá Okrašlovací spolek)
So 20. 12. 8.00 hod. – Předvánoční
moštování (moštárna v areálu Základní
školy) (pořádá ZO ČZS
Sestavil Okrašlovací spolek ve spolupráci s
ostatními uvedenými spolky.
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