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Oslavy 72. výročí ukončení II. světové války připadly letos v Dýšině na neděli 7. května.
Ještě před zahájením hlavního programu položil starosta Jaroslav Egrmajer květiny u pomníku gen. Harmona na náměstí Míru a v Lesní ulici. Hlavní odpolední program před ZŠ
gen. Pattona zahájilo vystoupení místní taneční skupiny TNT (Terezy nadšení tanečníci),
působivé vystoupení předvedli žáci základní školy a také členové divadelního souboru Lucifer. Slavnosti se účastnilo mnoho významných hostů, američtí a belgičtí váleční veteráni
a vnuk gen. Pattona G. P. Waters, který přivezl dýšinským školákům speciální dárek v podobě partnerství se školou na Sullivanově ostrově, nedaleko Charlestonu ve státu Georgia.
Po přednesených projevech a zdravicích zazněly hymny USA a ČR a hosté položili květiny
k pomníku gen. Pattona. Celé odpoledne zakončily svým vystoupením opět místní děti,
které před budovou školy zatančily na motivy písní Jaroslava Ježka.
Foto: Miroslav Tlustý

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v dubnovém zpravodaji jste se dočetli,
co jsme museli řešit za potíže ohledně
výběrového řízení na stavbu nové školní
jídelny. Nyní s velkou úlevou mohu říct,
že veškeré toto martyrium je za námi.
Ve středu 24. května byla podepsána
smlouva se zhotovitelem stavby společností SILBA – Elstav s. r. o. a následně
začala příprava zahájení stavby. Až budete číst tento článek, tak už výstavba bude
pravděpodobně probíhat. Tomuto závěru

předcházelo mnoho jednání se všemi zúčastněnými. Rozhodující bylo mimořádně svolané zastupitelstvo obce dne 5. 4.
2017, které vyloučilo původního vítěze
pro nepodepsání smlouvy a nenastoupení
k plnění veřejné zakázky. Původní vítězná
společnost KAZIKO s. r. o. podala námitku proti rozhodnutí o vyloučení na konci
zákonné lhůty, kterou jsme odmítli a čekali na uplynutí další lhůty. Rád bych
na tomto místě poděkoval všem, kteří se
na vyřešení této nelehké situace podíleli

a konstruktivně mi byli nápomocni. Doufám, že největší problém se stavbou nové
školní jídelny máme už za sebou a dále již
budeme řešit „jen“ standardní technické
záležitosti. Věřím, že na podzim budeme
moci novou školní jídelnu pro děti otevřít.
Pracujeme ale i na dalších projektech
a akcích, o nichž si můžete přečíst uvnitř
zpravodaje.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Dýšinská trojiční pouť
11. června bude v Dýšině pouť. Asi není
třeba připomínat, že pouť se v každé
obci slaví v termínu, na který vychází
svátek světce, jemuž je zasvěcen místní
kostel, a že pouť je od slova putovat, protože si tuhle příležitost nedali ujít lidé
z okolních vesnic a připutovali na mši.
A pokud si dnes pouť spojujeme spíše
s kolotoči, cukrovou vatou a střelnicemi, pak je to pozůstatek toho, že kolotočářům se vyplatilo přijet s atrakcemi, neboť kostel byl v ten den přeplněn
lidmi z okolí.
V Dýšině se pouť slaví osm týdnů
po Velikonocích, protože na tento den
vychází slavnost Nejsvětější Trojice,
které je náš kostel spolu se sv. Šimonem
a Judou od roku 1328 zasvěcen. Je těžké
na tom najít něco, co by se dalo nabídnout jako podnět k zamyšlení pro všechny. Na lidech, kteří byli prohlášeni za svaté, jde vždycky nalézt něco, co by mohlo
být oslovující pro věřící i nevěřící. Ale co
Nejsvětější Trojice, tedy víra křesťanů, že
v jednom Bohu se člověk může setkat se
třemi osobami, které se pracovně nazývají Otcem, Synem a Duchem svatým?
Pokusme se objevit alespoň něco, co by
na tom mohlo inspirovat i ty, kteří tuto
víru nesdílejí.
Jestliže křesťané věří, že v jednom Bohu
se mohou obrátit ke třem osobám, pak
se za tím skrývá velká důvěra ve spole-

čenství. Na prvním místě pro ně nestojí
Bůh jako osamělý vládce a velký diktátor
vesmíru, ale společenství tří. Možná by to
mohl být dobrý podnět i pro veřejný život: Je vždycky lepší, když to, co se v obci
i v celé společnosti děje, stojí na společenství mnoha lidí, kteří se na tom podílejí,
zvou do toho další a další generace, než
na osobnosti výjimečného organizátora,
s jehož odchodem všechno padne. Ze
svého nejbližšího okolí mám velkou radost třeba z toho, že se to v posledních
letech daří takto uskutečňovat při plánování Noci kostelů, jejíž program vytváří
stále rozšířenější tým lidí.
Křesťané věří, že v každém člověku se
dá najít podobnost s Bohem. A pokud je
tento Bůh ve vztazích tří osob, pak to pro
ně znamená, že se mu mohou mnohem
více podobat ve svých vztazích s ostatními lidmi, než jako osamělí poutníci životem. Třeba by tedy slavnost Nejsvětější
Trojice mohla být pro věřící i nevěřící
výzvou k oprášení vědomí toho, jak jsou
důležité vztahy, v nichž se náš život odehrává. Možná by dýšinská pouť o slavnosti Nejsvětější Trojice mohla být slavností
našich vztahů. Pokud máme kolem sebe
rodinu, přátele, lidi, o které se můžeme
opřít, u nichž nemusíme pochybovat
o jejich lásce, není to vůbec samozřejmé.
Přeju krásnou pouť.
P. Pavel Petrašovský, farář

Očima
diváka
Dovolte mi se zeptat Vás občanů
Dýšiny a okolí, co vám nedovolilo
navštívit kostel Nejsvětější Trojice
a sv. Šimona a Judy v Dýšině vpodvečer 6. května a vyslechnout okouzlující melodie zvoleného repertoáru
Vojtěcha Nováka – varhany a Renaty
Klimešové – housle. Nemohu nezveřejnit silné a velké poděkování
virtuózní houslistce paní Renatě
Klimešové, která zaručeně měla vliv
na účasti vzácného hosta Vojtěcha
Nováka. Jejich repertoár a provedení,
např. Bachovy Toccaty d moll nebo
Ave Maria a mnoha dalších skladeb,
byl za poslední léta můj nejkrásnější
koncertní zážitek.
Díky moc za výběr vašich nezapomenutelných tónů. Závěrečnou
Toccatu C dur B. M. Černohorského
jsem pojala jako výzvu odhodlání
k optimismu do následovných dnů
tvrdé až nechutné reality.
Je škoda, dýšinští občané, že
tento i jiné koncerty neměly větší
návštěvnost. Opravdu moc díky
hudebníkům i P. Petrašovskému.
Ivana Vlková

FOTO HÁDANKA
Odpověď na květnovou hádanku bylo možné vyčíst přímo z textu
na tabuli. Pamětní deska byla odhalena u příležitosti 50. výročí osvobození
naší vlasti. Je umístěna v Nové Huti
v Lesní ulici před domem čp. 49, kde
v roce 1945 až do listopadu pobýval
generálmajor americké armády E. N.
Harmon se svým doprovodem. Pamětníci na tohoto hrdinu 2. světové
války rádi vzpomínali a uchovávali
fotografie, jak s nimi E. Harmon 19. 8.
zahajoval dožínky. Především ale 5. 8.
věnoval naší obci ukořistěné německé
dělo, umístěné u staré školy na návsi
v Dýšině. E. Harmona zřejmě krátce 17. 7. a 7. 9 navštívil v Huti i G. S.
Patton (Zdroj: Příloha obecní kroni-
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ky – Rozvoj, Plzeň, 19. 4. 1990, zde odkaz
na informace od J. Sofrona).
Darované dělo muselo být v roce 1952
z Dýšiny odstraněno a vzpomínka na Američany, kteří osvobodili západní Čechy, měla

být vymazána. Až po roce 1989 bylo
možné opět mluvit pravdu…
Nápověda k dnešní hádance zní: Strž
na chrásteckém katastru, těsně za hranicemi katastru dýšinského. Víte kde?
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Přijďte se proběhnout
pro naději
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na 10. ročník
BĚHU NADĚJE, sportovně společenské humanitární akce inspirované 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 Dýšina, z. s. v sobotu 24. června
2017. Zápis účastníků Běhu naděje
proběhne od 14 do 15 hodin přímo
v místě startu. Start všech účastníků
bude v 15 hodin na víceúčelovém
hřišti ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina.
Doprovodný program:
14–15 hodin, Sportovní aktivity pro
jednotlivce i rodinné týmy - víceúčelové hřiště u základní školy.
Běh naděje je vyhlášen jako VEŘEJNÁ SBÍRKA. Proto budete vkládat finanční příspěvky rovnou do pokladniček a nebude vám možno vracet!
Přijďte i Vy posílit svoje zdraví pohybem a přispět na dobrou věc.

Nová trasa pro vycházky i pro cyklisty
Jak jste již mohli při prvních letošních vycházkách zaregistrovat, v území Horomyslic přibyla od konce dubna nová komunikační spojnice, která prochází údolní nivou
řeky Klabavy až k chatové osadě Nouzov
v katastru Kyšic. V Horomyslicích je pak
tato trasa vyústěna na spojnici ze stávající
obecní komunikace k vlakové zastávce.
Kompletní investici včetně projektových
příprav, do kterých byly zahrnuty i připomínky občanů, realizovala na svých pozemcích společnost Plzeňský golf park a. s.
Na základě předchozích dohod s vedením
obce tato cesta bude sloužit kromě pohybu
hráčů golfu a pracovníků údržby hřiště i široké veřejnosti a to jak pro pěší turistiku, tak
i pro doplnění sítě cyklotras v mikroregionu.
Komunikaci je možno využít jako napojení na stávající cyklotrasu z Nové Huti
(od mostu u koupaliště) směrem na páteřní
cyklotrasu č. 3 spojující Prahu a Plzeň v části
mezi Kyšicemi a Ejpovicemi, přičemž v tomto koridoru se nabízí i nové možnosti občerstvení a to jak u tréninkového centra GolfParku v oblasti Nouzova, tak hlavně také v nově
zrekonstruovaných prostorách restaurace
v Kempu Diana u Ejpovického jezera.

Vzhledem k tomu, že na této cestě je
předpokládán smíšený provoz pěších,
cyklistů tak i golfových vozíků a případně i strojů údržby, chtěli bychom vyzvat
všechny občany, kteří budou tuto cestu využívat, ke vzájemné ohleduplnosti
a dodržování stanovených pravidel, aby
tato nová komunikace mohla dlouhodobě sloužit pro zlepšení rekreačních možností v obci a jejím okolí.
Michal Bíman, předseda
představenstva Plzeňský Golf Park a.s.

Noví občánci Dýšiny

Výzva
Obec Dýšina hledá dobrovolníky
jako členy volebních komisí pro
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se budou
konat v pátek a v sobotu 20. a 21.
října 2017. Činnost ve volebních
komisích je honorována v souladu
s platnými právními předpisy, podmínkou pro zařazení do volební
komise je min. věk 18 roků. Zájemci získají více informací v úřední
době na OÚ Dýšina.

Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
6. června v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
19. června v 18 hod., Modrý salonek

V sobotu 20. května 2017 uspořádaly
členky Sboru pro občanské záležitosti při
OÚ Dýšina vítání nových občánků. Ty
do naší obce přivítal starosta Ing. Jaroslav Egrmajer a s malým pěveckým dárkem přišly také děti ze základní školy pod
vedením Jany Bártlové. Po zápisu rodičů
do pamětní knihy si všechny děti odnesly
malý dárek.

Novými občánky Dýšiny jsou: Dominik Sopek, Adam Ruš, Tomáš Voříšek,
Michal Kváč, Anna Aubrechtová, Filip
Tauber, Bartoloměj Ondráček, Klára Vítková, Aneta Kapicová.
Sbor pro občanské záležitosti přeje
všem dětem a jejich rodičům hodně zdraví a spokojený život v naší obci.
Hana Tlustá, SPOZ Dýšina
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Druhá etapa obnovy Paškova parku
Rádi bychom Vás seznámili se záměrem
II. etapy obnovy Paškova parku v Nové
Huti, které se letos budeme věnovat.
Chceme Vás nejen informovat, ale i požádat o pomoc.
Nejprve si dovolíme malé (historické)
shrnutí:
Roku 1909 byl založen Spolek pro
okrašlování a ochranu domoviny v Nové
Huti u Dejšiny (Okrašlovací spolek).
R. 1928 Spolek založil na pozemku propůjčeném obcí Dýšina v Nové Huti park,
který byl v roce 1930 pojmenován jménem stavitele Josefa Paška (1861–1938),
dlouholetého předsedy a čestného člena
spolku. Byly provedeny terénní úpravy,
cesty, výsadby dřevin, založena skalka
s pamětním kamenem (1933–1934) atd.
Po r. 1948 nastala celková proměna nejen
politické, ale i společenské atmosféry, byl
zahájen provoz Hrudkoven (1955), skončil
spolkový život. V Nové Huti většina prvorepublikových vil změnila majitele.
Roku 1999 byl obnovený a zapsaný
Okrašlovací spolek s novými stanovami.
A od r. 2012 započala pravidelná péče
o park, především ale snaha o jeho celkovou obnovu. Spolek objednal a zaplatil studii obnovy spodní části parku.
Ve spolupráci s OÚ využil spolek možnost
náhradní výsadby za pokácené dřeviny
na původních valech kolem Klabavy. OÚ
odstranil přestárlé, rozlámané, a tím nebezpečné stříbrné smrky, investor stavby
valů zajistil nové výsadby (2013), obec
umístila lavičky. Slavnostní otevření se konalo 19. 5. 2013.
V dalších letech se park postupně stával součástí života obce. Letos je to již
pátá sezóna, kdy se zde konají zahrádkářské jarmarky (duben), májové slavnosti
(květen), úklid (jaro, listopad) i rozsvícení adventního stromu (poprvé 2014). Vedle toho se prováděla likvidace úporných
plevelů (šťovíků) a odstraňování výmladků u nových výsadeb + dosýpání zeminy
kolem paty stromů (obec). Průběžné zde
sbíráme odpadky. Technická četa obecního úřadu pravidelně několikrát ročně
vysekává trávníky.
Od roku 2015 poctivě hledáme cestu, jak pokračovat. Navštívili jsme více
podobných lokalit v regionu, přemýšleli
jsme o potřebách všech věkových skupin
místních i návštěvníků obce na využití
parku i s ohledem na další investiční záměry obce v jiných lokalitách (koupaliště,
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Skate park, hřiště v Jamách, víceúčelové
hřiště u školy, dětské hřiště u fotbalového
areálu). Při absenci jakéhokoliv veřejného prostoru k setkávání (typu klubu,
hospody, cukrárny apod.) má Paškův
park pro Novou Huť zásadní význam.
Hledali jsme člověka, který má s veřejným prostorem (a nejen ve městech) zkušenosti. A nalezli jsme pana Václava Fialu,
sochaře z Klatov, jehož díla zdobí veřejné
prostory, parky a náměstí po celé České
republice i na mnoha místech ve světě.
Seznámili jsme ho s historií a významem
parku a nechali zpracovat autorský návrh
jeho dotvoření. Výslednou studii projednala rada obce, stavebně-investiční i kulturní výbor a 24. dubna projekt schválilo
zastupitelstvo obce. Ve spodní části parku
by měla být instalována kruhová dřevěná
lavice, kamenný stůl s (hravým) labyrintem pro děti i dospělé a kolem samostatně stojícího liliovníku budou umístěny
kameny s poselstvím. Ve staré části (horní) bude vztyčen obelisk. Navržená koncepce je jednoznačně nadčasová a měla
by do parku přivést další lidi.
Předpokládaná celková cena je cca
600.000 Kč. Zdánlivě vysoká částka, ale

podle lidí, orientujících se v oboru, je
opak pravdou. Financování bude mít několik podob. Okrašlovací spolek se snaží
získat prostředky z dotačního titulu Plzeňského kraje, část prostředků investuje obec. Rádi bychom ale navázali také
na bohatou historii mecenášství v Nové
Huti. Rozvoj mnoha veřejných aktivit
v prvorepublikovém období Huti byl
možný jen díky finančním darům jejích
obyvatel. Věříme, že výtvarná díla Václava Fialy se stanou dalším významným
kulturním počinem a zajímavým prvkem
v Nové Huti.
Na nás všech je pokusit se oslovit vstřícné a ochotné dárce, kteří mají k Nové
Huti vztah a kteří by pomohli. A my sami
se zamyslili, zda chceme přispět také.
Darovací smlouva je k dispozici na obci
nebo ke stažení na webu (viz: http://
www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/financni-dary-pro-paskuv-park/. Již nyní víme,
že významně pomůže Slévárna Hájek,
přispěli již i někteří zastupitelé a spolky.
Pomůžete i Vy?
Slávka Nesvadbová, Honza Nesvadba
a Marek Brandner
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Květen a písničky
Květen patří nejen rozkvetlé přírodě, ale
také rozezpívaným dětem ze ZŠ a MŠ. Ti
nejmladší – Kapičky z MŠ, Kapky z 1. třídy ZŠ a Zpěváčci ze 2. a 3. třídy ZŠ pozvali své nejbližší na tradiční Jarní koncert
letos netradičně v MŠ.
Kapičky zahrály pohádku plnou písniček O princezně Karolínce a sedmihlavém
draku, ve které si každý malý zpěváček
našel svou roličku. Na závěr děti popřály
písničkou maminkám k svátku a předaly
jim symbolicky (podle textu písně) pytlíček pudinku s malou kytičkou.
Kapky si připravily veselé písničky
o zvířátkách s doprovodem rytmických
nástrojů i s tanečky. Zpěváčci už ví, že

květen je také lásky čas, a proto ve svých
písničkách vyzpívali lásku lidskou i zvířecí. Sbor téměř profesionálně doprovázel Adam Žídek na cajon a celý koncert
otevřel altovou flétnou Adam Konstantinovič. Veselé písničky od Pavla Nováka
střídaly osvědčené hity od Ivety Bartošové, Olympicu nebo Lucky Vondráčkové. Na závěr si všichni společně zazpívali
Když si báječnou ženskou vezme báječnej
chlap…
I nejstarší zpěváci z Gutty již zahájili
své „jarní turné“ koncertem pro seniory
v Plzni - Skvrňanech a na Festivalu volného času, kde oprášili úspěšný program
Jak se ztratila bačkorka… Derniéru toho-

to představení můžete shlédnout v neděli
11. 6. na dýšinské návsi v rámci folklorního odpoledne.

Malý výlet do „Země vycházejícího slunce“
V pátek 19. května se na dýšinské základní škole generála Pattona uskutečnila beseda o Japonsku. Žáci šesté, sedmé
a osmé třídy tak měli možnost dozvědět se mnoho zajímavých věcí o této
východní zemi a popovídat si s rodilou
Japonkou. Do Dýšiny totiž přijela Nanami Goto, osmnáctiletá studentka z japonské Yokohamy, která od září studuje
na Gymnáziu Plzeň, Mikulášské náměstí
23. Nejdříve děti shlédly krátkou interaktivní prezentaci, během které jim Nanami
představila Japonsko, pověděla jim něco
o sobě a své rodině, naučila děti japonsky
počítat, pár základních frází a dokonce si

s nimi i zazpívala japonské karaoke. Poté
měly děti možnost vyzkoušet si napsat
své jméno japonsky, čehož hojně využily jak během akce, tak i po ní. Na konci
besedy po škole pobíhaly děti s japonskými jmény napsanými na rukou, z čehož
musely mít maminky odpoledne velkou
radost…. Po lekci japonského pravopisu
už následovala klasická beseda, během
které Nanami odpovídala na zajímavé
otázky jak dětí, tak jejich učitelek. Na závěr, po společném fotografování, si ještě
Nanami zahrála s dětmi ping-pong. Aby
to nebylo líto mladším dětem, zastavila se
cestou domů ještě ve třetí třídě, kde si děti

také vyzkoušely psaní svých jmen japonsky a dostaly prostor na několik rychlých
otázek. Myslím, že celá akce se velmi vydařila. Na dětech bylo vidět, že otázky pokládaly s velkým zájmem. A není se čemu
divit. Vždyť tak jedinečnou příležitost
může mít člověk možná jen jednou za život. Proto jsem rád, že se nám ji podařilo
zprostředkovat právě dětem na naší místní základní škole.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení
školy a paním učitelkám za ochotu a pomoc při organizaci této akce.
Jakub Rous

Jestřábi na výpravě v Dešenicích

Třetí dubnový víkend zavítal poprvé oddíl Jestřábů na chatu do Dešenic.
Klasicky vlakem do Zelené, pak pochodem přes Chilkutský průsmyk
na základnu.

Družstvo Zlatokopů, Trapperů a Tanečnic dychtivě plnilo úkoly při stopovačce, závodilo se na smykách, vyráběly
se píšťalky. Po setmění následovala stezka
odvahy a několik nočních her.

Chata fungovala výborně, spojení s přírodou je tu příjemně těsné. Dveře jsou
otevřené všem ostatním spolkům a vůbec
všem milovníkům šumavské přírody.
František Kaftan
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Rej čarodějnic
Již potřetí připravila TJ Sport pro všechny
Dýšina a Sbor dobrovolných hasičů Dýšina na návsi rej čarodějnic.
Na svůj čarodějnický sabat tentokrát přilítla patnáctka čarodějnic a čarodějů se
svými početnými družinami, které přilákaly i řadu zvědavců. A tak se nás sešlo
téměř sto účastníků.
Tak jako v minulých letech se nejprve
všichni bez rozdílu svých čarodějnických
hodností podíleli na zdobení májky a se zatajeným dechem jsme sledovali její stavění.
A tady je potřeba vyzdvihnout pracovní zapálení, organizaci a sehranost hasičů, kteří
májku letos vztyčili i bez přímého zásahu
svého starosty. Dáváme velkou jedničku!
Potom se už všechny děti rozběhly
po jednotlivých sportovních stanovištích.
Vyzkoušeli si odvahu při podbíhání lana,
trefu při házení čarodějnických kolíků,
obratnost při skocích v pytlích a zdolává-

ní překážek, jízdu na koštěti i šikovnost
při pálkované a hodu na cíl. Závěrečná
překážková dráha na koštěti a zdolání pavučiny naše hry zakončily.
Letos poprvé měli všichni možnost zapsat na velký arch papíru svoje ne příliš lichotivé vlastnosti, kterých by se rádi zbavili. A musíme říct, že papír málem nestačil.
Všechny neřesti jako zlobení, odmlouvání,
vztekání, neuklízení, fňukání a jiné byly
slavnostně spáleny s velkou čarodějnicí,
kterou vyrobil Václav Kabrna.
A protože k čarodějnickému sabatu patří i hodování, pochutnali jsme si i na donesených vuřtících. A že nám po náročném odpoledni chutnaly!
Rej čarodějnic se letos vydařil. Počasím i účastí. Moc děkujeme všem, kteří
nás přišli podpořit, a už teď slibujeme, že
na příští rok chystáme další novinky.
Václava Zelenková

Poděkování dárcům
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina děkuje všem, kteří svojí účastí na Českém
dni proti rakovině 10. května 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 9 468 Kč. Naše poděkování za
pomoc při organizaci letošního Českého dne
proti rakovině patří zejména vedení ZŠ a MŠ
gen. Pattona Dýšina a jejím paním učitelkám,
konkrétně Mgr. Jindřišce Žaloudkové, Haně
Tlusté, Věře Pabstové a Jitce Burdové; vedení
MŠ Chrást a její paní učitelce Bc. Markétě Beranové; paní Evě Koubové z Knihovny Chrást;
majitelům prodejny ELIN Dýšina; paní Jaroslavě Maurové, která zajištovala prodej na OÚ
Dýšina a dobrovolnicím paní Jarmile Jedličkové
a Václavě Zelenkové.
Za období let 2001 až 2017, kdy TJ SPV Dýšina tuto akci organizuje, byla na účet Ligy proti
rakovině odeslána částka 118 310,80 Kč. Děkujeme Vám!
Jarmila Jedličková, předsedkyně TJ SPV Dýšina

Zima je konečně za námi, lyžaři bilancují…
Blíží se konec května, pomalu nám přestává sněžit, ale ve zpravodaji stále nebyl
článek o lyžařích. Ptáte se, jestli to Lyžařská škola SKI Klubu Dýšina letos vzdala?
Ale kdepak, jenom já jsem trochu zaspal,
ale nebojte se, o svůj článek nepřijdete.
Jako již tradičně jsme v tomto roce opět
jezdili lyžovat na Zadov a do Kašperek. Velice netradičně jsme však vyrazili i o trochu dál na západ, což byl návrat
do jakéhosi „mateřského hnízda“ naší
lyžařské školy, kterým je areál Alpalouka v Železné Rudě. Mladším ročníkům
to asi tak zvláštní nepřišlo, ale my starší
jsme cítili úžasnou nostalgickou náladu.
Pan vlekař se podivoval nad tím, jak je
možné, že já trénuji děti, když on si pamatuje, jak mi podával malou pomičku,
a já byl stejně velký jako ony. To ve vás
vyvolá krásné vzpomínky na první obloučky, první pády a první zdolané kopce.
Takové vzpomínky k nezaplacení bych
přál všem a doufám, že v naší škole děti
takové získají.
Po ukončené sezóně jsme, stejně jako
v předchozích letech, uspořádali závěrečné posezení v Modrém salonku. Sešli
jsme se v hojném počtu, zhodnotili sezónu několika slovy, dali jsme si limonádu
a sušenky, promítli si fotky a videa, vyhlásili jsme výsledky závodů a popovídali si
o plánech do budoucna.
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Zjistil jsem, že čím víc článků napíšete,
tím míň už pak máte o čem psát. Proto
jsem se rozhodl napsat letos jakési zamyšlení, proč vlastně lyžařskou školu
děláme. Co taková lyžařská škola obnáší?
Spousta lidí by určitě řekla, že jde „jen“
o šest nedělí strávených s dětmi na kopci. To by se ale šeredně pletli. Naše práce
totiž začíná již na podzim, když začnou
přicházet první přihlášky. Ty se pak musí
přesunout do počítače a je třeba rozdělit
děti do autobusů a do družstev. Dále je
nutné domluvit lyžování ve skiareálech,
zajistit dopravu, parkování a mnoho dalších drobností. V lednu pak konečně přijde oněch zmíněných šest nedělí. Brzké
vstávání do mrazivých rán je jen začátek.
Následuje cesta autobusem plným rozdováděných dětí, příprava na lyžování,
včetně oblékání a obouvání dětí do přezkáčů, smrkání, čůrání, utírání slziček,
pak samotné lyžování a cesta domů. Příjezdem však práce stále nekončí. Nedělní
večery, stejně jako ty sobotní, jsou věnovány dalšímu papírování a práci s tabulkami. Určitě mi dáte za pravdu, že to není
málo práce. Jak je tedy v dnešní době, kdy
jak se říká „zadarmo ani kuře nehrabe“,
možné, že se najdou lidé, kteří dobrovolně a zadarmo tráví svůj volný čas prací
s dětmi? Co je k tomu vede? Myslím, že
můžu mluvit za všechny své kolegy, když

řeknu, že to, co nás motivuje, je zábava,
kterou si s dětmi užijeme, skvělá atmosféra, kterou všichni dohromady dotváříme
a hlavně vědomí, že naše práce má smysl. Když celý první zájezd „prochodíte“
s nováčkem, u kterého máte pocit, že se
s ním nemůžete hnout dál, a pak na šestém zájezdě vidíte, jak sjíždí kopec krásnými obloučky a nahoru jede samostatně
na vleku, je to skvělý a naplňující pocit.
Myslím, že dva plné autobusy jsou už
několik let známkou velkého zájmu o lyžařskou školu SKI Klubu Dýšina, a věřím,
že tak trochu i vypovídají o její kvalitě,
kterou můžeme směle konkurovat velkým komerčním lyžařským školám. Za to
vděčíme především všem instruktorům
– Láďovi Rousovi st., Pavlovi Rousovi,
Jirkovi Paidarovi, Štěpánce Paidarové,
Danovi Kratochvílovi, Kačce Nezbedové, Kubovi Rousovi, Honzovi Hlavovi,
Markétě Cubrové, Jirkovi Novotnému,
Janě Polcarové, Janě Hrubé a hlavně pak
vedoucímu lyžařské školy Láďovi Rousovi ml., kterým bych tímto chtěl složit
obrovskou poklonu a vzkázat velké díky.
Doufám, že i vy můj názor sdílíte a s naší
lyžařskou školou zůstanete i v budoucích
letech.
Jakub Rous, instruktor LŠ SKI Klubu
Dýšina

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY

červen 2017

Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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Pozvánky na akce
 Pátek 9. června, 19–24 hod., kostel
a fara, Noc kostelů na téma Církevní rok.
Program viz dole.
 Pátek 9. června, 19–23:30 hod., Výstava Dýšina na starých mapách a plánech,
lodžie fary, připravil Okrašlovací spolek
k výročí 775 let obce Dýšina
 Neděle 11. června, 13–17 hod., Jarmark a poutní veselice na zahradě fary,
k prodeji se budou nabízet různé výrobky tradičních řemesel, k tanci a poslechu
zahraje hudba, k občerstvení bude točené
pivo a klobásy.
 Neděle 11. června, 14 hod., náves,
Folklórní odpoledne. Představí se soubory Jiskra 58, Světlovan z Bojkovic,
Rozsutec ze Žiliny a Zemplín z Michalovců, dále soubory z USA, Itálie a Řecka.
Chybět nebude dýšinská Gutta.

 Pátek 16. června, 19 hod., fara, Přednáška P. Gűntera Eckelbauera, kněze,
který mnoho let působil v muslimských
zemích o zkušenostech křesťanské menšiny v tomto prostředí.
 Pátek 16. června, 21:40 hod., hřiště ZŠ
a MŠ gen. Pattona, Letní kino Dýšina,
Více plakátek dole.
 Sobota 24. června, 15 hod., hřiště ZŠ
a MŠ gen. Pattona, Běh Terryho Foxe.
Více na str. 3.
 Sobota 24. června, 18 hod., dýšinský
kostel, Koncert Jany Marcinkové Smolové (varhany) a Jana Kaňky (trombón).
 Čtvrtek 6. července, 17 hod., pomník
J. Husa na Husově náměstí v Nové Huti,
připomínka M. J. Husa.

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.

Anna Hrdinová
Ludmila Sofronová
Václav Štrunc
Marie Veselá
Jana Nová
Miloslava Rušová
Anna Brujová
Jana Balíková
Josef Miller
za SPOZ Hana Tlustá

Program Noci kostelů

pátek 9. června 2017 v dýšinském kostele
19:00–19:10 starostovské vyzvánění a zahájení

21:20–22:00 o Velikonocích s farářem Pavlem Petrašovským

19:10–19:20 průvodce církevním rokem – začínáme adventem

22:00–22:30 Cesta světla po
hřbitově

19:20–20:00 zpívání nejen
adventní – mateřská školka
a Gutta
20:00–20:40 Advent, Vánoce
a další církevní svátky na slavných malířských plátnech –
přednáška Karla Švugera
20:00–20:40 maškaráda – program pro děti na farní zahradě
20:40–20:45 průvodce církevním rokem – Advent, Mikuláš
a Vánoce v pranostikách a lidových obyčejích
20:45 - 21:15 Masopust a další
svátky na starých dýšinských
fotografiích – prezentují Honza
a Slávka Nesvadbovi
21:15–21:20 průvodce církevním rokem – Hromnice, masopust, posvícení a půst v pranostikách a lidových obyčejích

22:30–22:50 svatodušní svátky
a slavnost Božího těla – hudba
kytarového dua Vašíka Klimeše
a Emmy Jančové, květy a bublinky se vznáší v kostele
22:50–23:05 průvodce církevním rokem – Dušičky a Všichni
Svatí - rozeznění kostela a vzpomínka na naše zemřelé
23:05–23:30 Krista Krále aneb
křesťanský silvestr – burácí varhany, ohňostroj uvnitř kostela
23:30 - 24:00 bohoslužba slova
Cesta po Rumunských kostelích a klášterech v houpací síti
– celý večer na půdě kostela
Čajovna na faře – celý večer
v sálu fary
Možnost ztišení ve farní kapli
– celý večer v přízemí fary
Výstava map v lodžii fary – celý
večer v prvním patře fary
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