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První májovou neděli si Dýšina připomněla výročí 70 let od konce 2. světové války. Více si přečtete na str. 2. Součástí oslav byla výstava
historických fotografií z doby osvobození v Modrém salonku, které si budete moci prohlédnout ještě při několika příležitostech do konce
května.
Foto (str. 1 a 2): Miroslav Tlustý, Jiří Mičan

Úvodník
Vážení spoluobčané,
možná si to všichni neuvědomujeme,
ale Dýšina není úplně „obyčejná“ vesnice. Patří mezi ty obce, v nichž byla
vyhlášena vesnická památková zóna.
Takových je v Plzeňském kraji pouze 44
a v ČR 211.
Důvodem pro vyhlášení v r. 1995 byly
významné kulturní hodnoty Dýšiny,
jakými jsou kostel, fara a velké zachované dýšinské statky na naší návsi. Faru
a kostel se hřbitovem většinou důvěrně
známe. Jiné už je to se statky. Jejich
zdobené dřevěné brány a branky sice
během roku většinou zakrývají pohled
do dvora, ale čas od času se velkoryse
otevírají a zvou ke vstupu. Bývá to při
slavnostech, jako byly masopust, dožínky, máje či vystoupení ochotnického
souboru Lucifer. Naposledy v roce 2014
při slavnostním odhalení pamětní desky

karosáře Václava Brožíka.
Pokud jste tu možnost neměli, nabízejí skvělou virtuální prohlídku také
staré mapy a letecké snímky. Při ní si
můžeme prohlédnout obytná stavení,
výměnky, špýchary, stodoly, chlévy,
maštale, konírny, chlévy, kolny, dřevníky, řezárny, holubníky, úly, ale také
rozlehlé sady za dvorem, které bývaly
přechodem do volné, poctivě a těžce obhospodařované krajiny.
Za zachování těchto pokladů venkovské architektury patří obrovský dík
především jejím majitelům. V padesátých letech minulého století byli mnozí
z nich nuceni při založení místního
JZD svá obydlí opustit, v některých byl
ustájen dobytek z celé vsi. Mnohé statky
byly velmi poničeny. Po Listopadu 1989
se začal na historickou náves vracet
život a krása. Majitelé postupně statky

opravovali a stále opravují, některé renovace teprve čeká. Pro majitele statků
každopádně představuje péče o historické budovy především a hlavně starání, náročná jednání s úřady, hodně
vlastní práce a trpělivosti, a současně
i hodně financí.
Okrašlovací spolek ve spolupráci
s obcí proto letos připravil několik akcí
k výročí 20 let vyhlášení vesnické památkové zóny. Vedle výtvarné s fotografické soutěže U nás v Dýšině to bude
také folklorní odpoledne na konci září.
Mělo by být příležitostí pro setkání na
naší krásné návsi a současně srdečným
poděkováním všem, kdo o památky v
naší obci celá léta pečují. Bez nich by
srdce Dýšiny nebylo zdaleka tak kouzelné.
Slávka Nesvadbová,
zastupitelka
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Oslavy 70. výročí konce
II. světové války
Vážení spoluobčané,
v Dýšině opět na začátku květnaproběhly oslavy konce II. světové války u
pomníku gen. Pattona. Za účasti vnučky
gen. Pattona Helen Patton, vnuka George
Patton Waterse, válečných veteránů,
členů amerického kongresu Joe Wilsona,
Reida Ribbla, Madeleine Bordallové,
zástupců amerického velvyslanectví,
europoslance Jiřího Pospíšila, senátorky
Milady Emmerové, autora sochy Jaroslava
Bockera, nejvýznamnějšího přispěvovatele do veřejné sbírky na financování
sochy gen. Pattona pana Oldřicha Kuřátka,
bývalé starostky obce Dýšina paní
Václavy Kuklíkové, představitelů Military
Car Clubu Plzeň, zástupců okolních obcí

a dalších hostů byla uctěna památka obětí
II. světové války.
Military Car Club Plzeň ocenil bývalou
starostku obce Dýšina paní Václavu Kuklíkovou za její iniciativu umístění sochy gen.
Pattona v roce 2005 v Dýšině předáním
dřevěné plastiky.
Rád bych tímto poděkoval všem
hostům za účast, moderátorce paní Ivě
Kokešové, tlumočníkovi panu Radkovi
Chejlavovi, učitelkám ZŠ a MŠ paní
Bedřišce Koželuhové a paní Janě Bartlové,
dětem ze sboru Gutta, pracovníkům OÚ
a technické čety a všem, kteří se na přípravě
oslav osvobození podíleli, za jejich kvalitně
odvedenou a obětavou práci.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Dýšina

Hana Gerzanicová
Tam, kde se vlní
česká krajina
Vyrostla obec
jménem Dýšina
Nedaleko školy
socha stojí
Generál Patton
se dívá do údolí
Stojí tam důstojně
americký hrdina.
Zda ještě na válku
tam někdy vzpomíná???
Dívá se do země,
které dal svobodu
Na věčnou památku
českému národu
Na věčnou památku
českému lidu
bychom si vážili
míru a klidu
Stojí tam u školy,
kde učí se děti
Možná jim šeptá
o svobodě věty…

Plaketa na památku oslav 70. výročí
U příležitosti oslav 70. výročí
konce 2. světové války vydala obec
Dýšiná pamětní plaketu. Vyrobila
ji Slévárna Hájek v Dýšině podle
návrhu mladého plzeňského
grafika Marka Pišla. Zobrazuje
dělo, které věnoval obci v roce
1945 gen. Harmon a které stálo na
dýšinské návsi.
Plakety dostali na památku
američtí veteráni a hosté letošních
májových slavností v Dýšině.
Pokud ji také chcete mít doma
na památku nebo věnovat jako
dárek, lze ji zakoupit za 70 Kč na
obecním úřadě.
Kateřina Chejlavová
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Zajímavosti k oslavám osvobození

Proslulost Dýšiny v Nebrasce
Na květnových oslavách osvobození
se u sochy generála Patona v Dýšině
vystřídala už celá řada významných
osobností, které byly středem pozornosti,
ale málokdo zaregistroval nenápadného
pána v pozadí, který svým způsobem
má na oslavách také velký podíl – Petra
Waltera z Nebrasky.
Petr Walter je Čech a žije od roku
1980 v Americe. Po revoluci pomáhal
kamarádům s plánováním cesty do Československa, což ho přivedlo na myšlenku
založit si cestovní kancelář, která by se
specializovala na cestování do Čech.
V současnosti vlastní cestovní kancelář
Czech Tours & Travel, která nabízí mimo
běžných pobytů v Čechách také individuální genealogické cesty Američanů na
místa, kde žili jejich čeští předci. Od roku
2000 vozí Petr Walter veterány americké
16. obrněné divize na oslavy osvobození
do Plzně a do Dýšiny, kde je pravidelným
hostem. Jak jsem zjistila, bývá pečlivým a
starostlivým průvodcem, díky němu mají
američtí návštěvníci na Čechy příjemné
vzpomínky.
Před rokem jsem si psala s lidmi
z městečka Tábor v Jižní Dakotě, které
založili čeští vystěhovalci a mají tam
úžasné folklórní slavnosti - České dny.
Po několika měsících mě kontaktoval pan
Walter, že jsou v Čechách nějací Vellekovi
na genealogické výpravě a rádi by nás rádi
navštívili. Čekala jsem, že budu složitě
vysvětlovat, kde bydlíme, ale nebylo třeba.
„Dýšina? Tak to vím přesně, kde je.
Vozím tam celá léta veterány k Pattonovi!“
Zeměkoule je malá, Dýšinu znají
i v Nebrasce :-).

Wisconsin jako druhé Čechy?
vodnou nenávist proti komukoliv, zvláště
Při letošních oslavách se americký kon- dnes, kdy skuteční „viníci“ válečného
gresman, který byl spolu s veterány zla už nežijí. Na pozadí obrázků z války
hostem, zmínil v nadsázce, že stát bychom si měli uvědomit, jak dobře se
Wisconsin v USA jsou vpodstatě druhé máme a vážit si všech slušných lidí bez
Čechy, protože ho vybudovali vystěho- rozdílu.
valci z Čech.
Znám mnoho lidí z Wisconsinu, Podrobnosti je možno si přečíst na:
potomků vystěhovalců z Čech, jejich http://www.frischwinkl.estranky.cz/
předci však nebyli Češi, ale výhradně čeští clanky/39-vystehovalci-do-severniNěmci ze Šumavy a dalších pohraničních -ameriky/
hor, tedy z míst, kde v druhé polovině 19.
Pavla Velleková
století byla obrovská
bída a žili tam převážně
Němci.
Takže na oslavách
osvobození a porážky
Němců ve válce byli
nepřímo
zmiňováni
paradoxně právě tito
čeští Němci. Lidé, kteří
nemají nic společného
se Sudety, válkou, či
s fašisty, přesto se o nich
otevřeně nemluví. Stále
u nás převažuje názor,
že je nevhodné říkat
cokoliv kladného (i když
pravdivého) o Němcích
z našeho pohraničí, aby
se nepošlapala památka
obětí války.
V dnešní době, kdy se
na mnoha místech světa
bojuje, bychom si měli
uvědomit, že v dějinách
nebylo nic jen černé
a bílé, že nám bývá Bratři Aschenbrennerové v městečku Luxemburg ve Wisconsinu.
mnoho věcí zkresleně Rodiče pocházeli z Hojsovy Stráže z místa, kde je nyní penzion
prezentováno. Je třeba U sněhuláka. Jejich potomci mají množství fotografií a památek
připomínat
tragédii na vlast svých předků. Jsou již národnostním mixem (Poláci,
obětí války a hrdinství Holanďané,..) a mohli by mít vztah k nejrůznějším místům
bojovníků za svobodu, v Evropě, přesto se zdá, že je jim Šumava nejblíž...
ale ne živit bezdů-
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Návrat pamětní desky generála
Harmona na dýšinskou náves
Pamětníků z koordinačního výboru
OF, kteří vědí, co všechno se kolem
Harmonovy desky v dubnu 1990 událo,
ubývá. Spoluautorka těchto vzpomínek
byla v tu dobu nemocná, a tak jsme se
rozhodli napsat dnešní část vzpomínek na
rok 1990 formou rozhovoru, který mezi
námi při vzpomínání na tyto události
proběhl asi v tomto duchu.
Jak a kdy se deska dostala znovu „na
světlo světa“?
V koordinačním výboru OF jsme už
téměř ztráceli naději, zda bude deska někdy
vůbec objevena, zda není zničená nebo jestli
ji neukryl někdo, kdo už nežije. Zlom nastal
16. dubna 1990, kdy se mi telefonem přihlásili
anonymně dva lidé, že desku mají a téměř
konspiračně si se mnou domluvili místo
a čas, kdy mi ji předají. Deska, na níž dnes
již neznámý americký voják vyryl věnování
generála Harmona občanům Dýšiny, byla
ve velmi zuboženém stavu. Byla 38 let pod
zemí. Několikrát změnila místo ukrytí. Ti
dva ji doslova urvali na poslední chvíli v noci
před dnem, kdy měla být spolu s dělem, na
kterém byla umístěna, zničena. Nikomu až
do toho dubnového podvečera nevěřili. Není
divu, vždyť kvůli ní strávili nepěkné chvíle na
nechvalně známém oddělení StB na nábřeží
v Plzni.
Jak to bylo s památníkem, na kterém je
dnes deska umístěna?
Okamžitě po převzetí desky jsem informoval koordinační výbor a spustili jsme
přípravné akce. Bylo dohodnuto, že na návsi
bude postaven památník, na kterém bude
deska slavnostně odhalena 4. května 1990 při
lidové veselici uspořádané k tomuto účelu.
Spolu s ing. Oldřichem Smrčkou, Václavem
Dostálem a Františkem Martínkem jsme jeli
na Velvyslanectví USA do Prahy, abychom
tam desku ukázali paní velvyslankyni
a pozvali ji na toto odhalení. Cesta paní
velvyslankyně Shirley Templeové-Blackové
a prezidenta Václava Havla na oslavy do
Plzně a do západních Čech už ale měla pevně
stanovený program, který nešel změnit a tak
naše pozvání přijal vojenský letecký přidělenec plukovník Edwin J. Motyka. Desky
se ujali dělníci ze slévárny Škoda Dýšina
a jeden z nich pan Zdeněk Nimberger
odlil její hliníkovou kopii, která pak byla
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galvanicky pokovena. Pracovní četa MNV
zabudovala na náves žulový blok, na který
byla deska upevněna.
Ta pak byla po oslavě nahrazena kopií a je
vystavena v pracovně starosty na obecním
úřadě.
Jak se připravovala vlastní oslava?
Oslavu chystalo i OF v Chrástu. Domluvili
jsme se, že ji uspořádáme společně v Dýšině
i pro chrástecké občany. Zajistili jsme účast
malé kolony vojenské historické techniky
U.S. Army od rodícího se Military Car
Clubu, který se už připravoval na svoji první
triumfální jízdu při oslavách osvobození
Plzně. Pozvali jsme dechový orchestr Škodovačka, řízený panem Václavem Cílem, který
pro tuto příležitost nastudoval i americkou
hymnu. Ve školní jídelně napekly dýšinské
ženy pod vedením paní Zdeňky Košařové
koláče pro pohoštění hostů.

Jak oslava proběhla?
4. května 1990 bylo krásné počasí. Začátek
oslavy byl stanoven na 17 hodin. Už dlouho
před tím se začala náves zaplňovat lidmi.
Když přijela vojenská historická vozidla, byla
okamžitě obklíčena samozřejmě především
dětmi. Kapela hrála melodie, které už slýchali
američtí vojáci v pětačtyřicátém a čekalo se
na příjezd plukovníka Motyky. Chtěli jsme
ho překvapit a přivítat ho už na příjezdu do
naší obce. Před vjezdem do Dýšiny jsme
jedním džípem zahradili autu velvyslanectví
USA, ve kterém vzácná návštěva přijížděla,
cestu. Přivítal jsem plukovníka Motyku
a požádal ho, aby si přesedl do našeho džípu.
Zprvu se mu z tenkrát pochopitelných
důvodů přestoupit nechtělo, ale pak byl
svou triumfální cestou na dýšinskou náves
doslova nadšen. A tak po 45 letech vstoupil
opět do Dýšiny americký voják.
Před budovou tehdejšího MNV přivítali
nejprve vzácného hosta a jeho manželku

Letecký přidělenec velvyslanectví USA v Praze E. Motyka s manželkou, vlevo Antonín
Jedlička, vpravo farář Václav Pavlosek. 			
Foto: p. Spurná
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chlebem a solí paní Zdeňka Dupáková
a pan Václav Jiroch v plzeňských krojích
a poté zástupci obou pořádajících OF a oba
předsedové MNV.
Slavnostním projevem jsem byl pověřen
já a za OF Chrást vystoupil ThDr. Václav
Pavlosek. Krátký projev přednesl i plukovník
Motyka, který po svém vystoupení desku
odhalil. Čestnou stráž u památníku drželi
hasiči v uniformách a děvčata v plzeňských
krojích. Pak plukovník Motyka se svou
manželkou v doprovodu zástupců obou OF
položil k pomníku kytici od velvyslanectví
USA. K pomníku byla položena i kytice od
OF. Zazněly obě státní hymny.
Po oficiální části s námi hosté zasedli k
prostřenému stolu a ochutnali dýšinské
koláče, plzeňské pivo a moravskou slivovici.
Došlo i na tanec se sólem pro plukovníka
Motyku.
Jako taneční parket posloužila silnice před
budovou MNV. Se vzácnými hosty jsme se
večer velice neradi loučili a podobné pocity
byly znát i na nich. Plukovník Motyka přijel
do Dýšiny ještě jednou - v srpnu 1990, kdy
jsem ho pozval, abych mu promítl film,
který byl při jeho návštěvě natočen panem
Jiřím Mičanem.

Kdo byli ti odvážní lidé,
kteří desku uchovali?
V době, kdy se konala tato
slavnost, si nepřáli, aby byla
jejich jména zveřejněna. Udělal
jsem to až o rok později, při
1. výročí jejího znovuodhalení, v článku ve Zpravodaji
č.2/1991, kdy jsem oběma
těmto statečným lidem veřejně
poděkoval. V tu dobu už žil jen
jeden z nich - pan Josef Marval.
Pan Josef Fryček se toho
poděkování už nedožil. Místo,
kde byla deska naposledy
ukryta – v Tovární ulici č. 136
u Fryčků na zahradě, kde byla
zakopána pod králíkárnou,
jsem navštívil ještě jednou.
V roce 2005 jsem tam dovedl
štáb jedné americké televize,
která natáčela v roce 2005 osudy
pomníku generála Pattona
a příběh Harmonovy desky je
samozřejmě také velmi zaujal.
Antonín Jedlička,
Václava Kuklíková

O sedmdesát let dříve, o sedmdesát kilometrů vedle
Letošní květen je ve znamení sedmdesáti
let od konce druhé světové války. Pomalu
ubývá těch, kdo si na tu hroznou dobu
pamatují, a léta 1938 – 1945 se pozvolna
stávají pouze dějepisným učivem. Přesto
člověka lehce zamrazí při pomyšlení, že
koncentrační tábory, likvidování lidí ve
velkém a válečné násilí nebyly záležitostí temného středověku, ale generace
našich rodičů a prarodičů, lidí, na něž
si pamatujeme a jejichž fotky máme
v rodinných albech.
Po roce kněžské služby jsem byl panem
biskupem poslán do Prahy, kde jsem se
měl podílet na výzkumu, kterým teologická fakulta chtěla zkoumat důvody,
proč někteří kněží v době komunistické
totality podepsali spolupráci s StB. Pátrali
jsme v archivech a navštěvovali jsme ty,
kteří byli vedeni na seznamech. Většinou
s námi byli ochotni mluvit a většinou
jsme slyšeli příběhy o nátlaku, který na ně
tajná bezpečnost vyvíjela od dob studií,
o výsleších, o překládání dobrých kněží do
pohraničí, o hrozbách vězení a odebrání
státního souhlasu s výkonem duchovenské

služby. Někteří kněží podlehli a podepsali
a většinou se pak snažili předávat jen ty
informace, o kterých se domnívali, že
nemohou nikomu uškodit.
Velmi jsem si tenkrát kladl otázku, jak
bych tehdy obstál, a zdálo se mi, že moje
jméno není na seznamu spolupracovníků
s StB jen a jen proto, že jsem se narodil
a byl vysvěcen na kněze o pár desítek let
později než ti, s nimiž jsem mluvil. Vůbec
o sobě nemohu říci, že bych byl statečnější
než oni. Co když se moje zbabělost nemůže
naplno projevit jednoduše jen proto, že žiji
v normální době?
Kněz Marek Vácha píše ve svém internetovém blogu o svých pocitech při návštěvě
koncentračního tábora: „V Auschwitz na
člověka padne děsivá hrůza, že stačilo
málo a byli bychom mezi oběťmi, stačilo
se narodit o několik desetiletí dříve. Na
konci prohlídky ale dopadne ještě jiná
hrůza, větší. Chybělo málo, a byli bychom
mezi vykonavateli. Stačilo se narodit o pár
desítek kilometrů vedle.“
Kdo ví, na čí straně bych byl, kdybych se
narodil v Německu za začátku dvacátého

století? Neprobudily by se v mém srdci
běsy, které teď spí a nedávají o sobě vědět,
protože nedostaly příležitost? Nebyl
bych součástí fungující společnosti, která
s naprostou samozřejmostí věří ve svou
rasovou výjimečnost, chce ovládnout
Evropu, nenávidí Židy a nic si nedělá
z toho, že každodenně vypravuje vlaky do
koncentračních táborů? Kdo ví, jak by to
dopadlo, kdybych se narodil o sedmdesát
let dříve a o sedmdesát kilometrů více na
západ?
Před dýšinský pomník generála Pattona
se na začátku května položily věnce
a zazněly projevy jako dík osvoboditelům.
Je samozřejmě moc dobře, že naše vděčnost
přežila sedmdesát let. Možná bychom si ale
mohli i položit otázku, jestli podobné běsy,
které tenkrát ovládly myšlení a jednání
těch, od nichž jsme museli být osvobozeni,
také nepřežily sedmdesát let, nedřímají
kdesi hluboko v našem srdci a nečekají, až
přijde vhodná chvíle, aby se probudily.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Znečištěni řeky Klabavy
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vám
slíbil, že Vás budu informovat o vývoji
situace týkající se znečištění řeky Klabavy.
Po dobu posledních několika týdnů
pravidelně sleduji kvalitu vody v řece,
o jejím znečištění dostávám též zprávy od
obyvatel Nové Huti.
Probíhají neustálá jednání s původcem
znečištění
nerozpustnými
látkami
z ražby tunelu – firmou Metrostav a.s.
Při ražbě tunelu v rámci akce „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ používá
stavební firma razící štít, který je chlazen
vodou čerpanou z řeky Klabavy, při
ražbě dochází k rozmělňování horniny
i na mikročástice, které znečišťují vodu.
Ta se dnes přečerpává přes usazovací
nádrže (mobilní jímky) a je vypouštěna
zpět do řeky. Od prvního místního
šetření upozorňujeme firmu i příslušné
úřady, že zvolený způsob čištění technologických vod v mobilních jímkách, ke
kterému dochází v areálu staveniště firmy
Metrostav a.s., je absolutně nedostačující vzhledem k množství a koncentraci
znečištění protékající vody z ražby tunelu.

Informace
z rady obce
Výsledky výběrových řízení
Ve výběrovém řízení na opravu
a stavební úpravy okraje chodníku
u vjezdu do dvora domu čp. 29 v Dýšině
byla vybrána společnost EKOLEVEL,
oprava se bude realizovat během května.
Na opravu kanalizace v ulici Ke Strži
bylo doručeno 6 nabídek, nejlepší
z hlediska ceny (400 tis. Kč) byla nabídka
společnosti Omega C+M spol. s.r.o.
Nejlepší nabídku na opravu místních
komunikací Ke Strži, V Lukách,
U Slévárny, Duhová a Východní
předložila firma SWIETELSKY stavební
s.r.o. s cenou 1 031 000 Kč.
Rada obce také schválila nabídku na
opravu střechy kiosku koupaliště společností Střechy Marval v ceně 164 tis. Kč.
Nový nátěr dětského bazénku provede
firma Ekolevel v rámci reklamace
původní práce.
Na vyhlášenou zakázku „Stavební
úpravy Domu s pečovatelskou službou“
nebyla doručena žádná nabídka.
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Po našem soustavném nátlaku, opakovaných výzvách a na podnět správce
vodního toku Povodí Vltavy s.p. uložil
příslušný orgán Vodoprávní úřad
(oddělení speciálního stavebního úřadu
staveb vodních děl Magistrátu města
Plzně) firmě Metrostav a.s. povinnost
zajistit řešení čištění vypouštěné vody
v dostatečné kvalitě v termínu do 11. 5.
2015.

Foto: Miroslav Tlustý
Chci Vás ujistit, že celou situaci
v žádném případě nepodceňuji a ve
spolupráci se stavebním technikem obce
panem Davidem Göttlerem apelujeme
na všechny zúčastněné strany, abychom
zabránili dlouhodobému zanesení koryta
řeky nerozpustnými kaly a pokud možno
včas předešli eventuální ekologické škodě.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Informace ze zastupitelstva obce
Hospodářský výsledek 2014
Zastupitelé schválili hospodářský výsledek
obce Dýšina za rok 2014 ve výši 995 157
Kč s tím, že bude převeden na účet obce,
kde jsou uloženy finanční prostředky
z výsledků hospodaření předcházejících
účetních období.
Dotace na rekonstrukce i péči
Obec přidělila finanční příspěvek ve výši
50 000 Kč SKI KLUBu Dýšina, o. s. na
dokončení obnovy chalupy č.p. 10 v k.
ú. Matějovice u Dešenic. Římskokatolické farnosti Dýšina zastupitelé schválili
na pokračování opravy fasády kostela
a vydláždění chodníku k bočnímu vchodu
kostela příspěvek ve výši 100 000 Kč.
Městské charitě Plzeň také 100 000 Kč

na poskytování pečovatelské služby na
území obce Dýšina, jde o příspěvek na
mzdu pečovatelky v Domě s pečovatelskou
službou.
Navýšení ceny za čističku odpadních vod
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo „Dýšina – ČOV, část B
v rámci akce Čistá Berounka II. etapa
podprojekt 4 – ČOV a kanalizace“ se
společností POHL cz, a.s. Plzeň, kterým
dochází ke změně ceny díla na 28 028 677
Kč bez DPH. Zvýšení ceny souvisí s rozšířením díla o terciální čištění a bylo odsouuhlaseno již minulým zastupitelstvem
v polovině minulého roku.
Zprávy z RO a ZO připravila
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné): 11. května a 8. června v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 22. června v 18 hodin v Modrém salonku

květen 2015

Jak Dýšina uklízela Česko
Okrašlovací spolek děkuje všem, kdož
v sobotu 18. dubna dopoledne přišli
a uklízeli zanedbaná místa v rámci akce
Ukliďme Česko. Počet účastníků čítal asi
100 lidí ve věku od 2 do 83 let a práce,
kterou odvedli, zcela předčila všechna
očekávání!
Pracovalo se celkem na deseti místech
v obci, a to jak na předem vyhlášených,
tak i dalších.
Odpadky zmizely z parkoviště před
koupalištěm v Nové Huti, od vstupu na
házenkářské hřiště i z cesty od něj ke golfu,
od domu služeb a dětského hřiště v Jamách.
Za viaduktem v ulici Přátelství byly
ostříhány staré lípy, vystříhány nálety,
vyčištěna krajnice od nánosů bláta,
vyčištěn travnatý chodník, zmizelo staré
listí kolem mlýnské zahrady, vysekaná
stará tráva se odklízela u hradby slévárny.
Na návsi se tahaly spadané větve
z potoka a okolí, prořezaly se suché
větve, vysbíralo několik pytlů odpadků.
Nepočítaně pytlů odpadků a koleček
s vykácenými nálety se vynosilo
a odvozilo z prudkého svahu nad samotou
U Kubíků pod cestou od viaduktu v Huti
směrem na nádraží.
Zájem, obrovské pracovní nasazení,
přítomnost mladých lidí i malých dětí –
to vše bylo hodně radostné a povzbudivé.
Zkušenost z je pro další život v obci
důležitá. Víme, že je Vás spolehnutí!
Děkujeme za podporu a pomoc i panu
starostovi a technické četě obce, která
odvozila řádově 20 multikár. A těšíme se
zase napřesrok.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

V rokli pod tratí se sešlo 28
odhodlaných dobrovolníků. Jejich
cíl byl jasný – uklidit rokli. Všichni
se s velkou vervou a nadšením
pustili do sbírání odpadků, prořezávání přerostlých dřevin a jejich
odklízení. Ačkoliv práce byla velmi
těžká a všichni nosili velké pytle plné
odpadků, na tvářích všech byl stále
vidět úsměv a odhodlání. Nejspíš na
tom měly podíl překvapivé nálezy
od DVD přehrávače, žehličky
na vlasy, vrtačky, klávesnice od
počítače, umyvadla, klozetu až po
zubní protézu. Všem zúčastněným
velice děkujeme a doufáme, že
pořádek v rokli vydrží co nejdéle.
Moc jí to sluší a máme z toho radost.
Napadlo nás, že by nebylo od věci,
kdyby na začátku a na konci rokle
Foto: Jiří Hrdý, Alena Kolářová, Pavla Velleková,
byly umístěny odpadkové koše.
Anežka Štemberová, studentka Kateřina Chejlavová
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Rej čarodějnic a májka
Poslední dubnový den se na dýšinskou
náves slétly čarodějnice z celého okolí.
Brejlaté, ježaté, s bradavicemi, zamotané
v pavučinách, zkrátka odpudivé, jak mají
správné čarodějnice být. Místo zběsilého
tance kolem ohně si musely poradit s
nesnadnými úkoly, které pro ně připravil
TJ Sport pro všechny. Pak si zmožené
mohly dopřát buřtíka, ty starší i pivo
z výčepu dýšinských hasičů, kteří na
návsi také vztyčili krásnou májku. Slavil
se kolem ní začátek máje ještě dlouho
potom, co už většinu čarodějnic zahnaly
maminy do hajan.
Kateřina Chejlavová

Foto na stránce: Iva Kokešová

ZAHRADNÍ KAVÁRNA
V PAŠKOVĚ PARKU – VE STYLU
TŘICÁTÝCH LET
3. ROČNÍK MÁJOVÉ SLAVNOSTI
KDY: neděle 17. května 2015 v 14.00 hod.
CO: Přijďte posedět a vypít si odpolední kávu s domácím
moučníkem, zaposlouchat se do hudby 30tých let
a také si zatančit.
Vítáno je stylové oblečení:pánové v obleku s motýlkem či
kravatou (stačí i košile!), dámy v sukni či šatech a střevících.
Ani nemusíte do půjčovny kostýmů…
Na příjemné odpoledne s Vámi se těší členové
a příznivci Okrašlovací spolku
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Aprílová školka

Dubnové počasí je jako na houpačce
– denně řešíme s dětmi, co všechno si
obléci na procházku, zvlášť, když pečliví
rodiče ještě ráno nabalí rukavice, kulicha
a v 10:00 už stačí jen mikina a chudák
dítě má obrovský zmatek. Ani tradiční
vynášení Morany nezjedná v počasí

Povelikonoční
capkací výlet
Celkem 29 dvounohých a 1 čtyřnohý
turista se v neděli 12. dubna sešli, aby
absolvovali tradiční Povelikonoční
capkací výlet, pořádaný TJ Sport pro
všechny Dýšina, letos již počtvrté. Cílem
byla rozhledna v nedalekých Břasích
a procházka po naučné stezce mapující
historii hornictví na Břasku. Už
v lokálce všechny zaujal výklad paní Ivy
Melicharové. Pohodová parta a slunečné
počasí přispěly ke krásně prožitému
odpoledni.
Už dnes se těšíme na další rozhlednu tentokrát tu Tachovskou. Věříme, že i na
podzim podpoříte snahu TJ SPV Dýšina
sportovat nejen v tělocvičně, ale utužit
svoje zdraví i turistikou.
Václava Zelenková, TJ SPV

„pořádek“ (a to jsme se jí letos zbavovali
2x).
Kromě Velikonoc si s dětmi připomínáme některé staré zvyky, tradice,
pocházející často až ze starých pohanských dob. Proto mohli náhodní kolemjdoucí zahlédnout kolem MŠ rojit se velké
množství čarodějnic a čarodějů. Broučci
a koťátka si pozvali rodiče na společné hry,
zpívání a tradiční „ohňové“ (buřtíkové)
rituály, sluníčka a motýlci si zarejdili
dopoledne v tělocvičně i venku před MŠ.
Zapomenout nemohu ani na upevňování
vztahu dětí k přírodě, kromě pravidelných
vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí,
vyrazily p. učitelky se sluníčky do lesa
v N. Huti, kde děti nejprve pomohly lesu

od nepořádných turistů, pak si ozdobily
svého lesního skřítka a posilněni vodou
z Čůráčku pročistily lesní potůček.
Jana Bártlová, učitelka

Výuka golfu na ZŠ
Výtěžek 100 000 Kč z výročního
turnaje Golf Parku Plzeň byl darován
ZŠ Dýšina, část této sumy byla použita
na nákup golfové sady SNAG GOLF,
která je využívána při výuce golfového
kroužku pod vedením ředitele ZŠ Jiřího
Švolby. Zbytek částky je použit na výběr
sportovně talentovaných dětí a jejich
podporu v rámci tréninkového centra
mládeže a také na organizaci turnajů ve
SNAG GOLFu.

Kroužek na základní škole probíhá již
druhým rokem a jeví se jako výborný
doplněk výuky tělesné výchovy. Účastní
se jej děti nejen třetí, ale nově také druhé
a první třídy. „ Každý pohyb pro dnešní
děti je důležitý a potřebný a tady u nás,
když už máme hřiště za humny, bylo by
škoda ho nevyužít.“ uzavírá Jiří Švolba.
Markéta Tupá, Golf Park Plzeň
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Fotbalové okénko
V minulém čísle jsem
vyzvedl výsledky A mužstva
a vítězné tažení i dále pokračuje
i přes klopýtnutí v Bukovci,
kde jsme ostudně prohráli 4:0.
Přesto ztrácíme pouze tři body na
vedoucí Malesice a držíme se ve hře
o postup do vyšší soutěže.
Naši starší žáci nás také dobře
reprezentují. Drží se ve středu
tabulky.
Úspěchu se dočkali i naši
nejmladší, konečně začali dávat
soupeřům góly, přestože ještě stále
prohrávají. Je to příjemný pocit
sledovat, jak se neustále zlepšují
a radují se ze sebemenšího úspěchu.
Trenéry Jiřího Pěče a Pavla Vojáčka
čeká ještě kus tvrdé práce s dětmi
v cestě za prvním vítězstvím.
Po rekonstrukci sociálního zázemí
jsme také dokončili šatnu pro
nejmenší, kterou budou mít jen pro
sebe.
Přijďte fandit našim fotbalistům reprezentujícím Dýšinou !!!
Petr Pěč, předseda FK Dýšina

Přijďte fandit na zápasy
Mužstvo „A“

Sobota 16. 5. , 17 hod.,
Dýšina A - Slovan Spoje A
Sobota 30. 5., 17 hod.,
Dýšina A - Chotíkov B

Mužstvo „B“

Neděle 17. 5., 17 hod.,
Dýšina B - Bolevec B
Neděle 31.5., 17 hod.,
Dýšina B - Slovan Spoje B

Starší žáci

Neděle 10. 5., 10 hod.,
Dýšina - Touškov
Neděle 24. 5., 10 hod.,
Dýšina - Senco B

Mladší přípravky
Středa 13. 5., 16 hod.,
Dýšina - 1.FC Junior
Středa 27. 5., 16 hod.,
Dýšina - VS Plzeň
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Turnaj ve vybíjené družstev
Plzeňská krajská asociace SPV, Regionální
centrum Plzeň- sever vyhlásila jako každoročně turnaj smíšených družstev mladšího
žactva ve vybíjené. Nebylo o čem dlouho
diskutovat a na turnaj jsme se přihlásili.
V sobotu 18. 4. jsme se vydali v konečném
počtu 7 hráčů (z původních 10) vstříc
sportovnímu zážitku. O tom, že se umístíme,
jsme ani na chvilku nezapochybovali. I přes
to, že naše družstvo v posledním zápase

Družstvo vybíjená

postihla, dá se říci katastrofa v podobě tří
za přešlap vyloučených hráčů, probudily
v sobě děti bojovného a sportovního ducha
a dohrály zápas až do závěrečného hvizdu
rozhodčího. Pravidla soutěžní vybíjené jsou
velice tvrdá, ale mládežníci se s nimi snadno
popasovali a přivezli jsme krásné třetí místo.
Za TJ SPV Dýšina
Lenka Rousová Bóriková

Foto: Lenka Rousová Bóriková

Jezdec roku
Nejlepším
jezdcem
západočeské
oblasti roku 2014 nebyl na galavečeru
jezdecké společnosti v Plzni vyhlášen
nikdo jiný než Luděk Smaha. V kategorii
nejlepší kůň roku byl vyhlášen Luďkův
svěřenec Balou, se kterým se zúčastňovali nejvyšších soutěží. Je vidět, že
dýšinské ovzduší jezdeckému sportu
svědčí! Luďkovi a všem jeho svěřencům
držíme palce, přejeme jim pevné zdraví
a mnoho úspěchů v nové sezóně 2015.
Lenka Rousová Bóriková

PŘIJĎTE SI NĚCO VYTVOŘIT,
POHRÁT SI
A POPOVÍDAT SI.
ÚTERÝ 9.30 – 11.30 hod
(Veronika K.)
(KREATIVNÍ DOPOLEDNE,
TVOŘENÍ S DĚTMI, MALOVÁNÍ,
MODELOVÁNÍ)
ČTVRTEK 15.00 – 17.00 hod
(Věrka B.)
(HRAJEME SI NA ŠKOLU, ČTEME
DĚTEMA POŘÁDÁME VÝLETY DO
OKOLÍ)
v Domě služeb – Dýšina
(na rohu ulic Přátelství a V Jámách)

PŘEZŮVKY S SEBOU!

Cena: 20 Kč (dítě + maminka, resp. dospělý
doprovod), v ceně zahrnuty náklady na
výtvarné pomůcky
večerní tvoření 1x za 14 dní ST od 20.00 hod,

Kontakt:
Věra Beránková		
Ing. Veronika Kopecká
Věra Husová		

(724 506 411)
(739 015286)
(777 331 545)

květen 2015
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Pozvánky na akce
Středa 13. května, 19. ročník charitativní akce Český den proti rakovině,
pořádá TJ SPV Dýšina
Čtvrtek 14. května, 16.30 hod., Modrý
salonek,
Jarní koncert (nejen pro
maminky) Kapiček, Kapek a Zpěváčků
Pátek 15. května, 19.30hod., zahrada
dýšinské fary, Pašijová hra o umučení
a vzkříšení Krista. kterou sehrají herci
z plzeňských divadelních souborů a
nadšenci z Dýšiny pod vedením režisérky
Marcely Žandové. Inspirací ke scénáři
byly barokní lidové pašijové hry.
Sobota 16. května, 14.30 hod.,
MAMINY RUN, běžecký okruh 5km,
start a cíl u MC Klubíčko.
Sobota 16. května, 18 hod., kostel
v Dýšině, Koncert varhan a trubky.
Vystoupí dva mimořádní mladí hudebníci
Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav
Smrčka (trubka), oba držitelé mnoha
ocenění za hru na své nástroje.
Sobota 16. května, 20 hod., kulturní
dům v Kyšicích, 15. ples dýšinské
farnosti.
Neděle 17. května, 14 hodin, Májová
slavnost v Paškově parku, tančírna a
kavárna pod širým nebem, pořádá Okrašlovací spolek a Lucifer.
Sobota 23. května – Autobusový zájezd
ČZS ZO Dýšina na Domažlicko, do
Chudenic a do Krchleb. Cena 150 Kč.
Pátek 29. května, od 19 do 24, kostel a
fara, Noc kostelů.

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

Sobota 30. května, kostel, Přehlídka
dětských dechových souborů
Sobota 30. května, farní zahrada,
Řemeslný jarmark
Neděle 31. května, od 11.30 hod., kostel
v Dýšině, poutní mše sv., slouží generální
vikář plzeňské diecéze Mons. Josef Žák
Neděle 31. května, od 13:30 hod., farní
zahrada, poutní veselice s harmonikou,
točeným pivem a klobásami
Sobota 6. června – Autobusový
zájezd ČZS ZO Dýšina na trase České
Budějovice, plavba po Vltavě, Hluboká,
Obora (ZOO)
Pátek 19. června, 8. ročník Běhu naděje
v Dýšině, TJ Sport pro všechny Dýšina

Faimanová Marie
Svoboda Jaroslav
Jonák Jan
Blažková Anna
Stehlík Miloslav
Košařová Zdeňka
Krocová Jana
Rušová Jaroslava
Suremka Vasil
Krejčí Pavel

Tábor pro děti

Farnost Dýšina zve děti na svůj tábor,
který se koná od 2. do 8. srpna na faře
v Jesenici (okr. Rakovník). Informace a
přihlášky: boyda@centrum.cz

za SPOZ Hana Tlustá

Řemeslný jarmark
Farnost Dýšina Vás zve na Řemeslný
jarmark na farní zahradě v sobotu 30.5.
od 14 do 18 hodin (u příležitosti zasvěcení
kostela Nesvětější Trojici). Ke koupi budou
hrnky, šperky, trika a tašky, mramorované
sešity, košíky, mýdla, svíčky, sazenice bylinek
etc. Pro tvořivé děti: řemeslné dílničky a
hry, zdobení pouťových perníků. Současně

v kostele bude probíhat Přehlídka komorní
hry ZUŠ Plzeňského kraje. Občerstvení v
kavárně na faře, čerstvý chléb z pece a pivo
Opat. Jsme partnery Sousedských dnů
EHMK 2015.
Pokud se chcete jarmarku zúčastnit coby
trhovci, přihlaste se prosím na email: bafarbafar@seznam.cz Všichni jsou vítáni!

Program Noci kostelů
pátek 29. května, kostel Nejsv. Trojice a sv.
Šimona a Judy v Dýšině
19:00 Starostovské zvonění a varhanní
dunění - Starostové Dýšiny, Kyšic a Chrástu
společným zvoněním za varhanního
doprovodu zahájí letošní Noc kostelů
19:15 Kapičky, Kapky a Gutta - Zpívají
pěvecké sbory při dýšinské MŠ a ZŠ.
20:00 Ponocný se zdraví se svatými Ponocný přivítá světce dýšinského kostela
20:10 Kostel v rekonstrukci a „Vy se
ptáte, farář odpovídá“ - Porovnejte podle
fotografií, co se na kostele i v kostele změnilo
během probíhající rekonstrukce. Máte také
možnost zeptat se faráře na cokoli

20:10 Program pro děti na zahradě fary
21:00 Orloj večerní – pro děti - Světci
dýšinského kostela procházejí v oknech věží.
21:15 Pásmo o madonách - Zpívají studenti
plzeňské konzervatoře.
22.00 Orloj na kůru – komentovaný - Světci
dýšinského kostela procházejí na kůru.
22:20 Banát očima českého veterináře
- MVDr. Bejček promluví o své cestě do
českých vesnic v Rumunsku. Výklad doplní
zástupci rumunských Čechů žijící v Dýšině.
23:00 Orloj noční s nasvícením kostela
- Světci dýšinského kostela procházejí v
oknech věží.
23:15 Zpívá celý kostel a promítaní fresek

na strop - Návštěvníci si mohou zazpívat
kánón pod vedením dýšinských zpěváků a
pozorovat přitom projekci slavných fresek
na stropě kostela.
23:30 Koncert duchovní hudby - večerní
ztišení s duchovní hudbou.
00:00 Ponocný se loučí se svatými,
bohoslužba slova - Zakončení programu
letošní Noci kostelů.
Během celého večera:
- výstava obrazů dýšinské výtvarnice (a
kadeřnice) Pavly Nejedlé v prosklené lodžii
v patře fary
- čajovna na faře
- možnost ztišení v kapli na faře
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