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Dýšinští zpěváci a umělci, hosté zblízka i z jiných kontinentů a k tomu desítky dobrovolníků. Ti všichni se podíleli na báječném víkendu
v polovině června, jak popisuje níže i dnešní úvodník. Foto: Miroslav Tlustý, Jan Nesvadba

Úvodník
Víkend plný slunce, hudby a tance. Tak
bychom mohli pojmenovat letošní druhý
červnový víkend v Dýšině. K jeho úplnému popisu by bylo nutno přidat ještě farní pouť, jarmark, přednášky, promítání,
ohňostroj, sport, koupaliště, dobré jídlo
i pití. A hlavně nebývalá soudržnost a pohoda počínajícího léta.
Náves, okolí kostela i obě parkoviště byly
pečlivě uklizené a připravené přijmout
nápor vystupujících jak na Noci kostelů
9. června, tak i na Mezinárodním folklorním odpoledni na návsi, místní farní pouti, řemeslném jarmarku i na přehlídce
ZUŠ v místním kostele (vše odpoledne
11. června!). Ten, kdo se vydal „do vsi“,

opravdu neprohloupil. Všechny jmenované akce byly již tradiční, očekávatelné, ale
stále překvapující a přinášející účastníkům
i návštěvníkům hodně nových zážitků. To
není fráze – kdo viděl „otevřít se klenbu
kostela“ a zažil historicky první ohňostroj
v kostele, může potvrdit.
Akce farnosti připravené místními
umělci a jejich přáteli z Dýšiny i Plzně jsou plné tvořivosti, nadšení, místy
i úsměvné improvizace. Všem patří velký
dík! Půvabné je vždy vystoupení místních
dětí s jejich sbormistryněmi – hluboce se
skláním! V dětech, které zpívaly a zpívají
s Guttou, se snažím vidět velkou šanci pro
dýšinskou kulturu i do budoucnosti.

Také tanec má na návsi své místo. Každoroční přehlídka tanečníků z celého světa je vždy veliký zážitek. Mládí, nádherné
kroje, úsměvy a slunce nad tím vším. Poděkování patří především zaměstnancům
obecního úřadu a místním hasičům i dalším skvělým dobrovolníkům za přípravu
i fungování během odpoledne.
Je báječné, že si v Dýšině umíme společně udělat život pestrý. Přeji Vám všem
krásné, odpočinkové léto. A těším se
na další setkávání při akcích, které jsou
před námi - přijďte, jsou pro Vás.
Slávka Nesvadbová,
kulturní výbor zastupitelstva obce

www.obecdysina.cz
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Dovolená jako boj proti lenosti
Před námi je čas dovolených. V Markově
evangeliu je jedna pasáž, která ukazuje, že
dovolenou si dopřál i Ježíš s apoštoly: Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu
všecko, co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami
stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte.“
Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí,
a neměli ani čas se najíst. Odjeli tedy lodí na
pusté místo, aby byli sami. (Mk 6,30-32)
Příběh sice (bohužel) pokračuje, že i tam
je zástupy lidí vyhledaly, že Ježíšovi mu jich
bylo líto, a tak se jim začal věnovat, ale kéž
by se nám tohle nestalo. Člověk, který si
dopřeje dovolenou a odpočinek, tím vlastně dává najevo, že sebe sama nepovažuje
za stroj, jehož hodnota se odvíjí od toho,
kolik toho dokáže v co nejkratším čase vyrobit. Připomíná si, že si může dovolit nedělat vůbec nic, aniž by tím jeho hodnota
utrpěla, a nemusí sobě ani okolí dokazovat,
že za něco stojí tím, že pracuje bez přestání
od rána do večera sedm dní v týdnu.

Stalo se mi jednou, že jsem kolem desáté
večer usnul na jisté přednášce, kterou jsme
organizovali pro plzeňské studenty. Jedna
medička ke mně tenkrát přišla a podala mi
knihu, kterou prý mi doporučuje přečíst.
Napsala ji Kateřina Lachmanová a nesla
název Dvojí tvář lenosti. Tu knihu jsem
tenkrát skutečně přelouskal a dala mi co
proto. Kateřina Lachmanová v ní rozlišuje
dva druhy lenochů: klasického, který nechce dělat nic, a lenocha notoricky přetíženého, který toho chce dělat moc. A podle
ní se i ten druhý řadí k lenochům, neboť
je líný se ptát na to, co je v jeho životě nejdůležitější, je líný, protože nechává kolem
sebe okolnosti plynout a neorganizuje si
život, a když ho práce pohltí na úkor života samotného, nic s tím nedělá. Kniha
pravila, že Bůh do tohoto světa neposílá
člověka proto, aby v něm kulhal pod tíhou
svých povinností od narození ke smrti jak
soumar pod svým břemenem. Psala o tom,

že mnohdy je přemíra práce jen projevem
nepřijetí sebe sama, protože člověk nevěří, že má hodnotu sám o sobě a svými
výkony si potřebuje dokázat, že přece jen
za něco stojí.
Musím říct, že se mi to nečetlo moc
dobře a v obsahu knihy jsem se začal docela poznávat. Nemůžu bohužel říct, že bych
se z kolotoče svých mnohdy zbytečných
prací, které tak ohrožují vnímat to, co je
v mém životě nejpodstatnější, už nadobro vymanil. Snažím se ale nemít výčitky
svědomí z toho, že odpočívám, snažím se,
abych na dovolené nic nedělal, snažím se
vnímat, že mám hodnotu sám o sobě.
Přeju všem, kdo vyráží k moři, k rybníku, na vodu nebo na hory, aby to pro
ně byla zkušenost s tím, že jsou hodnotní
sami o sobě a ne kvůli tomu, co tu po nich
zbude, až se udřou k smrti.
P. Pavel Petrašovský, farář

Po počátečních komplikacích již běží
práce na výstavbě nové školní jídelny.
Foto: David Göttler

FOTO HÁDANKA
Poznali jste, kde se nachází místo z fotky
v minulém Zpravodaji? Strž, dlouhá asi
150 m v lese jižně od chrástecké chatové osady V Podlesí, pod cestou vedoucí
po hranicích katastrů Dýšiny a Chrástu.
Dostanete se tam lesní cestou od informační tabule u mohylového pohřebiště
v lese Háj. Když vyjdete z lesa na velkou
louku, pak asi po 180 m je vpravo prameniště a posléze „hledaná“ strž.
Umíte vyjmenovat, s katastry kterých
obcí Dýšina sousedí? Protože náš katastr
leží na hranici města Plzně a Rokycany,
a ty rokycanské obce nemáme tak zažité, tak tentokrát nabízíme nápovědu:
s osmi! Tak se vydejte na prázdninové pátrání ať již venku, nebo po mapě.
A pochlubte se pak redakci Zpravodaje.
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Statik posoudí stav hřbitovní zdi
Rada obce schválila pořízení statického
posudku na stav hřbitovní zdi včetně
návrhu řešení, jak zeď do budoucna zabezpečit.
Plocha ve sběrném dvoře
bude zpevněna
Ve sběrném dvoře dojde ke zpevnění
plochy skládky větví. Práce provede
společnost SWIETELSKY za nabídkovou
cenu 120 tis. Kč, ke zpevnění využije také
nadbytečný materiál z demolice školní
jídelny. Opravena byla také příjezdová
komunikace do dvora.
Nové ceny svozu odpadu
Zastupitelé na svém zasedání 19. června
schválili nový ceník svozu komunálního
odpadu na rok 2018 společnosti AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. Ceník
přináší navýšení cen o 5 %.
ČOV bude dál provozovat
stávající partner
Další provozování ČOV a kanalizace svěří
obec na základě rozhodnutí zastupitelstva
na další dva roky stávajícímu partnerovi,
společnosti ČEVAK. Stávající smlouva
končí k 31. 1. 2017. Obci se nabízely
kromě prodloužení smlouvy ještě možnost

vypsat koncesní řízení či výběrové řízení
na nového provozovatele. Obě varianty
jsou podobně náročné na časovou
přípravu i finanční zajištění. Složitá změna
provozovatele by navíc probíhala souběžně
s nástupem nového zastupitelstva, které
vznikne po obecních volbách v příštím
roce. Zastupitelé se proto rozhodli
prodloužit stávající smlouvu o dva roky
a nechat případnou pozdější změnu provozovatele již na budoucím vedení obce.
V Huti se začne s výstavbou hřiště
s in–line dráhou
Zastupitelé schválili výsledky výběrového
řízení na výstavbu víceúčelového hřiště
a in-line dráhy v prostorách bývalého
sokolského cvičiště v Nové Huti. Vyhrála
společnost SWIETELSKY s.r.o. s nabídkovou cenou 4,5 mil. Kč s DPH. Součástí
bude úprava povrchu, kanalizační a vodovodní přípojka, vlastní in-line dráha,
2 nohejbalová hřiště, buňky pro sociální
zařízení a sklad nářadí. Překážky pro skate
a workoutová sestava budou soutěženy
v druhé fázi samostatně. Současně se
stavbou hřiště se pustí obec také do opravy
povrchu příjezdové komunikace podél
trati, která dostane asfaltový povrch.
Vznikne při ní několik parkovacích míst.
Také na trojúhelníkovém cípu proti stano-

višti tříděného odpadu za viaduktem
vznikne odstavná plocha pro parkování
dalších aut návštěvníků hřiště. Předpokládaná realizace hřiště je zhruba
do poloviny podzimu letošního roku.
Obec chystá vyhlášku o zákazu
užívání návykových látek na veřejných
prostranstvích
Rada obce se opakovaně zabývala situací
na návsi, která se především v teplých
měsících mění v neoficiální místní
nálevnu, z čehož plyne pro většinu
obyvatel řada nepříjemností. Na příštím
zasedání na konci srpna by proto měli
zastupitelé projednat znovuzavedení
obecně závazné vyhlášky o zákazu
užívání alkoholu a dalších návykových
látek na veřejném prostranství a vyhlášku
o nočním klidu. Zároveň bude obec
usilovat o lepší spolupráci s policií, a to
nejen ohledně situace v centru obce, ale
také při kontrolách místních ubytoven.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová
Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
14. srpna a 11. září v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce (veřejné):
28. srpna v 18 hod., Modrý salonek

Vlaková zastávka v Nové Huti dostává konkrétní obrysy

Jak jistě občané Dýšiny vědí, řeší se již nějakou dobu další osud zastávek budoucí regionální trati do Radnic po dokončení stavby
„Modernizace trati Rokycany – Plzeň“.
Železniční trať Chrást u Plzně-Radnice
zůstane zachována, na trati budou v některých úsecích provedeny úpravy kolejiště i přesuny některých zastávek. Měla
by být také vybudována nová zastávka
v Nové Huti. Tento záměr zadává SŽDC,
v současné době je již vybraný projektant
– společnost PROGI spol. s r.o.
Dne 22. 6. 2017 proběhlo vstupní jednání se zástupci SŽDC, projektanta a zá-

stupců obce Chrást a Dýšina. Na tomto
jednání byli přítomní seznámeni s řešením nové zastávky, která má být umístěna
v Nové Huti cca 50 m od viaduktu – viz
plánek s orientačním zákresem.
Zastávka bude splňovat veškeré moderní
požadavky a normy ČD, tj. šířka nástupiště min. 2,5 m, délka 60 m. Zastávka bude
vybavena přístřeškem a osvětlením, dále
bude řešen zpevněný přístup na pozemku
SŽDC. Další eventuální dopravní napojení
a např. rozšíření veřejného osvětlení bude
v režii obce. Na trati Chrást u Plzně-Radnice bude zachována zastávka - nádraží

„Chrást u Plzně“ a dále bude v rámci této
akce přesunuta zastávka “Chrást u Plzně
obec“ do blízkosti současného železničního přejezdu. Původní zastávka „Chrást
u Plzně obec“ bude zrušena.
Zajímavostí je i název nové zastávky
v Nové Huti, kde bude název navrhovat
SŽDC. Obec Dýšina bude mít možnost
se k návrhu názvu zastávky také vyjádřit.
Nicméně o definitivním názvu rozhodnou České dráhy. Není vyloučeno, že se
např. dočkáme zastávky s názvem „Nová
Huť u in-line dráhy“.
David Göttler, stavební technik obce
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Nová podoba Kempu Diana

Kemp Diana na Ejpovickém jezeře prošel
pod vedením Václava Schejbala a Stanislava Bauera rozsáhnou rekonstrukcí, která se
dotkla všech oblastí. Nové, příjemné a útulné prostředí si mohou užít jak návštěvníci,
kteří se zde ubytují ve zrenovovaných chatkách a jimž je k dispozici veškeré nové zázemí jako sprchy, toalety, dětské pískoviště ,
wakeboarding či restaurace, tak i projíždějící návštěvníci autokempu a milovníci kol,
které cyklostezka vede přímo přes kemp.
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S novým majitelem získal kemp Diana
i nové jméno Autokemp Ejpovice a jistě získá i nové a stálé hosty, kteří ocení
krásy okolní přírody, krásné prostředí
autokempu a v neposlední řadě i blízkost
golfového hřiště.
Více
informací
najdete
na
http://www.autokemp-ejpovice.cz.
Jan Rada,
Foto: Milan Váchal
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Gutta finišuje

Na konci školního roku si naši nejstarší
zpěváci dosyta zazpívali. Svůj hlavní program předvedli na Noci kostelů. Po pohádkových písničkách malých Kapiček
z MŠ zazněly písně lidové, muzikálové
i středověké. Děvčata a Matyáš s Kubou
zpívali česky i jednu píseň latinsky! Doprovázeli se tradičně na hudební nástroje
(flétny – Eliška, Nikča, Markéta, hoboj –
Majda, housle – Terka, Didi, zvonkohra –
Bára). Letos podruhé se děvčata veřejnosti předvedla v nových gotický šatech.
Hudební „produkce“ pokračovala v neděli na zahájení Folklorního festivalu,
kde zazněla derniéra programu „Jak se
ztratila bačkorka…“ I když nás od jeho
premiéry v září v Jičíně opustila řada děvčat, derniéru jsme si i v upravené sestavě
všichni užili a divákům předvedli, že naši
zpěváci zvládají zpívat i tančit. Zvláště
střední a starší generace diváků si s námi
s chutí zazpívala.
Následující týden se všichni sešli v ZŠ
ke krátkému, ale intenzívnímu soustředění. Nacvičili jsme při něm nový program
na zářijový pohádkový festival v Jičíně
s pracovním názvem „Balada o rytíři Janovi“, kde se sbor vrací ke svému původnímu
středověkému repertoáru. Večer po opečení buřtíků na zahradě školky si Míša,
Niky a Týna z 9. třídy připravily zábavný
program pro své následovníky. Zahájily
jej přípitkem na další písničky a programy sboru, všichni se vyřádili při maškarní
diskotéce, trochu jsme si poplakali při děkovací písničce pro Bedřišku, závěr patřil
noční stopovačce. Po noclehu v tělocvičně
se všichni nasnídali ve školní kuchyňce
a deváťačky jim přibalily vlastnoručně připravenou svačinu do školy a na výlet.
Byla to skvělá trojka našich děvčat
a doufáme, že všichni mladší zpěváci
půjdou v jejich stopách a vydrží v našich
pěveckých řadách, aby si nejen užili prima partu stejně „trefených“ kamarádů,
ale také dále rozdávali radost a potěšení
na koncertech.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

Loučení s předškoláky

Každé loučení je smutné, my ho v MŠ prožíváme každý rok s našimi předškoláky. Letos naši školku opustí 24 budoucích školáků. Celý červen se 11 holčiček a 13 kluků ze
třídy koťat připravovalo na svůj slavnostní
den. Společně s paní učitelkou Hankou a Janou nacvičovali Kočičí muzikálek.
Ve čtvrtek 22. 6. nastal čas loučení.
Dopoledne dětem drobné dárečky předaly „tety“ Romana a Štěpánka, odpoledne na vyhřáté zahradě již čekali rodiče
na své kočky a kocoury. Po přivítání
děti předvedly své hudební vystoupení
s řadou „kočičích“ písniček, se zpěvem,
tancem i mluveným slovem. Vše zvládly
na výbornou, a tak mohly jednotlivě projít kouzelnou bránou k zástupkyni ředitele Ludmile Křížové, která jim za pomoci
paní učitelky Simony navlékla šerpu,
od paní učitelky Hanky dostaly květinu
a dáreček. Pak přišla chvilka pro prvňáka Kubíka Šnajdra, který přečetl a předal naši putovní štafetu Silvince Potecké.
Po tradičním přípitku a nezbytném fotografování se již všichni veselili při bohatém rautu, který dětem připravili rodiče.
V pátek 23. 6. následoval program přespáním v MŠ. Celé odpoledne děti barvily

trička kočičími motivy, protože se venku
opět činilo sluníčko, zrušili jsme stopovačku a zůstali na zahradě ve stínu lípy.
Po veselých hrátkách i pestrém tréninku
našich kluků – sportovců jsme si všichni opekli (a snědli) buřtíky. Po přípravě
společného nocležiště, kde jsme se poprali se spacáky, se šly děti „odmaskovat“
(= osprchovat nejen od buřtíků). V kombinaci pyžámek a nových triček jsme
vytvořili společné foto, a pak hurá na pohádku, jak jinak, než o kočkách (Kočičí
bratři). Všichni čekali na nočního bobříka odvahy, ale tma ne a ne přijít, tak jsme
žouželili, zpívali (Pějme píseň dokola…),
povídali, až jsme se konečně dočkali.
S menší či větší odvahou všichni prošli
světýlkovou cestou pro dárek až do parku
před ZŠ. Než se vrátil poslední Ondra, několik dětí již chrupkalo v postýlkách. Ráno
po společné snídani s buchtami od maminek si všichni uklidili „ložnici“, pohráli si, a pak odcházeli domů plni nových
dojmů a zážitků.
Přátelé, kamarádi, za rok v naší školce
zase AHOJ!
Jana Bártlová

Koťata v bazénu
Nelekejte se nadpisu, nikdo netopil koťata, to jen naši předškoláci ze třídy koťat absolvovali tradiční plavecký výcvik
v rokycanském bazénu. Během 10 lekcí se
20 kluků a holek naučilo základům plaveckých stylů prsa a kraul, splývali, potápěli se, skákali… V bazénu se objevili
mořské hvězdy i krokodýli. Na závěr
všichni dostali Mokré vysvědčení, na kterém se objevilo 19 kapříků a 1 želvička.
Jana Bártlová
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Výsledky literární soutěže Dýšinské zajímavosti
Zdánlivě jednoduchá věc – popřemýšlet nad tím, co chci ukázat své návštěvě
v Dýšině, čtenáře Zpravodaje příliš neoslovila. Nechce se mi věřit tomu, že všichni pouze navaří dobrý oběd, prohlížejí rodinné fotografie a povídají si. A nepůjdou
se projít. Spíš to bude asi tím, že většina
z nás nemá potřebu psát…
Dospělí byli sice skoupí co do počtu
příspěvků, zato v jejich plánech byl patrný
zdravý patriotismus, hlubší znalost Dýšiny,

i historické souvislosti. V jejich nápadech
„co ukázat“ byl hřbitov s hroby významných osobností, socha generála Pattona,
proměny krajiny, řeka Klabava, Kokotské
rybníky, polní cesta do Křemží s výhledy
do okolí. A logicky i otázka, kam se jít najíst.
Potěšily děti zdejší 8 třídy, které při
hodině angličtiny napsaly, nakreslily či
vylepily obrázky svých oblíbených míst,
kterými by se rády v Dýšině či v Huti
pochlubily. Byly to Kokotské rybníky,

koupaliště, Paškův park, kostel, náves
s roubenkou, Modrý salonek s výstavami, budovaný tunel pro rychlovlaky, ale
i malá farma chovající ovce a další zvířata.
Dětem i paní učitelce patří poděkování.
Z dětí do 15 let zaujala Johanka Vávrová (10 let) svým pozváním vyjet s kolem
na koupaliště, Kokotské rybníky, přespání pod „širákem“ i závěrečným upřímným vyznáním. Posuďte sami.
Slávka Nesvadbová

Kam bych pozvala návštěvu na dva dny?
Návštěvu bych pozvala podle toho,
zda jsou sportovní typ nebo spíš lenoší. Kdyby byla sportovní typ, pozvala
bych ji do okolních lesů Dýšiny. Mohli bychom jít i na koupaliště do Nové
Hutě. Tam bychom se vykoupali a šli
se projít na Čertův kámen. Cestou se
stavíme u různých studánek, kterých je
v okolí mnoho, např. Čůráček, a můžeme se napít z jejich pramenů. Potom budeme opékat vuřty a nakonec bychom
spali pod širým nebem. Až se probudíme a nasnídáme, půjdeme domů.

Druhý den se projedeme na kole
přes golfový park ke Kokotským rybníkům, občas tam jsou i labutě. Zpět
domů se budeme vracet přes nádherné
Ejpovické jezero, které vzniklo zatopením vytěženého lomu. Odpočinout si
můžeme na Dianě, cestou si můžeme
prohlédnout stavbu nového tunelu.
Kdyby byla návštěva línějšího typu
a nechtěla by chodit moc daleko, mohli bychom jít alespoň na procházku po
Dýšině. Podíváme se na krásný gotický
kostel Nejsvětější trojice a sv. apoštolů Ši-

mona a Judy, starý přes 700 let, který byl
barokně přestavěn, faru, naší školu generála Pattona. Zavítáme i na náves, kde si
prohlédneme obecní úřad, který je také
moc hezký, roubenku a vesnické statky.
Druhý den se můžeme podívat na
stavbu nového železničního tunelu, která zaujme hlavně chlapce, ale
i dívky. Tunel se staví od Dýšiny na
Doubravku.
Myslím, že v naší obci a jejím okolí je
plno hezkých věcí, mně se tady moc líbí.
Johana Vávrová, 2006

Po stopách dýšinského rodáka karosáře Václava Brožíka
Před časem zazvonil u předsedkyně
Okrašlovacího spolku telefon z Muzea
kočárů v Čechách pod Kosířem. Pracovníky muzea zaujaly webové stránky našeho spolku; především ale jeden z dýšinských historických Střípků, věnovaných
rodině Brožíků. Tamní muzeum má totiž
ve svých sbírkách jediný zachovaný smuteční kočár, vyrobený v plzeňské továrně
Václava Brožíka, rodáka z Dýšiny a pátralo po osudek jeho rodiny. Současně se
nám dostalo laskavého pozvání zúčastnit
se velikonočního setkání rozvětvené rodiny Brožíkovy, sídlící na Moravě, v Praze
a v Plzni. Rodiny, která se dosud neznala
a letos se setkala poprvé!
Navštívili jsme společně téměř zapomenutý hrob V. Brožíka (1821–1895), ležící při západní obvodové zdi na hřbitově
Všech svatých na Roudné. Hřbitov, kde se
od r. 1904 nepohřbívalo a nikdo jej neudržoval, pustl. Až od roku 1974 zde prováděla záchranné práce skupina nadšených
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dobrovolníků. Před dvaceti lety převzala péče o pietní místo Správa veřejného
statku města Plzně, která udržuje hřbitov
a postupně obnovuje poničené hroby.
Další členové rozvětvené rodiny Brožíků,
zemřelí po uzavření tohoto hřbitova, jsou
pohřbeni na Ústředním hřbitově.
Společně jsme prošli i místa, kde stávala
v Koželužské ulici sedlářská dílna a posléze
světoznámá továrna na kočáry a carroserie
v místech dnešní monstrózní křižovatky
pod Hamburkem (dříve U Jána). Snad se
brzy i Plzeň dočká důstojné připomínky
této významné osobnosti.

Brožíkovi si přáli poznat také Dýšinu,
kde byla 24. dubna 2014 na statku u Čechurů v horní části návsi slavnostně odhalena pamětní deska, věnovaná Classic Car
Clubem Plzeň a Českým klubem historických vozidel. Současně se tehdy náves zaplnila historickými vozidly.
Pro připomenutí viz http://www.busportal.
cz/modules.php?name=article&sid=11687.
Letos o Velikonocích nás provázel pan ing.
Vojtěch Čechura. Bylo to příjemné setkání,
které nás povzbudilo i v naší práci hledání
a nalézání historických „pravd“ o Dýšině.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi, Pavla Velleková

červenec – srpen 2017

Dýšina FEST
2017
Že už jste někdy tohle logo viděli? Tak to
jsem ráda, že vám zůstalo v paměti.
V loňském roce 1. ročník Dýšina FESTU, sportovně kulturního minifestivalu pro
teenagery, zahajoval léto a letos bude léto
uzavírat. Tělovýchovná jednota Sport pro
všechny, z. s. je v roce 2017 organizátorem
této akce. Za finanční podpory obce Dýšina připravuje sportovní a kulturní program
na sobotu 23. září v době od 14 do 18 hod.
Sejdeme se opět na víceúčelovém hřišti
u ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina.
Rádi bychom navázali na workshopy,
které se vloni líbily, a tak se můžete těšit
na žongléry a parkouristy. Pozvat chceme
opět studentské kapely. Pokud máte nějakou oblíbenou, dejte vědět, rádi si necháme poradit. Kontakt na nás je pořád stejný:
tjspvdysina@centrum.cz
Věříme, že i 2. ročník Dýšina FESTU
naplní motto, které vloni vymysleli žáci základní školy: „Na sport chodí všichni rádi,
každý se tam skamarádí. Sport je totiž príma věc, ať sportuje celá ves!“
Těšíme se na vás.
Václava Zelenková

Haniny Semínkovna
začíná další sezónu
V loňském roce se mezi lidmi v Dýšině
i okolí velice pěkně ujal nápad bezplatného sdílení osiva ze zahrádek - Semínkovna. Hana Velleková vytvořila téměř 1200
sáčků s osivem květin, zeleniny, bylinek
i lučních květin. Osivo věnovalo několik
desítek pěstitelů, moc jim za to děkujeme.
Téměř všechny sáčky se rozdaly v Dýšině,
přebytky byly umístěny do Semínkoven
v knihovně v Doubravce a v plzeňském
Národopisném muzeu. Máme už i ohlasy
pěstitelů, kterým dělají radost vypěstované rostlinky. Hanka byla za tuto aktivitu
nedávno oceněna knihou o národních
parcích ve facebookové soutěži pořádané
Ministerstvem životního prostředí věnované ochraně biodiverzity – druhové rozmanitosti.
V současnosti začínají uzrávat semínka letošních rostlin a budeme rádi, když
je opět věnujete Hance do Semínkovny. Kromě zeleniny a letniček byly nejvíce žádané bylinky a balkónové květiny. V sáčku označeném názvem rostliny
a jménem pěstitele (nemusí být), je můžete nechat na adrese U Vodojemu 354, Dý-

Sport za humny

Chtěli bychom se s vámi podělit o sportovní úspěchy dýšinských dětí v okolních
sportovních klubech.
Starší žáci FC Spartak Chrást i s dýšinskými kluky a trenérem Vlastou Fabiánem získali druhý rok po sobě 1. místo
v městském přeboru ve fotbale. Úspěch je
o to cennější, když z 18-ti zápasů vyhráli
vše s impozantním skóre 180:18.
3. místo v okresním přeboru mladších
žaček v národní házené získala děvča-

šina, nebo u lidí spojených s pořádáním
akcí Okrašlovacího spolku, či farnosti.
Mockrát děkujeme.
Pavla Velleková

Poděkování za
Běh naděje

ta z TJ Sokol Kyšice. Družstvo, kde jsou
v nemalé míře zastoupeny i holky z Dýšiny, muselo v těžké konkurenci o stupně
vítězů opravdu bojovat, někdy i na úkor
hlasivek trenérů Martina a Pavly Baumrukových.
Moc gratulujeme a věříme, že i vy podporujete vaše děti ve sportu, protože:
„Ve zdravém těle, zdravý duch!“
Lenka a Václav Pekovi

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina děkuje všem účastníkům
10. ročníku Běhu naděje, sportovně společenské humanitární akce inspirující se
Během Terryho Foxe, jejíž výtěžek byl věnován na výzkum rakoviny.
Již 18. ročník této humanitární akce se
v Dýšině uskutečnil v sobotu 24. června
2017. Na výzkum rakoviny přispělo
43 účastníků, kteří absolvovali trať jízdou
na kole a koloběžce, během či chůzí.
Na výzkum rakoviny byla odeslána
částka 3.050 Kč.
V letech 2000–2017 bylo na výzkum rakoviny poukázáno celkem 94.422 Kč.
Za spolupráci děkujeme SDH Dýšina
a paní Štěpánce Štuksové.
Jarmila Jedličková,
předsedkyně TJ SPV Dýšina
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Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Pozvánky na akce
 Čtvrtek 6. července, 17 hod., pomník
J. Husa na Husově náměstí v Nové Huti,
připomínka Mistra Jana Husa, pořádá
Okrašlovací spolek.
 Sobota 5. srpna, koupaliště v Nové
Huti, nohejbalový turnaj
 Sobota 5. srpna, 18 hod., dýšinský kostel, kytarový koncert Martina Škubala
 Neděle 6. srpna, 13–17 hod., dýšinská
fara, Bazar naboso, více viz dole

 Sobota 2. září, 12 hod., náves, Dýšinské
pivní slavnosti, již tradiční přehlídka malých pivovarů a festival kapel různých žánrů
 Pondělí 4. září, 16:30 hod., Požehnání školákům k novému školnímu roku
v dýšinském kostele, od 17 hod. Odpoledne plné her na zahradě fary
 Sobota 9. září, 18 hod., dýšinský kostel, Koncert Pavla Šmolíka – cembalo
a varhany

Bazar naboso
Projděte se v botách či bez nich Bazarem naboso v Dýšině na faře v neděli
6. srpna mezi 13 a 17 hodinou. K zakoupení za drobný obnos budou oděvy,
obuv, knihy, nádobí či hračky. Ve 14 hodin povídání o výhodách nošení „bosých
bot“, které si zároveň budete moci sami
ušít, v 15.30 divadelní pohádka pro děti
i dospělé Jirka s kozou, v 17 hodin před-

stavení divadelního souboru rokycanské
farnosti o blahoslaveném Hroznatovi.
V průběhu bazaru tvořivé dílny pro
děti a chutné občerstvení pro všechny.
Výběr předmětů do bazaru proběhne
v týdnu před bazarem v hodinách zveřejněných na stránkách farnosti a obecních
vývěskách.
Irena a Petr Brůčkovi

Fotím, fotíš, fotíme: letní fotosoutěž 2017

Jsou tady prázdniny a dovolené, které
budete často trávit na výletech autem,
na kole, koloběžce nebo i s kočárkem.
Budete sportovat na skateboardu nebo
kolečkových bruslích? Určitě všichni fotografujete – zachyťte originálně výlet,
výkon nebo jinou aktivitu s vaším pro-

středkem na kolech či kolečkách… A podělte se o svůj zážitek s druhými!
Pošlete technicky co nejkvalitnější,
ostrou, osobitou fotografii s krátkým
popiskem na adresu kulturního výboru
(nesvaslavka@seznam.cz). Každý z účastníků může zaslat nejvýše tři fotografie.
Termín uzávěrky je 15. září 2017.
Vybrané zajímavé fotografie budou uveřejněny v dýšinském zpravodaji a po opětném zprovoznění Galerie Modrý salónek
z nich bude uspořádána výstava.
Těšíme se na Vaše fotografie i na následné setkání nad fotografiemi.
Jana Hrdá

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při
OÚ Dýšina blahopřeje těmto
občanům, kteří v červenci
a srpnu letošního roku oslaví
svá významná životní jubilea.
Přejeme všem mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti
a osobní pohody.
Emilie Kohoutová
Václav Beneš
Anna Ditrichová
Josef Faiman
Věra Petrů
Hana Mikulová
Milena Šimečková
Věra Košanová
Vlasta Votrubcová
Petr Groskopf
Božena Kloboučníková
Marie Kazmířová
Josef Hoštička
Zbyněk Fáry
Věra Ladmanová
Anna Ježková
Svatava Kalubová
Václav Fait
Miloslav Kopáček
Věra Skuhravá
Zdeňka Kusová
Petra Hrdličková
Marie Krausová
Marie Koželuhová
Radek Holý
Marcela Kopicová
Dagmar Brujová
Stanislav Jurčák
Anna Reichertová
za SPOZ Hana Tlustá

Obec stále hledá nového kronikáře

Obec Dýšina se snaží najít zájemce, který by se ujal vedení obecní kroniky. Pan
Luboš Moučka, který o ni pečoval v posledních letech, nebude moci nadále tuto
funkci vykonávat. Práce kronikáře je finančně odměněna. Obnáší především
shromažďování různých dokumentů a jednou ročně sepsání všech důležitých
událostí do obecní kroniky v elektronické podobě. Podrobnější informace, co
tato záslužná práce přesně obnáší, jak je časově náročná, i o výši honoráře, získáte na obecním úřadě.

V SRPNU OBECNÍ ZPRAVODAJ
NEVYCHÁZÍ, DALŠÍ ČÍSLO
VYJDE NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ.
Uzávěrka pro zářijové číslo bude
jako obvykle 20. předchozího
měsíce, tedy 20. srpna.
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