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Pohádku o Jirkovi s kozou v nastudování místních ochotníků mohli letos vidět návštěvníci Bazaru naboso, který se konal uprostřed léta
na dýšinské faře. Více o něm uprostřed Zpravodaje. Foto: Jan Nesvadba

Úvodník
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s nejaktuálnějšími
záležitostmi, kterými se zabýváme. O školní jídelně a komplikacích s výběrovým řízením jsem Vás již seznamoval dříve. Nyní
probíhá výstavba přibližně dle harmonogramu, který je součástí uzavřené smlouvy
o dílo. Stravování dětí je nadále zajišťováno
v Modrém salónku dovozem obědů. Žádáme děti a rodiče, aby pro přístup do ZŠ, MŠ
a tělocvičny využívali náhradní trasy a nevstupovali na staveniště.
V těchto dnech začaly práce na opravě
vodovodu v ulici Kostelní a přeložky sdělovacích kabelů v ulici Novohuťská. Tyto

práce jsou nutné a musí předcházet samotným investičním akcím stavby místních komunikací.
Další akce se připravují formou projektových dokumentací a příslušných
povolení. U některých nás brzdí odvolání
a námitky účastníků řízení, např. místní
komunikace Novohuťská, Duhová nebo
in-line dráha s víceúčelovým hřištěm
v Nové Huti. Věřím, že se nám i přes tyto
problémy povede akce zrealizovat.
Již delší dobu se zabýváme řešením
situace ohledně veřejného pořádku v obci.
Jedním z kroků byla zastupitelstvem
obce schválená obecně závazná vyhláška

č. 1/2017, kterou se zakazuje požívání alkoholu a jiných návykových látek na vybraných veřejných prostranství obce.
Uvnitř zpravodaje najdete zprávu npor.
Mgr. Bc. Radovana Sládka (vedoucího
obvodního oddělení Policie ČR – Plzeň 4
Doubravka). V případě, že budete svědky
protiprávního jednání, neváhejte a volejte
158 (možno i anonymně), čímž i Vy můžete přispět k bezpečnějšímu a vlídnějšímu prostředí v obci.
Přeji Vám krásné babí léto a školákům
vydařený vstup do nového školního roku.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Poutní místa
V srpnu dostaly moje nohy zabrat při
dvou pěších poutích. Ta první byla s plzeňskými studenty po poutních místech
Domažlicka a Tachovska, ta druhá s lidmi
z naší farnosti z Dýšiny na Svatou Dobrotivou v Zaječově a druhý den na Svatou
Horu u Příbrami.
Se studenty jsme z Domažlic šli na Vavřineček a pak pokračovali na Dobrou
Vodu u Draženova. U obou kostelů bylo
zřejmé, že o ně někdo pečuje. Na Vavřinečku jistý mecenáš nechal nedávno
zhotovit nový skleněný oltář od umělkyně Vladěny Tesařové. Kostelík v Dobré
Vodě stojí uprostřed lesa asi dva kilometry od vsi, a přesto byl pečlivě uklizený,
s květinami ve vázách. Studánka s dobrou
vodou stojí v udržované kapličce s mnoha
obrázky, které kupodivu nikdo nekrade.
Další den jsme se přesunuli na Tachovsko, tedy do kraje, odkud byli po válce
vystěhováni sudetští Němci. Rozdíl byl
markantní. Poutní kostely jsme tu navštívili dva: Svatou Apolenu u Přimdy
a Svatou Annu u Tachova. Stáli jsme před

obvodovými zdmi bez střechy, uprostřed
lodi kostela mezi spadlými trámy rašily
stromy, u Svaté Apoleny jsme stěží našli
plastovou deskou zakrytou starobylou
studánkou opředenou pověstmi o zázračné vodě, ke Svaté Anně jsme se museli
prosekávat přes kopřivové pole. Obě svatyně mají podobně slavnou historii jako
ty na Domažlicku. V jednom případě se
ale o ně starají s nepřetržitou kontinuitou,
v druhém k nim obyvatelé, kteří se sem
přistěhovali po válce, zřejmě nemají žádný vztah.
S lidmi z farnosti jsme o čtrnáct dní
později urazili na dvoudenní pěší pouti
skoro šedesát pět kilometrů. První den
jsme přespávali na poutním místě Svatá Dobrotivá, druhý den na Svaté Hoře.
Dojem z rozdílnosti obou míst byl velmi
podobný. Obě stavby jsou velké poutní
areály se starobylou historií, na obou vyprávějí své pověsti o zjevení Panny Marie a přitom Svatá Dobrotivá je pustá,
téměř nikdo sem nechodí, kostel přežívá
s opadanou omítkou a Svatá Hora, čerstvě

opravená, praská ve švech pod nájezdy
turistů a poutníků. Poutní místa nevytvářejí jen stavby a jejich slavná historie, ale
lidé.
Dýšina píše svou historii od první písemné zmínky o ní ve třináctém století,
má svůj gotický kostel z roku 1328, památkově chráněné statky na návsi. A to
všechno by nebylo k ničemu, kdyby tu
nebyli lidé, kteří jsou ochotni věnovat
svůj čas tomu, aby tuto historii oživovali. Pokud by Dýšina byla jen noclehárnou pro ty, kteří odtud ráno odjedou
do práce a odpoledne se vrátí, byla by
podobná všem těm poutním místům se
slavnou minulostí a zašlou slávou. Jsem
velmi vděčný, že žiji mezi lidmi, kteří jsou
ochotni se scházet, organizovat kulturní
akce a starat se ještě o něco víc než o svou
posečenou zahrádku. Moc jim děkuji
za to, že se Dýšina podobá spíše Vavřinečku a Dobré Vodě než Svaté Apoleně
a Svaté Anně.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA
Nejprve si pojďme říct odpověď
na otázku z letního čísla. Ptali jsme se,
katastry kterých obcí najdete v sousedství. Dýšina sousedí s katastry následujících obcí (seřazeno od severu
po směru hodinových ručiček. Za jmé-

Smědčice
Chrást

nem obce je zkratka okresu a v závorce
směr od dýšinského katastru): Chrást
PM (sever), Smědčice RO (severoseverovýchod), Bušovice (RO) (severovýchod), Litohlavy RO (jihovýchod),
Klabava RO (jihovýchod), Ejpovice

Bušovice

Litohlavy
Červený
Hrádek
Klabava

Kyšice
Ejpovice
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RO (jih), Kyšice PM (jih) Červený
Hrádek PM (jihozápad).
Dnes nabízíme technický snímek
z doby velmi nedávné. Víte, odkud je
následující obrázek?
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Dýšinská fara jako komunitní centrum
Sobota a neděle 5. a 6. srpna byly dalšími
příjemnými dny letošního léta, kdy bylo
možné zamířit na farní zahradu a pobavit se zde, potkat se se známými, navázat
nová přátelství. Shlédnout dvě divadelní
představení, naučit se ledacos zajímavého,
vyrobit si např. i vlastní sandály. Děti si
užívaly zážitkové cesty naboso, ale současně pomáhaly, kde bylo zapotřebí. Dospělí
si přišli posedět a popovídat ve farní čajovně, nebo se „zabydleli“ na dece venku.
Ale hlavně přinesli do dobročinného bazaru to, co již doma nepotřebovali. A současně měli možnost získat za přívětivou
cenu praktické věci, ale i různé „poklady“.
Na faře bylo před bazarem otevřeno již
týden dopředu. Přicházeli nejen místní,

ale i lidé z Plzně i vedlejších obcí. Dobrovolníci donesené věci hned třídili. Hodina
„H“ nastala v neděli ráno, kdy bylo nutné
všechny ty hromady prádla, bot, porcelánu, knih, hrnců i skleniček či CD přenést
a vyskládat na farní zahradě na improvizované stoly a popsat. Abych ale nezapomněla, titíž nadšenci, nebo spíše nadšenkyně,
ještě v sobotu večer pekly bábovky, makovce, piškoty…, aby bylo co ochutnat ke kávě.
Divadelní představení byla tentokrát
dvě: Jirka s kozou z dílny Ireny a Petra
Brůčkových, inspirované pohádkou K. J.
Erbena. Rozesmálo nejen smutnou princeznu, ale i všechny přítomné. Během hry
se za velkého pobavení diváků připojovali
malí i velcí z publika. Vše je možné si při-

pomenout, viz: http://farnostdysina.rajce.
idnes.cz/2017.08.bazar/
Výpravnou hru o blahoslaveném
Hroznatovi zahráli ochotníci z Rokycan
ve spolupráci s místními ochotníky.
Dobročinný bazar, díky němuž si řada
z nás vyklidila zásuvky a skříně, měl velikánský úspěch. Jako vždy bude ještě
pokračovat v listopadu, kdy nabídne oblečení na chladnější období. Ty věci, které
nenajdou nového majitele, budou zabaleny a věnovány charitě.
Dík patří všem, kdož akci připravili, ale
i těm, kdo přišli a zúčastnili se. Určitě pomohli dobré věci a ještě strávili příjemné
letní odpoledne.
Slávka Nesvadbová, kulturní výbor

Poděkování
Vážení občané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala vedení obce zastoupené místostarostkou Lenkou Rousovou Bórikovou a golfovému klubu, kteří umožnili mně a „mým“
žákům netradiční rozloučení se školou.
Dne 28. června 2017 jsme byli pozváni do areálu golfového hřiště Greensgate
Golf & Leisure Resort v Dýšině.
Sešli jsme se před školou a v doprovodu
místostarostky obce, pana ředitele Jiřího
Švolby a paní zástupkyně Ludmily Křížové
jsme se vydali k cíli. Na golfovém hřišti nás
již očekávala naše trenérka. Po úvodním
slovu a objasnění základních pravidel chování při hře na nás již čekaly golfové hole
a košík plný míčků. Trenérka nám ukázala,
jak správně odpalovat, a my jsme se mohli postavit na svá odpaliště a začít. Bavili
jsme se skvěle. Někomu to šlo lépe, někomu hůř, objevily se i skryté golfové talenty.
Pak jsme se přesunuli k hřišti pro trénink

patování. Opět jsme obdrželi instrukce jak
na to, dostali jinou golfovou hůl, míček,
ýčko a vrhli se na green zkoušet trefovat
jamku. Po tréninku následovala soutěž
dvojic v patování. Vítězové byli odměněni trenérkou i ředitelkou golfového klubu
Martinou Tvarůžkovou drobnými dárky.
Plni nových zkušeností a zážitků jsme
se odebrali do místní restaurace, kde
na nás již čekalo pohoštění a také oficiální
část rozloučení.
Paní místostarostka se jménem obce
rozloučila s každým žákem, předala květi-

nu a dárek od obce. Ani my jsme nezůstali
pozadu a rozloučili se nejen květinou, ale
i prezentací, která shrnovala našich devět
let na dýšinské škole.
Poté jsme již usedli ke společnému stolu
a začali hodovat. Bylo to úžasné, netradiční,
inspirující, poučné – zkrátka skvělé. Děkuji moc obci i všem ostatním zúčastněným
za nevšední zážitek a nádherné rozloučení.
Pevně věřím, že jsme odstartovali novou
tradici a že i ostatní budoucí deváťáci budou
mít tak krásný rozlučkový den. Děkuji.
Gabriela Budínská, třídní učitelka

Dobrovolníci z celého světa podporují kulturní dění v Dýšině
Dýšina se stala opět na několik dní domovem pro mladé lidi z celého světa.
Od 27. srpna do 10. 9. hostí skupinu dobrovolníků, kteří svou prací přispějí k obohacení programu v obci. Sedm mladých
lidí z celého světa se bude podílet nejen
na organizaci tradičních pivních slavností, ale také na přípravách základní školy
na nový školní rok a úpravě zeleně v okolí.
Pro Dýšinu není návštěva zahranič-

ních dobrovolníků ničím neobvyklým.
Mezinárodní dobrovolnické projekty,
tzv. workcampy, se zde konají každé léto
již od roku 2006. Dobrovolníci přijedou
na konci léta, kdy se spolu s obcí Dýšina
a Klubem malých pivovarů budou podílet
na organizaci tradičních pivních slavností. První sobotu v září se tak dobrovolníkům nabídne jedinečný kulturní zážitek
spojený s poznáváním místních tradic.

Práce na dobrovolníky čeká i v Základní
škole generála Pattona, kde budou pomáhat s úklidem a přípravami školy na začátek
školního roku. Děti se můžou těšit na besedu
s účastníky workcampu, kteří přijedou nejen
z Evropských zemí, ale i z Asie nebo Mexika.
Organizaci projektu zaštiťuje INEX –
sdružení dobrovolných aktivit ve spolupráci s obcí Dýšina.
Marcela Cahová
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Vyhláška zakazuje požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích
Zastupitelé
přijali
na
zasedání
28. srpna obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017, kterou se zakazuje požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek na veřejných prostranstvích obce Dýšina s účinností
od 29. 8. 2017. Vyhláška vznikla jako
reakce mnoha dýšinských občanů
na popíjení v centru obce a měla
by poskytnout více možností, jak
zajistit dodržování pořádku. Vyhláška
přesně stanoví, na která místa v obci
se zákaz vztahuje, její součástí je
i mapka. Jde především o náves a její
okolí, okolí kostela, domu s pečovatelskou službou, okolí školy a dětského
hřiště v Jamách a házenkářské hřiště
v Nové Huti. Vyhláška také stanoví,
že zákaz se nevztahuje na kulturní,
sportovní a společenské akce, při

kterých se prodává občerstvení. Ze
zákazu jsou vyjmuty také 31. prosinec
a 1. leden.
Kdy se nemusí dodržovat noční klid?
Ve druhé vyhlášce, kterou zastupitelé schválili, se stanovují výjimečné
případy, při nichž nemusí být dodržována doba nočního klidu. Kromě
31. prosince jde o šest tradičních
akcí, které se v obci pravidelně konají.
Jejich konkrétní termín musí být podle
vyhlášky zveřejněn vždy nejdéle 5 dní
předem na úřední desce.
Obec vybere firmu na opravu
hřbitovní zdi
V průběhu podzimu se uskuteční
výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi
dle zpracovaného statického posouzení.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Termíny
příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
11. září a 9. října
v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva
obce (veřejné):
23. října v 18 hod.,
Modrý salonek

Policie žádá veřejnost o spolupráci
Od začátku roku 2017 získává Policie
České republiky podněty od místní samosprávy a jednotlivých občanů obce,
týkající se narušování veřejného pořádku a občanského soužití, převážně pak
v okolí místní večerky. Podněty vesměs
poukazují na situace, kdy se před večerkou shromažďují osoby, které zde
následně konzumují alkohol a které
svým chováním přímo i nepřímo obtěžují ostatní občany, resp. zákazníky.
Jedná se především o cizince ubytované na zdejších ubytovnách a místní
méně přizpůsobivé občany. Pro úspěšné zvládnutí situace je v tomto případě naprosto nezbytná úzká spolupráce
místních občanů s příslušníky Policie
České republiky.
Smyslem článku je proto čtenáři přiblížit, jakým způsobem je v současné
době zajišťována hlídková služba policie
ve zdejší obci, jakými možnostmi policie při zajišťování veřejného pořádku
disponuje, a především jakou spolupráci
od občanů pro úspěšné zvládnutí situace
potřebujeme.
V současné době je hlídková služba
v obci primárně zajišťována čtyřmi policisty Policejní stanice Chrást. Z počtu
policistů je zřejmé, že služba je těmto
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policistům rozvrhována nepravidelně,
vždy s přihlédnutím k aktuálním potřebám obcí Dýšina, Chrást a Kyšice,
kam zasahuje místní působnost Policejní stanice Chrást. V době, kdy nejsou
místní policisté veleni k výkonu služby,
do uvedených obcí zajíždějí v maximální
možné míře vykonávat hlídkovou službu také policisté jiných útvarů městského ředitelství, především OOP Plzeň
4, dopravního inspektorátu a oddělení
hlídkové služby. Přesto však s ohledem
na rozsah úkolů není možné zajistit
v obci Dýšina nepřetržitou přítomnost
hlídky policie a tudíž vždy neprodleně
reagovat na vzniklou nežádoucí situaci. Avšak i v situaci, kdy hlídka policie
na místě zjistila přítomnost osob veřejně konzumujících alkohol, nebylo vždy
možno konstatovat, že se tyto osoby dopouštěly protiprávního jednání, nejednalo-li se o zjevné narušení veřejného
pořádku.
Situaci nově řeší obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se zakazuje
požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek na veřejných prostranstvích obce Dýšina, která je účinná
od 29. 8. 2017 a která ve své příloze č. 1
jednoznačným způsobem vymezuje pro-

stranství, na která se zákaz vztahuje. Policie tak může v dalších případech vždy
jednoznačně právně kvalifikovat jednání
osob, které na těchto prostranstvích budou v budoucnu alkohol konzumovat.
Na závěr svého příspěvku bych chtěl
v této souvislosti požádat všechny občany o spolupráci při řešení případů
porušení výše uvedené vyhlášky tím, že
zjištěná protiprávní jednání osob budou
nahlašována na bezplatnou linku policie
158. Zde je vždy příslušným operačním
důstojníkem provedeno opatření, aby
na místo oznámení vyjela k provedení
zákroku nejbližší hlídka policistů, čímž
je minimalizována prodleva mezi oznámením a dojezdem hlídky. Oznámení
občanů je navíc příslušným operačním
důstojníkem vždy zaevidováno pro možnost následné kontroly, jak příslušná
hlídka policie věc na místě vyřídila.
Věřím, že spoluprací místní samosprávy, občanů obce a policistů, se podaří
nežádoucí jednání výše uvedených osob
eliminovat a za tuto spolupráci Vám předem děkuji.
npor. Radovan Sládek,
vedoucí OOP Plzeň 4
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Úpravy Paškova parku
O konkrétní podobě plánované obnovy
Paškova parku Vás v červnovém vydání
obecního zpravodaje informovali manželé
Nesvadbovi a pan Marek Brandner. Nyní
bychom Vás rádi seznámili s aktuálním
stavem této akce.
I když na místě samém zatím stavební
práce nezačaly, přípravy pro zahájení realizace probíhaly i v letních měsících. Obec
Dýšina zajistila ve spolupráci se sochařem
Václavem Fialou čistopis projektu. Na základě této dokumentace jsme projednávali se stavebním úřadem povolení stavby.
Potřebné povolení jsme obdrželi na konci července 2017 a následně jsme poptali
stavební firmy ve věci realizace mlatových
cest a betonového základu pro obelisk.
Z pěti poptaných dodavatelů podali nabídky jen dva. Z těchto uchazečů vybrala RO
na 35. jednání společnost Landstav s.r.o.
Tato firma zahájí práce v říjnu 2017. Podoba mlatových cest a zpevněných ploch
spočívá v povrchové úpravě z písku s příměsí jílu. Po dohodě s dodavatelem bude

použit vhodný písek z lomu na Tachovsku,
který by měl být okrové barvy. Cestičky
budou se štěrkovou podkladní vrstvou
a olemovány žulovými obrubníky.
Po dohodě s panem Václavem Fialou
zajišťuje obec Dýšina vlastními prostředky
přípravu prostoru. Přemisťují se drobné
prvky tak, aby vyhovovaly nové koncepci
tohoto veřejného prostoru. Konkrétně se
přemisťuje obecní nástěnka a odpadkový
koš k autobusové zastávce. Dále se bude
přesouvat litinová cedulka s názvem parku
k jižnímu okraji daného prostoru a taktéž
historický patník, u kterého bude odstraněno kamenné obezdění. Zvažuje se přidání současného letopočtu a přemístění tohoto patníku do přístupové cestičky, která
bude centrální osou parku, na jejímž konci
bude obelisk mezi stávajícími lípami.
Materiál na kamenné prvky (stůl, kameny s poselstvím a nové schody) věnoval
ing. Petr Pěč. Kameny pro vytesání poselství se přemisťují do ateliéru pana Václava
Fialy v Klatovech, u ostatních kamenů za-

Připravené kameny v lomu Kozárovice.
jišťujeme převoz přímo na místo realizace.
Kámen na obelisk dodává pan sochař Fiala, který má tento kámen již vybraný a provádí kamenické úpravy ve svém ateliéru.
Litinový labyrint na kamenný stůl vyrábí
a následně věnuje Slévárna Hájek.
Na realizaci záměru se podílí i veřejnost
prostřednictvím finančních darů. Celková
darovaná částka na obnovu Paškova parku
k 31. 8. 2017 činí 104 800 Kč.
Za materiální a finančních příspěvky
všem dárcům velice děkujeme.
David Göttler, stavební technik obce

DÝŠINA A GOLF v proměnách času

Propagační obrazovou publikaci tohoto
názvu vydal golfový klub na jaře r. 2017.
Vlastně už ne jako Golf klub Plzeň, ale
jako nová nástupní společnost s názvem
GreenGate Golf and Leisure Resort Dýšina, což by snad šlo přeložit jako Golfové a volnočasové středisko Zelená brána
Dýšina. Zvlášť mne potěšila ta Dýšina
v názvu klubu, což je i významná propagace naší obce. Autorem knihy je kolektiv
pod vedením pana Ivana Hlaváčka. Proto
že k vydání přispěl i Okrašlovací spolek

Nová Huť malinkou kapkou, nemůžete
brát tento článek jako recenzi, ale jen jako
upozornění na její vydání.
Kniha má tvrdé desky, rozměry 27.5 ×
22.5 cm, 186 str. a tisk Euroverlag s.r.o.,
110 stran je věnováno historii Dýšiny
a jen 76 stran golfu. Publikace je vytištěna
na polotvrdém matovém papíře, který navozuje její solidní tvář. Převažuje obrazová část a odhadem 30 procent jsou texty.
Jen zelená barva vyšla v tisku na můj vkus
poměrně agresivně, asi nemám to správné
golfové cítění. Zajímavý je grafický nápad
na pohledy na 2,5 strany, i panorama na 2
strany vyšla dobře. Letecké snímky dávají
ucelenou představu o výrazné proměně
krajiny. Mne osobně upoutaly historické fotografie hnědě tónované a kvalitně
zvětšené. Cenné, i pro nás pamětníky, je
připomenutí, jak byl za minulého režimu
zplundrován horomyslický statek, včetně jeho parádní sýpky, i celé údolí řeky
Klabavky.
Názvy jednotlivých kapitol: Historie
a památky Dýšiny, Hamernictví, Plovárna a spolkový život, Poplužní dvůr v Horomyslicích, Ejpovické jezero, Hrudkování, Tylův mlýn, Zmizelé stavby, Jak se
staví golfové hřiště, Významné události

a světoví hráči, GreenGate otevírá novou
etapu a další.
Kniha stihla zachytit výstavbu golfových hřišť na začátku r. 2017, např.
zaznamenat i Bavarian Bistro na bývalém dole s interiéry z palet v nyní
módním stylu. Místní občany i hráče
golfu by jistě zajímal plánek nového
9ti jamkového hřiště v odlesněném
prostoru bývalých hald strusky. Též se
proslýchá, že řeka Klabavka v dohledné
době opět poteče tunely z důvodu výstavby malé vodní elektrárny. Na konci
žádného tunelu už nejsou mříže, prý je
lepší jít od nátoku levým tunelem. Toho,
kdo by si chtěl naposled tunely projít,
nutno upozornit, že by se pohyboval
po soukromém pozemku.
Knihu lze koupit za 280 Kč jen v recepci golf klubu v Horomyslicích. Cena
je to poměrně nízká, očekával jsem ji,
vzhledem ke kvalitě, v úrovni nad 500 Kč.
Publikaci mohu rozhodně doporučit.
Současně chci čtenáře Zpravodaje ale
upozornit, že se může těšit i na další „Velkou knihu o Dýšině“, na které se v současné době pracuje.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu
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Závod Českého poháru na silnici 2017 se uskuteční v sobotu
30. září v Červeném Hrádku, jeho trasa povede také přes Dýšinu.
Okruh je dlouhý 16 km, různé kategorie pojednou různě dlouhou
trať s odlišným počtem okruhů. Registrace a výdej startovních
čísel začíná v 7.30 ve Sportovním centru Hrádek. Časy startů jsou
následující:10:00 junioři, 10:05 starší žáci a kadetky, 11:45 kadeti
a juniorky, ženy, ve 13:05 žáci mladší a žačky, ve 14:00 Elite + U23.
Podmínkou startu je platná licence ČSC pro rok 2017.
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září 2017
SKI KLUB Dýšina z. s.

pořádá v sobotu 7. 10. 2017

58. ročník běhu Akátovkou
Závod je zároveň již tradičně soutěží mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást
o putovní pohár
a 8. ročník soutěže mezi MŠ Dýšina a MŠ Chrást
o putovní pohárek.
• Místo konání: Dýšina - Nová Huť – areál koupaliště
• Prezentace: 9:00 hod.
• Start první kategorie: 10:00 hod.

SKI KLUB Dýšina z. s.

pořádá v sobotu 21. 10. 2017

Slalom na suchu
13. ročník memoriálu Zdeňka Krismana

• Místo konání: Dýšina – Nová Huť (les proti mostu přes Klabavu)
• Prezentace: 9:30 hod.
• Start první kategorie: 10:00 hod.

TJ SPORT PRO VŠECHNY DÝŠINA, z. s.
Cvičební hodiny
den
ÚTERÝ

STŘEDA

hodina

složka

cvičitel

místo

zahájení

16:00–17:00

Sportovní hry
(pro žáky 1. a 2. tř. ZŠ)

Václav Kabrna

tělocvična ZŠ Dýšina

5. 9. 2017

17:00–18:00

Rodiče a děti

Václava Zelenková

tělocvična ZŠ Dýšina 5. 9. 2017
tělocvična ZŠ Dýšina 5. 9. 2017

18:00–19:00

Cvičení na gymballech

Václava Zelenková

15:00–16:00

Florbal předškoláků a mladšího žactva

Markéta Beranová

17:00–18:00

Míčové hry (pro žáky od 5. tř. ZŠ)

Lenka Rousová Bóriková

tělocvična ZŠ Dýšina 6. 9. 2017

18:30–19:30

Zdravotní TV

Iveta Šebestová

tělocvična ZŠ Dýšina 6. 9. 2017

Odbíjená

Anna Štaifová, Pavel
Štembera

tělocvična ZŠ Dýšina 6. 9. 2017

15:00–16:00

Předškolní děti

Iva Kokešová,
Jarmila Jedličková,
Lenka Rousová Bóriková,
Martina Bílá

tělocvična ZŠ Dýšina 7. 9. 2017

16:00–17:00

Netradiční hry (pro žáky 3. a 4. tř. ZŠ)

Václava Zelenková

tělocvična ZŠ Dýšina 7. 9. 2017

18:30–19:30

Badminton

Karel Šebesta

tělocvična ZŠ Dýšina 8. 9. 2017

19:00–21:00

ČTVRTEK

PÁTEK

Cvičební rok 2017/2018

tělocvična Chrást

13. 9. 2017
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Pozvánky na akce
 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
 Sobota 16. září, 9 hod. cvičiště
organizace Výcvik psů Dýšina, Den
otevřených dveří, program viz strana 6.
 Sobota 23. září, 14 hod., víceúčelové hřiště u ZŠ gen. Pattona, Dýšina
FEST, sportovní minifestival nejen pro
teenagery. Program viz strana 6.

 Neděle 24. září, 14 hod., Paškův park
v Nové Huti, Odpoledne s výsadbou
tulipánů. Zve Okrašlovací spolek a obec
Dýšina.
 Sobota 7. října, 9 hod., koupaliště
v Nové Huti, 58. ročník běhu Akátovkou,
více plakát na straně 7
 Neděle 8. října, Podzimní capkací
výlet do Chanovic, pořádá TJSPV
Dýšina.
 Sobota 21. října, 9.30 hod., les proti
mostu v Nové Huti, Slalom na suchu,
více plakát na straně 7

Zahájení školního roku 2017/2018

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

Michal Šiška
Josef Mašek
Danuška Hrdlovičová
Emilie Kovaříková
Marie Roubová
Eva Jílková
František Tupý
Jana Jindrová
Jiřina Svejkovská
Anna Grůberová
za SPOZ Hana Tlustá

Letní fotosoutěž
2017

Tak jako každý rok, i letos se 4. září otevřely dveře naší základní školy, aby jimi
mohli vstoupit žáci I. a II. stupně, ale
především noví prvňáčci. Ty přišli pozdravit a přivítat do nového školního
roku starosta Jaroslav Egrmajer, ředitel
ZŠ a MŠ gen. Pattona Jiří Švolba a třídní učitelka Dana Kalová. Po krátkém
přivítání a vzájemném představení se
prvňáčci v doprovodu patronů odebrali
do své třídy. Tam se za dětmi přišli podívat i jejich rodiče a prarodiče, kteří
je doprovodili v tento jejich slavnostní
den do školy. Po krátkém úvodu předa-

la třídní učitelka rodičům i dětem první
základní informace a pokyny. Nakonec
starosta obce i ředitel školy popřáli novým prvňáčkům hodně úspěchů ve škole.
Starosta poté ještě navštívil mateřskou
školu, kde si prohlédl nově upravenou třídu předškolních dětí. I s nimi
si popovídal o prázdninových zážitcích i o tom, jak se těšily do školky.
Nakonec ještě navštívil třídu nejmladších dětí, aby se přesvědčil, jak se jim
ve školce líbí.
Miroslav Tlustý

Rozesílali jste své fotografie z dovolené kamarádům a známým? A možná jste
pozapomněli, že by mohly udělat radost
i čtenářům Zpravodaje.
Připomínáme tímto vyhlášenou fotosoutěž s tématem volný čas a cestování.
A současně i posouváme termín uzávěrky
o jeden měsíc, tj. 15. října.
Neváhejte tedy, prohlédněte svůj fotoarchiv a pošlete ty nejzajímavější fotografie
na adresu nesvaslavka@seznam.cz, nebo
zpravodaj@obecdysina.cz. Už se na ně
těšíme!
Jana Hrdá
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