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Titulní fotografie minulého čísla Zpravodaje zachycovala Dýšinu pod sněhem a vyzývali jsme Vás, abyste nám případně poslali další
obrázky různých zimních radovánek. Místo toho se v polovině února objevily na dýšinských zahradách první jarní květy. Těžko říct, jaké
je počasí právě teď, kdy dostáváte Zpravodaj do ruky.
					
Foto: Pavla Velleková

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
v úterý 23. února převzali zástupci obce
od společnosti Flaga areál bývalé plnírny
plynu, který Dýšina v loňském roce odkoupila. Definitivně tak uzavřela letité
snahy o vyřešení mnoha problémů, které
soužití s nebezpečným provozem obci
přinášelo. A naopak stojí před úkolem,
jak zúročit vynaložené finance a co nejlépe prostory využít v souladu s potřebami obce.
S ukončením provozu plnírny souvisí i další velký krok a tím je příprava
nového územního plánu obce. Jak jistě
víte, územní plán byl kvůli bezpečnostnímu pásmu plnírny několik let
blokován a nebylo možné v něm dělat
žádné změny, protože by to automaticky
znamenalo řadu omezení pro majitele

pozemků a nemovitostí ve velké části
obce. S odchodem plnírny však skončilo
bezpečnostní riziko a je možné začít pracovat na novém územním plánu obce.
Zastupitelé na jednání 22. února
schválili přípravu výběrového řízení
na zhotovitele, který pro obec územní
plán zpracuje. Práce na něm potrvá
zhruba dva až čtyři roky. V tuto chvíli,
na úplném začátku, se otevírá možnost
podávat podněty a žádosti na změny
územního plánu. Ty může v této fázi
podat naprosto kdokoli, nemusí to být
ani majitelé pozemků či dotčené osoby.
Vycházet je třeba z aktuálního územního
plánu, který je volně přístupný například na webových stránkách obce. Svoje
podněty budete moci podávat v písemné
podobě na obecním úřadě pomocí for-

muláře, který je od konce února vyvěšen
také na webu obce. Podněty lze podávat
do 30. června 2016. Obec se zhotovitelem
pak bude posuzovat jejich oprávněnost
a reálnost. V pozdější fázi příprav územního plánu se mohou k návrhům ještě
vyjadřovat majitelé pozemků a dotčené
osoby. Obec bude také chtít zapracovat
do územního plánu důležité náměty pro
budoucnost obce vzešlé z plánu rozvoje,
který se již od loňského roku připravuje.
K tématu územního plánu se vrátíme
detailněji v příštím čísle Zpravodaje. Budete-li mít nějaké dotazy, směřujte je na
zpravodaj@obecdysina.cz, pokusíme se
na ně odpovědět.
Přeji Vám krásný začátek jara a požehnané Velikonoce.
Kateřina Chejlavová
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V klášteře
požáru, ale často i o několik desítek metrů
dál, oheň prohoříval v zemi suchým
jehličím.
Tahle vzpomínka se mi vracela v kapli
bosých karmelitek. Říkal jsem si, jestli je
možné, aby to, co se zde děje, prohořelo
o dvě stě kilometrů dál. Občas má člověk
zkušenost s tím, že se mu podaří něco
dobrého, o čem ví, že to nevzniklo jen jeho
zásluhou a jeho silami. Kdo ví, jestli na tom
nemají podíl i sestry v Dačicích zachovávající staleté zvyklosti svého řádu?
Možná, že ti, kteří jsou stejně jako
karmelitky v Dačicích uzavřeni - třeba
pro svou nemoc nebo stáří – ve světě zdí
svého domu a věrně žijí hodnoty, které
celý život vyznávali, jsou pro nás, kteří
ještě ledacos zvládneme, důležitější než si
dokážeme představit. Kdo ví, jestli právě
oni nemohou za mnohé dobré věci, které
se v Dýšině dějí? Kdo ví, jak to všechno je,
a jak se oheň šíří pod zemí?
P. Pavel Petrašovský, farář

V druhé polovině ledna a první polovině
února mi bylo dopřáno strávit čtyři týdny
v klášteře bosých karmelitek v Dačicích.
Patnáct sester zde žije v přísné klauzuře,
ze svého kláštera téměř nevycházejí, při
bohoslužbách jsou od ostatních oddělené
mříží, živí se výrobou svíček a šitím liturgického oblečení. Maso jí pouze v neděli.
Několikrát denně se schází k modlitbě,
poprvé v půl šesté ráno, naposledy v půl
deváté večer. Nosí stejný hábit, jako jejich
zakladatelka, sv. Terezie z Avily, v 16. století.
Bydlel jsem u nich v malém zahradním
domku, sloužil jim mši, modlil se s nimi
a pomáhal se vším, co bylo třeba.
Prvním dojmem z kláštera je pocit, že
jen málokdy předtím jste potkali tak krásné

a vnitřně šťastné lidi. Karmelitky si dovolí
být šťastné i bez aut, televize, internetu
a dovolených u moře. Člověku to až nepříjemně pokládá otázku, co v jeho životě
je vlastně přebytečné a jestli to opravdu
důležité má takové místo, jaké si zaslouží.
Když se sestry modlí ve svých chórových
lavicích za mříží, máte intenzivní pocit, že
se zde odehrává něco velmi podstatného,
co přestává být záležitostí jen těchto
patnácti řeholnic a jen tohoto zastrčeného
kláštera na pomezí Čech a Moravy.
Jednou, na studiích, jsme pomáhali v lese
s vypalováním starého chvojí. Vše bylo
řízeno lesáky, a přesto vznikl malý požár,
který se nám s vypětím všech sil podařilo
zvládnout. S kamarádem jsme pak celou
noc drželi hlídku.
Šperky – ruční výroba
Občas
někde
Náhrdelníky ● Náramky ● Náušnice ● Přívěsky
vyšlehl plamínek,
který jsme museli
Pro každou příležitost ● Tip na dárek ke dni matek
uhasit, a stávalo se
Možno domluvit ukázku, vyzkoušení ● Výroba na zakázku
tak nejen v centru

PŘIJĎTE SI NĚCO VYTVOŘIT,
POHRÁT SI A POPOVÍDAT SI.
(KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO
PRACUJÍCÍ MAMINKY S DĚTMI)

ÚTERÝ 9.00 – 11.00 hod
NEDĚLE 10.00 – 12.00 hod
v Domě služeb – DÝŠINA
(na rohu ulic Přátelství a V Jámách)
PŘEZŮVKY S SEBOU!

www.koralkovani.eu

Kontakt:
Ing. Veronika Kopecká
Jitka Martincová

www.obecdysina.cz/klubicko

FOTO HÁDANKA
Tentokrát fotohádanku, kterou připravují každý měsíc manželé Nesvadbovi,
jistě snadno uhodnou všichni dýšinští
sportovci. Poznáte, kde a v jaké době
vznikl tento snímek? Nevíte? Zkuste
vypátrat odpověď ve svém okolí, případně
se ji dozvíte v příštím čísle Zpravodaje.
Snímek otištěný v únorovém čísle
zachycoval údolí Obecního potoka od
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viaduktu směrem ke Klabavě, a to stav
před rokem 1934. V pozadí odleva byly
holé svahy „Akátovky“, údolí Oujevce
(=Dražka), průsek pod skokanským
můstkem, uprostřed louka v meandru
Klabavy (dnes čistička) a domy „dolní“
Hutě, vpravo čp. 62 (p. Kučerová), čp. 63
(Lepších), čp. 68 (Kuklíků), čp. 36 vila
Máňa (Suchých), další oplocené parcely
s cestičkami nebo schůdky k potoku.
V popředí ovocný sad na jižním svahu.
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Informace z rady obce a zastupitelstva
O víkendu přibyly spoje MHD
Na základě jednání s PMDP se rozhodla
obec rozšířit víkendové spoje MHD
o dva autobusy denně, jeden odpoledne
a jeden večer. Změna jízdního řádu platí
od 27. února. Spoje pojedou následovně:
bus č. 53 z Doubravky v 15.54 a zpět
z Nové Huti v 16.19 hod., bus č. 54
z Doubravky ve 21.13 a zpět z Nové Huti
ve 21.35 hod. Navýšení spojů bude stát
obec ročně cca 80 tisíc Kč. Starosta obce
dále jedná o možnosti rozšířit i ranní
a dopolední víkendové spoje.
Nová terasa na koupališti
Zastupitelstvo obce schválilo opravu
terasy a nájezdové rampy u kiosku
ve sportovním areálu v Nové Huti.
Jde o investici ve výši cca 280 tisíc Kč.
Společnost Ekolevel, která ji bude na
základě nejnižší nabídkové ceny realizovat, přislíbila, že by práce měly být
hotové do konce dubna 2016, tedy ještě
před novou letní sezonou. Rada obce
také jedná s provozovatelem o dalších
možnostech, jak udělat koupaliště pro
návštěvníky atraktivnější a rozšířit
a zlepšit nabídku služeb. Zcela zásadní
je lepší péče o kvalitu vody, prověřuje se
možnost obnovy přírodních sprch.
Folklórní odpoledne ve spolupráci
s mezinárodním festivalem
V neděli 12. června se uskuteční v Dýšině
opět folklórní odpoledne v rámci
mezinárodního folklórního festivalu
MFF CIOFF Plzeň. Mělo by nabídnout
vystoupení místních, ale i zajímavých
mezinárodních souborů.
Flaga předala areál plnírny
V úterý 23. února předala v souladu
s kupní smlouvou společnost Flaga
zástupcům obce areál bývalé plnírny
plnu. Ještě předtím společnost požádala
radu obce o krátkodobý pronájem cca 500
m2 v areálu pro uskladnění prázdných
zásobníků do konce května 2016. Rada
obce souhlasila s pronájmem za cenu 20
000 Kč měsíčně a s podmínkou zajištění
ostrahy areálu po dobu trvání pronájmu.
Občané mohou podávat podněty
a žádosti na změny Územního plánu
Zastupitelé schválili přípravu nového
Územního plánu obce Dýšina. Od konce
února je na webových stránkách obce

formulář, jehož prostřednictvím mohou
občané podávat podněty a žádosti
o úpravy územního plánu. Termín pro
podávání podnětů je do 30. června 2016.
Výstavba nové školní jídelny začne
v květnu
Začátkem května by měla začít výstavba
nové školní jídelny ZŠ a MŠ generála
Pattona. Potrvá cca šest měsíců, její
dokončení se předpokládá k 30. říjnu
2016. Náhradní stravování dětí bude
zajištěno v Modrém salonku, dočasný
provoz byl předjednán s hygienou.
Obec již dala výpověď nájemci, aby
byl dostatek času na vyklizení a přípravu
salonku. Během doby, kdy zde bude
výdejna školních obědů, bude využívání
salonku pro společenské aktivity výrazně
omezeno, bufet bude mimo provoz.
Vedení školy již jedná s jednou z plzeňských škol o dodávce obědů, pokud to
kapacita tamní školní jídelny dovolí,
bude se snažit zajistit stravování pro
všechny děti i mimoškolní strávníky.
Kaluž před mostem v Nové Huti
Na podnět občanů se rada a zastupitelstvo zabývaly kaluží, která vzniká
a trvale se drží na silnici mezi mostkem
přes náhon a mostem přes Klabavu
v Nové Huti. Po výstavbě povodňových valů se obec snažila situaci již
řešit, bohužel dříve navrhovaná řešení,
jak svést vodu ze silnice, narážela na
nesouhlas majitelů okolních pozemků.
Rada obce proto rozhodla, že místo bude
v rámci oprav místních komunikací po
zimě doasfaltováno. Tím se srovná sklon
vozovky a voda se zde nebude držet.
Práce by měla být hotova do konce
června.
Nové zrcadlo u křižovatky Na Vyhlídce
Rada obce uložila starostovi zajistit
osazení dopravního zrcadla na hlavní
silnici z Dýšiny do Chrástu u křižovatky
ulice Na Vyhlídce, a to do konce června
2016. Zrcadlo bude financovat obec
a mělo by přispět k zvýšení bezpečnosti
provozu v daném místě.
Příprava programu rozvoje obce
Na jednání zastupitelstva prezentovala
Rozvojová agentura Plzeňského kraje
výsledky analytické části programu
rozvoje obce, včetně podnětů a názorů

veřejnosti z dotazníkového šetření
a veřejného setkání. Na základě toho,
jak vnímají dnešní problémy obce její
obyvatelé i odborníci, stanovila vizi
a cíle pro další rozvoj obce pro příští
roky. Za nejdůležitější pro Dýšinu vidí
zkvalitnění nabídky služeb a zlepšení
prostředí v obci, které by zvýšilo její
atraktivitu pro stávající obyvatele.
Konkrétní návrhy a opatření se teď
budou stanovovat pro následující oblasti:
občanská vybavenost (kulturní sál,
úprava koupaliště, sportoviště a jejich
přístupnost, dětská hřiště, odpočinková
místa), veřejné služby (fungování školy,
kulturní, společenské a sportovní
aktivity, podpora spolků, veřejná
doprava, zdravotnické, popř. sociální
služby), komerční služby (obchody,
restaurace a další služby), vzhled obce
(stav a čistota veřejných prostranství,
včetně návsi, zelené plochy, krajina,
průmyslové areály), doprava (příprava
obchvatu obce, budování chodníků,
stav místních komunikací, parkování
v obci, eliminace bariér pohybu, cestní
síť mimo zastavěné území). O připravených návrzích pro tyto oblasti mohou
přijít občané diskutovat na druhé veřejné
setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 24.
března od 18 hodin v Modrém salonku.
Obec koupí pozemek v Horomyslicích
Zastupitelé rozhodli koupit od města
Plzně pozemek v Horomyslicích před
vyhořelým čp. 26 o výměře 713m2,
včetně malé kůlny. Přes pozemek vede
stará cesta, která je přístupem k domu
a současně pěším spojením Nové Huti
a Horomyslic Cílem je zachovat tuto
cestu. Cena za pozemek je 285 697 Kč.
Prodej musí ještě odsouhlasit město
Plzeň.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
14. března a 11. dubna
v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 25. dubna v 18 hodin
v Modrém salonku
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Staré lípy u silnice do Huti padly

Před rokem započala příprava chodníku
v Nové Huti; byli jsme přesvědčení, že zde
mohou, tak jak bylo v projektu, aspoň 3 staré lípy zůstat, a chodník může být obnoven.
Opak je dnes pravdou. Pokáceno již bylo
všech 5 starých lip od viaduktu až k čp. 68.
To, že je chodník vedle silnice potřebný,
samozřejmě prvorepublikoví projektanti věděli. Na rozdíl od dnešních investorů
a projektantů, viz např. Novohuťská ulice. Kvalitní a dostatečně široké chodníky,
opatřené obrubníky, v Huti postavené byly.

A vydržely až do dneška, každý,
se může na vlastní oči přesvědčit. „Jen“ se jaksi po léta neprováděla údržba…
A stejné je to se stromy. To, že
nejsou pouze „estetickým“ doplňkem, není nutné snad připomínat ani vysvětlovat. Naše
obec si na nedostatek financí
nemůže stěžovat, a přesto se
údržba starých stromů, převážně z finančních důvodů, až na
výjimky neprovádí.
Po pádu stoleté lípy u kostela proto rozhodla rada obce nechat postupně zpracovat
odborné posudky na všechny velké staré
stromy v obci. Jedněmi z prvních jsou lípy
při silnici do Nové Huti. Odborný posudek
ze 17. 2. 2016, který měl posoudit zdravotní
stav a provozní bezpečnost 3 kusů lip u čp.
63 konstatuje, že „ na bázi a hlavních kmenech všech tři jedinců: nebyl zjištěn žádný
závažný defekt s vlivem na jejich statiku“.
Koruny byly v minulosti bohužel reduko-

Dýšinské zabíjačkové hody
a Valentýnská zábava
V sobotu 13. února 2016 uspořádala Obec
Dýšina ve spolupráci se školní jídelnou
Dýšinské zabíjačkové hody. Krátce po
poledni, kdy celá akce začínala, se začali
scházet první zájemci o tradiční zabíjačkové
pochoutky. K prodeji byly připraveny
jitrnice, jelítka, pravá zabíjačková
„prdelačka“, pečené maso i zabíjačkový
guláš a ovar. Kdo měl chuť, mohl si sníst
tyto pochoutky na místě. Mnozí zájemci si
také odnášeli domů nejen tyto výrobky, ale
i světlou nebo tmavou tlačenku, klobásy
a další lahůdky. Návštěvníci akce si také
mohli na místě prohlédnout výrobu jitrnic
a jelítek, kterou předvedli pracovníci
řeznické firmy. K poslechu hrála dechová
hudba a starosta obce Jaroslav Egrmajer
vítal všechny příchozí malým aperitivem.
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Organizátoři celé akce byli spokojeni,
protože hody navštívilo několik desítek
dýšinských i přespolních návštěvníků
a k dobré pohodě přispělo i vcelku vlídné
počasí.
Večer se pak konala další již tradiční
akce – Valentýnská zábava, kterou
uspořádala TJ SPV Dýšina ve spolupráci s SDH Dýšina v Modrém salonku.
K tanci i poslechu hrála hudba HUMUS.
Přes poněkud zavádějící název byly
hudební i pěvecké výkony velmi kvalitní
a kapela hrála skladby i na přání. Všichni
návštěvníci akce byli spokojeni. Po dlouhé
době se pořadatelům podařilo naplnit
salonek do posledního místečka.
Miroslav Tlustý
Foto: Miroslav Tlustý, Milan Kučera

vány tzv. sesazovacím řezem, k jehož opakování nedošlo a přirozeným vývojem se
vytvořily mohutné koruny. Ty by mohly
při dalším narušení kořenového systému
novým chodníkem a silnicí představovat
bezpečnostní riziko.
Dále se ve shrnutí uvádí, že stromy vyrůstají na „nepříliš vhodném stanovišti,
v blízkosti silnice… Vitalita všech jedinců
je jen mírně snížená, nebylo zjištěno žádné dynamické prosychání“. Čili – stromy
jsou zdravé! Autor posudku, certifikovaný arborista, nicméně doporučil ony tři
zdravé lípy pokácet z „preventivně bezpečnostních důvodů“.
Zastupitelé na svém jednání 22. února
schválili postup podle tohoto doporučení. Možnost stromy ponechat a provádět
pravidelnou redukci vrcholových partii
korun pro snížení těžiště (kterou posudek
nabízí jako druhou variantu) měla podporu jen čtyř hlasů ze dvanácti přítomných zastupitelů.
Jaroslava Nesvadbová, Okrašlovací spolek
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Masopust v MŠ
Veselé masopustní období zahájily
nejmladší děti třídními maškarními bály.
U broučků i koťátek se sešly princezny
z Ledového království i jiných pohádek,
Karkulka, Ninja, šašci, piráti i kovbojové,
nechyběla zvířátka. Veselý tanec střídaly
různé soutěže a hry. V pondělí 8. února
se všechny děti a učitelky sešly před ŠJ
a vyrazily do tradičního masopustního
průvodu. Za dědkem s bábou a veselou
Eržikou šlapal medvěd, pán blesků, muchomůrka, kuře, indiáni… Na tradičních
zastávkách (u Krejzarů, Jedličků, OÚ,
Spillerů a před ZŠ) děti zpívaly, tancovaly,
vyhrávaly na rytmické nástroje. Letos
nám přálo i počasí a sluníčko nám svítilo
na cestu. Ve čtvrtek 11. února si všechny
písničky a tanečky zopakovaly Kapičky na
malém koncertu pro své rodiče v tělocvičně
ZŠ. Za odměnu si vysloužily sladké koblihy

a jiné dobroty. Celé období zakončí divadlo
Hra s pohádkou „O princeznách“ ve čtvrtek
25. 2. a maškarní bál sluníček a motýlků
v pátek 26. 2.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Už jste navštívili dýšinskou galerii?
Nepochybuji o tom, že všichni čtenáři
Zpravodaje vědí, že u nás v Dýšině máme
svoji galerii.
Obec v loňském roce ochotně přistoupila
na nápad vybavit holé stěny Modrého
salonku zavěšovacím zařízením, tj. lištami,
na nichž jsou vedeny zavěšovací a vodicí
dráty s možností upnutí obrázku a klipů.
První výstava Dýšina a Plzeň 1945 byla
sestavena z archivních fotografií shromažďovaných Miroslavem Tlustým.
Další dvě výstavy byly součástí rozsáhlé
akce U nás v Dýšině. Přestavily se děti z naší
školy a posléze místní fotografové. Vernisáž
prací z výtvarné soutěže se uskutečnila 20.
9. 2015, kdy v Modrém salonku probíhalo
setkání rodáků a starousedlíků. Barevné
obrázky doslova rozsvítily velké bílé plochy
dosud prázdných zdí. Fotografická výstava
byla otevřena 24. 11. 2015. Výstavu vidělo
množství lidí, kteří se zúčastnili všech
předvánočních koncertů, přehrávání,
divadelního vystoupení, veřejného zastupitelstva apod. Už byla také pořízena kniha
návštěv, ze které je patrné, že obrázky lidem
udělaly radost.
Domácí autory vystřídala 7. 1. 2016 Dana

Brabcová se svými fotografiemi ptáků.
Vernisáž byla součástí jednání kulturního
výboru; v mnohém předčila podobné akce
v Plzni. Autorku přijeli podpořit a poděkovat
jí fotografové i ornitologové z Plzně, Plas,
Rokycany i dalších míst. Atmosféra byla
velice příjemná a podnětná. Modrý salonek
byl zaplněný a lidem se ani nechtělo odcházet.
Ptáci jsou vděčným objektem k zachycení
a ne každý má takovou trpělivost a technické
vybavení, aby se mu dařilo vytvořit zajímavé
záběry. A ty tady určitě byly. A k naší radosti
si opět přišly výstavu prohlédnout dýšinské
děti se svými učitelkami. Děti zaplnily svým
zájmem celý prostor a povídání s nimi
o ptácích bylo hodně zajímavé i poučné.
Věděly toho opravdu hodně! K tématu
ptáků se děti ve škole vracely a připravily
pěkné obrázky i výtvarná dílka, která jsou
vystavena v galerii od soboty 20. 2. 2016.
Stále hledáme cestu, která by byla pro nás
Dýšiňáky schůdná, a která by lidi do galerie
přivedla. Vyzkoušeli jsme stanovit pevnou
otevírací dobu, tj. neděli od 14 do 15.30
hodin, byli jsme potěšeni, že to fungovalo.
Jsme rádi, že paní učitelky mají chuť se
připojit k naší snaze něco zajímavého vidět,
ale i tvořit. Děkujeme jim. Velké poděkovaní
patří vedle obecního úřadu i Okrašlovacímu
spolku a místním důchodcům, kteří mají
chuť pomáhat při „službě“ v Modrém
salonku. Vzniká tak možnost dalšího
setkávání, po kterém všichni voláme.
Zájemců o vystavování přibývá, tak teď už
jenom přijít…
Slávka Nesvadbová

Opět psí výkaly,
exkrementy, trus
Na
začátku
roku se jako
o b v y k l e
v poštovních
schránkách
objevují
nejrůznější
složenky, které je nutno zaplatit. Jednou
z nich je i poplatek za psy. V Dýšině se
v současné době chová, resp. platí za cca
300 psů a žije zde přes 1800 obyvatel. Za
psa v rodinném domku, kde je zahrada
a pes plní převážně úlohu hlídače, se platí
poplatek za jednoho psa 150 Kč ročně, za
každého dalšího 250 Kč. Za jednoho psa
v bytě se platí 300 Kč a za každého dalšího
400 Kč. Výši poplatků stanovuje obecně
závazná vyhláška č. 3/2008. V roce 2015
se vybralo na poplatcích za psy cca 51 000
Kč. Tyto peníze se utratí se za sáčky, stojany
a odvoz „psího odpadu“. Opravdu to není
tak, že „když si zaplatím, ať to někdo
uklidí!“ Povinnost uklidit po svém psu má
jednoznačně jeho majitel nebo osoba, která
psa doprovází. V případě, že tak neučiní,
dopouští se přestupku proti veřejnému
pořádku dle §47/1d zákona 200/1990 Sb.,
o přestupcích v platném znění: Přestupku
se dopustí ten, kdo zanedbá povinnost
úklidu veřejného prostranství. Za tento
přestupek může být uložena pokuta.
ALE JE OPRAVDU NUTNÉ? Vždyť to,
že mám psa, je odpovědnost a závazek.
Nejen vůči psu, ale také vůči veřejným
prostorům a sousedům. Proč pak máme
ve vsi trávníky, když po nich děti nemohou
běhat?
Dana Panušková, obecní úřad
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Golf Open Bike
Race & Cup 2016
Srdečně Vás zveme na již 5. ročník cyklistické časovky Golf Open Bike Race,
která se uskuteční v pátek 25. 3. 2016
v golfovém areálu. Závod vedoucí téměř
„po jamkách golfového hřiště“ zahajuje
16. ročník série Plzeňské amatérské ligy
horských kol Becker Cup 2016. Pokud
ovládáte i golfovou hru, pak je tu pro
Vás cyklogolfový turnaj Golf Open Bike
Cup, který na cyklistický závod navazuje
golfovým turnajem v sobotu 26. 3. 2016.
Loni jsme za cyklistickou část s účastí
neuvěřitelných 264 bikerů dostali ocenění
za nejobsazenější závod sezóny v rámci
Becker Cupu, tak si zapište 25. 3. 2016
do svého kalendáře, ať zlomíme tento
rekord ještě jednou! Podrobné informace
najdete na našich webových stránkách
www.golfplzen.cz.
Těšíme se na Vás.
Markéta Tupá, Plzeňský Golf Park a.s.

Budeme zase
uklízet.
Přidáte se?
Rok utekl hodně rychle, zima končí a už se
zase v Dýšině chystáme na „Ukliďme Česko“.
Okrašlovací spolek by rád navázal na loňské
uklízení, a proto vyhlašuje sobotu 16. dubna
dnem úklidu veřejných prostranství.
Tímto oslovujeme všechny, kdo chtějí
mít okolí svých bydlišť čisté. Úklid si připravujeme sami, tak prosíme, ozvěte se Vy, kdož
se chcete ujmout organizace. Sami víte, kde
je to zapotřebí. Okrašlovací spolek zajistí
pytle a snad i ochranné rukavice. Naplněné
pytle pak odvezou zaměstnanci obecního
úřadu.Postupně zveřejníme seznam míst.
Určitě se včas dozvíte, kam máte přijít,
pokud chcete pomoci! Děkujeme.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Dýšina FEST míří do vsi
Ptáte se, co to je za akci? O co vlastně
půjde? Nebo jste něco takového již
zaslechli?
Dovolte mi, abych vám Dýšina FEST
představila.
Máte ve svém okolí děti staršího
školního věku? Potkáváte je na různých
místech Dýšiny, nejčastěji s chytrým
telefonem v ruce? Máte dojem, že se jen
tak poflakují a že jejich světu vlastně moc
nerozumíte? Být teenagerem není snadné,
pamatuje si to každý z nás. A zaujmout
teenagery pro nějakou smysluplnou
činnost to je teprve těžký úkol – jak vědí
nejen rodiče. Právě takový cíl si ale určil
Dýšina FEST, nový sportovně kulturní
minifestival pro děti a mládež v citlivém
věku od 12 do 17 let. Rádi bychom jim
nabídli alternativy pro trávení volného
času, které jsou prospěšné pro jejich
zdraví, a vytvářejí sounáležitost s obcí,
kde mladí lidé žijí.
Dýšina FEST připravuje Tělovýchovná
jednota Sport pro všechny Dýšina na
sobotu 18. června na víceúčelovém hřišti
u ZŠ a v jeho nejbližším okolí. Není na
to sama, pomoc přislíbila obec Dýšina,
kulturní výbor zastupitelstva a věříme,
že se přidají další dýšinské spolky
a organizace. Jsme rádi, že i základní
škola se chce do této akce zapojit. Začali
jsme také mluvit s těmi, kterých se celá

akce týká, dětí z druhého stupně – a světe
div se – mile nás překvapilo nadšení, chuť
pomoci, zapojit se do moderování, výroby
plakátů a dalších příprav.
Náplní Dýšina FESTU by měl být jak
sport, tak i zábava k němu patřící pro
tuto věkovou skupinu. Chceme jim dát
také možnost nahlédnout do činnosti
spolků a organizací, které v Dýšině
působí a pomoci je do nich i začlenit.
V současné době se v obci jedná zhruba
o 100 teenagerů.
Co konkrétně tedy Dýšina FEST
nabídne? Prezentaci místních příležitostí ke sportu (nabízí se minifotbal,
badminton, přehazovaná, KUBB, Bee
Ball, Kin Ball, tenis, jízda na koni), ukázky
zajímavých aktivit formou exhibice
a možnosti si je také vyzkoušet (vybíráme
z možností jako jízda na dvojkolkách
Segway, žonglování, chůdy, skákací boty,
bike), závody na in-line bruslích, na
koloběžkách, vystoupení studentských
kapel, výstavu historického sportovního
nářadí a náčiní.
Napadá vás ještě nějaká jiná aktivita?
Měli byste možnost pomoci třeba
sponzorským darem? Chcete se na
přípravách podílet? Není nic jednoduššího – dejte nám vědět na e-mail:
tjspvdysina@centrum.cz
Václava Zelenková, TJ Sport pro všechny

V loňském roce se dobrovolnické akce Ukliďme Česko účastnila zhruba stovka Dýšiňáků, velký
kus práce odvedli například ve svahu pod cestou od viaduktu k nádraží.

Údolí Klabavy a železná ruda –
pozvánka na vlastivědnou vycházku
Tak trochu ospalé okolí obcí Klabavy,
Ejpovic a Dýšiny kromě vodohospodářů
slouží dnes z velké části rybářům, odpočívajícím a turistům, které sem láka velká
vodní plocha železnorudského povrchového
dolu. Ve vzdálené i zcela nedávné minulosti
tu však panoval ruch a rozléhal se lomoz
z hutí a železáren, k nimž přiléhalo obrovské
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mraveniště důlních chodeb i rozsáhlých
podzemních komor… tolik geolog RNDr.
Martin Lang, ředitel muzea Střední Brdy
ve Strašicích v úvodním zamyšlení své
knihy Kterak železo z moře do Rokycan
přišlo, vydané roku 2007.
A my máme výjimečnou příležitost se
s autorem této knihy setkat a podívat se

s ním do míst, která jsme už možná někdy
navštívili, ale nevěděli co, kde, jak a proč?
Pokud chcete „vědět“, pojďte s Okrašlovacím spolkem 19. března na vycházku.
Sraz je ve 13.00 hodin na vlakové zastávce
v Klabavě, vlakem tam dojedete z Chrástu,
odjezd ve 12.28 hod.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

březen 2016
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Pozvánky na akce
Sobota 5. března, 14 hod., Modrý
salonek, Výroční členská schůze ZO
ČZS Dýšina, součástí je přednáška Ing.
Hasmana z Lovela Terezín na téma
ochranné prostředky a jejich využití před
škůdci na zelenině a ovocných stromech.
Zahradní techniku představí pan Princl.
Srdečně jsou zváni nejen členové, ale také
občané, které téma zajímá.
Pátek 18. března, 8 – 17 hod., Vítání
jara v Modrém salonku, prodejní výstava
jarních květin, mašlí a dekorací, tvořivé
dílničky pro děti.
Sobota 19. března, Co všechno
přinesla železná ruda do údolí Klabavy,
vycházka s dr. Langem po okolí Klabavy,
zve Okrašlovací spolek. Více na str. 6.
Čtvrtek 24. března, 17 hod., Modrý
salonek, Veřejné setkání nad návrhem
Program rozvoje obce
Sobota 2. dubna, 14 hod., Paškův park

Blahopřejeme

v Nové Huti, Zahrádkářský jarmark ve
spolupráci Okrašlovacího spolku a ČZS
ZO Dýšina. Nabídněte přebytky ze své
zahrádky.
Sobota 9. dubna, tělocvična Chrást,
Turnaj smíšených družstev ve volejbalu,
pořádá TJ SPV Dýšina
Sobota 16. dubna, dobrovolnická akce
Ukliďme Česko, pořádá Okrašlovací
spolek ve spolupráci s obcí místními
dobrovolníky
Neděle 17. dubna, tradiční Otevírání
studánek, zve Okrašlovací spolek
a Lucifer. Lesní víly a skřítkové jsou
vítáni.
Sobota 23. dubna, Povelikonoční
capkací výlet do kláštera Teplá, pořádá
TJ SPV Dýšina
Sobota 30. dubna, Rej čarodějnic
v režii TJ Sport pro všechny Dýšina

Zveme na Kurz Alfa
Kurz Alfa je krátký nezávazný úvod do
křesťanské víry určený především pro lidi,
kteří dosud neměli možnost se s křesťanstvím blíže seznámit. Jednotlivá setkání
začínají malou večeří, následuje srozumitelná promluva na dané téma a případná

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

Ludmila Čechurová
Božena Šebelová
Oto Jindra
Zdeněk Cajthaml
Jiří Bruj
Milan Auxt
Jiří Makovička
Vlasta Stehlíková
Štěpánka Procházková
Libuše Kelíšková
Růžena Bernášková
Václav Tenk
Magdalena Budková
za SPOZ Hana Tlustá

diskuze. Scházíme se v úterý jednou za
dva týdny v 18:30 na dýšinské faře Témata
promluv jsou: 8. 3. Co je to modlitba, 22.
3. Bůh dnes?, 5. 4. A co církev?
Pavel Petrašovský

Přijďte se vyjádřit k návrhu Programu rozvoje obce Dýšina.
Dýšina – Vaše obec.

Děje se za humny
S přáteli pořádáme stejně jako na podzim
v Záluží u Třemošné běžecký závod pro
amatérské běžce na 6,1 km Forestova
šestka. Trať vede v lesích kolem Třemošné.
Tak všichni, kteří rádi běhají a chtějí si
poměřit své síly s ostatními amatérskými
běžci, jsou vítáni. Podrobné informace na
www.forestova-sestka.cz.
Petr Kvapil

čtvrtek 24. března 2016
od 17:00 do 19:00 hodin
Modrý salonek, Dýšina
Srdečně Vás zveme na druhé setkání v rámci příprav Programu
rozvoje obce. Na prvním jsme se ptali na Vaše názory na život
v obci. Na druhém Vám představíme vize obce a návrhy, jak
v jednotlivých oblastech do budoucna postupovat. Budete mít
možnost o nich diskutovat, vyjádřit se.
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