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Farář Petrašovský:
„Dýšinu opouštím těžko,
mám ji hluboko pod kůží.“

Úvodník
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období stávajícího
zastupitelstva, a tak si
dovolím malé ohlédnutí. Nebudu vyjmenovávat, co se povedlo
nebo co se nepovedlo
a proč, což jste si mohli sami vyhodnotit v průběhu celého volebního období.
Prvních pár měsíců bylo pro velkou část zainteresovaných něčím novým a postupně se
seznamovali s obecními záležitostmi, i když
v posledních měsících bylo již znát, že se blíží konec funkčního období. Někteří novému povolebnímu uspořádaní nedávali moc
šancí, ale společně jsme se dokázali na většině problémů vždy domluvit. Mně osobně hodně pomohlo, že jsem již osm let byl
zastupitelem a z toho pět let místostarostou
obce. Přesto to i pro mě byla změna veliká.
Období uprostřed vnímám velmi pozitivně.
Všichni přistupovali ke všem záležitostem
věcně a rozumně. I když na začátku byly
různé názory na určitou problematiku, tak
věcnou argumentací jsme dospěli k řešení
dané situace. Za to bych rád všem zastupitelům, členům výborů a všem dalším, kdo se
na chodu obce podíleli, ze srdce poděkoval.
Poděkování rovněž patří zaměstnancům
obecního úřadu a technické četě, kteří tvoří
základ úspěšného fungování obce.
Závěrem bych rád též poděkoval všem
spolkům a především těm, kteří připravují akce pro širokou veřejnost, čímž máme
v obci velmi široké vyžití po všech stránkách. Pracovalo se mi s Vámi všemi dobře, a proto ještě jednou děkuji za součinnost. Přeji Vám všem příjemný konec
léta a dětem úspěšný vstup do nového
školního roku.
Foto: Pavel Petrašovský

Jaroslav Egrmajer,
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Víte, že ...?
Dýšina podporuje zdravý životní styl!
V obci máme další fitness stroje.
V Dýšíně přibyly další tři nové fitness
prvky. Celkem jich tak u dětského
hřiště najdeme šest. Procvičit si na nich
můžeme ramena, břicho i záda. Jsou
také vhodné k rozvoji koordinace těla.
Místostarostka Dýšiny Lenka Rousová
Bóriková doplňuje, že do budoucna by
ráda, aby obec pořídila další tři cvičební
stroje. Navíc si pochvaluje i jejich
umístění: „Lokalita je vhodná z důvodu
blízkosti dětského hřiště, kdy si dítě
hraje, rodič cvičí a také tudy vede dost
frekventovaná běžecká, či pěší trasa.
Na tuto trasu posetou fitness prvky bude
v budoucnu, ne sice přímo, navazovat
inline dráha s nohejbalovými kurty
a workout sestavou,“ dodává místostarostka. Obec za stroje zaplatila necelých
123 000 korun.
Nepůjde elektrická energie!
Část Dýšiny bude bez elektřiny.
Odstávka je naplánována na 10. září
od 8:30 h do 11:30 h. Bez proudu budou
obyvatelé ulic 5. května č.p. 17. 20. 29.

65. 67. Dále pak nepůjde elektrická
energie na náměstí Míru čp. 126. a 30
a v ulici Přátelství.
Obyvatelé Dýšiny jsou na 1. místě
ve třídění odpadů.
Dýšina získala odpadového Oskara!
Věřte, že máme být na co pyšní. Umístili
jsme se na prvním místě za nejnižší
produkci odpadu v kategorii obcí
do 5000 obyvatel v Plzeňském kraji.
Dýšinští tak do černých popelnic vyhodí
v průměru 79,5 kg na osobu za rok.
Za námi na druhém místě v této kategorii skončil Chrást, na třetím jsou
Nezvěstice. Ocenění uděluje Arnika
– česká nezisková organizace, která
spojuje lidi usilující o lepší životní
prostředí.
Stavební technik končí! Dýšina má
za něj náhradu.
Stávajícího
stavebního
technika
obecního úřadu v Dýšině Davida
Göttlera nahradila Ing. Arch. Radka
Vlčková Křišťánová! Její úřední hodiny
jsou pondělí a středa od 9 do 17 hod.

Dýšinský kostel láká na koncert
jednoho z předních českých
smyčcových kvartet.
V dýšinském kostele se rozezní
Sedláčkovo kvarteto. Koncert mladých
houslistů si můžete poslechnout 8. září
od 18 hodin. Hudebníci jsou nositeli
Ceny Českého spolku pro komorní
hudbu za rok 2016. Koncertovali
na mnoha významných akcích v České
republice i v zahraničí, například
v Pekingu, Bruselu nebo Salzburgu.
Hurá na kolo, blíží se cyklovýlet!
Už 13. ročník cyklovýletu OD PLZNĚ
POD BRDY startuje v sobotu 8. září.
Trasy pro cyklisty jsou různě dlouhé. Start
je ze Strašic, Příkosic a Klabavy. Vždy
mezi 9. a 10 hodinou. Cíl je na fotbalovém hřišti v Rakové. Připraveno je pro
všechny občerstvení i tombola. Zapůjčit
si můžeme například elektrokoloběžku
nebo se projet na kolečkových bruslích.
Za startovné zaplatíme 20 korun.
Helena Vafková

Ptáme se...
Jaké jste prožili prázdniny? Jak jste se těšili do školy?
Nikča 11 let

Sandra 9 let

Víťa 7 let

Dominika 9 let

Tadeáš 17 let

„Prázdniny byly prostě
krásný! Byla jsem s rodinou v Chorvatsku,
v Karlových Varech,
na Šumavě i na koupališti v Huti. Do školy se
vždycky docela těším,
ale asi jen na první dva
dny. Už chci totiž další
prázdniny.“

„Prázdniny byly dlouhý a já se už do školy
celkem těšila, hlavně
na spolužáky a matematiku. Prázdniny jsem
trávila u své rodiny
na Slovensku. Byla jsem
tam přes měsíc, bylo to
tam fajn. Já se tam totiž
zamilovala. Taky jsem se
chodila koupat a jezdila jsem na výlety. Když
se tak zamyslím, nebylo
by špatný, kdyby byly
prázdniny dlouhý dva
roky, to by bylo super.“

„Byl jsem s celou svojí
rodinou na Krétě. Hodně jsem si tam hrál a také
jsem plaval, viděl jsem
i velké akvárium. Prázdniny jsem měl tak trochu
zkrácený, protože jsem
měl zápal plic a musel
jsem ležet v posteli. Také
jsem o prázdninách jezdil na kole a to jsem zase
spadnul a vyrazil si kousek zubu. Do školy jsem
se těšil, nejvíc na matematiku, výtvarku, pracovky a tělocvik.“

„Já se do školy těšila,
ale je mi vlastně líto, že
už skončily. Byla jsem
s rodiči a se ségrou
u moře. Tam jsem plavala a také se potápěla.
No, když se tak nad tím
zamyslím, prázdniny
jsou krátký a já bych je
chtěla delší.“

„Jestli se těším do školy? Pokud bych měl být
upřímný, říkám ano,
neboť je to neskutečně
času, který můžu věnovat čemukoliv, jen ne
učení. Pokud bych měl
být ale opravdu upřímný, tak jsem se do školy
moc těšil, protože „miluju“ večery nad knihou dějepisu! Zdravím
tátu...“
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Farář Petrašovský:
Má nekonfliktní povaha je můj dar i prokletí.
Občas je třeba říct druhým i něco nepříjemného a já to zoufale neumím.
tánku za všechny ty, kteří obraz dýšinské
farnosti svým životem a svou prací vytvářejí. Shodou okolností se mi zrovna v té
době dostal do ruky článek, ve kterém se
psalo, že kněz by měl reprezentovat hodnoty, které většina lidí považuje za zbytečné. A pokud ho lidé kolem něj moc chválí,
mělo by ho to vést ke zpytování svědomí,
jestli opravdu dělá to, co by dělat měl.

Foto: Pavel Petrašovský
Dýšinský farář Pavel Petrašovský se
po devíti letech loučí s místní farností. Plzeňský biskup ho zatím přesunul
do karmelitánského kláštera v Dačicích.
V březnu rozhodne o jeho dalším působení v západních Čechách.
V Dýšině jste žil devět dlouhých let. Jaké
byly Vaše začátky na místní faře?
Biskup mě poslal do Dýšiny, aniž by mi
odňal mou předchozí službu – péči o vysokoškoláky, kteří studují v Plzni. Řekl mi,
že Dýšina je v podstatě mrtvá farnost, stačí
tam dvakrát týdně odsloužit mši a na studenty mi zbude dost času. Asi Dýšinu moc
neznal. Mrtvá farnost to rozhodně nebyla
a není. Když jsem se nastěhoval a začal bílit svůj byt, natírat dveře a shánět nábytek,
překvapilo mě, že se ihned, aniž bych cokoliv říkal, objevili ochotní lidé, kteří mi
přišli pomoci. Už od prvních dnů jsem
věděl, že tu bude dobře.
Ohlédněme se teď zpátky. Co se Vám
v Dýšině za těch devět let povedlo?
Ne mně, ale nám všem, celé farnosti.
Z těch hmatatelných věcí, které nejsou nejdůležitější, se podařilo opravit faru a kostel, obnovit v něm původní pískovcovou
dlažbu, vyměnit novodobé lavice za historické, zrestaurovat boční oltář a kazatelnu,
opravit kamenný portál brány na hřbitov.

Z těch nehmatatelných a důležitějších
věcí mám velkou radost z toho, že farnost
je fungující organizmus, uprostřed kterého jsou lidé, kterých si velmi vážím nejen
pro to, co dělají, ale především pro to, jací
jsou. Úkolem faráře by mělo být nějak lidi
posouvat k Bohu, ale velmi často mám
pocit, že je to naopak, že tu jsou lidé, kteří
jsou Bohu mnohem a mnohem blíž, než
já, oni tam posouvají mě a na nich myslím
farnost stojí.
Mám radost z toho, že mnoho věcí
ve farnosti už funguje i bez faráře a mám
radost z toho, že lidé v Dýšině snad farnost vnímají nejen jako spolek podivínů,
které baví mrznout v kostele, ale i jako
společenství, které jim něco může nabídnout a které přidává svou špetku koření
do společné dýšinské polívky.
Na faru jste přilákal mnoho lidí, jak
věřících tak nevěřících. Čím to, že Vás
obyvatelé Dýšiny vzali mezi sebe? Mám
z Vás pocit, že to bude i Vaší nekonfliktní povahou, působíte na mne jako
skromný člověk, který miluje lidi a život
kolem sebe. Ne náhodou Vás představitelé obecního úřadu vyznamenali čestným občanstvím.
Čestné občanství Dýšiny bylo pro mě
velkým překvapením, kterého si nesmírně
vážím, i když jsem tím trochu slízl sme-

Řekl jste, že byste rád, kdyby plody
oněch devíti let mohly být občas někde
vidět v lidech. Jaký Vám vlastně připadá
ten dnešní svět? Je hodně uspěchaný, neosobní? Co byste chtěl změnit?
Nemám moc rád klišé o tom, jaký je
dnešní svět. Je takový, jaké lidi v něm potkávám. Ano, jsou to i lidé, kteří se v životě pohybují v cyklu obývák – práce –
nákupní centrum – zábavní centrum a nic
víc nepotřebují. Divím se tomu, protože já
bych si se svou melancholickou a trochu
depresivní povahou kladl otázku, jestli
pak život není jen – řečeno slovy Marka
Orka Váchy – luxusně zařízená čekárna na smrt. Ale potkávám i mnoho lidí,
v Dýšině až překvapivě mnoho, kteří postavili svůj život úplně jinak, a dají se z něj
vyčíst hodnoty, které člověka přesahují.
A ti také vytvářejí tento svět.
Co bych chtěl změnit? Tuhle otázku
jednou dostal můj oblíbený autor Gilbert
Keith Chesterton. Odpověděl na ni geniálně: Vážení pánové, sebe.
Neodchází se Vám snadno. Vím, že máte
Dýšinu hluboko pod kůží...
Neodchází se mi snadno. Dýšinu mám
hluboko pod kůží. Do posledního Zpravodaje jsem napsal, že Dýšina mi bude
chybět víc, než já Dýšině.

Pavel Petrašovský

Věk: 39 let
Koníčky: skauting, výtvarná tvorba,
příroda, stavby hodnotné architektury.
Pochází ze Staňkova, městečka na půl
cesty mezi Plzní a Domažlicemi.
Znamení zvěrokruhu: Panna
Helena Vafková
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Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
zahájila nový cvičební rok
Prázdniny, dovolené, léto a čas lenošení
jsou za námi! Naše tělovýchovná jednota
vám všem nabízí zase trochu pravidelného pohybu pro upevnění vašeho zdraví
a tělesné kondice. Pravidelné cvičební hodiny probíhají jedenkrát týdně od 4. září
dle rozvrhu, který najdete ve vývěsní
skříňce TJ u Domu služeb, nebo na našich webových stránkách. Rádi přivítáme
každého z vás a věříme, že si vyberete

pohybovou aktivitu, která vám nejvíce
vyhovuje. Tělovýchovná jednota ve spolupráci s obcí Dýšina a SDH Dýšina pro
naše teenagery připravila již 3. ročník
Dýšina FESTu. Uskuteční se v sobotu
22. září od 14:00 hodin na víceúčelovém
hřišti ZŠ a MŠ Generála Pattona Dýšina.
V prosinci oslaví TJ 25 let samostatné
činnosti. K tomuto výročí bychom chtěli
nabídnout našim příznivcům i široké ve-

řejnosti některé nové aktivity. Na 13. října připravujeme nový turistický pochod
„Dýšinská šlápota“, který nabídne trasu
dlouhou 6 a 9 km nejbližším okolím Dýšiny a Nové Hutě a v adventním čase si
budou moci děti balonkem vypustit vánoční přání Ježíškovi.
Václava Zelenková
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„Na naší škole panuje rodinná atmosféra,“
říká její ředitel Klimeš
S ředitelem ZŠ v Dýšině Davidem Klimešem jsem se kvůli rozhovoru sešla
o prázdninách. Povídali jsme si dlouhou hodinu a já nabyla dojmu, že je to
člověk na svém místě. Sám přiznává, že
svou práci miluje.
Doslechla jsem se, že ZŠ v Dýšině oslaví
60. výročí otevření druhé budovy školy.
Ano, je to tak. Takové výročí nemůžeme jen tak přejít. Oslavy jsou naplánované
na 27. září. Celou akci pojmeme jako promo
akademii. Bude to vlastně přehlídka toho,
co děti umí, čím se škola může pochlubit.
V tělocvičně tak například uvidíme hudebně dramatické pásmo. Zavítá mezi nás i Základní umělecká škola z Chrástu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout školu.
Pokud vím, připravujete na květnové oslavy osvobození také nahlédnutí
do retro třídy. To bude hodně zajímavé,
hlavně pro pamětníky. Přijde mi to jako
skvělý nápad.
Učebna se promění do doby ze šedesátých let. Na stěnách třídy budou viset
komunistické nástěnky, u tabule bude
zarámovaná fotografie tehdejšího prezidenta. Z Chrástu si také vypůjčíme staré
lavice i židle, různé propagační materiály.
Pomáhat mi budou žáci deváté třídy.
Jak je vidět, nezahálíte, škola má i nové
webové stránky.
Měly by být atraktivnější, některé věci
jsme pozměnili a některé, co se týče designu, plánujeme měnit. Navíc budou
určené i pro mateřskou školku. Pracovali
jsme na nich během prázdnin. Absolvovali jsme v Praze speciální seminář scoolweb.cz o tom, jak mají vypadat webové
stránky škol, tak snad se budou líbit.
Jaké máte další cíle?
Tak cílů máme mnoho. Ať už spolupráci
se základní školou v USA - například výměnné pobyty nebo tiskovou skype konferenci mezi Dýšinou a Amerikou, kterou
si děti budou moci vyzkoušet. Mimochodem naši školáci už americkým školákům
natočili pozdrav a díky kameře je provedli
naší školou. To je milé. Rádi bychom využili část zahradnictví u školy, byla by tu
zóna sloužící pro relaxaci a pěstování.
Rozbíhá se projekt na renovaci počítačové
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Foto: Helena Vafková
učebny a dílen. Děti by mohly pěstovat bylinky a mohla by tu být i venkovní učebna.
Změní se i prostor před školou. Osazení
zeleně tak bude mnohem atraktivnější.
S tím nám pomůže zahradní architektka.
Také jsme během prázdnin vymalovali
některé třídy, učebnu angličtiny a počítačovou učebnu, položili nové rohože před
jídelnou a ve školce jsme snížili umyvadlo,
aby vyhovovalo normám pro dvouleté
děti. V zahradě mateřské školy proběhla rekonstrukce některých hracích prvků
a přibyla nová houpačka a pískoviště.
Vím, že byste rádi opravili střechu školy
a zrekonstruovali tělocvičnu...
Ano, to je pravda. To je zatím otázka budoucnosti a nového zastupitelstva.
Uvidíme.

Jaký je rozdíl mezi vesnickou a městskou školou?
Na vesnici je výhodou, že se děti i rodiče se znají, takže mluvit o vesnické škole
jako o škole s rodinnou atmosférou není
jen fráze. V rodině občas panují neshody
a hádky. Naší snahou je, aby naše školní
rodina byla harmonická.

David Klimeš

Pochází z Velkého Poříčí u Hronova,
V Dýšině žije od roku 2003
S manželkou Renatou mají dvě děti
Koníčky: Zahrada a skládání hudby.
Znamení zvěrokruhu: Býk
Helena Vafková
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Ze zápisníku kronikáře – Chrást II od Z. Blahety

Foto: J. Nesvadba
Obecní úřad v Chrástu vydal v červnu
2018 tuto naučně-populární publikaci,
která už podruhé mapuje vývoj i novodobou historii obce. Náklad knihy je
500 kusů, má 150 stránek, stojí 250 korun a můžete si ji zakoupit na Obecním
úřadě v Chrástu. Výtvarnou tvář této
knize vtiskla pí. K. Štěpánková, tak jako
předešlému Chrástu I a i budoucí Velké
knize o Dýšině. Kapitoly této publikace
jsou: rybníky v Chrástu, povodně, kašna,
vodovod, spolky, pohřební vůz, podniky
a budovy. Každou kapitolu v záhlaví uvádí výtvarně pojaté vlna, tak tomu bylo
i u Chrástu I. O budovách je tu nejrozsáhlejší kapitola, která má 60 stránek, což

se blíží polovině obsahu. Mne zaujala kapitola o rybnících a kolik jich bylo na katastru obce, vždyť my většinou víme jen
o návesním rybníce a Vlčí jámě. Chvályhodná je i stať o činnosti spolků.
Pan Zbyněk Blaheta je tělem i duší celoživotní obecní kronikář. Údaje ukládá
do již rozsáhlé kartotéky, z níž pak čerpá,
zúčastňuje se téměř všech akcí v obci a i je
fotograficky zaznamenává. Prý už jeho
maminka byla léta zaměstnána na Národním výboru, tak je tu jistá kontinuita.
Takového kronikáře musí Dýšina Chrástu závidět, vyrovnal by se mu jen RNDr J.
Sofron, kterému ale obec nevytvořila dostatečně dobré podmínky. Výtvarné části

publikace pomáhají fotografie přes celou,
nebo dvě stránky. Jen to chtělo se více věnovat jejich ořezu, popředí často ruší nic
neříkající pole zeleně nebo komunikace.
I velké množství malých fotografií občas
rozptyluje pozornost, méně by bylo více.
U většiny knih pomůže, když autor si nemyslí, že zvládne i fotografickou část.
Závěrem lze napsat, že publikace Chrást
II je kvalitní, vhodně doplňuje i navazuje na knihu Chrást I a doporučuji vám
ji k zakoupení, i cena je poměrně nízká.
Do konce roku 2018 má vyjít Velká kniha
o Dýšině od Ing. P. Vellekové a tak budeme
mít možnost tyto dvě knihy porovnat.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek N. Huť

Výzva pro všechny...
Pořídili jste během letních prázdnin
pěknou fotku Dýšiny?
Pokud ano, pošlete nám ji.
Ty nejkrásnější fotografie uveřejníme
v příštím čísle obecního zpravodaje.
Náš email je: zpravodaj@obecdysina.cz
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Dýšina – Nová Huť – Horomyslice
Galerie Modrý salónek
ul. Na Vyhlídce, Dýšina
zve na výstavu fotografií

DÝŠINA ZMIZELÁ
A (JEN) PLÁNOVANÁ
Výstava bude otevřena:

od 30. srpna do 30. září 2018
každý čtvrtek 15–16.30 hodin
každou neděli 14–15 hodin
(kromě neděle 9. září, kdy je zavřeno)
Přijďte se podívat!

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.

Josef Mašek, Jiří Havelka,
Danuška Hrdlovičová, Monika Hrdlovičová,
Pavel Nichstein, Emilie Kováříková,
Petr Kvapil, Jarmila Kacerovská,
Jiří Vavřík, Anna Holmiková,
Marie Roubová, Eva Jílková,
Jana Jindrová
za SPOZ Hana Tlustá

VE STŘEDU 6. ČERVNA

VLAKOVÝ VÝLET NA ŠUMAVU
DO ÚDOLÍ ÚHLAVY V OKOLÍ
BRČÁLNÍKU
(vhodné i pro děti)

KDY: sobota 8. září 2018
SRAZ: 7:05 hod. nádraží ČD v Chrástu. Odjezd
vlaku z Plzně do stanice Brčálník v 7:50 hod.
NÁVRAT: odjezd z Brčálníku: 16.25 či 18.25 hod.
PROGRAM: naučná stezka prameništěm,
přečerpávací elektrárna z Černého jezera,
historie místních usedlostí a skautské
základny Dakota, zoo farma Brčálník.
Na závěr možné občerstvení v penzionu
Pohádka. Délka 6 km.
Nutné pevné boty, pláštěnky, pití, svačina.
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