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Dýšinský soubor Gutta byl v květnu součástí řady tradičních obecních akcí, uslyšíte ho minimálně dvakrát také při kulturních událostech v obci v červnu. Přitom už se mladí zpěváci připravovali na svém pravidelném soustředění na další hudební sezonu, jak si přečtete
uvnitř zpravodaje.											 Foto: Jana Bártlová

Úvodník
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dnes bych ráda doporučila vaší pozornosti
několik témat důležitých pro budoucnost
obce, jimž se věnovali zastupitelé na svém
květnovém jednání. Prvním je strategický
plán rozvoje, na jehož přípravě se mnozí
z vás podíleli a který se stane důležitým
vodítkem pro směřování obce a investování veřejných peněz v příštích letech.
Druhým je smlouva o spolupráci mezi
obcí a římskokatolickou církví, jejíž podepsání zastupitelé odsouhlasili. Farnost po
podpisu stáhne žalobu na určení vlastníka
pozemků, které považuje za historicky
církevní majetek. Vyhneme se tak případnému letitému sporu o řadu pozemků

nemalé hodnoty. Naopak se obec i farnost
budou moci soustředit na to, jak rozvíjet
smysluplnou spolupráci a co společně
mohou pro potřeby dýšinských občanů
udělat.
Třetím tématem je využití areálu bývalé
plnírny plynu. V dotazníkovém šetření
v rámci přípravy plánu rozvoje občané
nedali přednost žádnému řešení. Zhruba
stejně hlasů dostalo využití areálu jako
technického zázemí pro potřeby obce,
rozparcelování území pro výstavbu rodinných domů nebo prodej pro jiné, bezpečné
průmyslové využití. V květnu se na obec
obrátila společnost Friza, která by chtěla
areál odkoupit a vybudovat zde malou

mrazírnu. Současně obec nechává zpracovat studii na využití areálu pro bydlení
v kombinaci s technickým zázemím obce.
Pokud se chcete o těchto konkrétních variantách dozvědět víc, můžete se účastnit
veřejné prohlídky areálu s diskusí, která
se uskuteční ve čtvrtek 23. června od 18
hodin přímo v bývalé plnírně.
Od vážných témat si naopak můžete
přijít odpočinout třeba na folklórní odpoledne, starší školní děti nezapomeňte
vyslat na nový dýšinský festival Dýšina
FEST. O obou se dozvíte více v tomto
zpravodaji.
Krásný začátek léta Vám přeje
Katka Chejlavová, radní obce
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Sochy duchů
Na konci dubna jsme trávili víkend
s rodinami farnosti na faře v Manětíně
a v sobotu jsme vyrazili zdejší krásnou
přírodou na pěší výlet, který byl zakončen
poutní mší svatou v kostele sv. Jiří
v Lukové.
Před pár lety tento chrám sdílel osud
s mnoha jinými vesnickými kostelíky
v Sudetech: po odsunu Němců už do něj
nikdo nechodil, nikdo se o něj nestaral,
omítka opadala, střechou zatékalo,
strop se propadal. V roce 2012 napadlo
mladého výtvarníka Jakuba Hadravu, aby
jako svou závěrečnou studentskou práci
umístil do kostela sochy duchů bývalých
sudetských Němců, jejichž kostel to před
válkou byl. Na svých spolupracovnících
nechal uschnout kusy látek namočených
do sádry a pak takto vzniklé sochy posadil
do starých lavic a postavil pod kůr. Celá
expozice vypadá nesmírně působivě.
V lavicích sedí rozmístěno asi třicet bílých
postav, místo obličeje mají prázdná místa.
Některé klečí, některé jsou nakloněné
k sobě, jako by spolu rozmlouvaly, vzadu
stojí matka s dítětem. A díky nim se
kostelu v Lukové blýská na lepší časy,
protože sem přitahují stovky lidí a vypadá
to, že se seženou peníze na opravu celé
stavby.
Při mši svaté pak seděli živí lidé
v lavicích vedle těchto duchů bez tváře,
současníci vedle dávno mrtvých obyvatel
Lukové, kteří se museli před sedmdesáti
lety ze svého rodiště vystěhovat, někteří
snad po zásluze, někteří jen proto, že byli
Němci. A obojí – živí i duchové - vytváří
nezapomenutelný obraz.
Člověka napadá, že takhle to vlastně ve
skutečnosti je. Ani v dýšinském kostele
nikdy nesedíme sami, jen my, lidé z roku
dva tisíce šestnáct. Říkáme, že v Dýšině
chodí do kostela sto lidí. Realita je ale jiná.

Zdi jsou narvány k prasknutí, na každé
mši není k hnutí. Lidé různých staletí,
různých mentalit, různých problémů,
různých kultur a různých hříchů, ale
jedné touhy po Bohu sedí v lavicích.
Před branami statků na návsi sedávají
staří sedláci devatenáctého století. Jsme
spolu s nimi součástí jediného příběhu,
který se zde po staletí ulicemi Dýšiny
proplétá. A není to jen tak, že by nám
postavili kostel, brány statků a radnici, že
by jen vykopali rybník na návsi, předali
by nám to všechno do jednadvacátého
století k užívání a zmizeli v propadlišti
dějin. Jsou tady s námi, minimálně tak, že

žijeme z jejich hodnot, že jsme od svých
rodičů přejali to, co oni dostali od svých
rodičů a ti zase od svých. To od lidí ze
čtrnáctého a sedmnáctého století víme,
že lidský život má smysl, že nám má jít
o druhé, že existuje cosi jako společné
dobro a že máme usilovat o něco více než
jen nahromadit kolem sebe hromady věcí.
V Lukové to musí šeptat lidem duchové
Jakuba Hadravy, protože původní
obyvatelé byli odsunuti. V Dýšině nám
to sdělují lidé skuteční, z jejichž odkazu
žijeme.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA
V minulém čísle zpravodaje jsme Vám nepředložili ve fotohádance stavbu, ani
krajinu, ale buldozer typ DT 75. Umístěn je v areálu IPPE (bývalé „Hrudkovny“)
za hlavní branou cca od roku 2000. Je to památník, který má připomínat zdejší
(ne)slavnou dobu těžby a hrudkování železné rudy. K těžbě se však ve skutečnosti na zdejším dole v letech 1955–1967 používaly většinou mnohem větší
buldozery typu S100 Stalinec (nádrž 2 x 200 l nafty), rovněž vyrobené v SSSR.
Dnešní hádanka je možná ještě těžší. Předkládáme Vám detail, který v běžném
životě leckomu unikne. Pokud jste ale dostatečně všímaví, určitě víte, na kterém
místě v Nové Huti ho najít. Pozor - nenechte se zmást vyprávěním o slunečních
hodinách na dýšinském kostele z minulého zpravodaje.
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Oslavy 71. výročí osvobození

V neděli 8. května 2016 se v Dýšině konaly již tradiční oslavy 71. výročí osvobození,
které začaly ještě několik hodin před vlastní slavností. Starosta obce Dýšina Jaroslav
Egrmajer položil květiny k pomníku gen.
Harmona v Nové Huti a také v Dýšině na
Náměstí Míru. Slavnostní odpoledne pak
navštívili nejen váleční veteráni v doprovodu svých rodinných příslušníků, ale především vnuk gen. Pattona pan George P.
Watters se svojí dcerou Heather. Dalšími
významnými hosty byla konzulka americké ambasády Julianne Parker, Michael D.
Pierce, místopředseda Sdružení armády
Spojených států pro Evropu, Jiří Pospíšil,
poslanec Evropského parlamentu a Rostislav Vychodil, pplk. v.v. z Československé
obce legionářské Praha. Slavnostní odpoledne také sledoval autor sochy akademický
sochař Jaroslav Bocker s manželkou a pan
Oldřich Kuřátko, který se významnou mě-

rou finančně podílel na realizaci sochy gen.
Pattona. Již tradičně naše oslavy podpořili
členové Military Car Clubu Plzeň pod vedením Rudolfa Bayera a mnozí další hosté,
místní občané a další návštěvníci.
Samotnou slavnost zahájil starosta Jaroslav Egrmajer, který ve svém projevu uctil
památku obětí války a také připomněl rozhodující podíl americké armády při osvobozování Evropy od nacistického útlaku.
Poté následovaly projevy oficiálních hostů
a nemohlo chybět ani vystoupení dýšinského dětského pěveckého sboru pod vedením
Bedřišky Koželuhové a Jany Bártlové. V závěru oslav všichni hosté shlédli vystoupení dýšinských nadšenců, kteří zatančili na
vstupní terase základní školy. Vystoupení
nastudovala Tereza Koželuhová a všichni
tanečníci byli za svůj výkon od přihlížejícího publika odměněni upřímným potleskem.

Nemohu samozřejmě zapomenout ani
na bezchybný výkon Ivy Kokešové, moderátorky celé akce a Radka Chejlavy, který se
ujal funkce tlumočníka. Ani na občerstvení
se nezapomnělo. To zajistili Marcela Hájková, pracovníci školní jídelny pod vedení
paní Židové a samozřejmostí bylo také otevření jednodenní cukrárny Zuzany Vojáčkové v Modrém salonku.
K příjemnému pocitu přispělo také krásné jarní počasí, a tak se celá slavnost i přes
oficiální podtext nesla v duchu neformálního setkání s příležitostí potkat se a popovídat si s přáteli. A právě tento fakt byl velkým
zadostiučiněním jak pro ty, kteří slavnosti
připravují s několikatýdenním předstihem, tak i pro ty, kteří je zajišťují technicky.
Všem, kteří se na zajištění letošních slavností podíleli, patří poděkování.
Miroslav Tlustý,
pracovník OÚ Dýšina

Dýšinští nadšenci, nová stálice na dýšinském kulturním nebi
Loni při oslavách výročí vesnické památkové zóny oslnili jako kometa – hvězda,
která prozářila a ukončila příjemné odpoledne končícího léta. A letos 8. května, kdy jaro propuklo v plné síle květů
a vůní, se v parku před školou ukázalo, že
jde o stálici, hvězdu, která v Dýšině určitě
bude zářit dlouho!
Řeč je o dramaturgyni Terezce Koželuhové a novém tanečním uskupení „Dýšinští nadšenci“ – o dvanácti našich sousedech a kamarádech, kteří několik týdnů
ve volném čase poctivě a s velkým zapálením nacvičovali. Sešly se zde dvě generace tanečníků: manželé, rodiče se synem,
maminka s dcerou… Všechno osobnosti,
které vyrostly v tělocvičně, na parketu či
podiu. Lidé, kteří mají pohyb a rytmus
v genech a úsměv v povaze. A když se

něco „šustne“ v Dýšině, jsou určitě u toho.
Své vystoupení si zopakovali v neděli 15.
května v Paškově parku při Májové kulturní kavárně. Výkon byl opět 100%, tanec
navíc uvolněnější a usměvavější. I přes

značné ochlazení počasí. Děkujeme!
Je to moc dobře, že uskupení vzniklo
a pokračuje, držme tanečníkům (i sobě)
palce, ať vydrží.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Sprchy na koupališti zřejmě napřesrok
Starosta obce předložil radě projekt a cenovou nabídku na zhotovení sprch ve
sportovním areálu v Nové Huti. Projekt
počítá s využitím stávající betonové plochy, která by byla sanována. Technické
provedení sprch by bylo obdobné jako
v tomto prostoru dříve bývalo - ocelová
konstrukce by nesla ocelovou akumulační nádrž a dvě sprchové hlavice s automatickým vypínáním. Pořizovací cena
se pohybuje kolem 100 tisíc korun. Rada
proto s ohledem na rozsah investic, které
již byly letos ve sportovním areálu realizovány, rozhodla odložit případné pořízení sprch na příští rok.
Opravy výtluků na silnicích
Po pravidelné prohlídce stavu všech
místních komunikací po zimě připravila
obec seznam míst, která vyžadují opravu výtluků a nerovností. Jde o náměstí
Míru, ulice Na Vyhlídce, Slunečná, Luční, Malé náměstí a Mlýnská. Rada obce
schválila opravy v těchto místech v ceně
cca 90 tis. Kč, které provede společnost
DIPOS JC. Opravy by měly být hotovy
do konce června.
Obec má schválený plán rozvoje
Zastupitelé schválili konečnou podobu

strategického plánu rozvoje obce, který
se za účasti veřejnosti připravoval od
konce loňského roku. Vedení obce tak
bude moci začít s plánem pracovat – vybrat akce či kroky, které lze realizovat
ještě letos, další zahrnout do příprav investičních akcí roku 2017.
Ve škole se budou rekonstruovat
všechna sociální zařízení
Příprava výstavby nové školní jídelny si
vyžádá zásah do toalet pro žáky v přízemí, proto se zastupitelé rozhodli modernizovat současně rozvody a sociální
zařízení pro žáky i zaměstnance v celé
budově. Půjde o investici kolem 3 milionů korun. Během června se uskuteční
výběrové řízení na dodavatele, modernizace proběhne během prázdnin, aby pro
nový školní rok již byly nové sociálky
hotové.
Smlouva o spolupráci mezí Obcí Dýšina a Římskokatolickou farností
Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi Obcí Dýšina a Římskokatolickou farností Dýšina. Farnost se v ní
vzdává nároku na pozemky v hodnotě
několika milionů korun (např. rozsáhlé
pozemky nad školou), které byly podle
jejího názoru coby historický majetek

církve protiprávně převedeny do majetku obce a měly by být v rámci restitucí vydány zpět. V souladu se smlouvou
však nebude tento majetek nárokovat
a stáhne žalobu na určení vlastnictví.
Obec se zavázala pokračovat v dosavadní spolupráci s farností a podle svých
možností se spolupodílet na opravě historických památek jako jsou dýšinský
kostel a fara. Dále podporovat aktivity
farnosti pro veřejnost, v případě nutné
potřeby opravovat hřbitovní zeď.
Výběrové řízení na komunikace
Zastupitelé schválili výsledky výběrového řízení na realizaci oprav místních
komunikací Husova, Lepší, Na Vyhlídce
a stavby chodníku při Školní ulici. S nabídkovou cenou 2,1 milionu Kč ho vyhrála společnost Silnice Horšovský Týn.

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
13. června a 15. srpna
v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 27. června v 18 hodin
v Modrém salonku

Noví občánci Dýšiny

V sobotu 14. května uspořádaly členky Sboru
pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina již
tradiční vítání nových občánků. Ty do naší
obce přivítal starosta Jaroslav Egrmajer
a s malým pěveckým dárkem přišly také
děti ze základní školy pod vedením Bedřišky
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Koželuhové. Po zápisu rodičů do pamětní
knihy si všechny děti odnesly malý dárek.
Novými občánky Dýšiny jsou: Tereza
Běželová, Václav Šejdl, Dominik Novák,
Jakub Soroka, Vít Stuna, Hana Husová, Jan
Burděj, Rozálie Karbanová.

Sbor pro občanské záležitosti přeje
všem dětem a jejich rodičům hodně
zdraví a spokojený život v naší obci.
Hana Tlustá,
SPOZ Dýšina
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Místo setkávání Paškův park

Při letošních diskusích se v Modrém salonku
debatovalo nad tím, jak moc jsme spokojeni
či nespokojeni s životem v Dýšině. Současně
jsme se zamýšleli, jak moc máme chuť
se setkávat, popovídat si s přáteli, ale i se
sousedy, které často jen míjíme s pozdravem
a „není čas“ se zastavit.
Posezení nad připravovaným strategickým plánem předcházelo dotazníkové
šetření, kdy mohli všichni zájemci zvolit
nejpříjemnější místo v obci. A možná si ještě
pamatujete, že tím místem byl Paškův park.
Více než 65 % těch, kdo se šetření zúčastnili,
dalo parku svůj hlas. Je to zavazující pro obec
i Okrašlovací spolek.
Původní záměr přinést do Paškova parku
život jsme neopustili, naopak se sem rádi
vracíme. I když je stále nad čím přemýšlet;
park určitě potřebuje ještě další, celoroční

„náplň“. Jeho na první pohled viditelná
proměna je patrná z přiložených fotografií.
Zdejší setkávání jsou spontánní,
připravuje je mnoho z nás Dýšiňáků
i Huťáků. Naposledy to byla v květnu další
Májová slavnost s kavárnou a tančírnou pod
širým nebem. O živou hudbu se postarali
Katka a Radek Chejlavovi, o skvělý tanec
„Dýšinští nadšenci“. Pravou kavárenskou
náladu dotvářely bílé sváteční ubrusy, které
Spolku věnovaly J. Maurová a J. Spilerová,
květinová výzdoba z rukou A. Vaidišové
a S. Nesvadbové, taneční „parket“ od
Kaftanů, skvělé nápoje od Šebestů, bábovky,
štrůdle, buchty a mufiny od A. Hoškové, B.
Mourkové a A. Vaidišové, i další ochotné
ruce, přítomnost fotografa M. Dolejše, který
na přání vyfotografoval všechny zájemce.
Dokonale vysekaný trávník ve staré i nové
části parku v péči technické čety byl příjemný
pro oko i pro tanec; M. Tlustý a p. Bradáč
postavili stánky a přivezli židle. Dobrá
nálada všech přítomných překonala i letošní
chladné počasí, kdy se teplota pohybovala
kolem 10° C! Máme velkou radost, že stále
přicházejí noví a noví návštěvníci strávit
příjemné nedělní odpoledne.
Čtvrtý ročník Májové slavnosti se vydařil,
těšíme se na ročník 2017 zase zde v parku.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Beseda Mluvme
o migraci
V podvečer 19. dubna proběhla na naší
faře beseda o migraci a o migrantech,
ale na program se dostaly i otázky rasové
diskriminace,
terorismu,
vzdělání.
Diskusi předcházel krátký film, který měl
přesvědčit diváky, že i malými finančními
prostředky lze účinně pomoci migrantům
i jiným potřebným.
Diskusi vedla paní Vlasta Vyčichlová
z organizace Člověk v tísni, mající značné
zkušenosti s lidmi, které je nutno podpořit
a pan Jan Urban, disident a politik, známý
ze sametové revoluce. Bohužel besedy se
zúčastnilo jen málo lidí z Dýšiny a Nové
Hutě.
Mluvilo se o různých důvodech
emigrace, což může být např. snaha
o zlepšení ekonomické situace rodiny,
útěk před válkami a terorismem,
záchrana života svého a svých blízkých,
ale i snaha o infiltraci do evropských
křesťanských struktur a jejich rozbití,
a další. Předmětem diskuse byly i rasové
problémy u nás i ve světě, otázka Romů
a jejich vzdělávání. Srovnávala se bible
s koránem a poukazovalo se na těžký
boj proti teroristům z Islámského státu,
kterým nezáleží na jejich životě.
Vyplatilo by se tuto besedu zopakovat,
např. i v naší škole. Organizace Člověk
v tísni má podobných filmů s profesionálně zpracovanou formou diskuse více.
Naši občané by si měli uvědomit, jak
blízko nich je válka, smrt a bída. Buďme
štědří v poskytování pomoci potřebným.
Pavel Bartovský

Koupání se blíží

Jaký byl letos Rej čarodějnic?
Nejlépe by o tom mohla vyprávět třicítka
dětí, které se svými rodiči a přáteli přišly
podpořit dýšinské hasiče při stavění májky a pomohly s jejím nazdobením. Vyzkoušely si retro dětské hry, např. čáru,
skákání gumy a panáka, míčovou školku
a všichni společně poseděli a popovídali při opékání buřtíků. Všem zúčastněným čarodějnicím to moc slušelo a let na
koštěti se jim, i díky slunečnému počasí,
opravdu vydařil.

Více fotografií najdete na www.spvdysina.
unas.cz
Václava Zelenková, TJ Sport pro všechny

Nová terasa a lavice, to je jen část novinek,
které čekají letos návštěvníky sportovního
areálu v Nové Huti. Obec investovala také
do nového nátokového zařízení, aby se neztrácel již tak malý přítok vody, do střechy
kiosku a herních prvků pro děti. Investice
by měly vést k zatraktivnění dlouhodobě
zanedbávaného areálu a zajistit lepší podmínky pro odpočinek a relaxaci místních
obyvatel i návštěvníků obce.
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Jarní soustředění s Guttou
Ve čtvrtek 19. 5. vyrazili zpěváci ze školního
sboru na své tradiční jarní soustředění.
Základnou pro 43 kluků a holek byla
ubytovna Sokola Dobřív a hlavně místní
tělocvična, kde jsme „rozbili“ svůj zkušební
stan. Před námi byla spousta hudební
práce – opakování písní na Noc kostelů,
nácvik nových „lidovek“ na folklorní
festival a hlavně nový program do Jičína
na pohádkový festival, kam pojedeme na
začátku září.
I přes velký počet dětí a široký repertoár
vše plynulo hladce, děti se střídaly
po menších skupinkách v nácviku,
ostatní využily ke sportování okolí naší
ubytovny, společně s našimi pomocníky
– „odrostlíky“ Kubou, Anežkou a Terkou

a maminkami Sašou a Maruškou si ti
mladší užili stopovačku kolem známého
hamru, parta nejstarších, organizovaná
hlavně Martinem a Anežkou zase připravila
pro všechny nočního bobříka odvahy nebo
vědomostně-zábavnou soutěž družstev.
Musíme pochválit všechny děti za jejich
píli, pozornost na zkouškách, aktivní
přístup při vymýšlení různých tanečních
choreografií. Během 3 dní se zase více
utvrdila jejich „guťácká“ pěvecká parta,
starší pomáhali mladším, ti nám zase
dodávali neutuchající energii. Děkujeme
hlavně deváťákům za jejich výdrž v našich
sborových řadách a věříme, že se přidají
k již zmíněným „odrostlíkům“ a zachovají
nám přízeň i po odchodu ze ZŠ. Také jsme

vždycky rádi, že s námi jedou šikovné
maminky, které zajišťují technický chod,
což představuje hlavně nakrmit všechny
vyhládlé zpěváky, ale také jsou pro nás
zpětnou odezvou při tvorbě nového
programu.
Před námi jsou poslední 3 akce letošního
školního roku – Festival volného času, kde
ještě oprášíme úspěšnou Bránu do pohádky,
Noc kostelů - po dlouhé době v gotických
šatech a s klasickým repertoárem a na závěr
folklorní festival na dýšinské návsi. A po
prázdninách se už dnes všichni těšíme zase
po roce do Jičína na festival s programem
„Jak se ztratila bačkorka a dva se našli aneb
románek ze školních lavic“.
J. Bártlová, B. Koželuhová

Již 10 let spolupracuje naše škola se ZOO a BZ Plzeň
Jako každý rok se naše škola zúčastnila
pravidelné prvomájové akce v ZOO a BZ
Plzeň se zajímavým názvem May Day. Jedná
se v překladu o májový den, ale také o volání
o pomoc – v tomto případě při záchraně
ohrožených druhů v přírodě. Výtěžek
z letošní akce půjde na ochranu chřástala
polního v našem kraji.
Kromě šesťáků, kterých byla v naší partě
většina, vydatně pomáhali také naši bývalí
žáci.
V našem stánku jsme nabízeli předpěstované bylinky (např. petržel, pažitku,
bazalku, tymián, mateřídoušku, řeřichu)
a výrobky našich žáků.
Naše děti také pomáhaly roznášet po
ZOO letáčky s přehledem akcí a stanovišť.

V amfiteátru měly odpoledne některé školy
prezentace svých projektů a byly oceněny
školy, mezi nimi i ta naše, které se ZOO a BZ
spolupracují celých 10 let od 1. ročníku akce
May Day.

Dostali jsme drobné dárečky a užili jsme
si hezký den v ZOO. Samozřejmě jsme
přislíbili účast i v příštím roce. Všem, kteří
akci věnovali svůj volný čas, patří velký dík.
Jitka Křížková, ZŠ gen. Pattona Dýšina

Májová školka

Květen se v MŠ nesl v duchu oslav. Děti se
připravovaly na oslavu Svátku maminek,
vyráběly dárečky, přáníčka, nacvičovaly
písničky a básničky. Předškoláci si netradičně připravili pro maminky Módní
přehlídku. Modely byly velmi netradiční,
zahrnovaly širokou oblast rodinných šatníků. Viděli jsme „zmenšené“ maminky
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či tatínky, modely přímo šité na míru,
ale napodobující módu, kdy maminka
byla malou holčičkou. Po modrém molu
se prošla i děvčata s letní „kolekcí“ nebo
řada sportovců. Nechyběla gymnastka,
hokejisté, fotbalista, běžec nebo dorostenec ze spartakiády.
Sluníčka a motýlci také vyjeli na svůj

školní výlet na pražské Letiště V. Havla.
Modrý autobus nás skoro 2 hodiny vozil
po celé letištní ploše a „stevardka“ Aneta
nás seznamovala se vším, co k letištnímu
provozu patří. Viděli jsme „v přímém přenosu“ řadu přistání i odletů mezinárodních letadel, aktuálně největší letadlo na
ploše – Deltu z New Yorku i malá soukromá letadélka nebo nejmodernější hasičské auto.
Po dýšinské pouti ještě v rámci oslav
čekal Kapičky Jarní koncert v Modrém salonku, kde společně se Zpěváčky a Kapkami (1.-3. tř. ZŠ) zazpívali svým nejbližším.
Před námi je poslední školní měsíc
v roce, kdy připravujeme tradiční rozloučení s předškoláky a jejich přespání v MŠ.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

červen 2016

Výstava Jak jsme uklízeli
Příjemná komorní výstava fotografií
dobrovolníků - fotografů amatérů vznikla
spontánně. Je přirozeným vyústěním
nejen letošního Ukliďme Česko, ale
i dlouhodobé snahy Dýšiňáků „to mít
tady pěkné“.
Potřeba lidí nejen bydlet ve vlastním
čistém a příjemném bytě, ale ve stejně
kvalitním a bezpečném prostředí se

i pohybovat ve volném čase a při cestě
do školy či do zaměstnání, je viditelná.
Veřejný prostor se opět zabydluje.
Květnová výstava bohužel nestačila
zachytit všechny ochotné děti, mládež,
rodiče i prarodiče, kteří se rozhodli, že
chtějí něco vylepšit. Z prostého důvodu –
mnozí organizátoři neměli pro práci čas
na fotodokumentaci. Ale určitě zachytila

proměnu některých míst, kterou už dnes
možná ani nevnímáme. Pořádek je jakoby
samozřejmý. A snad je to tak dobře.
Velkou pochvalu zaslouží i školkové
a školní děti, ale i odrostlejší mládež.
Věříme tomu, že ten, kdo sbírá odpadky
po cizích lidech, je sám nebude odhazovat.
Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu

Dýšina FEST je za dveřmi
Přípravy vrcholí a nervozita stoupá. Až
budete číst tyto řádky, bude premiéra
sportovně kulturního festivalu Dýšina
FEST opravdu za dveřmi. Věřím, že
plakáty vás už oslovily, že se, stejně jako
my, těšíte.
Na schůzce konané 9. května vás přišlo
5 teenagerů a nám s vámi bylo moc prima.
A tak pro ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu
nemohli zúčastnit, mám radostnou
zprávu.
Sejdeme se ještě jednou - v pondělí
6. června, zase od 17 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Dýšina (nad

hasičskou zbrojnicí).
Věřím, že vás neodradí, že budeme
rozdávat úkoly. Opravdu potřebujeme
pomocníky, abychom všechno zvládli
připravit. Hodí se silné paže i chytré hlavy.
Budeme se domlouvat i na hudbě, která
vás zajímá a baví, kterou byste chtěli na
Dýšina FESTU poslouchat. Dostanete
flashdisky, na které nám pro zvukaře
stáhnete svoje nejoblíbenější písničky
a skladby.
A tak se těšíme na všechny, kteří nám
chtějí v sobotu 18. června dopoledne
pomoci. A nebojte se, Dýšina FEST je tu

pro vás, takže úkoly končí úderem 14:00
hodiny a odpoledne si můžete jen a jen
užívat.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní
učitelce Haně Müllerové ze základní školy
za vedení dětí při vytváření výtvarných
prací, loga a sloganů k festivalu.
Na Dýšina FEST srdečně zveme také
všechny rodiče a přátele našich teenagerů.
Přijďte se podívat, jak se umí sportovně
vyžít, přijďte je podpořit. Podrobný
program najdete na plakátě níže.
Vendula Zelenková,
TJ Sport pro všechny
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Pozvánky na akce
Středa 1. června, 16:00 hod., náves,
Den dětí, TJ Sport pro všechny Dýšina ve
spolupráci s obcí Dýšina
Pátek 10. června, od 19 do 23:30 hod.,
Noc kostelů v dýšinském kostele.
Neděle 12. června, 14 hod., Mezinárodní folklorní odpoledne Dýšinská
náves. Představí se 7 souborů z ČR,
Slovenska, Chorvatska, Mexika, Peru
a Jižní Koreji.
Sobota 18. června, 14 hod., Dýšina
FEST pro mládežníky, Obec Dýšina ve
spolupráci s obcí a ostatními místními
spolky a kluby
Sobota 18. června, 18 hod., koncert
souboru Musica ad gaudium v dýšinském
kostele
Čtvrtek 23. června, 18 hod., areál bývalé

plnírny plynu, prohlídka pro veřejnost a
diskuse nad dalším využitím
Pátek 24. června, 17 hod., Běh naděje,
TJ Sport pro všechny Dýšina ve spolupráci se SDH Dýšina
Pátek 24. června, od 20 do 22 hod.,
Nikodémova noc v dýšinském kostele.
Kostel bude otevřen pro veřejnost
k tichému rozjímání, zapálení svíčky
či rozhovoru s knězem. Hudbou bude
doprovázet dýšinská schola.
Středa 6. července, 14.30 hod.,
u pomníku Mistra Jana Husa v Nové
Huti, vzpomínka k výročí Husova
upálení, promluví farář Evangelické
církve augsburského vyznání v Plzni Mgr.
Tomáš Živný. Zve Okrašlovací spolek.

Program Noci kostelů 10. června v Dýšině
• 19:00 – 19:10, zahájení se zvony
a starosty, starostové z Dýšiny,
Chrástu a Kyšic vše zahájí a slavnostně
zazvoní
• 19:10 – 19:15, dýšinské pověsti aneb
jak to začalo
• 19:15 – 19:30, školka v akci zazpívají nejmenší zpěváčci
• 19:30 – 20:00, středověká hudba ve
středověkém kostele - bez dýšinské
Gutty by se Noc kostelů neobešla!
• 20:00 – 20:10, dýšinské pověsti aneb
kam zmizeli andělé z oltáře?
• 20:10 – 20:40, dětský program na
farní zahradě - pomohou nám děti
najít ztracené anděly z pověstí na
farní zahradě?
• 20:10 – 20:40, zasvěcená přednáška,
Ing. arch. Karel Zoch z odboru
památkové péče pohovoří o opravě
dýšinského kostela z pohledu
památkáře
• 20:40 – 20:45, dýšinské pověsti aneb

karban v kostele
• 20:45 – 21:30, rok v kostele
a prohlídka kostela, farář Pavel
Petrašovský za doprovodu dýšinské
schóly vás provede liturgickým rokem
• 21:30 – 21:35, dýšinské pověsti aneb
kostelní vtipy
• 21:35 – 22:05, Irena Výrutová
a kapela, zahrají a zapějí
• 22:05 – 22:20, dýšinské pověsti aneb
karban až za hrob
• 22:20 - 22:40, rozsvícení a rozeznění
kostela, pomozte nám zaplnit kostel
světlem a hudbou
• 22:40 – 23:00, varhany a dýšinské
pověsti aneb jak to celé skončilo
• 23:00 - bohoslužba slova
Doprovodný program:
• Předrájí na půdě kostela – odpočinek a relax na půdě kostela
• Výstava obrazů v lodžii fary
• Čajovna na faře

Děje se za humny
Srdečně zveme fanoušky fotbalu na fotbalový turnaj mládeže, který se uskuteční
v sobotu 18. 6. od 10 do 16 hod. na fotbalovém hřišti FC Spartak Chrást. Těšit se
můžete na utkání mladších žáků, starších

a mladších přípravek týmů z Plzně a blízkého okolí. Do turnaje bude také vložen zápas
starších žáků FC Spartak Chrást (družstvo
je tvořeno i hráči z Dýšiny). Občerstvení
zajištěno. Těšíme se na Vás. Obec Chrást

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

Ludmila Sofronová
Helena Šnajdrová
Miloš Štrunc
Oldřich Kraus
Václav Tesař
Anna Brujová
Milan Cajthaml
Jaroslav Kubát
Václav Stružka
za SPOZ Hana Tlustá
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na 9. ročník BĚHU
NADĚJE, sportovně společenské
humanitární akce inspirované Během
Terryho Foxe, jejíž výtěžek bude věnován
na výzkum rakoviny.
Hlavním pořadatelem Běhu naděje v ČR je
společnost LEVITY, a.s. se sídlem v Praze.

Běh naděje v Dýšině

pořádá
Tělovýchovná jednota Sport pro
všechny Dýšina, z. s. v pátek

24. června 2016.
Start všech účastníků bude
v 17 hodin na víceúčelovém
hřišti ZŠ a MŠ gen. Pattona
Dýšina.
Doprovodný program:
16 – 17 hodin - Soutěže jednotlivců
i rodinných týmů - víceúčelové hřiště
u základní školy.
Zápis účastníků Běhu naděje proběhne
od 16 do 17 hodin přímo v místě startu.
Běh naděje je vyhlašován jako
VEŘEJNÁ SBÍRKA. Proto budou
účastníci vkládat finanční příspěvky
rovnou do pokladniček a nebude
možno jim vracet!!!!!!
Přijďte i Vy posílit svoje zdraví pohybem
a přispět na dobrou věc.
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