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Investiční akce „Průtah Dýšinou“ se blíží ke konci
Vážení spoluobčané,
určitě jste svými zraky bedlivě sledovali,
jak tato akce začínala, pokračovala a nyní se
dokončuje.
Původně měla začít 1. 4. 2010. Z důvodů
problematického čerpání dotací začala se
zpožděním až 12. července 2010.
Dlužno podotknout, že obec Dýšina ji realizovala ve spolupráci se SÚS Kralovice.
Právě tato organizace zřizovaná Plzeňským krajem byla přímo závislá na čerpání
dotačních finančních prostředků na rekonstrukci komunikace v ulici Přátelství.
V souvislosti s ní obec zajišťovala realizaci
vodovodního řadu a chodníků, a to z obecních prostředků za využití dotací (Plzeňského kraje, akciové společnosti a soukromého
subjektu).
Prvním problémem bylo stanovisko policejního specialisty z oboru dopravy, který
nedovolil akci rozdělit na dvě části, ale jeho
požadavkem bylo rozdělení na osm částí v

levé i pravé straně vozovky. Předělávala se
dokumentace, nabouralo to organizaci práce.
Druhý problém nastal krátce po zahájení
celé akce. V těsném sousedství obecního
úřadu firma narazila na neznámou železobetonovou desku včetně staré nefunkční kanalizace. Šlo patrně o dřívější akci „Z“. Bylo
nutné tyto neblahé pozůstatky odstranit.
Žádná dokumentace se nedohledala.
Když už se zdálo, že se vše bude vyvíjet
dle předpokladů, nastal další problém. V
lokalitě kolem Domu služeb a pak i v jeho
širokém okolí se vyskytlo abnormálně promáčené podloží. Musely se provést geologické zkoušky. V praxi to přineslo zpoždění
bezmála měsíc. Některé zkoušky nevyšly dle
norem, musely se opakovat. Provádět je musela odborná a certifikovaná laboratoř a k
tomu v době dovolených.
Na základě zkoušek musela být přijata
opatření a podloží se muselo intenzivně sa-

novat, čímž vyvstala další časová prodleva.
Další problémy následovaly. Nesnáze organizačního rázu, které ovšem nezpůsobily
vážné časové opoždění byly i v realizaci individuálních vodovodních přípojek. Plány
dokončení do 31. 12. 2010 pak zhatil nástup
intenzivních mrazů v závěru podzimu. Čtenář posoudí, zda tyto vyjmenované skutečnosti jsou objektivní či subjektivní.

Je nutné kriticky podotknout, že provádějící
firma ne vždy vykazovala maximální nasazení svých pracovníků včetně optimálního
využití klimatických podmínek i po původním termínu dokončení (31. 12. 2010), tedy
až v roce 2011 (např. v únoru).
Vážení spoluobčané, smyslem tohoto
výčtu bylo, abyste měli ucelené informace
a udělali si vlastní obrázek o této stěžejní
akci roku 2010, která se nám protáhne do
30. dubna 2011.
Jedno je ale jisté. Průtah bude hotov, obec
Dýšina tím získá další renomé v jejím krásném vzhledu a v neposlední řadě se chodci
budou pohybovat bezpečněji a věřím i ve
vzájemnou ohleduplnost řidičů.
O oficiálním a slavnostním otevření budete včas informováni.
Mgr. Jaroslav Štilip
starosta obce

Akce dýšinských zahrádkářů
Dne 26. března 2011 se konala výroční
členská schůze ZO ČSZ Dýšina, které se
účastnilo téměř 80 členů. V současné době
má organizace 119 členů a členská základna
se neustále zvyšuje.
Byla hodnocena práce členů výboru a
dosažených výsledků za minulé období. Za
dobrou práci byly vyhodnoceny dlouhodobé
členky - Dana Jelínková a Jiřina Čiperová.
Také byla předána kniha a poděkování paní
Jarmile Sternové, která oslavila významné
životní jubileum.
Organizace pravidelně pořádá odborné
přednášky a instruktáže. Nejlépe byla hodnocena přednáška přítele Ing. Jana Kratochvíla s tématikou o vinné révě.
Hojně byla navštívena přednáška Ing.
Pavla Hasmana z Lovely Terezín, přítele
Jindřicha Duška z Kaznějova a také přítele
Pavla Sedláčka ze Spáleného Poříčí. Na naší
výroční členské schůzi přednášel lektor ÚS
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ČSZ region Plzeň přítel Miloslav Pilz z Blovic. Zájezdy s tématikou, týkající se pěstování zeleniny, květin a ovocných stromů, jsou
vždy zajímavé a je velký zájem o návštěvu v
Litoměřicích nebo Čimelicích.
Již tradičně jezdíme na nákup jablek a
švestek do sadu přítele Pavla Sedláčka ze
Spáleného Poříčí. Velmi se líbil zájezd na
zámek a do pivovaru v Chýši. V květnu připravujeme zájezd na Šumavu.
Pravidelně je pořádána soutěž dětí ze ZŠ
Dýšina a ZŠ Chrást. V minulém roce nás v
celostátním kole v Kroměříži reprezentovaly
žačky Bendová a Matoušková.
Práce moštárny je velice dobrá, v minulém
roce se moštovalo 128 q jablek. Letos začneme moštovat již 12. září.
V dalším období bude organizace opět
věnovat pozornost přednáškám, členské
základně a pravidelně pracovat v moštárně, pořádat soutěž dětí ve spolupráci se ZŠ

Dýšina a ZŠ Chrást. Také budeme zajišťovat
zajímavé zájezdy.
Jiří Krejzar, předseda ZO ČSZ Dýšina
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Výroční schůze Okrašlovacího spolku

Velikonoční recepty
KOKOSOVÝ BERÁNEK
180 g másla nebo rostlinného tuku
200 g polohrubé mouky
4 vejce
1/2 prášku do pečiva
80 g kokosu
Postup:
Změklé máslo, cukr a vejce našleháme
do pěny, vmícháme kokos a prosátou
mouku s práškem do pečiva. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a
pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů 50 minut.

Dne 17. března se konala v zasedací
místnosti obecního úřadu výroční schůze
Okrašlovacího spolku. Přítomní členové
zvolili pro příští 3 roky výbor ve stejném
složení jako dosud (předsedkyně Eva Bartovská, místopředseda Václav Čermák a
hospodářka Marie Kašparová).
Předsedkyně shrnula činnost v loňském
roce:

- Již popáté se konala Novoroční vycházka,
které se tradičně účastní kolem 30 lidí.
- Spolu se zahrádkáři jsme uspořádali výlet
do Luftovy a Hruškovy zahrady v Plzni.
- Spolupráce se základní školou nabyla
konkrétní podoby – 3 členové spolku postupně vedli vycházky třídy do lesa v Nové Huti.
- Již tradičně jsme si 6. července u pomníku
v Nové Huti připomněli upálení Mistra
Jana Husa. Promluvila paní Jaroslava
Švábová, farářka církve Československé
husitské z Rokycan. V tento den zde také
vystoupil pěvecký spolek Chrástochor
z Chrástu.
- Naši členové pomáhali při realizaci naučných stezek Chrást a Kokotské rybníky.
V duchu úkolů spolku jsme pečovali o
okolí Husova pomníku, pamětního kamene, laviček, přístřešku U Obrázku i Velkého
smrku, kam jsme přidali další tabulku, která
připomíná historii tohoto, dnes již bývalého,
velikána.
S mottem: Mezi Dýšinou a Novou Hutí
vedou koleje, tak proč zde nemůže vlak
zastavit? jsme v srpnu s podpisovými listinami obešli občany, zda souhlasí s tím, aby
byla v Nové Huti u bývalého házenkářské-

ho hřiště obnovena zastávka vlaku. Získali
jsme 151 podpisů, které jsme s žádostí předali panu starostovi Mgr. Štilipovi 18.8.2010.
Pan starosta jednal dál a výsledkem je, že
pokud obec chce další zastávku, musí si ji
zaplatit sama. Vzhledem k tomu, že je stavba
koridoru pozastavena, další jednání nepokračovala.
Zahájili jsme tvorbu webových stránek
Okrašlovacího spolku, jako součást webových stránek obce Dýšina. Zde informujeme
jak o historii spolku, tak o aktuálním dění.
Do roku 2011 jsme si stanovili hlavní úkoly:
- prosadit v obci diskusi o plánu údržby a
obnovy zeleně v naší obci
- zrealizovat informační tabuli „Mohyly“
- zabudovat stojan na kola u přístřešku
- uspořádat přednášku doc. Čady o mapách
se zřetelem na zmapování naší obce
- spolupracovat se základní školou (pomoc
při soutěži Mladý zahrádkář)
- informovat o své činnosti (Zpravodaj obce,
webové stránky)
- uspořádat Novoroční vycházku a upomínku na upálení Mistra Jana Husa
Pan Vladimír Kepka vysadil v ulicích
Mlýnská, Husova a Spojovací v Nové Huti
20 vzrostlých lip a byl spolkem oceněn za
péči o zeleň v obci za rok 2010.
Schůzi byl přítomen pan starosta Mgr.
Štilip, který mimo jiné připomněl, že v roce 2012 oslaví obec Dýšina 770 let od první
zmínky, fara 660 let a naši hasiči 125 let. Vyzval členy spolku ke spolupráci na oslavách.
Na závěr schůze bylo promítnuto DVD
naučná stezka Kokotské rybníky.
Ing. Eva Bartovská, foto Bc. Pavel Kraus

VELIKONOČNÍ MAZANEC
220 g hladké mouky
150 g hrubé mouky
90 g moučkového cukru
90 g rostlinného tuku
2 žloutky
30 g mandlí a 20g rozinek
20 g droždí
150 ml mléka
1 vanilkový cukr
Postup:
Promícháme droždí s trochou cukru,
přidáme 2 lžíce vlažného mléka a k tomu
1 lžíci mouky. Vše rozmícháme a necháme vykynout. Tuk utřeme s cukrem a
vmícháme žloutky. Přidáme mouku, vykynutý kvásek, vanilkový cukr, osolíme
a vlažným mlékem zaděláme těsto. Přidáme rozinky a část mandlí, zaprášíme
moukou a necháme v teple vykynout.
Bochánky poté potřeme žloutkem a
zbytkem mandlí.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
10 rohlíků
250 g uzeného boku
250 g uzeného plecka
10 vajec
8 stroužků česneku ( dle chuti)
300 ml mléka
3 jarní cibulky
sůl, pepř
pažitka nebo kopřiva
Postup:
Rohlíky nakrájíme, polijeme mlékem
a necháme nasáknout. Přidáme žloutky, maso nakrájené na kostky, pepř, sůl,
česnek, jarní cibulku a pažitku nebo
kopřivy. Z bílků připravíme sníh, který
vmícháme do hotové nádivky. Vymažeme formu a pečeme v předehřáté troubě
25 – 30 minut na 170 stupňů.
Dobrou chuť a krásné prožití velikonočních svátků přeje kolektiv školní jídelny .

Sbírka na kostel
Stav veřejné sbírky na kostel.
K datu 11. 3. 2011
bylo vybráno

116 900 Kč
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Co nového v SDH Dýšina
Náš sbor, tak jako každoročně, i letos
hodnotil v polovině ledna na výroční valné hromadě svoji činnost za rok 2010. Na
tomto jednání se sešli členové sboru společně s pozvanými hosty, za OÚ Dýšina p.
Mgr. Štilipem a za Okresní sdružení hasičů

Plzeň - sever pí Alenou Foldovou. Dalšími
našimi hosty byli zástupci ostatních SDH
okrsku Dolany a také pí Jarmila Jedličková a Václava Zelenková, které zastupovaly
TJ SPV Dýšina. Hlavním úkolem jednání
bylo zhodnotit uplynulý rok naší činnosti.
Z přednesených zpráv pak vyplynulo, že
se nám podařilo splnit stanovené úkoly.
Součástí této valné hromady bylo i ocenění
aktivních a dlouholetých členů SDH Dýšina.
Pan Jiří Turek převzal „Medaili na věrnost“
za 50 let členství v SDH Dýšina, pan Luboš
Sadlík převzal „Medaili za příkladnou práci“ a pan Václav Prokop „Čestné uznání“
OSH Plzeň - sever. V závěru celého jednání
pak vystoupili mladí hasiči, kteří zazpívali
svoji hymnu.
Protože náš sbor je začleněn do okrsku
Dolany s dalšími SDH z Kyšic, Chrástu,
Dolan, Druztové, Sence a Zruče, zúčastnili jsme se samozřejmě i jednání výroční
valné hromady zástupců tohoto okrsku. Za
náš sbor byli přítomni Miroslav Tlustý a
Vladan Klement a za OÚ Dýšina se jednání zúčastnil jako host p. Bc. Michal Hala.
I toto jednání se neslo v duchu hodnocení
činnosti celého okrsku v uplynulém roce.
Při takovémto každoročním jednání je také
vyhodnocována činnost jednotlivých sborů

4

v soutěži o „Putovní pohár okrsku Dolany“.
S potěšením mohu konstatovat, že soutěž za
loňský rok jsme opět vyhráli a pohár tak získali pošesté v řadě.
Naše činnost není ale jen schůzová. V
měsíci únoru jsme stavěli stan na zabijačkové hody. Teplé počasí a silný vítr však
udělaly své a tak jsme nakonec hody museli přesunout před hasičskou zbrojnici a
do jejích prostorů. Naši členové jednotky
požární ochrany se také v únoru zúčastnili
pravidelného školení, které pořádáme společně pro naši jednotku a jednotku z Kyšic.
Náplní školení byla jak praktická témata,
tak i oblast legislativní, která se týká právě
jednotek SDH obcí. 5. a 6. března 2011 na
to pak navazovala cyklická příprava velitelů
a strojníků jednotek SDH obcí, která se již
několik let pravidelně koná v Kaznějově. Sobotní školení pro velitele bylo teoretické, v
neděli si pak i strojníci a ostatní členové JPO
mohli vše vyzkoušet v objektu bývalé Lachemy Kaznějov. Při praktickém zaměstnání si
všichni vyzkoušeli použití vodní pěny při
zdolávání požáru, likvidaci bytových nebo
kancelářských požárů, zásah ve výškách a
použití výškové techniky, záchranu osob
z výšek a čerpání vody pomocí různých
technických prostředků. Tento systém vzdělávání a školení je velice praktický, protože

i mladší členové jednotek tak získávají znalosti a zkušenosti při různých činnostech a
vše si mohou v klidu vyzkoušet. Jednou z posledních akcí, kterou jsme od počátku roku
uspořádali, byla 19. 3. 2011 již II. Hasičská
zábava. Pořádali jsme ji v Kyšicích společně
s místními hasiči. Při taneční zábavě, kde se
všichni dobře bavili, předvedli také v krátkém vystoupení profesionální tanečníci své
umění v latinsko-amerických tancích. A kdo
si v průběhu večera počkal na tombolu, nebyl také jistě zklamán. Jen škoda, že z Dýšiny bylo opět málo návštěvníků, přestože byl
zajištěn autobus na odvoz tam i zpět.
V nadcházejícím období nás ale také čeká
mnoho práce. Nejedná se jen o naši zájmovou činnost, ale především o zajištění akceschopnosti naší JPO a její techniky. Budeme
i nadále jednat o možnostech získání dotace
na pořízení nové automobilové cisterny.
Chtěl bych také pozvat občany Dýšiny
na sobotu, 14. května 2011, kdy náš sbor
připravuje v Dýšině soutěž požárních družstev okrsku Dolany. Soutěž se bude konat v

prostoru na návsi a soutěžit budou družstva
mužů, žen a mladých hasičů v klasickém požárním sportu.
Miroslav Tlustý
starosta SDH Dýšina
Foto: M. Tlustý, V. Tlustý

Zimní úspěchy
mladých hasičů
Členové Kolektivu mladých hasičů se
s velkým úspěchem zapojili do okresních
pohárových soutěží, které pořádá Okresní
odborná rada mládeže Plzeň-sever. V zimních měsících se soutěží v požárnické
všestrannosti a různých střeleckých disciplínách. V prosinci se dvě naše družstva
zúčastnila „Mikulášské střelby na čerta“
v Ledcích, na které se střílelo ze vzduchovky, z foukačky a z luku.

Družstvo mladší kategorie obsadilo 20.
místo a družstvo starší kategorie obsadilo
nádherné 4. místo a v souboji jednotlivců
v této kategorii jsme dokonce vyhráli, konkrétně ve střelbě z luku. Tradičního branného závodu v požárnické všestrannosti
v Oboře se v únoru zúčastnilo družstvo
starší kategorie. Na trase dlouhé tři kilometry nás čekaly různé disciplíny jako například poskytování první pomoci, střelba
ze vzduchovky, orientace mapy, určování
azimutu, uzlování, hod granátem, orientace
v říši zvířat a rostlin a další. Z velké konkurence dvaceti sedmi družstev jsme stanuli
na stupních vítězů – vybojovali jsme úžasné třetí místo. Obdobné soutěže se dvě naše
družstva účastnila v březnu v Úněšově. Zde
však kromě trestných bodů z jednotlivých
disciplín rozhoduje i celkový čas, za který
družstvo danou trasu absolvuje. Opět jsme
zde plnili úkoly všestrannosti, ale přidaly se
i hasičské disciplíny. Naše družstvo mlad-

ší kategorie obsadilo 12. místo a družstvo
starší kategorie obsadilo 14. místo. Nezbývá
než popřát hodně štěstí v jarních soutěžích,
které nás čekají a o kterých Vás budeme informovat.
V. Klement, B. Strnadová - vedoucí KMH
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Vysloužilé spotřebiče jen ke specialistům
Radí kolektivní systém ELEKTROWIN
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek,
klička, motor, kompresor – víte ale, co tím
můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení,
odbornou způsobilost. Při demontáži musí
dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné
látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném
zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky,
jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný
chrom, polybromové bifenyly, polybromové
difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony
– a to jak v chladicím okruhu, tak ve vět-

šině případů také v izolační pěně v korpusu
chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo
chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i
freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje
vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky,
které způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže
konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve
hojně využívala k ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém
průmyslu. Do těla se kadmium dostává
potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která
poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří
mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi
toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti
břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém
vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým
onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty
a může vést až k perforaci nosní přepážky
nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu
vystavení se účinkům šestimocného chrómu
na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.

Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž
složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může
vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí
jiných míst může vyvolat rakovinné bujení
nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo
pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování
zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále
pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali,
případně pro jejich použití tam, kde jsou
nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje
to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem
je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat,
vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,, který
je bezplatný, je možné odevzdávat pouze
kompletní spotřebiče, za ty nekompletní
platí obec jako za odpad – mnohdy jako za
nebezpečný odpad – a tyto náklady poté
promítá obec do poplatků za odpady nejen
dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru
kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví
sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného
odběru naleznete na www.elektrowin.cz.
převzato z firemních materiálů
ELEKTROWIN

Příroda kolem nás
Přírodní krásy najdeme i na místech,
kde bychom je nečekali. Stačí se jen dívat. Vodojem u Malého náměstí v Dýšině je jeden z mála pozemků uprostřed
obce, celoročně nepřístupný osobám,
psům a dalším „rušivým elementům“.
Poslední stará planá jabloň, která tu
roste, je každoročně obalena bílým
květem a bzučícími včelami. Později na
podzim má neuvěřitelné množství jablíček střední velikosti, které živí po celou

zimu zpěvné ptactvo. Jablka na stromě
vystačila desítkám ptáků až do poloviny
ledna a po únorovém roztání sněhu se
objevila další čerstvá jablka napadaná
pod stromem. Na jabloni jsme v těchto
měsících pozorovali nejen kosy a oba
druhy vrabců, ale i sýkory, straku, soj-

ku žlunu šedou, strakapouda velkého,
zvonky, hýly, drozdy kvíčaly a cvrčaly,
růžové mlynaříky atd.
Jabloní tam bylo původně sedm.
Umím si představit, že tyto semenáče
vznikly z okusků, které tam házely děti
vracející se, někdy před třiceti lety, ze
školy domů. Jabloně překvapivě hodně a
pravidelně rodily a to i bez jakéhokoliv
zásahu člověka. Čtyři druhy byly tužší
a kyselejší „štrůdláky“, ale tři stromy
měly velmi chutné ovoce Jeden dokonce
připomínal obrovské ranné žluté „žitavky“ s mnohem lepšími vlastnostmi než
původní odrůda.
Škoda, že jabloně byly postupně spolu s náletovými jasany zlikvidovány.
Ing. Pavla Velleková

5

Obecní
ZPRAVODAJ

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice
vyzdobily jídelnu (jen balonky nás letos neposlouchaly) a všichni se už nemohli dočkat
veselého pátku.
V pátek 4. 3. se v MŠ začaly shromažďovat
roztodivné tašky, balíčky, kabelky, rodiče
dokončovali mnohdy složité účesy a dětská
netrpělivost stoupala. Po svačině konečně
vypuklo dlouho očekávané řádění, tancování a dovádění. Děti předvedly své kostýmy, díky sluníčkům se bál mohl nazvat
„KLOBOUKOVÝ“ (klobouky si pořídily i

Kapičky přivítaly jaro

Zima letos byla velmi dlouhá, a tak nejen
dospěláci, ale i školková drobotina netrpělivě vyhlížela jaro. Děti z hudebního kroužku,
Kapičky, začaly jaro přivolávat písničkami
již na konci ledna. Ač byl tehdy ještě za okny
sníh, děti zpívaly: „Jaro, jaro, to je dobře, že
jsi tu…“. V té době se repertoár mladších a
starších dětí rozdělil – mladší Kapičky ještě
zpívaly o tom, jak se ohřejí u kamen, starší
Kapičky již trhaly tulipány pro maminku.
Nezůstalo jen u zpěvu, písničky ze známých pohádek byly vzájemně propojené a
doplněné o taneční kroky a figury, a tak
jsme důležitě oznamovali rodičům, že nacvičujeme Malý zimní a Jarní muzikál!
Ve středu 30. 3. 2011 si děti pozvaly do MŠ
své rodiče, prarodiče a sourozence, aby jim

předvedly, co nového se od Vánoc naučily.
Mladší zpěváci konečně symbolicky uzavřeli zimu a v závěru probudili rozpustilou berušku. Starší kamarádi navázali přivítáním
sluníčka: „…do oken i do dveří, ať kouká,
kdo nevěří, jaro se nestydí…“. Na závěr krátkého jarního koncertu všechny děti společně
poradily slůněti, jak zatočit s rýmou. Protože se zpěvákům nechtělo domů, na vlastní
žádost ještě rodičům zazpívali oblíbené
písně o čarující housence a tancující žížale.
Tyto písničky byly již pozvánkou na květnový koncert pro všechny maminky, který
chystáme (tradičně) společně s Kapkami a
Zpěváčky ze ZŠ.
Za všechny Kapičky Jana Bártlová
a Renata Klimešová

Masopust v Mateřské škole v Dýšině
Masopustní veselí vtrhlo do MŠ cirkusovou rychlostí. Ve středu 23. 2. přijeli na
návštěvu 2 členové Cirkusu Flamingo, aby
našim dětem předvedli část svého umění.
Děti se velmi bavily, spontánně reagovaly na každý povedený kousek a účinkující
odměňovaly nekonečným potleskem. Děti

Masopustní týden pokračoval výrobou
masek na maškarní karneval a masopustní
průvod. Malí broučci si malovali křidélka
a dolepovali černé puntíky, aby dělali čest
jménu své třídy. Starší kamarádi ze sluníčkové třídy vyráběli pestrobarevné klobouky.
Celý týden se v MŠ malovalo, lepilo, stříhalo

měly možnost předvést své umění s obručemi „hula-hop“ nebo asistovat při kouzlení.
Všem se vystoupení moc líbilo a již se těší na
další setkání.

a opět lepilo a dobarvovalo… Děti se navzájem navštěvovaly a prohlížely výrobky svých
kamarádů.
Ve čtvrtek 3. 3. p. školnice Martina a
Vendula s paní učitelkou Janou barevně
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paní učitelky). Broučci zase hýřili veselými
barvami.
Po představení všech masek se na „tanečním parketu“ střídal taneční rej s různými
soutěžemi. Bavili se malí i velcí, zvláště
když nezbedný bonbonek nechtěl skočit do
připravené pusy. Veselo bylo i při oblíbené
„židličkové polce“ nebo při doplňování tekutin. Děti i paní učitelky předváděly rozličné taneční kreace, nejoblíbenější byl tradiční „had“ a podtáčená. Po závěrečné písni
„Hlavně, že jsme na vzduchu“ jsme všichni
provolali „maškaráku“ 3x HURÁ
a už
se těšíme na masopustní průvod a na kamarády ze 4. tř. ZŠ, kteří nás doprovodí.
V pondělí 7. 3. se dveře MŠ otevřely malým kamarádům – budoucím žáčkům naší
školky a jejich rodičům. Děti se rychle zapojily mezi své starší kamarády, někdy i sourozence, u broučků si vyrobily veselé šašky a
u sluníček přihlížely výrobě masopustních
masek, zazpívaly si s námi oblíbené „hity“
a říkadla. Nejvíce všechny nové kamarády
zaujala spousta hraček a neprobádaných
koutů. Rodiče se mezitím od p. ředitelky dozvěděli všechny potřebné informace o chodu
MŠ a zápisu do MŠ.
V úterý 8. 3. se opět po roce Dýšinou ozýval veselý zpěv, tanec, bubny a jiné nástroje.
Náš průvod se letos rozrostl o kamarády ze
4. tř. a jejich p. uč. J. Žaloudkovou, tradičně
nás též doprovázely maminky z MC Klubíčko se svými ratolestmi – někteří již zdárně
šlapali pěšky, jiní se vezli či nesli a všichni
– v duchu tradic vzorně namaskovaní – prošli již tradiční trasu: MŠ – obchod p. Egrmajerové – Jedličkovi – obchod p. Špillarové
– OÚ. Zde děti zazpívaly a zatancovaly p.
starostovi, který, jako každý rok, nezapomněl na sladkou odměnu a pochvalná slova.
Poslední zastávka se školáky byla před ZŠ
s p. vych. Jelínkovou. Děti z MŠ ještě písničkou odměnily pracovníky školní kuchyně,
společně se všichni vyfotili a pak už nezbývalo: „Namále je masopustu, namále je
muziky,…“
Tak za rok opět v hojném počtu
nashledanou!

březen - duben 2011

Co se děje za kostelními zdmi o Velikonocích?
Pokud by někdo ze čtenářů Zpravodaje
rád věděl, co se odehrává v kostele o Velikonocích, rád posloužím následujícím krátkým pohledem za chrámové zdi:
Vše začíná na Zelený čtvrtek ráno. V plzeňské katedrále se slaví tzv. Missa chrismatis, mše, na kterou se rok co rok sjíždí kněží
z celého Plzeňského s Karlovarského kraje,
aby před biskupem obnovili svůj slib, který
pronesli při svěcení. Při této příležitosti také
biskup žehná oleje, které se pak používají při
křtu, biřmování, kněžském svěcení nebo pomazání nemocných.
V Dýšině se na Zelený čtvrtek večer sejdeme na faře, kde se budeme společně účastnit
pesachové večeře. Po modlitbách převzatých
z této židovské slavnosti se bude podávat pečený beránek s nekvašeným chlebem a hořkými bylinami a zapíjet budeme vínem. Podobným způsobem totiž Ježíš slavil s učedníky poslední večeři. Poté začne v kostele
mše sv., právě na připomínku události, kdy
Ježíš při oné pesachové hostině, večer předtím, než byl popraven na kříži, vzal chléb a
víno a pronesl nad ním „Toto je moje tělo,
toto je kalich mé krve.“ Při této mši sv. kněz
– podobně jako to Ježíš udělal apoštolům
– myje a líbá nohy dvanácti mužům.
Evangelia pokračují vyprávěním, že Ježíš
po poslední večeři odešel s apoštoly do Getsemanské zahrady, kde si v děsivé modlitbě
plné strachu a hrůzy uvědomoval, co jej
čeká a snažil se to přijmout. Podobně odcházejí lidé na Zelený čtvrtek po skončení mše
k jednomu z bočních oltářů, který je jako
jediné místo v kostele nazdobený náporem
květin, aby také připomínal zahradu. A zde
se do pozdních nočních hodin modlí a prožívají své chvíle v Getsemanech.
Na Velký pátek si křesťané připomínají
ukřižování Ježíše. Před hlavní bohoslužbou
v kostele se zpravidla modlí křížovou cestu
– zamýšlejí se nad čtrnácti obrazy, které jsou
rozvěšeny v interiéru chrámu a podle starobylé tradice znázorňují průběh Ježíšovy cesty na Golgotu, kde byl popraven. Bohoslužba, která se pak slaví, se snaží tuto událost
vyjádřit. Čtou se pašije, úryvek z evangelií o
umučení Krista, a pak se přináší velký kříž
zahalený fialovým plátnem. Postupně je
z něj plátno snímáno, přičemž se kříž ukazuje a zpívá se: „Hle kříž, na kterém umřel
Spasitel světa!“ Po obřadech se na znamení
smutku odstraní všechna plátna z oltářů.
Bílá sobota je tichým dnem, připomínkou
Ježíše, který leží bez života v hrobě. V dýšinském kostele se ráno sejdeme ke krátké
společné modlitbě a lidé budou během dne
přicházet, aby se ztišili u Božího hrobu: sochy mrtvého Krista.
Největší a nejkrásnější bohoslužba v roce
se koná na Bílou sobotu po setmění, kdy
podle židovského chápání času začíná s východem první hvězdy nový den. Křesťané na
celém světě slaví Ježíšovo zmrtvýchvstání.
Mše sv. je celá prošpikována krásnou a hlubokou symbolikou světla a tmy. U hlavního
kříže na dýšinském hřbitově se zapaluje

oheň, od něhož se zažehne velká velikonoční svíce, paškál. Její plamen se pak šíří mezi
lidi, kteří si připalují své svíčky a společně
vcházejí do ztemnělého kostela. Zde se zpívá
starobylý chvalozpěv exultet s nádhernými
dojemnými slovy i krásnou melodií, jehož
původ sahá až do starokřesťanských dob.
Velikonoční liturgie opravdu nechce jen
předat soubor tezí o Kristově smrti a zmrtvýchvstání oděných do slavnostního hávu.
Je jako dobré umělecké dílo, které člověka
oslovuje na úplně jiné rovině než třeba přednáška nebo výklad vědeckých poznatků. Slavit liturgii nemusí nutně znamenat chápat
její průběh se vším všudy, ale nechat ji, aby
působila, aby oslovila srdce, podobně jako to
dokáže dobrá hudba na koncertě nebo obraz
na výstavě.
Pokud byste chtěli spolu s námi něco
z krásy velikonoční liturgie vstřebat, jste za
zdi kostela srdečně zváni.
Pavel Petrašovský
farář

Farnost zve a informuje
Oprava kostela
Jak čtenáři Zpravodaje jistě vědí, zahájili jsme v loňském roce opravu dýšinského
kostela. Díky dotaci Ministerstva kultury,
finančního daru Obce Dýšina a dalších příspěvků mnoha dárců se nám podařilo vyměnit zhruba třetinu plochy střechy kostela.
Navíc proběhlo statické zpevnění věžičky,
v níž se nachází barokní točité schodiště na
kůr kostela, které hrozilo zřícením a statik
na ně zakázal vstup. Na třech místech byla
věžička sepnuta ocelovými pásy a prasklé
kamenné schody byly opraveny. Díky tomu
jsme mohli znovu na jižní věži kostela zprovoznit vzácný zvon z r. 1595, který se nesměl
kvůli narušené statice používat.
V letošním roce nám Ministerstvo kultury přislíbilo na opravu kostela dotaci ve
výši přesahující 500.000,- Kč. Za tyto peníze
spolu s dary, které se sešly ve veřejné sbírce
bychom mohli dokončit opravu střechy kostela.
V příštích letech, pokud budou finanční
prostředky, pak bude nutné vyřešit odvlhčení zdiva kostela a samozřejmě provést novou
omítku, jež se bude ke gotické stavbě hodit
více než nevhodně zvolený břízolit, který
navíc ve velkých deskách od kostela odpadává. Moc děkujeme všem, kteří se rozhodli
přispět do veřejné sbírky na opravu této
vzácné památky z r. 1328.
Připomínám, že tuto sbírku v loňském
roce zahájila Obec Dýšina v čele se starostou Mgr. Jaroslavem Štilipem.
Pokladničky se nacházejí v kostele, na
obecním úřadu v Dýšině, Kyšicích, Bušovicích a v knihovně v Chrástu. Také je možné
přispět převodem na:

Koncert Evy Henychové – 7. 5. 2011
V sobotu 7. května 2011 bude v 17:00 v
dýšinském kostele vystupovat známá folková zpěvačka a písničkářka Eva Henychová,
kterou možná znáte ze televizního seriálu
Holky z městečka, ve které zvtárnila jednu
z hlavních rolí. Více se o ní můžete dozvědět
na jejích internetových stánkách www.evahenychova.cz
Eva Henychová, která žije se svým manželem v Ostrově u Karlových Varů, je výborná
kytaristka. Skládá krásné písničky, které
sama na svých koncertech po celé ČR interpretuje. Vydala už několik vlastních CD,
nejnovější nese název Sinaj a písně z něj jistě
zazní i v Dýšině.

Noc kostelů – 27. 5. 2011
V pátek 27. 5. 2011 určitě využijte možnosti zúčastnit se již podruhé celostátní
akce Noc kostelů. Po loňských obavách,
jestli v malé Dýšině je možné udělat něco
podobného jako v Plzni nebo v Praze a poté,
co jsme vloni poznali, jak velký úspěch tato
akce měla, jsme se rozhodli do toho jít znovu.
Od 19:00 do 24:00 hod. pro vás v kostele
Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy připravíme
zajímavý program, který zatím nemůžeme
nabídnout v jeho konečné verzi, ale už teď
se můžete těšit na kytarový koncert Martina
Škubala, vystoupení Gutty nebo výborného
plzeňského sboru Vox imperfecta, prohlídky
kostela, komentovanou výstavu bohoslužebných rouch a předmětů, přednášku o turínském plátně atd.
Během celého večera bude na faře stejně
jako vloni otevřena čajovna, fungovat bude
i výrobna placek s obrázkem kostela, pro ty,
kdo by se chtěli ztišit, bude otevřena farní
kaple. V 1. patře fary v prosklené lodžii pro
Vás připraví výstavu fotografií sakrálního
umění Ing. Pavla Velleková. Novinkou letošního ročníku je kino na půdě kostela. Pokud
se rozhodnete sem po točitém schodišti vystoupat, můžete zhlédnout krátký film, který zde celý večer ve smyčce poběží.

účet sbírky - 5303047677/5500.

Děkujeme!
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Celý program si budete moci později prohlédnout na internetové stránce www.nockostelu.cz nebo samozřejmě na stránkách
farnosti www.farnostdysina.cz

O křesťanství bez vytáček
Každý druhý čtvrtek v měsíci pořádá farnost cyklus přednášek místního faráře Pavla
Petrašovského s názvem O křesťanství bez
vytáček, který je otevřen všem: věřícím i
nevěřícím, kteří se chtějí o křesťanství něco
dozvědět.
Kvůli havarijnímu stavu schodů vedoucích do sálu Obecního úřadu, kde se setkání
konala, jsme se přesunuli na faru. V květnu
se bohužel musíme sejít už první čtvrtek v
měsíci, tedy 5. 5. 2011. V 18:30 bude tedy na
faře přednáška s následnou diskuzí na téma
„Hřích, odpuštění, smíření“.
Všichni jste srdečně zváni

Dýšina - Nová Huť - Horomyslice

Poznámka k výsadbě a kácení zeleně v Dýšině
Na jaře, a nejen v tomto nejkrásnějším
období roku mnozí z nás přemýšlí, jak vylepšit zeleň kolem sebe, na zahrádkách i
na veřejných prostranstvích. Přestože bylo
zpracováno několik studií obnovy zeleně,
názory na tuto otázku se různí a není nic
s konečnou platností rozhodnuto. Tento stav
brání obci, dobrovolníkům a sponzorům,
aby postupně realizovali úpravy veřejné zeleně. Zatím se může jen čekat, nebo tu a tam
vysazovat či kácet dřeviny bez jakéhokoliv
jednotného a předem promyšleného záměru, což je samozřejmě špatně.

Program velikonočních bohoslužeb
v dýšinském kostele
21. dubna – Zelený čtvrtek
• 17:15 – společná večeře na faře inspirovaná poslední večeří Krista s učedníky
(skopové maso, chléb, hořké byliny, víno)
– info na tel. 737 814 525
• 18:30 – mše sv. na památku poslední večeře Páně s mytím nohou vybraným mužům
• po mši sv. do půlnoci: možnost soukromé
modlitby v kostele (Getsemanská zahrada)
22. dubna – Velký pátek
• 17:15 – promítání části filmu Ježíš - na
půdě kostela (vstup po točitém schodišti
napravo od hlavního vchodu)
• 18:30 – velkopáteční obřady na památku
ukřižování Krista (starobylé přímluvy,
čtení pašijí, obřad uctívání kříže)
23. dubna – Bílá sobota
• 9:00 – ranní chvály – společná modlitba
žalmů v kostele
• 9:30 - 18:00 – kostel bude otevřen k soukromé modlitbě u Božího hrobu – sochy
mrtvého Krista
• 20:30 – mše sv. – vigilie zmrtvýchvstání
Krista (nejslavnostnější bohoslužba v roce
s žehnáním ohně a velikonoční svíce před
kostelem a prastarým zpěvem Exultet)
24. dubna - neděle – Slavnost zmrtvýchvstání Páně
• 11:30 – mše sv. s žehnáním pokrmů
• po mši sv. božíhodové setkání na faře
25. dubna – velikonoční pondělí
• 11:30 – mše sv. (povinná výbava účastníků bohoslužby: muži pomlázky, ženy
vajíčka)
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Čínská motýlí květina - bohužel často umrzá

Stejně tak jako v mé profesi (stavebnictví
a architektura) se v této oblasti střetávají
názory odborníků a veřejnosti. Odborníci,
kteří mají dlouholeté a mnohdy i mezinárodně ceněné zkušenosti, ví přesně co chtějí.
Navrhují vysazování klasických vesnických
stromů typu lip, javorů a likvidaci vzrostlých jehličňanů, které do vsi nepatří.
Naopak laikové, kteří tu mnohdy od narození bydlí, mají zkušenosti „jen“ zahrádkářské. Příliš nevědí, co přesně a kde zasadit.
Nicméně návrhy odborníků se jim obvykle
příliš nelíbí. Mívají dojem, že je zbytečné se
ozývat a dělat si problémy, protože v polemice s odborníky stejně šanci nemají.
Je naprosto jasné, že o konečném řešení
musí rozhodnout obec a pokud možno rychle. Stejně tak je jednoznačné, že návrh úprav
zeleně musí vypracovat odborníci a ne laici.
A to i přesto, že odborníci jsou v obci vůči
laikům v poměru třeba jen tří ku patnáctistům. Pravá síla a velikost odborníků je ve
schopnosti naslouchat přáním laiků a skloubit je s tím nejlepším vlastním řešením.
V tom, jak dokážou nelpět do detailu na tom
svém, jistě dokonalém, řešení, ve kterém ale
bývá strom degradován jen na latinské jméno a „diagnózu“ vhodnosti či nevhodnosti
do daného prostředí.
Pro laika bývá krásný vzrostlý zdravý
strom, i ten „nevhodného druhu“, živým
tvorem s nesmírnou krásou a nostalgickou
hodnotou. Dodává mu energii v dnešní
přetechnizované uspěchané době. Ztrátu takového stromu, který člověk celá léta
míjel a obdivoval, nesou hlavně děti velmi
emotivně a s velkým smutkem. Příkladem je
zničení stromořadí vzrostlých překrásných
růžových sakur v blízkosti Malého náměstí
v Dýšině. Je jasné, že mluvím rovněž z pohledu laika a proto bych potřebovala vysvět-

lit záměr odborníků ohledně lip a javorů a
likvidace některých „nevhodných“ dřevin.
Lípa je strom, který nesporně patří na vesnickou náves, na několik málo okolních ulic.
Je vhodný do historických parků v Nové
Huti. Je to ale strom, který dorůstá obrovských rozměrů a už po několika letech může
být, na rozdíl od menších dřevin, velmi na
obtíž majitelům okolních pozemků a staveb.
Vagóny listí, stín, padající větve, zanesené
okapy, nemožnost nakládání s pozemkem
z důvodu obrovského ochranného pásma
stromu…Nově vysazené nechtěné stromy
mohou být lidmi nenápadně likvidovány a
celé úsilí přijde vniveč. Celá obec se ale nedá
navrátit do selské doby o sto let zpátky, ani
to nikdo nechce. Jsou tady prvorepublikové
vily, které mám spojené s obrovskými fialovými rhododendrony, rozkvetlými jasmíny
a magnóliemi. Máme tu předválečné a poválečné domky s řadami růží a rozkvetlými
jabloněmi v zahradě. Jsou tu domy ze sedmdesátých let, spojené se zlatými dešti (zlaticemi), kdoulovci a voňavými šeříky. A stojí
tu rovněž moderní současné domy s živými
ploty z thůjí, se soubory konifer a malých
kvetoucích keříků.
Je na odborníkovi, zda dokáže k jednotlivým typům zástavby navrhnout vhodně i
veřejná prostranství. Vždyť ani náves dnes
není jen selská, je tam rovněž socialistický
obchodní dům, který jistě nikdo bourat nebude a který ani lidem jako já, co ho znají už

Čtverec s růžemi na Hlavním nádraží v Plzni
- takovou krásu u nás asi neuvidíme

od dětství, nijak moc nevadí, zrovna tak jako
stříbrné smrky, co před ním stojí, zakrývají
ho a jsou s ním od počátku úzce spjaté více
než nějaká nová lípa. Podle odborníka je
stříbrný smrk vhodný jen na hřbitov. Nechci
sázet na náves nové lesní jehličňany a už
vůbec ne thůje. Ale proč kácet tyto vzrostlé
zdravé stříbrné smrky?
V obci mi nechybí lípy, ale spíše kvetoucí stromy a keře. Ráda bych tu viděla jarní
rozkvetlé stromořadí, které zaujme každého
i cizího návštěvníka naší obce.
Tímto textem jsem jen vyslovila svůj názor – názor jednoho z laiků, který tu žije
přes 40 let. Byly by jistě zajímavé i názory
dalších lidí. Věřím, že se na mě odborníci za
tyto řádky nebudou zlobit. Diskuze občanů
na toto téma by byla pro ně dobrým vodítkem a podkladem k tomu nejlepšímu návrhu řešení zeleně v naší krásné obci.
text Ing. Pavla Velleková,
foto Martina Velleková

březen - duben 2011

Sokolské cvičiště v Nové Huti - jeho minulost (a budoucnost ?)
V Dýšině je sokolská minulost stále vnímána relativně silně. Není divu, podíleli se
na ní četní občané; snad pro připomenutí
např.: Bláhovi, Bohuslavovi, Čtrnáctovi,
Dlouhých, Honzíkovi, Hůlovi, Kepkovi,
Kodlovi, Kouřimovi, Krbečkovi, Kutílkovi, Martínkovi, Maurovi, Nových, Pěčovi,
Sígrovi, Sofronovi, Šnebergrovi, Štruncovi,
Vaidišovi, Ženíškovi.
Pamětníci pečlivě ochraňují fotografie, diplomy z házené či atletiky nebo vzpomínají
na skupinová cvičení. Pro mladší, nebo pro
ty, kdož se do Dýšiné nedávno přistěhovali,
hovoříme o dnes nevyužívaném cvičišti u
trati v Nové Huti.
Dýšinští zastupitelé se během posledních
let opakovaně zamýšleli, jak cvičiště využít.
A nyní tato otázka přichází opět na program
jednání... Domníváme se, že při rozhodování
by mohlo pomoci připomenutí jeho historie.
Naštěstí byla díky pí. L. Vaidišové zachráněna a zachována kronika T. J. Sokol Dýšina,
z níž jsme čerpali základní informace. Měli
jsme k dispozici i zapsané vzpomínky K.
Holuba, čestného občana Dýšiny, navštívili
jsme a pohovořili s panem V. Ženíškem, který nám nejen ukázal, ale i ochotně zapůjčil
své fotografie.

Děti dýšinské školy s učitelem p. Bastlem na sokolském cvičišti v Nové Huti, ca 1931–1932
Horní řada zleva: František Martínek, Jiří Ženíšek,
Zbyněk Zíka, ??? , Miroslav Štrunc, ??? , Václav Suchý
Prostřední řada zleva: ??? , Miroslav Vaníček, Libor
Hůla, ??? ,
Sedící zleva: Vojtěch Ženíšek, ??? , ??? , ??? , ??? , Jan
Vaníček

Samostatná tělocvičná jednota Sokol byla
v Dýšině založena v r. 1923. Jedním z prvních úkolů bylo najít prostory pro cvičení.
Jako letní cvičiště se nejprve využívala
plocha u bývalé cihelny v Dýšině, kde však
docházelo k opakovanému poškozování majetku jednoty. Jednání s obcí ohledně jiného
pozemku při severní hranici obce nebylo
úspěšné a tak byla r. 1929 ustavena komise
pro výběr nového místa. Ta posléze jako nejvhodnější vybrala suché rovinaté a cenově
dostupné pozemky manželů Václava a Marie Kodlových v Nové Huti o výměře 43 arů
95 m2, které pak navrhla na valné hromadě
konané dne 24. 4. 1929 k zakoupení. Hned
poté byl vypracován režim cvičiště, byla sem
přestěhována kůlna ze cvičiště v Dýšině a
sokolové začali s úpravou bývalého pole.
R. 1931 byl v jednotě ustanoven odbor
her pod vedením K. Holuba ml. a začala se

zde hrát házená. Jednota žádala o povolení
okrskového cvičení, ale bezvýsledně. Velká
skupinová cvičení se tedy r. 1934 uskutečnila na louce bratra náčelníka Sokola F. Kepky
na pravém břehu Klabavy v místech současné čističky; zúčastnilo se jich 648 cvičenců!
Snahy o vybudování regulérního cvičiště
však dále pokračovaly – téhož roku bylo na
cvičiště zavedeno elektrické osvětlení a stavební odbor jednoty začal organizovat práce
na jeho ohrazení. R. 1935 bylo propůjčeno
brannému odboru Dýšiny „k jeho účelům“ a
nevyužívaná část byla téhož roku pronajata
a oseta pšenicí.
Posléze vznikl fond letního cvičiště a mezi
místními občany i letními hosty byla vypsána veřejná sbírka; fond rostl také velkorysými dary. Ing. arch. F. Holcbechr vypracoval
plán cvičiště a stavitel J. Pašek vyhotovil náčrt sokolovny a parcelační plán cvičiště; 6.
4. 1936 byl tento plán tělocvičnou jednotou
schválen a Obecnímu úřadu byla podána žádost o jeho úřední schválení, což se stalo 8.
9. 1936. Pak už nic nebránilo tomu, aby byly
„vyznačeny dráhy pro běh, vykolíkováno
místo pro tribunu, znivelizována celá plocha
cvičiště a teprve pak přikročeno k zemním
pracím a navážení země na příští tribunu“.
Byla zavedena dobrovolná sokolská pracovní povinnost a odpracovány tisíce hodin. Časem byly přikoupeny další sousední
pozemky až na současnou ca hektarovou
výměru.
Okrskový sokolský slet se 20. 6. 1937 konal
opět na Kepkově louce u Klabavy, protože
pro hromadná cvičení stále ještě nebylo cvičiště způsobilé. Pokračovaly terénní práce,
„... cvičiště bylo zhruba srovnáno, navezeny
tribuny, navezeno letní jeviště, vysazeno 15
lip, 16 kulových jilmů, 3 pyramidální topoly,
2 smuteční vrby, podle hradby na východní a
jižní straně různé křoviny, jeviště a přilehlý
parčík osazeny jehličnany a břízami...“. Hrazení přední části cvičiště bylo zadáno staviteli J. Paškovi. Dvě železobetonové sochy
sokolů (vysoké ca 1,6 m) na vstupní bráně
zhotovil rokycanský akademický sochař V.

Vstupní brána sokolského cvičiště, kresba V. Koukolíčka v Knize návštěv penzionátu E. Šonského, 1937.

Koukolíček. R. 1938 byly na cvičišti dorostem a žactvem zasazeny 4 pamětní lípy na
počest presidenta T. G. Masaryka, později
11 akátů u vstupní brány. Pravidelná cvičení
zde pak začala v květnu 1940. Na cvičišti se

trénovaly všechny základní disciplíny (skok
daleký a vysoký, „met“ oštěpem, vrh koulí,
běh na 100 m a šplh).
Za okupace byl Sokol zakázán, všechny
sokolské symboly včetně sokolů na vstupní
bráně byly odstraněny; sochy sokolů byly zakopány v zadní části cvičiště. Cvičiště bylo
zabráno Hitlerjungend.
Bezprostředně po osvobození, 22. května
1945, se uskutečnila první schůzka sokolů
na novohuťském cvičišti a za šest dní poté
oslava narozenin presidenta Beneše. 28. 10
1946 se zde konaly velké závody v atletice.
Až do sklonku r. 1948 na cvičišti pravidelně
cvičily žáci, žákyně, dorostenci, dorostenky, muži i ženy; byl to „zlatý věk cvičiště“.
Zřejmě poslední sokolské cvičení zde bylo r.
1950, kdy dorostenci pod vedením J. Kasíka
cvičili v malém pavilonku.
Další osudy cvičiště jsme se pokusili sestavit na základě vzpomínek pamětníků. Po
únorové převratu 1948 postupně přestával
Sokol v celé republice pod nátlakem fungovat, i když se stále „chodilo do Sokola“; v Dýšině vznikla TJ Spartak Dýšina. V té době se
učilo ve staré škole na dýšinské návsi; i po
postavení současné školy v r. 1958 se ještě asi
10 let stále docházelo na školní tělocvik na
cvičiště.
Kolem r. 1960 zde intenzivně cvičilo a
trénovalo pod vedení „bratra“ J. Landergotta; fungovalo škvárové házenkářské a
volejbalové hřiště a byly vymezeny prostory
na atletické disciplíny – výseč pro skok do
výšky, škvárové rozběžiště a doskočiště pro
skok do dálky, kruh a škvárová výseč na vrh
koulí a kruh s výsečí na hod diskem. Atletika v té době byla v Dýšině na vysoké úrovni,
vyrostlo zde několik žákovských přeborníků
republiky, o krajských ani nemluvě. Později
žáci přestoupili jako dorostenci do Spartaku
Plzeň nebo jako muži do Dukly Praha: M.
Soukup (koule, disk – přeborník republiky,
J. Kubík (sprint, dálka – Dukla Praha), Z.
Košař, z Chrástu sem docházeli J. Icha, M.
Kotora, V. Štembera a další.
Na cvičišti se hrála česká házená – mezi
úspěšné hráče patřili např.: J. Kasík, K. Kremla, F. Kulhán, S. Malina, S. Nichstein, I.
Setunský (později trénoval žačky); od r. 1961
se zde hrála mezinárodní házená.
Z dalších akcí už jen příklady: 1965
spartakiáda, 20.–21. 6. 1970 tělovýchovné
slavnosti České tělovýchovné organizace
(cvičily zde školy, svazarm, vojáci aj.), 9. 5.
1973 žákovský turnaj v házené za účasti 12
družstev, 2008 až 2009 zde trénovali volejbalisté. Taková je ve stručnosti historie cvičiště
v Nové Huti. V posledních letech se mluvilo
o využití zdejší plochy k výstavbě rodinných
domků, postavení nafukovací haly pro podnikání, zřízení dětského hřiště, zajímavá
úvaha se týkala „volnočasového“ hřiště pro
mládež.
Ať se obecní zastupitelstvo rozhodne jakkoli, nemělo by zapomenout na obnovení
polní cesty souběžné s tratí spojující cvičiště
a areálem golfu. Vznikla by zde zajímavá
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Obecní
ZPRAVODAJ
nabídka dalšího vycházkového okruhu pro
místní občany i návštěvníky Dýšiny.
Děkujeme pí. J. Jedličkové za zapůjčení
Sokolské kroniky, p. V. Ženíškovi za zapůj-
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Tělovýchovná jednota SPV bilancovala
Členové TJ SPV Dýšina se sešli koncem ledna
na řádné valné hromadě, aby společně zhodnotili činnost tělovýchovné jednoty v roce
2010 a nastínili si nové úkoly pro rok 2011.
Ze zprávy o činnosti, kterou přednesla předsedkyně TJ Jarmila Jedličková bylo zřejmé,
že sportovci kromě tělovýchovné činnosti
vyvíjejí také akce kulturní a humanitární
povahy. Jednání valné hromady se zúčastnil

také starosta Obce Dýšina Mgr. Jaroslav Štilip, který ve svém příspěvku činnost TJ vysoce ocenil. Pro rok 2011 je připravena celá
řada tradičních i úplně nových akcí. Těšíme
se na setkání s Vámi nejen v tělocvičně.
Bližší informace najdete na www.spvdysina.unas.cz
Bc. Václava Zelenková
tajemník TJ SPV Dýšina

Dýšinští sokolové na cvičišti v Nové Huti, 19xx
Horní řada – muži zleva: Josef Landergott, ??? , Alois
Sígr, ??? , Reif, Antonín Pěč, Štorch, Hůla, ??? , Čeček,
Václav Suchý – továrník, ??? , Netrvalová, ??? , Štruncová, ??? , ??? , Tomášek, Václav Ječný, Anna Nádraská,
V. Ženíšek, Nádraská, ??? , ??? , R. Bílý, ??? , ??? , ??? ,
Anna Landergottová
Dívky v krojích zleva: Anna Štruncová, ??? , ??? , Anna
Benešová, ??? , Růžena Racková, Věra Hůlová, Sígrová,
Sedící děti: s bílým šátek přes kolena Věra Riedelbauchová

čení fotografií, p. J. Sofronovi a M. Soukupovi za pročtení a doplnění textu, vnukovi
hoteliéra E. Šonského p. F. E. Šonskému za
poskytnutí kresby vstupní brány sokolského
cvičiště a p. M. Tlustému za naskenování a
popis fotografií.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi
Literatura
Kniha návštěv penzionátu E. Šonského.
– Ms. [Depon. F. E. Šonský].
Kutílek B. (1920–1946): Kronika T. J. Sokol
Dýšina. – 56 str., ms. [Depon. in Obecní
úřad Dýšina].
Sofron J. (1999): Kapitoly o obci Dýšině.
– Ms. [Depon. in Obecní úřad Dýšina].

Turnaj nejen pro „náctileté“
V sobotu 19. února se sešlo v tělocvičně ZŠ Dýšina 16 zájemců
o novou hru Bollo-ball. Turnaj
v této hře nejen pro „náctileté“ připravila TJ SPV Dýšina.
Užili jsme si společně legraci,
napětí i prima pocit z vítězství.
Účastníci předvedli trpělivost,
šikovnost i bojovnost. Věříme,
že nová tradice právě začala.
Bc. Václava Zelenková
tajemník TJ SPV Dýšina

KONZULTACE, PORADENSTVÍ A ROZPOČET ZDARMA

rekonstrukce
bytů,
bytových
jader,
rodinných
domů
a objektů
obklady,
dlažby,
rekonstrukce
koupelen

Michal Veverka
Ladislav Kováč
tel: +420 603 968 329
tel: +420 604 457 770
email: VeverkaMichal@email.cz
email: ladislavsmith@seznam.cz
www.fasady-obklady.cz • www.fasady-obklady.cz • www.fasady-obklady.cz • www.fasady-obklady.cz • www.fasady-obklady.cz
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březen - duben 2011

PODNIKATELÉ, DOBRÁ ÚČETNÍ JE K NEZAPLACENÍ!
MY TO VÍME A PROTO VÁM NABÍZÍME NAŠE KVALITNÍ
SLUŽBY, SE KTERÝMI BUDETE VELICE SPOKOJENI.
-

vedení účetnictví
vedení daňové evidence
zpracování daňových přiznání jak pro právnické tak pro fyzické osoby
perfektní servis v oblasti zpracování mezd a personalistiky
přiznání pro DPH, silniční daň a jiné majetkové daně
administrativní práce všeho druhu (odvolání na úřady, stížnosti)
zastoupení na FÚ při kontrolách
zastoupení na OSSZ při kontrolách
vstřícnost, svědomitost a rádi poradíme
slušné vystupování
automobily ve vlastnictví s možností k vám dojet pro dokumenty
možnost předání účetní dokumentace ke zpracování naší pracovnici na adrese T. Duchek, K Chlumu 231,
Dýšina
- spolehlivost

Nejste-li spokojeni se svou účetní, klidně ji vyměňte! Nebudete litovat. Spokojenost
našich klientů je naší odměnou. Pracujeme s plným nasazením.
Adresa: Účetní kancelář, Úslavská 21, 326 00 Plzeň – Slovany
tel.: 377 242 464, 603 544 421, 739 213 431, 739 098 113
email: info@ucetnictviduchkova.cz
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