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Mrazivé počasí má i své výhody. Třeba příležitost zabruslit si uprostřed vesnice. Bruslaře na Kačárně zachytila Pavla Velleková.

Úvodník
I přes velké mrazy v poslední třetině února dává slunce najevo, že už se jaro blíží.
A s ním se blíží i tradiční úklid domů,
bytů a zahrad, i všude tam, kde trávíme
svůj volný čas, včetně veřejného prostoru.
Odhozené odpadky je to, co opravdu být
nemusí – přibyly odpadkové koše… Ale
asi nezmizí úplně nikdy, a proto jsou a budou pomocné ruce stále zapotřebí.
Kromě toho je řada míst, kde stále leží
opadané listí, neposekaná tráva. Přibýva-

jící vrstvy stařiny jsou příčinou toho, že
mizí řada barevných lučních rostlin a přibývá kopřiv a vysokých trsnatých trav.
Mizí drobní živočichové i ptáci z naší krajiny. Proto i tato místa je zapotřebí uklidit.
Obec a Okrašlovací spolek se proto obracejí na všechny naše spoluobčany, dospělé i děti, s prosbou o pomoc. Udělejte
si čas a přijďte pomoci v sobotu 7. dubna v rámci akce Ukliďme Česko. Bude se
uklízet v tradičních lokalitách, místa a or-

ganizátoři budou včas zveřejněni místním
rozhlasem i ve vývěskách či e-mailem. Je
samozřejmě vítaná jakákoliv nabídka
úklidu dosud opomíjených a neuklízených míst!
Sesbíraný či jinak nahromaděný odpad
z veřejných prostor jako pokaždé odveze
naše technická četa do sběrného dvora.
Těšíme se, že se při úklidu potkáme.
Jaroslav Egrmajer a Slávka Nesvadbová

www.obecdysina.cz
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Kulatiny kostela
Ve čtvrtek 15. března tohoto roku bude
dýšinský kostel slavit své kulaté 690. narozeniny. 15. března 1328 byl totiž podle
odkrytého gotického nápisu na zdi za oltářem posvěcen pomocným pražským
biskupem Přibyslavem. Připomínkou
toho bude slavnostní mše sv. v sobotu
17. března v 17:30, po níž vyrazíme
na modlitbu křížové cesty u keramických
zastavení rozesetých v tříkilometrovém
okruhu po Dýšině.
Kostel se díky dotacím ministerstva
kultury, naší obce i mnoha soukromých
dárců daří v posledních letech dávat dohromady, po jeho statickém zajištění,
výměně střechy, obnově fasády a restaurování podlah v lodi bude letos opravena
pískovcová dlažba v presbytáři, začne se
s jeho výmalbou a zrestauruje se barokní
kazatelna.
Jsem ale moc rád, že přemítání o kostele nemusí končit jen konstatováním, že
kulturní památka se opravuje. Chrámové
stěny by neměly smysl, kdyby uprostřed
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nich nebyl život. Jsem rád, že kostel není
v Dýšině vnímaný jen jako soukromá věc
těch, které baví chodit v neděli na mši, ale
jako veřejný poklad všech jejích obyvatel, ať věřících či nevěřících. Mám radost
z toho, že kostel může sloužit k bohoslužbám i ke koncertům, že se v něm konají
každoroční přehrávky žáků uměleckých
škol z Plzně a okolí, že Noc kostelů pořád
přitahuje mnoho lidí a že mezi těmi, kdo
přispívají na jeho opravu, se každý rok
najdou i ti, kteří by sami sebe za katolíky neoznačili. Je smutný pohled na kostely, do kterých nikdo nevstoupí, jak je
rok dlouhý, zůstaly z nich stavby, z nichž
odešel život. Je dobře, že to není případ
Dýšiny.
Kromě toho také tiše doufám, že pohled na kostel jako na první stavbu, které si všimne každý, kdo přijíždí od Plzně
do Dýšiny, vyvolává alespoň u někoho
ještě další hnutí než jen obdiv ke gotické
a barokní architektuře. Říká se, že chrámy
mají věže proto, aby jako vztyčené prsty

ukazovaly na hodnoty, které přesahují náš
každodenní koloběh mezi prací, nákupy
a sledováním televize.
Mnohem lépe než mně se to podařilo
vystihnout už v 5. století biskupovi Caesariu Arleskému, který v jednom ze svých
dochovaných kázání o posvěcení kostela
napsal: „Chceme-li s radostí slavit výročí
posvěcení kostela, nesmíme ničit zlými
skutky živé chrámy, které máme v sobě.
Řeknu, co mohou všichni pochopit: Kdykoli přicházíme do kostela, připravme
svou duši, aby byla taková, jaký chceme
mít kostel. Chceš, aby chrám čistotou jen
zářil? Neposkvrňuj svou duši špínou hříchů. Chceš-li, aby byl chrám plný světla,
pak tvá duše nesmí být temná. A tak jako
ty vstupuješ do tohoto kostela, tak chce
Bůh vstoupit do tvé duše.“
Přeji všem Dýšiňákům krásné posvícení – slavnost posvěcení kostela.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Poděkování

Foto: Marie Kašparová
Od roku 2011 se součástí valných hromad Okrašlovacího spolku pro Novou
Huť a Dýšinu stalo poděkování těm,
kdož svým konáním obohacují život
v Dýšině.
Na valné hromadě, která se konala
v sobotu 17. února v Modrém salonku,

jsme poděkovali manželům Ivetě a Karlovi Šebestovým za vedení sportovních
akcí a obětavou práci s dětmi a Miroslavu
Tlustému za dlouhodobý přínos ke spolkovému životu v obci.
Iveta, Karel i Míra jsou vždycky tam,
kde se něco děje. Myslím, že jsou všichni

tři svou ochotou a poctivostí vzorem nejen pro mladé hasiče, sportovce, trempy
a „zálesáky“, ale i pro nás ostatní.
Děkujeme.

Slávka Nesvadbová,
Okrašlovací spolek

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
zve všechny příznivce pohybu
na

POVELIKONOČNÍ CAPKACÍ VÝLET

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
za podpory Plzeňského kraje
zve všechny příznivce pohybu
na

BRUSLENÍ
v rámci projektu Sportovní víkendy
Datum:

Sobota 24. března 2018.

Hodina a místo:

15:15 – 16:15 zimní stadion Rokycany, ul. J. Růžičky 1018.

Informace:

- odjezd autobusu ze zastávky Dýšina-náves v 14:45 hod.
- vstup do šaten na zimním stadionu v 15:00 hod.
- odjezd autobusu zpět v 16:45 hod.
- návrat do Dýšiny do 17:00 hod.
- vstup na led povolen pouze v bruslích.

Co vzít s sebou:

Brusle, rukavice, sportovního ducha, sportovní oblečení.

Cena:

Děti zdarma, za každého dospělého účastníka příspěvek 30 Kč.

Datum:

Sobota 14. dubna 2018.

Odjezd:

V 8:30 hodin z autobusové zastávky Dýšina-náves.

Trasa:

Autobusem do Příbrami, prohlídka dolu Anna. Přejezd do Vysoké
u Příbrami, prohlídka novorenesanční zámečku, Rusalčina jezírka, vily
Rusalka, parku. Předpokládaný návrat do Dýšiny do 16:00 hodin.

Odměna:

Pro děti bude určitě nejatraktivnější návštěva dolu Anna, kde absolvujeme
dvě podzemní trasy – jízdu důlním vláčkem Prokopskou štolou a fárání
výtahem na vodní patro, tzv. Wasserlauf.
Navštívíme místa inspirace hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Upozornění:

Doporučujeme pevnou obuv a vhodný oděv (teplota v podzemí 8 C°).

Cena:

Všechny děti zdarma, 100 Kč za dospělého člena TJ SPV Dýšina a 200 Kč
za nečlena je nutno zaplatit předem, buď ve cvičebních hodinách, nebo
u paní Jarmily Jedličkové, Dýšina, Zahradní 155, nejpozději do 6. dubna.
V případě malého zájmu, může organizátor akci zrušit.
S dětmi je nutný doprovod dospělé osoby.
Na pochodníky se těší pořadatelé
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Kanalizaci opraví firma Landstav
Výběrové řízení na opravu kanalizace
v ulicích Školní a V Jamách vyhrála
s nejnižší nabídkovou cenou 869 tis. Kč
společnost
Landstav.
Požadovaný
termín dokončení prací je 25. dubna,
aby byla Školní ulice včas upravena
pro každoroční květnové slavnosti.
Výběrové řízení na projekt sídlišť
Zastupitelé schválili výsledky výběrového řízení na zpracování projektové

dokumentace pro úpravy veřejných
prostranství sídlišť K Chlumu a Malé
náměstí podle stávající studie. S cenou
320 tis. Kč vyhrál Ing. Viktor Vaidiš.
Přemístění cvičiště psů na Černou mýť
Rada obce se rozhodla po opakovaných
žádostech občanů nabídnout organizaci Výcvik psů Dýšina jiné pozemky
pro cvičiště psů, ve větší vzdálenosti
od zástavby. Po vzájemné dohodě bude
cvičiště přemístěno na Černou mýť,

u lesa při silnici na Červený Hrádek.
Přesun se uskuteční během května,
nejpozději do začátku prázdnin.
Obec rozdělila příspěvky
pro spolky a organizace
Zastupitelé na svém jednání 26. února
schválili rozdělení finančních příspěvků
místním spolkům a organizacím z oblasti
sportu, kultury či sociální sféry. Přehled
si můžete prohlédnout v tabulce níže.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Neinvestiční a investiční příspěvky
organizacím Obce Dýšina na rok 2018

Upozornění
pro držitele psů

Organizace
Schváleno RO a ZO na rok 2018
Fotbalový klub Dýšina
40 000 Kč
TJ SPV Dýšina
50 000 Kč
TJ SOKOL Kyšice
10 000 Kč
SKI Klub Dýšina
25 000 Kč
Sport. stáj Smaha
10 000 Kč
Tenisový klub Dýšina
35 000 Kč
Tenisový klub Dýšina - investiční příspěvek
20 000 Kč
Svaz důchodců Dýšina
15 000 Kč
ZO ČSZ Dýšina
25 000 Kč
Okrašlovací spolek Dýšina
13 000 Kč
Ochot. spolek Lucifer
10 000 Kč
ZO Český svaz včelařů o.s. Dýšina
5 000 Kč
Asociace TOM z.s.
10 000 Kč
Výcvik psů Dýšina z.s.
10 000 Kč *
Výcvik psů Dýšina z.s. - investiční příspěvek
30 000 Kč *
Farnost Dýšina
15 000 Kč
Farnost Dýšina - investiční příspěvek
100 000 Kč
SDH Dýšina - letní soustředění
10 000 Kč
SDH Dýšina
10 000 Kč
Sdružení hasičů ČMS, okrsek Dolany
2 000 Kč
Městská charita Plzeň
100 000 Kč
Krajský úřad - doprava
101 255 Kč
* žádost bude teprve schvalovat RO 12. března

Připomínáme občanům, kteří jsou držiteli psa, že poplatek ze psů upravuje zákon
ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška obce Dýšina č. 3/2008
o místních poplatcích.
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická
osoba, která je držitelem psa v obci Dýšina.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Plátce poplatku je povinen ohlásit správci
poplatku (Obecní úřad Dýšina) vznik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Dojde-li ke změně údajů či
skutečností uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala; stejně tak je plátce
povinen oznámit i zánik poplatkové povinnosti. Povinnost ohlásit držení psa má
i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 15. března 2018 v pokladně OÚ
Dýšina.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo
ve správné výši, vyměří Obecní úřad Dýšina poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo
část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek.

Obec Dýšina přijme brigádníky
Obec Dýšina přijme pro zabezpečení úklidu a údržby obce brigádníky na výpomoc
v měsících květen – září. Jedná se o práce
při úklidu veřejných prostranství v obci,
sekání trávy a další údržbové práce. Pra-
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covní činnost je vhodná pro studenty i pro
ostatní zájemce. V případě zájmu může
být brigáda i dlouhodobá. Více informací
získají zájemci na OÚ Dýšina a dále na tel.
číslech 606 616 452 nebo 724 179 086.

Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
12. března, 9. dubna v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
26. března v 18 hod., Modrý salonek
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Nová pravidla provozování Modrého salonku
Od 1. února 2018 je Modrý salonek ve správě ZŠ a MŠ
gen. Pattona. Rada obce odsouhlasila školou navržená
pravidla provozování salonku - viz tabulka. Pro rezervaci
salonku pro spolkové, osobní i komerční akce kontaktujte paní Židovou, vedoucí školní jídelny, tel. 377 945 249,
mobil 727 288 873, mail zidovajidelna@seznam.cz.
Akce obce, školy
Zasedání spolků (výroční schůze, valné hromady)
Akce nevýdělečné, charitativní veřejné
Akce soukromé (narozeniny, svatby…)
Akce výdělečné veřejné, podnikové aj. (jarmarky, firemní
prezentace…)

Energie
Nájem**

v topné sezóně

mimo topnou
sezónu

Občerstvení *

0
0
0

0
0
0

dle domluvy
dle domluvy
dle domluvy

600

250

dle domluvy

600

250

dle domluvy

0
0
0
400 salonek +
200 kuchyňka
800 salonek +
200 kuchyňka

Pokud chcete připravit občerstvení, domluvte se s paní Židovou, udělá Vám nabídku. Nabízí se buď příprava občerstvení
na daný termín, nebo příprava i s obsluhou.
** Pronajmout lze jak salonek s kuchyňkou, tak jen salonek samotný

*

Únor barevný i bílý, maškary v Dýšině zas „kvílí“
Únor přináší školákům jarní prázdniny,
spoustě malých i velkých lidiček nepříjemnou chřipku a všem tradiční masopustní veselí.
První maškary se v MŠ objevily hned
1. února, kdy se u koťat konal maškarní
bál. Princezny Elsy i Anna, Růženka, čarodějnice, beruška, kočička, hruštička, dva
piráti, Spiderman, duch a hlavně dvě velké
jahody to roztáčeli v rytmu veselých dětských písniček. Nechyběly tradiční soutěže
v pojídání piškotů na niti, házení kroužků
na kužílek nebo nejoblíbenější židličková.
Masopustní období pokračovalo nejen nejrůznějším vyráběním ve všech
třídách, ale i setkáním generací. Paní
Hostičková a paní Jedličková přišly dětem
vyprávět, jak se slavil masopust v době
jejich dětství, děti se jim zase pochlubily
vlastnoručně usmaženými kobližkami.
A pak přišlo masopustní úterý. Naše
chřipkou prořídlé řady posílili páťáci v čele s paní učitelkou Žaloudkovou

Foto: Jana Bártlová
v převleku starého Žida. Veselý průvod
jsme tradičně zahájili před novou školní
jídelnou, dále jsme pokračovali naší oblíbenou trasou ke Krejzarům, Jedličkům
až na náves, kde si s námi zatancoval pan
starosta i jeho kolegyně z OÚ. Poslední
písnička patřila panu řediteli a jeho zá-

stupkyni před ZŠ, nechybělo společné
foto, a pak už jen povzdech: „Namále je
masopustu, namále je muziky. Vezmeme
si růženeček, budeme se modliti.“
Tak, maškary, těšíme se zase za rok.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Dvě pozvání dýšinské školy
Den otevřených dveří
Základní škola a Mateřská škola generála
Pattona Dýšina, p.o. Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 20.
března od 15 do 17 hodin. Děti si v doprovodu rodičů mohou projít naši školu

křížem krážem, poznat, jak to na škole
funguje, a zasoutěžit si při hledání ztraceného průvodce Dýška. Obdržíte informace o zápisu do 1. třídy a o 1. třídě. Rádi
zodpovíme Vaše případné dotazy.

Zápisy do 1. třídy
Oznamujeme Vám, že zápis do 1. třídy
naší základní školy se koná ve čtvrtek
5. dubna 2018 od 14 do 17 hodin v 1. patře ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina.
David Klimeš, ředitel školy
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Dýšinský válečný hrob obětí světových válek

Stejně jako v řadě jiných obcí se v Dýšině po skončení Velké války (myšleno
I. světové války) pořádaly sbírky na postavení pomníku těm, kdož ve válce zemřeli a jejichž ostatky se do Československa nevrátily. Pro zdejší pomník bylo
vybráno místo blízko historického schodiště na hřbitov a do kostela.
Po nashromáždění potřebné finanční
částky místními spolky a občany byl osloven Vojtěch Šíp (1885–1931), v té době
jeden z nejvýznamnějších plzeňských sochařů. Ten realizoval na Plzeňsku i v jeho
širším okolí celou řadu prací, včetně velkých pomníků.
Obecní kronika slavnost odhalení pomníku v roce 1928 zaznamenává a uvádí:
„Dne 28. října odhalen pomník padlým
ve světové válce, za účasti legionářů, hasičů, ob. zastup., děvčat v selských krojích,
školní mládeže a občanstva z okolních vesnic. Pomník stál Kč 14.800.- a zhotovil jej
sochař V. Šíp z Plzně“.
O tom, jak a proč byla vybráno právě
oplocené zákoutí u kostelních schodů, se
nepodařilo najít žádné údaje. Snad proto,
že dýšinská náves byla v té době natolik
zastavěná budovami staré školy a hostince, že se zde pro pomník nenašlo důstojné
místo.
Pro pochopení souvislostí trocha
opakování:
V roce 1914, kdy vypukl válečný konflikt, byly České země součástí Rakouska-Uherska. Do války se postupně zapojilo
38 států. Počet českých vojáků bojujících v rakouské armádě se odhaduje na
1,4 milionu, odhad padlých do konce
roku 1917 je 138.000 českých vojáků.
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Z naší obce padlo dvacet vesměs
mladých mužů (nejmladší se nedožil
18 let): Beránek Vojt., Bláha Jar., Drábek Ant., Fryček Mart., Heřman Fr.,
Kodl Václav, Kouřim Ven., Kulhavý Fr.,
Liška Václav, Prokop Fr., Raus Eduard,
Sígr Ludvík, Sígr Josef, Šmauz Jar., Šálek Jar., Šnebergr Jan, Štrunc Frant.,
Tomajer K., Vlach Jar. a Zíka Vojtěch.
Jejich jména jsou uvedena na deskách
dýšinského pomníku Obětem světových
válek. V době jeho postavení o pěti z nich
nebyly žádné zprávy – neví se, kdy a kde
zahynuli. Po druhé světové válce byl pomník doplněn jmény obětí i z této války:
Josef Bruj, Jan Kunc, František Šik, Jan
Štrunc a Anna Štruncová, s nápisem
1939–1945 NEZAPOMENEME.
Pozn.: Vojenský ústřední archiv zveřejňuje na svých webových stránkách přehlednou Kartotéku padlých v I. světové
válce. Zde je možné dohledat úmrtní listy
padlých; např. na dále uvedeném odkazu
je uvedeno, kdy a kde zemřel vojín Václav
Kodl z Dejšiny.
http://vuapraha.cz/sites/default/files/
kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/K/
Ko%C4%8D%20-%20Koh/ipage00192.htm
Památková ochrany kostela (i fary)
včetně brány a ohradní zdi hřbitova
byla vyhlášena 3. 5. 1958, v první den
účinnosti Zákona o kulturních památkách č. 22/1958 Sb.; pomník nebyl do této
ochrany zahrnut. Hrál však významnou
roli i v běžném životě obce, kdy myšlenka vlastenectví nebyla zapomenuta. Podle
pamětníků k němu ještě r. 1967 chodili
místní branci, dnešní sedmdesátníci, při
odchodu na vojnu pokládat květiny.

březen 2018

Původní zeď hřbitova byla několikrát
narušena a přestavována. Roku 1967 se
zřítila východní část hřbitovní zdi pod
presbyteriem kostela. Stejného roku byla
povolena demolice budovy staré školy
na návsi. Po srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy byla v uvolněném prostoru návsi 28. 10. 1968 vysazena Lípa Svobody (posléze Lípa Republiky); po dvou
letech uschla.
Při rozšiřování komunikace a stavbě opěrné zdi u silnice Dýšina-Kyšice
v červnu 1982 bylo v Technické zprá-

ty T. G. Masaryka z pomníku do úkrytů
bylo už mnohé napsáno (např. viz Obecní zpravodaj, březen 2015). Připomenout
datum 11. března 1990, kdy se před 27
lety busta naposledy, a snad již navždy,
vrátila na Šípův pomník, je ale nutné.
Stejně tak jako březnové výročí narození
našeho prvního prezidenta.
Pozn.: Současný systém péče o válečné
hroby v České republice (i jejich ochrana)
byl upraven až zákonem č. 122/2004 Sb.
o válečných hrobech http://www.valecnehroby.army.cz/

pomníku, který sochař koncipoval jako
jednostranný. Byla nastartovaná, leč nedokončená výsadba lip po obvodu návesního trávníku a došlo k odstranění části
nevhodných výsadeb jehličnanů.
Téma „proměny návsi“ bylo připomenuto a opět oživlo 20. září 2015, kdy se
na návsi konala velká slavnost k 20. výročí
vesnické památkové zóny. Péčí Okrašlovacího spolku byla zpracována informační
tabule a byly vystaveny historické fotografie jednotlivých statků i historické mapy
Dýšiny. Kdo měl zájem, mohl objevovat

vě (uložené ve stavebním archivu obce,
str. 4) konstatováno, že: „…zůstávají
schodiště, pomník padlých, stožár elektrického vedení, 2 staré lípy a církevní
náhrobek u hlavního schodiště“. Nicméně o pět let později, v srpnu 1987 byl
pomník na základě rozhodnutí Rady
MNV, přesunut na náves (KRONIKA (díl
II, str. 853, kronikář S. Valenta): „Na základě rozhodnutí rady MNV byl v měsíci
srpnu přemístěn pomník padlých obětí
světových válek od prostoru hřbitovní zdi
na Nám. Míru před budovu MNV. Přemístění bylo provedeno v důsledku generální
úpravy hřbitovní zdi. Tato provedená změna se setkala s velkým ohlasem našich občanů, kteří toto hodnotné rozhodnutí rady
MNV plně schvalují.“
Tuto skutečnost potvrdil tehdejší tajemník MNV Petr Štuksa s tím, že konkrétní místo vybral stavitel Pek. I přes
v kronice uvedený „velký ohlas našich
občanů…“ osud vlastního pomníku, resp.
opět bez busty T. G. Masaryka, v té době
místní zřejmě příliš nezajímal, byť se jednalo o válečný hrob dýšinských spoluobčanů. O opakovaných „stěhováních“ bus-

Volný prostor po demolici školy a hostince prošel opakovanými proměnami,
jejíchž kvalita byla leckdy diskutabilní.
Byly zde zřejmě nahodile vysázeny thuje,
stříbrné smrky aj. Konal zřejmě leckdo,
snad v dobré snaze konat. Roku 1993 bylo
vydáno zásadní stavební povolení na plynofikaci, kanalizaci, úpravu komunikací,
chodníků, autobusových zastávek a později průtah obce. Byly zbourány zbytky
starých statků, silnici musela ustoupit
i stará lípa u statku čp. 26 (u Čechurů).
Pro budoucnost bylo zásadní, byť ne všemi vítané, vyhlášení vesnické památkové zóny r. 1995 Ministerstvem kultury
České republiky.
Obecní úřad objednal podrobnou studii návsi u památkáře K. Fouda (2002–
2003). Zde byla zřejmě poprvé navržena
možnost přenesení, tj. vrácení Pomníku
obětem světlových válek (=válečného
hrobu) na původní místo ke hřbitovu.
Další studii návsi vypracovala pro obecní
úřad r. 2006 ing. Tausingerová (viz archiv
obce). Pomník zde zakresluje a navrhuje odstranění keřů za pomníkem. Neřeší ale, co s nevzhlednou zadní stranou

„starou“ Dýšinu, pro řadu pamětníků místo jejich školních let a dětských her.
Po této slavnosti se úprava návsi, včetně pomníku, stala předmětem několika
jednání rady obce i investičně stavebního či kulturního výboru. Pro navržený
přesun pomníku, potvrzeným i názorem
památkářů v r. 2015, byly hledány vhodné
lokality na návsi i na hřbitově. Nakonec
byl osloven ing. K. Drhovský, který zpracoval návrh úpravy okolí pomníku na stávajícím místě.
Náves se v brzké době, jak bylo již avizováno, zbaví nevzhledných sloupů, lamp
a elektrických drátů, které ji hyzdí. Snad
dojde i na návrat kamenné dlažby. Jako
první byla loni obecním úřadem obnovena obecní studna, dalším krokem bude
letošní úprava okolí válečného hrobu –
pomníku padlých ve světových válkách.
Tak, abychom v roce stého výroční samostatnosti Československa, mohli důstojně
uctít ty, kdo položili svůj život za naši
samostatnost.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek
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Pozvánky na akce
 Sobota 3. března, 18:00 hod., dýšinský
kostel, Labyrint světa a ráj srdce. Úryvky
z díla J. A. Komenského přednesou Irena
Pulicarová a Pavla Sovová, na varhany
doprovází Petr Blažek.
 Sobota 10. března, 14 hod., Modrý
salonek, výroční členská schůze ZO
Českého svazu zahrádkářů.
 Sobota 17. března, 10–17 hod.,
Modrý salonek, Jarní jarmark spojený s
tvořením pro děti.
 Sobota 24. března, 15.15–16.15, zimní
stadion Rokycany, Bruslení v rámci
projektu Sportovní víkendy TJ Sport pro
všechny Dýšina, z.s. s podporou Plzeňského kraje. Společný odjezd autobusu ze
zastávky Dýšina-náves v 14:45 hod., vstup
do šaten na zimním stadionu v 15:00
hod., odjezd autobusu zpět v 16:45 hod.,
návrat do Dýšiny do 17:00 hod.
Vstup na led povolen pouze v bruslích. Co
vzít s sebou: Brusle, rukavice, sportovního
ducha, sportovní oblečení. Děti bruslí

zdarma, za každého dospělého účastníka
je příspěvek 30 Kč.
 Sobota 7. dubna, 9 hod., Ukliďme
Česko – více viz úvodník na straně 1.
 Sobota 14. dubna, Povelikonoční
capkací výlet TJ Sport pro všechny
do Příbrami. Odjezd v 8:30 hodin
z autobusové zastávky Dýšina-náves.
Trasa:
Autobusem
do
Příbrami,
prohlídka dolu Anna. Přejezd do Vysoké
u Příbrami, prohlídka novorenesanční
zámečku, Rusalčina jezírka, vily Rusalka,
parku. Předpokládaný návrat do Dýšiny
do 16:00 hodin.
Pro děti bude určitě nejatraktivnější
návštěva dolu Anna, kde absolvujeme dvě
podzemní trasy – jízdu důlním vláčkem
Prokopskou štolou a fárání výtahem
na vodní patro, tzv. Wasserlauf.
Navštívíme místa inspirace hudebního
skladatele Antonína Dvořáka.
Více viz plakátek na straně 3.

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

Vojtěch Spurný
Romana Krocová
Ludmila Čechurová
Božena Šebelová
Marie Kulawiaková
Jaroslav Tomášek
Oto Jindra
Jana Franková
Zdeněk Cajthaml
Ludmila Krocová
Julie Hrdá
Jaroslava Martínková
Vlasta Krejzarová
Václav Kočka
Vlasta Stehlíková
za SPOZ Hana Tlustá

Velikonoční bohoslužby
v dýšinském kostele:
 29. března – Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně:
• 17:15 – společná večeře - velikonoční hod beránka na faře
• 18:30 – mše sv. s mytím nohou dvanácti mužům
• po mši sv. do 22:00 kostel otevřen k soukromé modlitbě
 30. března – Velký pátek – den umučení Páně:
• 15:00 – modlitba křížové cesty na hřbitově
• 18:00 – velkopáteční obřady
 31. března – Bílá sobota – den uložení Ježíše do hrobu:
• 9:00 – modlitba ranních chval
• 10:00 – 18:00 – kostel otevřen k soukromé modlitbě
u Božího hrobu
• 20:30 – mše sv. – vigilie zmrtvýchvstání Krista se křtem
dospělých (nejslavnostnější mše v roce)
 1. dubna – Boží hod velikonoční - den zmrtvýchvstání Páně:
• 11:00 – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
• 18:00 – půlhodinová tichá modlitba a nešpory v kapli na faře
 2. dubna – pondělí velikonoční:
• 11:00 – mše svatá

Děje se za humny
Určitě si nenechte ujít rozměrnou výstavu v Západočeském
muzeu v Plzni, zvanou KOŘENY. Díky nápaditým modelům
se můžeme procházet spletí kořenů pod zemí, i sledovat, jací
zde žijí živočichové. Výstava souvisí i s Dýšinou; výzkumné
práce, terénní odběr vzorků kořenů trav i jejich preparace
proběhly z části i na loukách u Klabavy. Je možné ji navštívit
od 28. března.
Slávka Nesvadbová
Jako každý rok se v Záluží u Třemošné uskuteční v neděli
25. března krásný běžecký závod pro amatérské běžce
na 6, 1 km Forestova šestka. Trať vede v lesích kolem Třemošné
a celý závod se běží po lesních a polních cestách. Start závodu je
již tradičně od 11.00 hod.
Všichni, kteří rádi běhají a chtějí si poměřit své síly s ostatními
běžci, jsou vítáni.
Podrobné informace na www.forestova-sestka.cz.
Petr Kvapil
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