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Slavnostní večer k výročí 775 let obce Dýšina a 135 let místního dobrovolného sboru hasičů. Více snímků a informace najdete uvnitř
zpravodaje.		
Foto: Iva Kokešová

Úvodník
Letos slaví Dýšina 775. výročí své existence. Jak jistě víte, konalo se 8. dubna při
této příležitosti slavnostní zasedání zastupitelstva, při němž obec udělila dvě čestná
občanství. Je to výjimečné ocenění, které
bylo v dosavadní historii Dýšiny uděleno
pouze pětkrát.
Neoceňují se jím „místní“ (k tomu mohou sloužit tzv. ceny obce, ty ale Dýšina
stanoveny nemá – a bylo by to možná
téma na samostatnou diskusi). Obec tímto aktem symbolicky přijímá do svého
středu oficiálně ty, kdo v dané obci nemají
trvalý pobyt a nejsou tak „řádnými“ občany, ale přesto mají pro život dané obce výjimečný význam. Institut čestného občanství upravuje zákon o obcích, který říká,
že předpokladem pro udělení čestného

občanství jsou zásluhy o rozvoj obce, a to
zásluhy významnou měrou. Kvantifikace
tohoto předpokladu je však de facto neměřitelná a v podmínkách různých obcí
neporovnatelná, takže záleží jen na příslušné obci, jak dané zásluhy vyhodnotí.
Z principu to však není ocenění například
za „celoživotní zásluhy“, lze jím vyzdvihnout různý přínos. Tak za celoživotní zásluhy dostali v Dýšině čestné občanství
například sportovci L. Vaidišová, K. Holub a Z. Krisman. Naopak, v roce 2005
bylo usnesením zastupitelstva rozhodnuto jmenovat čestným občanem Dýšiny
do té doby v obci naprosto neznámého
pana O. Kuřátka, který svým významným darem do veřejné sbírky umožnil
financovat sochu generála Pattona socha-

ře J. Bockera a tím „výrazně pomohl při
propagaci obce k 60. výročí osvobození
Československa“.
Návrh na udělení čestného občanství
může podat kterýkoli občan. Na výzvu
u příležitosti 775 obce se sešly návrhy dva,
zastupitelé se rozhodli po zvážení udělit
čestné občanství oběma navrženým, Václavě Zelenkové a P. Pavlu Petrašovskému.
Oběma tímto ještě jednou gratulujeme
a vítáme je pomyslně mezi dýšinské občany, mezi nimiž už mají ve skutečnosti dávno své nezastupitelné místo. Jejich
medailonky a snímky ze slavnostního večera najdete uvnitř zpravodaje.
Slávka Nesvadbová, Kateřina Chejlavová

www.obecdysina.cz
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Zbyteční trapisté

V sobotu 1. dubna se několik lidí z dýšinské farnosti vypravilo na pouť do trapistického kláštera v Novém Dvoře na Karlovarsku. Auty jsme se ráno přesunuli
do krásného městečka Úterý, odkud jsme
se pustili úchvatnou přírodou podél Úterského potoka. Po sedmi kilometrech se
před námi vynořila silueta kláštera vsazeného do samoty místních lesů a pastvin.
V kostele jsme se zúčastnili nádherné zpívané modlitby breviáře zdejších mnichů.
Po ní jsme se odebrali do kaple místního
domu pro hosty, kde jsme slavili mši sv.
A vychutnávali jsme zdejší prostředí ticha
a modlitby.
Bratři trapisté přišli asi před patnácti
lety do našich končin z Francie ze svého
kláštera v Sept-Fons. Pro Českou republiku se rozhodli proto, že do jejich kláštera vstoupilo několik našich krajanů, pro
západní Čechy proto, že chtěli vnést své
charisma do vykořeněného kraje bývalých Sudet. V lesích u Toužimi objevili
rozpadlý barokní hospodářský dvůr v žalostném technickém stavu. Tuto stavbu
opravili a oslovili britského architekta
Johna Pawsona, aby jim navrhl novostavbu kostela. Ten do ní vtiskl podobu
nádherné minimalistické architektury,
v níž na člověka působí precizní geometrické tvary bílých stěn a hra se světlem
a stínem, kdy do vnitřku chrámu dopadá sluneční světlo jen odražené od stěny.
Zařízení kostela je neobvykle střídmé,
vybavení interiéru tvoří jen lavice, mnišský chór, oltář s křížem a vysoký sloup se
svatostánkem, na jehož vrcholu spočívá
maličká románská socha Panny Marie.
Kostel je považován za jeden z klenotů
moderní architektury a získal již mnoho
ocenění.
Společenství bratří trapistů se řídí heslem sv. Benedikta Ora et labora – modli
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se a pracuj. Na loukách v okolí kláštera
chovají dobytek, pěstují zeleninu, vyrábějí hořčici a kosmetiku, jejichž prodej
jim vynese základní prostředky pro život,
a několikrát denně se scházejí v kostele
ke společným modlitbám, poprvé ve čtvrt
na čtyři ráno, naposledy v osm večer.
Trapisté považují za své životní poslání modlit se za celý svět. Neslouží jako
kněží na farách, nezakládají školy nebo
nemocnice, v okruhu několika kilometrů
od jejich kláštera nikdo nežije. Pokud by
se člověk díval na všechno jen praktic-

kým pohledem, označil by jejich existenci za zbytečnou. To ale jen tehdy, když by
považoval za zbytečnou modlitbu, ticho
a hledání toho, co je nad námi. To, co je
pro nás ostatní jen občasnou volnočasovou aktivitou, kterou zas až tak vážně
nebereme, učinili bratři trapisté středem
svého života. Snad pro nás může být jejich přítomnost upozorněním, že ke štěstí
člověk potřebuje ještě něco jiného než mít
čím jezdit, mít co jíst a mít kde spát.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA

Jakou hádanku jsme Vám nachystali v minulém čísle? Byl to nově postavený
mostek přes historický náhon v údolí Klabavy pod vyústěním Dýšinského
(Obecního) potoka. Vede na ostrov, vytvořený řekou Klabavou a náhonem.
Místo je známé jako Hamr, Lopatárna nebo Kocůmovna. Milovníci historie
najdou fotografie, plánky, mapy i texty k tomuto tématu ve Střípkách č. 24
(P. Velleková) v místní knihovně nebo v e-knihovně Okrašlovacího spolku.
Kolem mostku vede modře značená turistická značka z nádraží Chrást
do Nové Hutě, na Ostrý kámen a Kokotské rybníky. Vycházku doporučujeme
každému – je zde pěkně celý rok!
Zároveň Vám přinášíme další fotografii. Poznáte místo a čas, kde vznikla?
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Hospodářský výsledek za rok 2016
Zastupitelstvo schválilo hospodářský
výsledek obce Dýšina za rok 2016 ve
výši 15 727 412,52 Kč s tím, že schvaluje
jeho převod na účet 432 tj. výsledek
hospodaření předcházejících účetních
období. Schválilo také návrh závěrečného
účtu obce Dýšina za rok 2016 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 provedené Krajským
úřadem Plzeňského kraje, a to bez výhrad.
V Rokli bude zpevněna cestička
Obec provede druhou fázi úprav Rokle,
prostoru kolem obecního potoku
v Jamách po viadukt do Nové Huti. Půjde
o protažení cestičky podél potoka, její
vysypání štěrkem a napojení na stávající
cesty podél Rokle. Úpravy zajistí Jiří
Novotný dle cenové nabídky v rozsahu
138 050 Kč vč. DPH.
V Paškově parku se chystá výtvarné
dílo pro všechny generace
Okrašlovací spolek spolu s obcí hledal
asi dva roky výtvarníka, který by
doplnil Paškův park dílem, které by
sloužilo občanům i návštěvníkům
obce. Sochař Václav Fiala navrhl pro
park několik prvků, které by měly zpříjemnit pobyt v parku dospělým i dětem
a současně vytvořit zajímavé a originální výtvarné dílo. Zastupitelé schválili
realizaci projektu, tedy celkovou úpravu

plochy parku včetně cestiček, umístění
kamenného obelisku v navýšené části
parku, kameny poselství kolem centrálního liliovníku tulipánokvětého a kruhové dřevěné lavice se stolem, který
bude obsahovat herní prvek, ve spodní
části parku. Financování se předpokládá
z části obecními prostředky a z části
dary individuálních dárců. Na Májové
slavnosti v Paškově parku, která se uskuteční v sobotu 27. května od 14 hodin,
budete mít možnost se s projektem
blíže seznámit, prohlédnout si obrázky
a model návrhu.
Inline dráha a skate park
Zastupitelé schválili výběrové řízení
na výstavbu inline dráhy a skate parku
na místě bývalého házenkářského hřiště
v Nové Huti. Součástí projektu, u jehož
prvních návrhů byli v loňském roce
dýšinští školáci, je řada sportovních
prvků pro různé generace. Cílem je oživit
desítky let nevyužívaný sportovní areál
a nabídnout občanům Dýšiny příležitost
volně realizovat nové oblíbené sporty.
Jednou z hlavních cílových skupin jsou
děti staršího školního věku, pro které
v současné době obec téměř žádné příležitosti pro smysluplné trávení volného
času nenabízí. Jak by měl areál podle
projektu vypadat? Po obvodu areálu
dráha pro inline bruslení, uvnitř oválu
hřiště s několika překážkami pro skate-

board, koloběžky či kola. Do oválu se
také přesunou dvě házenkářská hřiště.
Přibudou venkovní posilovací stroje.
Zůstane zachována veškerá zeleň kolem
hřiště, nově vzniknou toalety, lavičky
a osm parkovacích míst. Předpokládané
náklady na projekt jsou cca 5,5 mil. Kč.
Obec má požádáno o 1 mil. Kč z dotací
Plzeňského kraje. Finální rozhodnutí, zda
v takto navrženém projektu pokračovat,
obec učiní na základě předložených
finančních nabídek z výběrového řízení.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
15. května a 6. června
v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva
obce (veřejné):
19. června v 18 hod.,
Modrý salonek

Vzpomínka na starostu Františka Martínka
Jak nám čas neúprosně letí, ani si neuvědomíme, že už to bude neuvěřitelných 20
let, co zemřel bývalý starosta obce František Martínek. Nastoupil do funkce starosty v rušném a pro naši zemi nadějném
roce 1989. Naše první setkání nebylo pro
nás vůbec příjemné. Hledělo se na nás
pracovnice úřadu jako na „staré struktury“ a z počátku byly i snahy nás vyměnit
za nové pracovní síly. Převratná doba si
žádala jiné pracovní metody, vše nové a
čisté, zkrátka tlustá čára za minulostí. Pan
Martínek byl zpočátku přísný a tvrdý šéf
a my jako pracovnice jsme si tyto začátky
obrečely. Postupem času jsme si na sebe
zvykali a sbližovali se, jak po pracovní
tak i osobní stránce. Poznaly jsme, že se
nás vždy dokázal zastat a postavit se za
nás před jakýmkoliv rýpalem a hulvátem.

Myslím, že byl férový a dokázal říci i nepříjemnou věc přímo z očí do očí. Díky
jeho úporné snaze v získávání finančních
prostředků a dotací se začala naše obec
slibně rozvíjet po stránce infrastruktury.
My jsme tuto jeho snahu komentovaly
rčením, že jej na úřadech vyhodí dveřmi
a on se vrátí oknem. Provedené akce jako
například čistírna odpadních vod, plynofikace obce nebo silniční průtah obcí daly
následujícím starostům nové možnosti
dalšího rozvoji obce.
Celou dobu jeho nemoci jsme s ním
osobně prožívaly a všichni doufali, že
se to konečně zlomí. Bohužel, zemřel
1. května 1997, v době, kdy ho jeho dorůstající dcery nejvíc potřebovaly.
Čest jeho památce!
Jaroslava Maurová, Radka Krocová

VÝUKA
ANGLICKÉHO
JAZYKA
individuální
i skupinová
v Dýšině, Nové Huti a okolí
Ivana Brandnerová
e-mail: iva.brandnerova@email.cz
tel.: 732 909 367
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Slavnostní večer k výročí 775 let
obce Dýšina a 135. výročí založení
sboru dobrovolných hasičů
V soboru 8. dubna 2017 se sešli na společném slavnostním zasedání zastupitelé
obce Dýšina, členové Sboru dobrovolných hasičů a mnozí další občané naší
obce, aby si připomenuli dvě významná výročí – 775. výročí prvních zmínek
o obci Dýšina a 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Dýšině.
V průběhu druhé části společného
slavnostního zasedání mimo jiné přednesl starosta SDH Dýšina Miroslav Tlustý
zprávu z historie sboru. Poté následovalo
předání ocenění nejaktivnějším členům
sboru a také starostovi obce Ing. Jaroslavu
Egrmajerovi za jeho aktivní podporu našeho sboru. Nakonec starosta sboru převzal z rukou starostky Okresního sdružení hasičů Plzeň – sever Aleny Foldové
Čestnou stuhu III. stupně za dlouholetou
aktivní činnost SDH Dýšina. Slavnostní
část zakončily členky pěveckého souboru
GUTTA Dýšina, které zazpívaly historickou hasičskou hymnu.
Celé odpoledne bylo zakončeno sousedským posezením. K poslechu i tanci
hrála hudební skupina OÁZA p. Řáhy,
a přítomní, kteří zůstali, se bavili do
pozdních večerních hodin. Další fotografie z večera si můžete prohlédnout na
webových stránkách obce.
Miroslav Tlustý,
starosta SDH Dýšina
Foto na dvoustraně Iva Kokešová
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Noví čestní občané Dýšiny
Václava Zelenková

Po absolvování Střední pedagogické školy
v Karlových Varech nastoupila 1. 9. 1975
jako učitelka Mateřské školy Vejprnice,
kde působila 2 roky.
Od 1. 9. 1977 byla jmenována ředitelkou Mateřské školy Dýšina. Vzhledem
k problematickému dojíždění z Dolní
Bělé nejprve za pomoci vedení MNV
Dýšina byla ubytována v kanceláři MŠ
a v prosinci jí byl přidělen byt 1+1 v sídlišti. Tím se vlastně Dýšina stala jejím druhým domovem, kterým nepřestala být ani
po odstěhování do Rokycan v roce 1981.
Po nástupu do Dýšiny zařizovala vybavení nové mateřské školy. Ve funkci ředitelky MŠ působila až do listopadu 1982, kdy
odešla na mateřskou dovolenou. Po návratu v září 1986 působila jako učitelka
do roku 1993, kdy přešla jako referentka pro mateřské školy na Školský úřad
Plzeň-sever.

V roce 1977 v Dýšině vstoupila do řad
ČSTV a v odboru ZRTV TJ Spartak Dýšina začala vykonávat cvičitelku oddílu Rodiče a děti, s nímž se v roce 1980 zapojila
do nácviku spartakiádní skladby. Během
působení v dýšinské tělovýchově vedla
i cvičení žákyň, žáků, s muži-fotbalisty
nacvičila v roce 1990 spartakiádní skladbu
pro muže. Působila i ve výboru TJ Spartak
Dýšina, stejně jako po roce 1990 v Českém

sportovním klubu Dýšina. Byla ale i u velice náročné likvidace doplňkové činnosti
tohoto sportovního klubu a u dlouholetého splácení finančních závazků.
V prosinci 1993 vzniká samostatná TJ
Sport pro všechny Dýšina, v jehož výkonném výboru působí dodnes. Pro členy
TJ, ale i pro nejširší veřejnost chce nabízet nejen tělovýchovné aktivity, ale také
poznávací, kulturní a charitativní akce.
Od roku 2000 pořádá TJ v Dýšině charitativní běh na podporu boje proti rakovině, v začátcích nazývaný Běh Terryho
Foxe, od roku 2007 Běh naděje. Od roku
2001 každoročně organizuje Český den
proti rakovině.
Její prioritou je vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, k uplatňování prvků tradičních i nových sportů, k týmové
spolupráci. Je ráda, že do cvičebních hodin přichází již její druhá generace dýšinských cvičenců.

hodně intenzivních, plných práce. Kromě pracovních povinností povýšil kostel
i faru na místo setkávání lidí z Dýšiné
i okolí. A místo plné koncertů a výstav.
Zázemí zde nacházejí rodiče s dětmi, dů-

chodci, ale kdokoliv kdo přijde a chce se
být „při tom“.
Práci pana faráře oceňovalo již i minulé zastupitelstvo, které ve svém Programu
rozvoje Obce Dýšina na období let 2011–
2014, schváleném na veřejném zastupitelstvu 6. června 2011, uvádí v části Kultura:
„Významným nositelem hodnotných kulturních akcí v obci se stala dýšinská farnost pod vedením nového faráře. Chceme tyto aktivity maximálně podporovat
a propagovat…“
V roce 2015 hrozil odchod P. Petrašovského na jinou farnost. Reakcí byla
pozitivní odezva místních občanů, kteří
se připojili k prosbě farníků, aby P. Pavel
Petrašovský v Dýšině zůstal i nadále.

P. Pavel Petrašovský

P. Pavel Petrašovský, dýšinský farář, pochází ze Staňkova. Po maturitě odešel
na rok do Litoměřic do konviktu, pak
na teologickou fakultu do Prahy. Po dvou
letech studia přerušil, šel coby „civilkář“
pracovat jako sanitář do domova důchodců, resp. spíše „LDN“ a posléze jako učitel na malé jednotřídní školy. Současně
od mládí vedl skauty. V červnu 2005 byl
vysvěcený na jáhna, rok působil v Ostrově u Karlových Varů; po kněžském svěcení 24. června 2006 v katedrále sv. Bartoloměje se ještě jako kaplan na rok vrátil
do Ostrova.
Do Dýšiny přišel P. Petrašovský 1. 7. 2009,
takže to bude letos už osm let. Osm let

Kniha čestných občanství
Jmenovat čestné občany je určitě výjimečný a radostný okamžik. Naší snahou je
ale přispět k tomu, aby jejich osudy a zásluhy nebyly zapomenuty. Z tohoto důvodu
se ujal Okrašlovací spolek a Kulturní výbor zastupitelstva obce zpracování životních osudů všech dosud jmenovaných čestných občanů. Dohledali jsme dostupné
archivní materiály, matriky, záznamy úředních náležitostí a sepsali a zhotovili Knihu čestných občanství. Vytištěna a svázaná je uložená v archivu obce. Elektronická
je vyvěšená na webu obce.
J. Nesvadbová,
Okrašlovací spolek a Kulturní výbor obce

5

Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Ukliďme Česko 2017
Podívejte se, kde se letos Dýšiňáci zapojili
do akce Ukliďme Česko. Uklízelo se na
několika místech v obci, ruku přiložili již
osvědčení dobrovolníci a připojili se opět
noví. Pomáhaly hodně i děti, ať už s rodiči, při úklidovém dnu organizovaném
místní školou nebo s turistickým oddílem
Jestřábi. Všem moc děkujeme. A připomínáme výzvu. Pokud byste se chtěli stát
patrony nějakého místa v Dýšině a dohlížet na jeho úklid po celý rok, ozvěte se na
starosta@obecdysina.cz. Obec uvítá každou pomoc ve snaze udržet veřejná prostranství pěkně upravená po celý rok.
Vodníci a nevybuchlá munice
Letošní uklízení rokle se neneslo ve stejném duchu jako minulý rok. Již jsme se
nemuseli neohroženě vrhat do rokle, neboť v ní na nás žádné odpadky nečekaly.
Nejvíc to byla zřejmě zásluha dětí ze základní školy, které tu pracovaly o den dříve, možná přispěl i nový odpadkový koš
před roklí, nebo snad i svědomí kolem-

jdoucích. Díky tomu jsme se mohli plně
věnovat natírání patníků a sloupů lemujících rokli. Takže místo, aby z úklidu odcházely špinavé a zablácené osoby, vypadalo to spíš na průvod vodníků – patníky
září zelenou barvou. Vzhledem k tomu,
že jeden den natírání nám nestačil, domluvili jsme se na dalším dni, kdy patníky zkrášlíme květy – těšte se. Ale aby se

neřeklo, že jsme si z uklízení udělali natírání, uklidili jsme prostor mezi zahradou přilehlého domu a sběrného dvora.
Našli jsme při tom nevybuchlou munici
z druhé světové války. Vše naštěstí dobře
dopadlo, takže ahoj příští rok.
Anežka Štemberová

Nová rozhledna na Chlumu?

V únorovém čísle obecního zpravodaje psal druhý z autorů tohoto článku
o polních cestách. Věnoval se také území
na pomezí katastrů obcí Dýšina a Chrást.
Upozornil na možnost využití stávajících
cest jako základu pro vycházkové okruhy.
Nyní je vhodné přiznat, že název článku je
trochu zavádějící. Nehodláme psát – jak
se někteří možná domnívají – o tom, že
bude zbořena stávající rozhledna na vrchu Chlum v Plzni a postavena nová.
Jde o jiný Chlum, vlastně chrástecko-dýšinský „Chlumek“. Je to relativně nená-
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padné zalesněné návrší blízko rozvodny
u Chrástu, s nadmořskou výškou 412 m
(novohuťské koupaliště má nadmořskou
výšku 320 m). Historicky byl Chlum
propojen se zábělským lesem, dnes jde
o malý samostatný lesík. V místě bylo několik lomů na kámen. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na web do knihovny okrašlovacího spolku na článek pana
Zbyňka Blahety, chrásteckého kronikáře.
Kdo se na toto polozapomenuté místo
vydá, zjistí zajímavý fakt: je odtud překvapivě krásný rozhled téměř na všechny
světové strany.
Česká republika (spolu s Německem)
patří mezi země s největší hustotou rozhleden – míst, které nám umožňují pohlédnout na krajinu z jiné perspektivy,
než jsme zvyklí. Umožňují nám nadhled,
aniž bychom současně ztratili přehled
o detailech. Zdá se, že svítá jistá naděje mít rozhlednu i na „našem“ Chlumu.

V únoru jsme totiž navštívili veřejné
jednání chrásteckého zastupitelstva a informovali o naší snaze vrátit do krajiny
historické obecní cesty, právě mezi Dýšinou a Chlumem. A navázat na to, co již
v krajině začali realizovat chrástečtí. Nápad se moc líbil, a právě zde padl návrh
přemýšlet o postavení rozhledny, a hledat
možnosti, jak by se mohl realizovat.
Pokud by zde stála rozhledna, vzniklý
vycházkový okruh by se stal výjimečným
v našem okolí. A určitě by přilákal mnoho výletníků.
Marek Brandner a Jan Nesvadba

květen 2017

Duben vskutku aprílový
Na začátku měsíce dubna si lidé tropí
různé šprýmy ze svých kamarádů. Nejen ve školce s námi laškovalo zejména
počasí. Využili jsme krásného počasí
na začátku měsíce a vyrazili na tradiční
pochod s Moranou, doprovodili jsme ji
ke Klabavce a s nelíčenou radostí poslali
na vodní pouť. Bohužel se nám zarazila hned po pár metrech, proto se k nám
po týdnu vrátila zima. A tak jsme vyjeli
do divadla Alfa na pohádku „O perníkové
chaloupce“.
Důležitým dnem bylo pro všechny
předškoláky pondělí 3. 4. V tento den se
oblékli do svátečního a se svými rodiči se
šli zapsat do velké školy! Po Velikonocích
vypuklo další dobrodružství – zahájili
jsme plavecký výcvik v Rokycanech. Po
1. lekci přijeli všichni plaváčci nadšení
a natěšení na další úterky.

Děti z mateřské školy při vyprovázení Morany. Foto: Jana Bártlová.
Nejen předškoláci se byli zapsat, také
do naší školky zavítali budoucí mateřáčci
prohlédnout si hračky, paní učitelky, někteří i postýlky nebo záchůdky a odnesli si
malý dáreček. Závěr měsíce patřil kultuře.

Nejprve k nám přijel malý cirkus s klaunem a cvičenými pejsky a měsíc zakončilo
divadlo Hra s pohádkou „Hloupý Honza“.
Jana Bártlová

Otvírání studánek
I když počasí letošní tradiční akci nepřálo, přesto jsou novohuťský les i studánky
otevřeny. Na Velikonoční pondělí se sešli
Luciferáci, členové Okrašlovacího spolku, školáci s rodiči a ještě pár místních,
kteří nejsou z cukru, aby odemkli les po
zimním spánku. Zima se ten den opravdu
nechtěla probrat a dokazovala, že se své
vlády jen tak nevzdá.
Letos se klíče chopili hned dva lesní
králové, Daniel Šejdl a Marek Duchoň
ze 2. třídy, a vydatně jim pomáhal malý
zelený skřítek David Chejlava. U studánky Čůráček divadelníci zarecitovali
báseň Bohuslava Martinů Otvírání studánek a pak se všichni odebrali na kou-

paliště. Tady se zahřáli u plápolajícího
ohně, opekli buřty a zazpívali u kytary Jirky Hlobila. Snad tím jaro konečně
přivolali.
za ochotnický spolek Lucifer
Jana Šlajsová

Povelikonoční capkací výlet s TJ SPV Dýšina

V povelikonočním týdnu si s námi počasí
opravdu pohrálo – sníh, mráz, zima, déšť.
A tak jsme vytáhli opět ze skříní zimní
bundy a na povelikonoční capkací výlet
se vybavili i termoskami s horkým čajem.

48 statečných účastníků se společně vydalo na poznávání krás Manětínska, výspy
okresu Plzeň-sever a Plzeňského kraje.
V kostele sv. Jiří v Lukové jsme se trochu
s duchy báli. Ale jen chvíli a děti s nimi
byly hned kamarádi. Většina z nás tento
zmizelý kostel navštívila poprvé. Státní
zámek Manětín řada z nás znala, přesto
pozornost, zejména dětských účastníků
při výkladu byla vynikající.
Těšili jsme se na pořádný výšlap po naučné stezce v Rabštejně nad Střelou a vyhlídku na jeho dominanty – zámek, hrad,

kostel. Neustálý déšť nás ale od procházky
odradil. A tak jsme alespoň symbolicky
prošli přes historické jádro, které je vyhlášeno městskou památkovou zónou,
někteří zašli do nového muzea, někteří do
Info-café, někteří se prošli k židovskému
hřbitovu.
Byli jsme rádi, že i přes nepřízeň počasí
a změny v organizaci výletu měli účastníci dobrou náladu. Děkujeme všem za
pochopení, vstřícnost a těšíme se na další
společná poznávání.
Vendula Zelenková
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Pozvánky na akce
 Sobota 6. května, 17 hod., kostel, varhanní koncert prof. Jitky Chaloupkové
 Neděle 7. května, 15.30 hod., před základní školou, Oslavy osvobození
 Neděle 7. května, 13:30 až 18:00,
Modrý salonek, výstava obrazů Vladimíra Vraštila. Připravuje Svaz důchodců
a Okrašlovací spolek.
 Středa 10. května, Český den proti
rakovině (Kytičkový den). Organizuje TJ
SPV a Svaz důchodů.
 Sobota 13. května, 9 hod., setkání dětí
dýšinské farnosti. Začíná se mší sv. pro
děti v dýšinském kostele, poté následuje
výlet.

 Sobota 27. května, 14 hod., Paškův park, Májová slavnost. Organizuje
Okrašlovací spolek, zahraje skupina Plzeňské bluesové trio. Bude představeno
dokončení úpravy spodní části parku.
 Sobota 9. června, 19–24 hod., kostel
a fara, Noc kostelů na téma Církevní rok.
Program bude bohatý a pestrý: vystoupení sborů ZŠ a MŠ Dýšina, odborná přednáška Karla Švugera o uměleckých dílech
znázorňujících různé církevní svátky, dětský program na farní zahradě, kytarový
koncert, úžasná a vyhlášená kavárna na
faře a mnohem více. Organizuje farnost
a kulturní výbor.

Známe rostliny, které kolem nás rostou?

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

Pavel Čechura
Eva Vacková
Nataša Jurčáková
Jaroslava Turková
Zdeňka Košařová
Jana Volková
Marie Záhlavová
Vasil Suremka
Václav Smaha
Alena Benešová

za SPOZ Hana Tlustá

10. květen 2017 – Český den proti rakovině v Dýšině
organizovaný TJ Sport pro všechny Dýšina, z. s.
Za několik dní se uskuteční již 21. ročník nejstarší sbírkové akce v ČR, při
kterém můžete koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského podpořit boj proti
rakovině. Pořadatelem Českého dne proti rakovině je Liga proti rakovině
Praha z.s.
Téma letošní sbírky jsou nádorová onemocnění hlavy a krku.

Blíží se každoroční soutěž Mladý zahrádkář, kterou organizuje místní organizace
svazu zahrádkářů pro dýšinské a chrástecké školní děti. Soutěž má teoretickou
součást, kde děti uplatní své znalosti z hodin přírodopisu či vlastivědy. I na poznávání rostlin jsou děti ve škole připravovány. Ale příležitostí se s rostlinami denně
setkávat, pokud je nevyhledávám, příliš
není. V přírodě moc nežijeme, byť bydlíme na vesnici, květnaté louky na našem
katastru nejsou, většina zahrad je sekána
jednou týdně, takže na nich luční kvítí
prostě nevyroste. Ale záhonky jsou skoro
na každé zahradě. Nevím ale, kolik dětí
vysévá např. ředkvičku, oblíbenou to práci našeho dětství. Nebo krmí v zimě ptáky
slunečnicovými semínky, nebo na talíři
konzumuje čočku nebo fazole!
Ani poznávání větviček stromů není
pro děti úplně snadné, zkusme si sami
poznat smrk, borovici, modřín, buk, dub,

habr, lísku, lípu, akát, javor, černý bez,
nebo i podle listů jabloň či hrušeň. A to
všechny tyto dřeviny potkáváme, když
jdeme např. po cestě na nádraží, nemluvě
o vycházkách do lesa.
A což potom semena ovsa, pšenice
nebo žita – to všechno jsou pravidelně
předkládané přírodniny. Snad snadnější
je smetánka, kopretina bílá, vlaštovičník větší, svízel přítula, přeslička rolní,
mochna, zvonek, z léčivek máta, kopřiva,
levandule…
Léčivky, užitkové i plané rostliny jsou
stále kolem nás. Teď v dubnu a květnu
všechno kvete na zahradách, v parcích
i v lese – dívejte se kolem sebe a ukazujte
rostliny dětem; určitě většina babiček to,
co kolem nás roste, zná a může poradit.
A dětem držím palce, setkáme se v úterý 23. května v dýšinské škole!
Slávka Nesvadbová
Foto Milan Kučera

Informace o rizikových faktorech nádorů ORL, ale především o možnosti
jejich prevence obdrží každý dárce na letáku, který za minimální příspěvek 20
Kč dostane ke kytičce.
Pokud chcete i Vy přispět finančním darem na boj proti rakovině, můžete si
pro kytičku přijít na tato stanoviště:

- Základní škola a Mateřská škola generála
Pattona Dýšina (na pracovišti MŠ i ZŠ)
- prodejna ELIN Dýšina
- Obecní úřad Dýšina
- prodej od dobrovolníků
- Mateřská škola Chrást
- Knihovna Chrást
V letech 2001-2016 přispěli občané Dýšiny a Chrástu
částkou 108 842,80 Kč. Věříme, že nás v naší snaze
pomoci podpoříte i vy.

S ÚSMĚVEM KE ZDRAVÍ!

Děje se za humny
Jako již několikrát, opět zveme příznivce
běhu na závod Forestova 14 v Záluží u Třemošné. Koná se v neděli 4. června od 11 h.
Jde o běžecký závod pro amatérské běžce na 14 km. Trať vede v lesích kolem Třemošné a Horní Břízy.
Tak všichni, kteří rádi běhají,
jsou vítáni. Podrobné informace na
www.forestova-sestka.cz
Petr Kvapil
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