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Ve čtvrtek 1. září se jako i jinde otevřely dveře Základní školy a Mateřské školy gen. Pattona v Dýšině. Do první třídy základní školy
nastoupilo nově 28 dětí. Přivítali je společně starosta obce Jaroslav Egrmajer, ředitel školy Jiří Švolba a třídní učitelka Lenka Dolanová.
Prvňáčkům i jejich rodičům přejeme, aby se jim ve škole líbilo.						
Foto: Jiří Mičan

Úvodník
Vážení spoluobčané,
jak jste si pravděpodobně zvykli, mé
články ve zpravodaji téměř vždy směřovaly k nějakým investičním akcím. Tentokrát to bude jiné a tento úvodník bude
směřovaný jinak, chci Vás upozornit na
důležité záležitosti, které nás čekají.
Již 7. a 8. října nás čekají volby do
krajských zastupitelstev. O krajských
institucích se tolik nemluví a někomu
můžou připadat nedůležité, ale ve skutečnosti kraje mají poměrně zásadní
vliv na většinu oborů např. zdravotnictví, sociální péči, školství, dopravní
obslužnost, stav krajských komunikací
…, proto neváhejte a využijte svého vo-

lebního práva. Volit můžete v tradičních
volebních místnostech (Modrý salonek,
klubovna na tenisových kurtech) v pátek 7. 10. 2016 od 14 do 22 hod. a v sobotu 8. 10. 2016 od 8 do 14 hod.
Druhá záležitost souvisí s desetiletým
výročím rozšíření okresu Plzeň-město
a následnému vydání nových občanských průkazů (dále OP). Tato výměna
čeká všechny občany, kteří postoupili
hromadnou výměnu OP a neměli od té
doby další změnu. Bohužel již není možné zrealizovat hromadný náběr žádostí
i výdeje a každý se musí osobně dostavit
dvakrát na oddělení OP a CD (cestovní
doklad) na náměstí Republiky 16, Plzeň.

Schůzku je možné rezervovat online na
portálu http://www.uradbezcekani.cz/.
Pokud bude zájem, můžeme pro seniory
zajistit organizovaný hromadný výjezd,
kdy bude většina nebo všechny přepážky připraveny obsloužit celou skupinu.
Pro občany, kteří jsou imobilní a nemůžou se dostavit do Plzně, je možné zajistit v jednotlivých případech i výjezd
referentek přímo k nim domů. Výměna
OP je zdarma a podrobnosti se dočtete
uvnitř zpravodaje. Zkontrolujte si platnost svých OP a včas si je vyměňte!
Přeji Vám krásné barevné podzimní
dny.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Klenba dýšinského kostela
Oprava exteriéru dýšinského kostela se
blíží ke konci. Během několika posledních
let se podařilo vyřešit problém se statikou
věže nesoucí točité schodiště na kůr, kostel
získal novou střechu z pálených bobrovek,
bylo vyměněno několik shnilých trámů
krovu, opadávající břízolit nahradila nová
omítka, byly zrestaurovány vitráže, dveře a kamenné prvky. Letos se podařilo
dokončit sokl kostela, vyřešit odvodnění
a okolí vydláždit žulovými kostkami. Betonové schody k sakristii a ke vchodu na kůr
nahradily kamenné. Příští rok se budeme
snažit získat dotaci na opravu pískovcové
dlažby v interiéru. Sluší se velmi poděkovat obci za nemalou finanční podporu během všech šesti let, kdy se tato dominanta
Dýšiny postupně dávala do pořádku.
Kostel stojí v naší vesnici od roku 1328.
V gotice byly vztyčeny mohutné klenby
presbytáře. Lomený oblouk, který jej odděluje od chrámové lodi, je nezvykle štíhlý
a vysoký. Při nedělní mši se do kostela sot-

va vejdeme, ale nad námi se klene mohutný
prostor, do něhož by se pohodlně vešla další dvě patra. Člověka mimoděk napadne,
proč si s tím tenkrát dali tolik práce. Kostel
by rozhodně nestačil, kdyby byl poloviční
na šířku nebo na délku, ale bohatě by stačil,
kdyby byl poloviční na výšku.
Jeden můj známý měl jednou zajímavý
postřeh. Hodnoty, které společnost v té
které době pokládá za důležité, se podle
něj dají spolehlivě odhadnout z toho, jaké
stavby v ní vznikaly mnohem větší, než
bylo třeba k jejich praktickému využití.
Pokračoval výčtem: v gotice a baroku to
byly kostely, 19. století přišlo s kultem vědy
a národa a postavilo ohromná muzea, divadla a nádraží (proč to plzeňské potřebuje
tak obrovskou halu k prodeji jízdenek?),
dnešní doba ohromuje člověka rozměry
hal svých nákupních a zábavních center.
Starozákonní kniha Kazatel má velmi
zvláštní obsah: její autor v ní asi před 2400
lety popisuje, jak hledá alespoň něco, co by

ho v tomto světě naplňovalo a přinášelo
smysl. Je velmi důsledný v tom, co všechno zkusí: požitky, lásku žen, luxus, snahu
o vzdělanost, předávání toho, co získal, dětem. A je velmi důsledný v odmítání všeho, co mu smysl nepřináší. A končí velmi
neútěšně: jako refrén vždy nad tím vším
opakuje: Marnost nad marnost, všechno je
marnost.
Nějak už narozdíl od 19. století tušíme,
že ona poslední hodnota, kterou člověk
hledá, nebude v národu a ve vědeckém
pokroku. Víme, že hlad našeho srdce po
smyslu nemohou přebít nakoupené věci
a zábava v našich centrech, která stavíme. Spolu s biblickým Kazatelem jsme to
všechno už dávno prohlásili za marnost.
A co hodnoty vyjádřené velkoryse vysokou klenbou dýšinského kostela? Obstojí,
nebo neobstojí?
P. Pavel Petrašovský, farář

Olympiáda na farní
zahradě
Jako každý rok, i letos první den školního
roku byly kostel a fara otevřené pro školáky. Nejprve přijali v kostele požehnání, pak
- protože letošní setkání bylo motivované
olympiádou - se vytvořila štafeta od kostela na faru a olympijský oheň v zapálené
pochodni putoval, aby mohl zažehnout
připravené ohniště. Pak už nic nebránilo odstartovat deset soutěžních disciplín,
které letos spolu s farností připravila i TJ
Sport pro všechny. Střílelo se (vodou po
plechovkách), veslovalo (v dětské vaničce),
probíhaly cyklistické závody (na koloběžkách), zkrátka všemožně se olympionovalo.
Kdo všechno zvládl, dostal zlatou medaili
a mohl si u ohně opéci buřty, jít si zaskákat
na novou trampolínu nebo využít služeb
občerstvení. Díky všem, kdo to všechno
připravili.
Pavel Petrašovský

FOTO HÁDANKA
Hádanka ze září představila dílo kanadské sochařky českého původu
Ley Vivot (viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Lea_Vivot). Je umístěné
v atriu restaurace Golf Park Plzeň v Horomyslicích. Další sochy této
sochařky jsme mohli potkávat v r. 2015 v Plzni, např. v parku u Studijní
a vědecké knihovny.
Poznáte, kterou část obce zobrazuje tento snímek? Připojujeme radu:
prohlédněte si na návsi informační tabuli věnovanou Dýšině ...
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Pečujeme v Dýšině o stromy?

Loňský zářijový pád staré lípy před historickým schodištěm na hřbitov, byl jakýmsi zvednutým prstem, který připomněl,
že v obci je řada starých stromů, jejichž
zdravotní stav neznáme, a současně, že
bychom měli konat… Doposud, pokud je
nám známo, byla na objednávku ošetřena
pouze chráněná lípa u Domu služeb, a péčí
Okrašlovacího spolku lípy u zvoničky
a u autobusové zastávky v Nové Huti.

Péče o veřejnou zeleň, myšleno nejenom trávníky, ale především stromy (staré
i nově vysazené), patří do základních společných programových bodů současného
zastupitelstva pro období 2014 až 2018.
Výsledky průzkumu certifikovaného arboristy, společnosti PROSTROM Bohemia
s.r.o, bohužel potvrdily očekávání. Ze 46
stromů, pro které bylo v první etapě letos
na jaře obecním úřadem objednáno po-

A. Zdravé stromy:
č.
název
40 a 41 lípy velkolisté (2 ks) u zvoničky v Nové Huti
13
ořešák u „Prioru“ na návsi
27
jírovec maďal („kaštan“) na návsi
39
bříza naproti Domu služeb
B. Přehled stromů s obvodem kmene 200 cm a více:
č.
název
12
lípa srdčitá u fary
chráněná lípa malolistá
15
lípa srdčitá na návsi u čp. 8 („Roubenka“)
42
lípa velkolistá u zastávky MHD v Nové Huti
8
lípa srdčitá na hřbitově
43
lípa velkolistá u zastávky MHD v Huti
24
lípa srdčitá na návsi u čp. 4
45
lípa velkolistá Paškův park (druhá odshora)
16
jírovec maďal („kaštan“) na návsi
40
lípa velkolistá u zvoničky v Huti
1

lípa srdčitá u vjezdu do hřbitova

obvod kmene
203 a 148 cm
190 cm
182 cm
117 cm
obvod kmene
334 cm
320 cm
310 cm
291 cm
276 cm
257 cm
235 cm
234 cm
204 cm
203 cm
200 cm

souzení, bylo pouhých 5 stromů vyhodnoceno jako zdravých, nevyžadujících žádný
zásah. U ostatních stromů je navržen bezpečnostní, výchovný (zdravotní) či lokální
redukční řez. U dvou stromů byla navržena preventivní bezpečnostní vazba (lípa č.
8 na hřbitově, lípa č. 24 u čp. 4). V Paškově
parku byla u lípy č. 44 navržena tzv. tahová
zkouška pro zjištění odolnosti proti zlomu
a vývratu a u nejvyšší lípy (č. 45) pevná
vazba ocelovým lanem v kombinaci s dynamickou vazbou v horní třetině koruny.
Několik stromů bylo doporučeno pokácet
z preventivně bezpečnostních důvodů.
Firma všechny stromy pracovně očíslovala a zakreslila do leteckého snímku. Materiál je k dispozici na OÚ. Některé ze stromů již dříve změřil i náš Spolek, výsledná
měření jsou víceméně shodná.
V říjnu nastává období vegetačního klidu, kdy je možno přistoupit k navrženým
opatřením. Věříme, že ke spokojenosti
všech.
Zdroj:
Ing. Z. Kovářík, fi PROSTROM Bohemia
s.r.o (1. 8. 2016): Posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti vybraných stromů v intravilánu obce, 11 stran, 5 leteckých
snímků se zákresy posuzovaných stromů.
Uloženo na Obecním úřadě Dýšina.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi, Okrašlovací
spolek pro Novou Huť a Dýšinu
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Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
10. října v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 24. října v 18 hodin
v Modrém salonku

Připojte se
k adventnímu trhu

Již tradiční zahájení adventu a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se letos v Dýšině uskuteční 27. listopadu. Součástí slavnosti bude opět
adventní trh. Zveme všechny místní
řemeslníky, pěstitele a všechny šikovné tvůrce, aby využili možnost
prezentovat svoje výrobky. Zájemci
o prodejní stánek pište na zpravodaj@obecdysina.cz

Vycházka
s myslivcem

Víte, jak má dlouhou noru jezevec a že je
několikapatrová? Ale dokonale uklizená!
A že se do jezevčích nor často nastěhuje
liška? A že nosí lovecký pes na hon speciální „oblek“ s odrazkami a číslem telefonu na pána? Nebo, méně veselé: víte, že
často myslivci naleznou stržené srny od
psů, které pán nezvládne? Že stát se myslivcem, znamená být myslivcem na celý
život.
O tom všem jsme si povídali s panem
Jiřím Šebkem z místního mysliveckého
sdružení v neděli 25. 9., celé odpoledne.
Sešlo se nás 16 dospělých a 4 dětí. Bylo
krásné babí léto, tušili jsme, že kolem nás
je lesní zvěř, kterou pes pana myslivce
vnímal velice pozorně. Hodně zajímavé
vyprávění by se dalo poslouchat dlouho.
Ani se nám z lesa nechtělo.
Slávka Nesvadbová
Foto: Honza Nesvadba
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Informace z rady obce
Stromy v obci čeká nutná údržba
Rada obce schválila rozsáhlejší údržbu stromů v obci dle zpracovaného
posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti vybraných stromů
a následné cenové nabídky společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o.. Půjde
o různé typy zásahů – na některých
stromech odborníci doporučili provést
zdravotní či bezpečnostní řez, někde
instalace bezpečnostních vazeb, v několika případech je nutné stromy pokácet. Realizovat se budou do konce tohoto roku. Celková cena prací bude kolem
80 tisíc Kč.
Kam koše, světla a lavičky?
Zastupitelé na svém jednání v říjnu

budou projednávat návrh investičních
priorit obce pro příští dva roky. Jednou z nich bude i doplnění sítě veřejného osvětlení, osazení nových laviček
a odpadkových košů v obci, tak jak ho
velká část veřejnosti požadovala při jednáních k plánu rozvoje obce. Pracovní
schéma doplnění a rozmístění těchto
prvků připravuje investičně stavební
výbor. Pokud máte také svůj návrh, kde
byste považovali za vhodné umístění
dalšího veřejného osvětlení, laviček
nebo odpadkových košů, předejte ho
do 20. října v podatelně obecního úřadu nebo pošlete elektronicky na starosta@obecdysina.cz
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

Postup výměny občanského průkazu (op)
Pro všechny občany, které čeká výměna
občanského průkazu (viz úvodník na titulní straně), přinášíme informaci, jak v této
situaci postupovat.
Podání žádosti o nový OP
• Dostavit se osobně na oddělení OP
a CD, náměstí Republiky 16, Plzeň.
• Předložit referentce na přepážce stávající
OP, referentka se občana zeptá, zda chce
do nového OP zapsat údaj o rodinném
stavu (svobodný x ženatý x rozvedený
nebo na OP nemusí být tento údaj uveden), dále je pořízena fotografie občana
a dva jeho podpisy, při odchodu z přepážky občan dostane informativní lístek o tzv. bezpečnostním osobním kódu
(BOK), který je potřeba si vymyslet pro
převzetí vyhotoveného OP (BOK se

skládá ze 4 až 10 číslic, zatím se nikde
nevyužívá, v budoucnosti je však plánováno jeho využití coby dodatečné ztotožnění občana při komunikaci s úřady).
Převzetí nového OP
• Dostavit se osobně na oddělení OP
a CD, náměstí Republiky 16, Plzeň.
• Předložit referentce na přepážce stávající OP, který je nadále určen na skartaci,
zkontrolovat údaje na vyhotoveném OP,
poté na terminálu zadat vymyšlený BOK
a konečně podpisem potvrdit převzetí
nového OP.
Výměna OP z důvodu „procházející
platnosti“ stávajícího OP je bezplatná, pokud je o žádost o nový OP podána max. 6
měsíců před koncem doby platnosti stávajícího OP!

Galerie Modrý salónek Dýšina, ul. Na Vyhlídce
zve na výstavu

KRÁSY PŘÍRODY OBJEKTIVEM
J. CHALUPSKÉHO
Vernisáž: čtvrtek 29. září 2016 18.00 hod.
Galerie je otevřena:
6.10., 13.10., 27.10., 3.11.
(čtvrtky): 15–16.30 hod.
2.10., 9.10., 23., 30.10
(neděle): 14–15 hod.
Na vernisáž výstavy zve:
Oddíl vysokohorské turistiky Radnice • Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu • Obec Dýšina
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Rozhovor z pohádkového Jičína

A zase byl pohádkový Jičín, 26. ročník a dýšinská Gutta u toho byla letos již podvanácté!
Rozhovor o tom, jak to v Jičíně vypadalo,
spolu vedly Míša Zíková, „deváťačka“, opora
sboru, a Vendy Kuklíková, pedagogický dozor, fotograf a psychická podpora Gutty.
V: Michaelo, měla jsi letos velkou trému
při prvním vystoupení? Přece jen zpíváš
sólo… Neměli jste moc času muzikál dokonale nacvičit…
M: No ano. Nestačili jsme moc zkoušek
a přitom muzikál s názvem „Jak se ztratila
bačkorka a dva se našli aneb Románek ze
školních lavic“ je vlastně směs retro písniček
ze 60. až 80. let. Na konci května na soustředění to paní učitelky Bedřiška Koželuhová
a Jana Bártlová daly dohromady, v červnu
jsme to zkoušeli asi jen dvakrát, pak byly
prázdniny.
V: Ale při prvním vystoupení to nebylo nijak znát. Já jsem ti z toho byla úplně nadšená. Víš proč? Vůbec nevadily malé chyby
a nedostatek zkoušek. Vy prostě už jste téměř všichni profíci. Přijdete na obrovské
jeviště uprostřed náměstí, tam narváno
lidmi a vy se tam pohybujete úplně samozřejmě. Dokážete zpívat na mikrofony. A to
jich tam bylo! Dokážete si je přizpůsobit,
když se to zvukařům občas nepovede. Jako
byste byli bez trémy.
M: Tréma přece jen trochu byla, ale říká se,
že je zdravá. To jsem ráda, že to na vás tak
působilo. Je důležité být samozřejmí a bezprostřední. Tréma netréma.
V: Kolik těch vystoupení vlastně bylo?

M: 4x na hlavním podiu.
V: A připočítej ještě ve čtvrtek večer, kdy
jsme se stavěli v Praze na Kampě, kam jste
byli pozváni zazpívat Medě Mládkové k jejím narozeninám. Byli jsme v Sovových
mlýnech, kde vybudovala galerii.
M: To bylo úžasné, spousta celebrit a my
v gotických šatech. To bylo překvapení!
V: Medě se nejvíc líbila písnička Ta dýšinská náves. Byl to prostě zážitek. A všimla
sis, jak je ta Kampa krásná, jak tam posedávala, cvičila, tančila a jinak se projevovala
spousta mladších i starších lidí?
M: To by se mi líbilo i u nás, právě na tý naší
návsi. Vždyť je fakt krásná. Sedět jen tak na
dece, na zemi, povídat si, zpívat…a tak.
V: Snad se to dýšiňáci také naučí. Ale vraťme se do toho Jičína – města pohádek. To,
že už tam Guttu znají, že na ní chodí, protože ví, že bude dobrá, to víme, zavazuje
nás to a dělá nám to radost! Není to jen tak,
slyšet před naším vystoupením oznámení
konferenciéra: „A nyní vystoupí soubor
Gutta ze ZŠ a MŠ gen. Pattona z Dýšiny
na Plzeňsku“! A to vše před zaplněným
Valdštejnovým náměstím, kde se od středy do neděle scházeli lidé z celé republiky.
To je přece perfektní propagace obce, školy
a kraje. Z Plzeňska reprezentujeme jen my!
M: Dokonce nám byla předána cena ve výtvarné soutěži na letošní téma Cirkus, kterou
získali naši mladší školáci a mateřáci. Předával ji Jiří Lábus, patron festivalu. V Jičíně je
vždy spousta známých tváří herců, režisérů,

spisovatelů a podobně. Letos přijel i náš pan
ředitel školy. To bylo překvápko! Přesvědčoval nás, že to není kontrola, ale podpora.
V: Michaelo, byla jsem na vás opět hrdá,
zase o kousek více než vloni. 50 dětí předvedlo náročný muzikál. Hodně z vás zpívalo sóla. Muzikál je náročný i na pohyb,
zpíváte naživo písničky, které se neustále
vracejí. Zpívá si s vámi i publikum. Někteří
i tančí, jako při Kubově sólu – Kdybych já
byl kovářem. Uměla bys vyjmenovat všechny sólisty?
M: Těch je ale hrozně! Nerada bych na někoho zapomněla. Ti, kteří zpívali, si to jistě pamatují a my víme, že se jim to velmi povedlo.
V: Toho jsme si samozřejmě vědomi. Jak
jste dokázali vyprodukovat tak nádherné
vystoupení?
M: Prostě jsme se ve sboru naučili mimo
zpěvu mnohým jiným důležitým věcem.
Kultuře vystupování, zodpovědnosti, soužití
s kolektivem, improvizaci…
V: To od Tebe zní velmi dospěle. Bylo by
fajn, kdyby ti, co takto byli vychováni,
v souboru zůstávali, i když opustí naši školu. Vyjádřili tak dík všem, kteří se jim věnovali a učili je.
M: Já určitě zůstanu. Jinde bych takovéhle
zážitky asi ani neměla.
V: Tak to je dobře, dík!
M: A děkuji všem, kteří se na našem úspěch
podíleli, jak řekly Anežka, Jana a Terka:
„Gutta není jen sbor, je to rodina!“
Vzájemně se doplňovaly Vendy a Míša.
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Až se jaro zeptá, co jsme dělali na podzim na zahradě
Na tuto otázku budeme možná umět odpovědět i na zahrádkářském jarmarku
v Paškově parku v dubnu 2017. Bude se zde
konat již 4. ročník oblíbené akce, pořádané Okrašlovacím spolkem se zahrádkáři
a s podporou technické čety obecního úřadu. Uplynulé tři ročníky byly všechny příjemné. Řada z nás si přinesla pravé poklady.
Já například hlízky tygřice a žluté kaly, které
letos kvetly nádherně.
A věřte, že není brzy to připomínat. Naopak. Teď v říjnu, když konečně napršelo
a už se ze záhonů nepráší jako v září, se
všichni budeme snažit zahradu připravit

na konec sezony. Zjistíme, že nám přibyly
cibulky tulipánů i narcisů, rozrostly se mochyně a trsnaté léčivé bylinky, vysemenily
se ibišky, a tak dále. Pevně věřím, že pravý

Tak nám zase začala škol(k)a
Je to každý rok stejné, již od 18. století. Pro
velké i malé školáky i pro všechny učitele
začíná 1. září nový školní rok. V naší školce proběhlo několik změn. Předškoláci se
i s učitelkami Janou a Hankou přestěhovali
do budovy MŠ do třídy koťat. Letos se do
školy připravuje 27 koček a kocourů. Ve
škole se zabydlují prostředňáci a s nimi nové
paní učitelky Lenky (Humlová a Škardová).
U nejmladších broučků tradičně nastoupila
řada nových „mrňousků“. Letos zde máme
zapsané 4 Vašíky!

Koťata již stihla svůj 1. malý výlet do Červeného Hrádku. Navštívili jsme pana Hucla
a jeho jiřinkovou zahradu. Děti byly nadšené množstvím květů, jako včelky přebíhaly
mezi nimi a dožadovaly se fotografování.
Zaujalo je také hejno domácích holubů, kteří
si posedali na střechu jako v pohádce o Popelce. Nejvíc všechny pobavil svými kousky pejsek Bobina. Před odjezdem domů se
všichni ještě vyřádili na hrádeckém dětském
hřišti, lanovku by určitě uvítali i v Dýšině.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

zahrádkář žádnou rostlinu jen tak nevyhodí. Ale založí ji do kompostu či do zásobního záhonu, který už má volný a kde rostlina
vydrží bez problému do jara.
Pokud už zásobil všechny své kamarády
a kolegy, pak se nabízí právě jarní jarmark.
Zde jsou k dostání přebytečné výpěstky,
semínka, i sazenice. A je možné posedět,
popovídat u dobré kávy a moučníku, i probrat, co které rostliny potřebují, jaké má
kdo zkušenosti. A jak jde život.
Takže nezapomeňte teď na podzim připravit přebytky, které na jaře udělají radost
dalším! 		
Slávka Nesvadbová

Poděkování
Jak jistě většina z vás ví, 27. srpna proběhly v naší obci oblíbené Dýšinské pivní
slavnosti. Ty byly doprovázeny pestrým
programem, do kterého jsme měli tu čest
svým vystoupením přispět i my, zatím
nepojmenovaní, „Dýšinští taneční nadšenci“. Naše vystoupení, nazvané „Kde
víra tam láska, kde láska tam PIVO“,
sklidilo velký úspěch a obrovský potlesk,
za což jsme byli všem přihlížejícím moc
vděční. Kdo ale především stojí za našimi
vystoupeními? Je to úžasná choreografka
a tanečnice Terezka Koželuhová. Každé
vystoupení nejprve vymyslí, a pak s námi
pečlivě natrénuje, doladí a s láskou zatančí.
Za všechnu její námahu, nadšení a nezdolnou trpělivost, které je s námi často
potřeba, bychom jí touto cestou chtěli
všichni vyjádřit OBROVSKÉ DÍKY.
Dýšinští taneční nadšenci,
příště již
T.N.T. DANCERS …

POCHLUBTE SE
A POŠLETE SVÉ DIGITÁLNÍ
FOTOGRAFIE NA VÝSTAVU

DOMÁCÍ MAZLÍČCI
A KAMARÁDI
TERMÍN JE DO 10. ŘÍJNA 2016
ROZLIŠENÍ DO 5 MB
MAXIMÁLNÍ POČET 5 FOTO
NA ADRESU: ZPRAVODAJ@OBECDYSINA.CZ
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TJ SPORT PRO VŠECHNY
DÝŠINA

Cvičební rok 2016/2017
Den
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA

hodina

složka

místo

zahájení

16:30-17:30 Mladší žákyně

Hana Tlustá

tělocvičná ZŠ

3. 10. 2016

17:00-18:00
18:00-19:00
15:00-16:00
17:00-18:00
18:30-19:30
19:00-21:00

Petra Piškule
Václava Zelenková
Markéta Beranová
Lenka Rousová Bóriková
Iveta Šebestová
Anna Štaifová, Pavel Štembera
Iva Kokešová, Jarmila Jedličková,
Lenka Konstantinovičová,
Lenka Rousová Bóriková

tělocvična ZŠ Dýšina
tělocvična ZŠ Dýšina
tělocvična Chrást
tělocvična ZŠ Dýšina
MŠ Dýšina
tělocvična ZŠ Dýšina

4. 10. 2016
6. 9. 2016
5. 10. 2016
21. 9. 2016
14. 9. 2016
7. 9. 2016

Karel Šebesta

tělocvična ZŠ Dýšina 16. 9. 2016

Rodiče a děti
Gymbally
Florbal pro předškoláky
Netradiční hry (pro žáky od 5. tř. ZŠ)
Zdravotní TV
Odbíjená

Nejmladší žactvo
ČTVRTEK 16:00-17:00 (pro předškolní děti a žáky 1. tř. ZŠ)
PÁTEK

cvičitel

18:30-19:30 Badminton

tělocvična ZŠ Dýšina 22. 9. 2016
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Pozvánky na akce
Čtvrtek 29. září, Galerie Modrý
salonek, Výstava Krásy přírody objektivem J. Chalupského otevřeno pravidelně čtvrtky 15 - 16.30 a neděle 14 až 15
hod., Výstava potrvá do 3. 11.
Sobota 1. října, koupaliště Nová Huť,
Běh Akátovkou, 57. ročník a současně
tradiční soutěž mezi ZŠ Dýšina a ZŠ
Chrást o putovní pohár a MŠ Dýšina a MŠ
Chrást o putovní pohárek. Prezentace od
9 hod., start první kategorie v 10 hod. Zve
SKI klub Dýšina.
Pondělí 3. října, 16 – 18 hod., moštárna
v areálu ZŠ, moštování, ZO ČZS
Středa 5. října, 14:30 hod., zasedací
místnost OÚ Dýšina, Setkání seniorů,
ZO Svazu důchodců
Sobota 8. října, 18 hod., kostel, koncert
plzeňského gospelového sboru Touch
of Gospel, příval radostné energie
původně černošské hudby v tradičních
i současných gospelových skladbách.
Pondělí 10. října, 16 – 18 hod.,
moštárna v areálu ZŠ, moštování, ZO
ČZS
Pondělí 17. října, 16 – 18 hod.,
moštárna v areálu ZŠ, moštování, ZO
ČZS
Čtvrtek 20. října, 15 hod., fara, setkání
pro seniory. Hlavním hostem bude
„zpívající lékař“ MUDr. Martin Pachner,

který předá své zkušenosti z práce
v plzeňském hospicu a zároveň zazpívá
a zahraje své písně.
Sobota 22. října, lesní stráň proti
mostu přes Klabavu v Nové Huti, Slalom
na suchu, 12. ročník memoriálu Zdeňka
Krismana, prezentace v 9.30hod., start
první kategorie v 10 hod., Zve SKI klub
Dýšina.
Neděle 23. října, Vycházka s dr.
Martinem Langem po důlních dílech
Ejpovic a Kyšic, Okrašlovací spolek, sraz
ve 13 hod. u lávky na vtoku Klabavy do
Ejpovické vodní nádrže, což je asi 1,2
km po žluté turistické značce od vlakové
zastávky Ejpovice (směr Klabava)
Pondělí 24. října, 16 – 18 hod.,
moštárna v areálu ZŠ, moštování, ZO
ČZS
Pondělí 31. října, 16 – 18 hod., moštárna
v areálu ZŠ, moštování, ZO ČZS
Středa 2. listopadu, 14:30 hod., zasedací
místnost OÚ Dýšina, Setkání seniorů,
ZO Svazu důchodců
Čtvrtek 3. listopadu, 15:30 – 17 hod.,
tělocvična ZŠ, Dýšinský víceboj, TJ SPV
Dýšina
Pátek 11. listopadu, 17 hod., Galerie
Modrý salonek, vernisáž výstavy Plasy
v podzimních proměnách, Fotoklub
Plasy.

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

Petr Ježek
Věra Miriťuková
Marie Fáryová
Jana Vogelová
Miroslava Lukešová
Karel Kovarski
Martin Schlossar
Jana Kasíková
Josef Kaufner
Martin Robb
za SPOZ Hana Tlustá

Změna nedělní mše
Nedělní mše svatá v dýšinském kostele
bude nově začínat o půl hodiny dříve než
dosud, tedy v 11:00.

Děje se za humny
Oslavy vzniku republiky
28. říjen 2016, Plzeň

PŘIJĎTE SI NĚCO VYTVOŘIT,
POHRÁT SI A POPOVÍDAT SI.
(KREATIVNÍ DOPOLEDNE PRO PRACUJÍCÍ MAMINKY S DĚTMI)

STŘEDA 9:30 – 11.30 hod
NEDĚLE 10.00 – 12.00 hod
v Domě služeb – DÝŠINA (na rohu ulic Přátelství a V Jámách)
Kontakt:
Ing. Veronika Kopecká 739 015286
Šárka Kotalíková
724 759295

PŘEZŮVKY S SEBOU!

www.obecdysina.cz/klubicko

K návštěvě kulturních institucí, pamětihodností, zajímavých míst nebo zahrad,
ale i vybraných sportovišť za symbolických 28 korun nebo zdarma zve město Plzeň v připraveném programu jednodenní
akce Plzeňské oslavy vzniku republiky. Jejím smyslem je každoročně připomenout
výročí 28. října 1918, kdy byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena
samostatnost, a pro národy bývalého Rakouska-Uherska se začaly psát nové dějiny.
Na programu plzeňských oslav se podílí na tři desítky místních subjektů, které
nabízí rozličné vyžití pro rodiny s dětmi
i pro jednotlivce. Zakončí je vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka
a následně Průvod světel, který vyvrcholí
tradičním ohňostrojem na náměstí Republiky.
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