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V červnu se v Dýšině konala celá řada zajímavých akcí snad pro všechny věkové kategorie. Fotky a zprávičky z nich najdete uvnitř tohoto
čísla Zpravodaje. Barvami a netradičními kostýmy poutavými pro oko diváků i fotografů však rozhodně nejvíc hýřilo folklorní odpoledne Dýšinská náves, které předvedlo soubory z různých koutů světa. Více o něm na straně 5. 		
Foto: Miroslav Tlustý

Úvodník
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených právě začal! To
ovšem neznamená, že se v naší obci nic
neděje. Naopak. A proto bych Vás rád seznámil s nejdůležitějšími dokončenými,
probíhajícími a připravovanými akcemi.
Věřím, že i Vy máte radost z již dokončené první části chodníku do Nové Huti.
Přes značné komplikace s provádějící firmou (např. několikrát posunutý termín
pokládky asfaltové vrstvy) se podařilo
stavbu dokončit, což je pro nás všechny
velkou úlevou. Začátkem podzimu ještě
proběhne výsadba nových stromů a to
bude symbolická tečka za touto stavbou.
Začátkem června začaly probíhat opravy místních komunikací (Husova, Lepší,
Na Vyhlídce) a chodníku při ulici Školní. Mezi další velké investiční akce patří
kompletní oprava hygienického zařízení
v budově základní školy. Mezi menší akce

patří dokončené opravy výtluků místních
komunikací, probíhající opravu chodníku 5. května u autobusové zastávky a uličních odvodňovacích kanálků. Všechny
tyto akce budou dokončeny do konce
prázdnin.
Jak jste již mnozí zjistili, podařilo se
nám oživit prostor koupaliště novou terasou, herními prvky pro děti a skákacím
prknem, koupaliště se tím zatraktivňuje
a zve všechny k návštěvám.
V uplynulých měsících byl i s Vámi
projednáván plán rozvoje obce, na jehož
základě bude zastupitelstvo obce aktualizovat plán priorit na roky 2016 - 2018.
Pro technickou četu probíhá výběr nového nákladního vozidla, připravujeme
revitalizaci hřbitova, výstavbu místních
komunikací Novohuťská, Duhová a Kostelní a stavbu chodníku k průmyslové
zóně.

Zastupitelstvo obce zatím nerozhodlo, jak bude dále využit areál bývalé
plnírny. Na jednání zastupitelstva obce
dne 27. 6. 2016 nebyl schválen návrh na
budoucí využití areálu pro bydlení, ale
bylo uloženo investičně stavebnímu výboru se dále zabývat všemi třemi možnostmi využití (průmyslové využití dle
platného územního plánu, využití pro
potřeby obce v nejširším slova smyslu
anebo již zmíněným využitím pro bydlení). Je to poměrně citlivá otázka hlavně pro obyvatele žijící v přilehlém okolí.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemně strávenou dovolenou a dětem
krásné prázdniny. Přijměte mé pozvání
na již tradiční „Dýšinské pivní slavnosti“, které se budou konat opět poslední prázdninový víkend, tedy 27. srpna
2016.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Víra a smysl pro humor
Pokud jste byli na dýšinské Noci kostelů,
víte, že se jejím průběhem vinul příběh
staré pověsti o kostelníku Václavovi, který
ukryl dva zlaté anděly z kostela u Kokotských rybníků, pak se dal na karban
a nyní obchází hřbitov, hledá spoluhráče
ke kartám a jeho duše nemá klidu. O Noci
kostelů představoval Václava Petr Brůček
a v průběhu večera v karbanických
scénách vyprávěl vtipy z křesťanského
prostředí.
A když už jsme u toho, myslím si, že
k sobě víra v Boha a smysl pro humor
nemají tak daleko, jak by se na první
pohled mohlo zdát. Mezi křesťanskými
světci se vyskytují lidé nejrůznějších
povah a temperamentů a jedním z velmi
zajímavých je třeba sv. Filip Neri. Po
tomto italském knězi z 16. stol. se dodnes
zachovala sbírka vtipů, kterou prý vždy
nosil u sebe, a říká se, že je podobně
ohmataná neustálým používáním jako
jeho kniha evangelií. Vypráví se o něm

zajímavé historky. Při zpovědi prý kajícníkům s oblibou ukládal jako pokání za
své hříchy nosit následující den na veřejnosti kabát obrácený naruby. Několikrát
odmítl jmenování kardinálem, jen si
vyžádal, aby si směl ponechat purpurový
kardinálský klobouk, protože se v něm
prý výborně spalo jeho kocourovi. Papež
minulého století sv. Jan XXIII. si také
pro vtip nechodil daleko. Když se ho
třeba reportéři ptali, kolik lidí pracuje
ve Vatikánu, zamyslel se a pravil: „Asi
polovina!“
Jeden moudrý kněz mi dával kdysi radu,
abych vždy dbal při výběru zpovědníka
na to, aby ten měl kromě jiných vlastností
alespoň špetku smyslu pro humor. Takový
člověk neupadne do fanatizmu a dokáže
se na mé problémy dívat s nadhledem.
A čím dál tím víc tomu dávám zapravdu.
Lidé hluboké a krásné víry mají často
neobyčejný smysl pro humor.
Řekl bych, že víra má s humorem

společnou jednu věc: ví, že je jen jeden,
kterého člověk musí brát nesmírně
vážně: Bůh. Všemu ostatnímu se může
vysmát: králům, prezidentům i biskupům.
Anglický spisovatel G. K. Chesterton psal,
že víra v Boha chrání člověka před tím,
aby si nedělat bohy z lidí nebo věcí. Jestliže
věří, že je jen jeden Bůh, ví, že ani peníze,
ani kariéra, ani kdokoliv z lidí, ani národ,
ani pokrok nemohou mít božské atributy
a nemohou být absolutním smyslem
lidského života. Zkrátka a dobře dokáže
se tomu všemu, když je třeba, vysmát.
A abychom o humoru nemluvili jen
teoreticky, skončeme jedním z vtipů, který
kostelník Václav o Noci kostelů pronášel:
Farář dává dětem na náboženství
hádanku: „Copak to je? Je to malé, rezavé,
má to huňatý kožíšek, leze to po stromech
a žere oříšky.“ Přihlásí se Franta: „No,
normálně bych řekl, že veverka, ale když
se ptáte Vy, tak to bude určitě Pán Ježíš.“
P. Pavel Petrašovský, farář

Fotoreportáž z farního jarmarku

Tradiční pouť dýšinské farnosti na slavnost Nejsvětější Trojice 22. května a jarmark letos přilákaly na farní zahradu velké množství návštěvníků. Slavnostní mši sloužil emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Po ní začal program na zahradě. Točilo se pivo, pekly klobásy,
domácí chleba a další dobroty, vyhrávala muzika, tančilo se. O kousek dále, ve stáncích se prodávaly nejrůznější krásné výrobky šikovných lidí,
od keramiky přes překrásné šperky až k marmeládám či pleteným košíkům.
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Oprava elektroinstalace v domu služeb
Rada obce schválila realizaci úpravy
elektroinstalace v domu služeb (oddělení měření prostor prodejny textilu) dle
předložené nabídky společnosti Jiří Vaněk
Elektroservis v ceně 28 200 Kč. Současně
vyhlásila záměr pronájmu nebytových
prostor, které dosud sloužily jako obchod
s textilem.
Oprava odvodňovacích žlábků
V ulici Jasmínová a Luční se budou opravovat poškozené odvodňovací žlábky,
v Lesní ulici uliční vpusti. Opravy uskuteční společnost EKOLEVEL, budou stát
cca 54 tis. Kč. Stejná firma bude opravovat
také propadlý chodník v ulici 5. května
v ceně cca 36 tis. Kč
Schäfer – Menk chce rozšiřovat závod
Obec se vyjadřovala k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby,
kterou předložila společnost Schäfer –
Menk. Chystá se rozšířit svůj výrobní závod v průmyslové zóně. Součástí stavby
budou dvě nová napojení areálu z hlavní
silnice. Obec s výstavbou souhlasí, požaduje aby byl zachován prostor pro výstavbu chodníku podél komunikace k I.P.P.E.
a co nejmenší hlučnost a prašnost při výstavbě.
Nové ceny svozů AVE
V loňském roce si obec vyžádala, že ji společnost AVE bude v polovině roku informovat o vývoji cen na další rok, aby v případě vážného nesouhlasu s cenotvorbou
mohla obec v řádném předstihu smlouvu
s dodavatelem svozových služeb vypovědět. Na základě této dohody AVE předložila návrh s předpokládanou úpravou cen
na rok 2017 na úrovni +2%. Přesně budou

ceny za svoz odpadů stanoveny ke konci
roku.
Využití areálu bývalé plnírny Flaga
Na květnovém zasedání se zastupitelé seznámili s nabídkou společnosti Friza, která předložila návrh na odkoupení areálu
bývalé plnírny plynu Flaga a záměr vybudovat v něm novou mrazírnu. Společnost
hledá nové prostory, protože z dýšinských
mrazíren bude zřejmě muset odejít – nový
majitel potřebuje větší skladovací prostory pro vlastní sortiment. Friza uvedla,
že by chtěla odkoupit areál co nejdříve,
protože potřebuje s výstavbou začít ještě
v tomto roce.
Rada obce a stavebně investiční výbor
již od loňského roku zvažují různé alternativy využití areálu. Tři základní směry
jsou: další průmyslové využití, využití pro
bytovou výstavbu, využití pro technické
zázemí a další potřeby obce. V dotazníkovém šetření a při veřejných diskusích
při přípravě plánu rozvoje obce se názory
veřejnosti rozdělily téměř shodně na třetiny pro jednotlivé směry, žádný nezískal
převažující podporu.
Ve čtvrtek 23. června se uskutečnila
veřejná prohlídka a diskuse přímo v areálu bývalé plnírny. Zúčastnili se jí kromě
vedení obce a zastupitelů převážně obyvatelé a majitelé rodinných domů v sousedství areálu. Vyjádřili hromadně nesouhlas
s výstavbou mrazírny, ale i jakýmkoli dalším průmyslovým využitím areálu a apelovali na obec, aby dala přednost jiným
variantám využití, nejlépe pro bydlení.
Zastupitelé opakovaně projednávali žádost společnosti Friza v pondělí 27.
června. Žádné usnesení v dané věci nebylo přijato. Jednalo se také o tom, zda
rovnou vyloučit další průmyslové využití

a změnit v územním plánu využití areálu
pro bydlení. Nakonec zastupitelé pověřili
stavebně investiční výbor, aby připravil
detailněji rozpracovaný návrh jednotlivých variant využití areálu a budou o něm
jednat na některém z dalších zasedání.
Zpracovatel územního plánu
Zastupitelstvo obce projednávalo výsledky výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu. Nepotvrdilo zatím
výběr hodnotící komise, pověřilo ji, aby
ještě ověřila některé parametry doporučované nabídky. Projedná pak výsledky
znovu na dalším jednání.
Rekonstrukce záchodů ve škole
Hygienické zařízení pro žáky i zaměstnance dýšinské školy zrekonstruuje společnost SILBA Elstav, která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 2,88 mil.
Kč. Práce začaly již poslední červnový týden, hotové budou nové toalety ve všech
patrech do konce prázdnin.
Technická četa dostane nové auto
Zastupitelé schválili vypsání výběrového
řízení na nákup nového vozu pro technickou četu, a to vozidla kategorie SS nosič
kontejnerů. Uskuteční se do 10. srpna,
maximální cena 2 mil. Kč bez DPH.
Zprávy připravila: Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
15. srpna a 12. září v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 11. července a 29. srpna
v 18 hodin v Modrém salonku

Chodník do Nové Huti je hotov

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už byl předán do provozu nový chodník do Nové
Huti a opravená vozovka. Investice by měla
přispět k bezpečnosti dopravního provozu
a především chodců - školáků a maminek
s kočárky, kteří nejčastěji chodí do a z Huti
pěšky.
Obec se proto také obrací s apelem na
majitele nemovitostí podél silnice, aby na
příjezdových cestách ke svým garážím a zahradám neparkovali, ale využívali je skutečně jen pro vjezd ke své nemovitosti. Parkující
auta znemožňují pohyb chodců po chodní-

ku, nutí je obcházet po silnici a vystavují nebezpečí střetu s jedoucími vozidly.
Výzva se vztahuje nejen k Nové Huti, ale
i dalším lokalitám v obci. Za respektování

volného průchodu po chodnících a ohleduplnost vůči ostatním občanům všem majitelům nemovitostí děkujeme.
Kateřina Chejlavová
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Kolik znáte dýšinských pověstí?
Žádnou? To je ale škoda, pak jste si neměli
nechat ujít půvabnou dramatizaci pověsti
o dvou zlatých andělech, zmizených
z oltáře dýšinského kostela.
Dvanáct dýšinských pověstí zachytila,
sepsala a doplnila ilustracemi Pavla
Velleková. A v roce 2008 je i vlastním
nákladem „pro děti, které mají rády
tajemné příběhy…“ vydala. Příběhy
zaujaly Irenu a Petra Brůčkových a se
svolením autorky je společně s K.
Švagerem zdramatizovali. Pavla Velleková
je navíc doplnila obrazovými tabulemi,
vystavenými v kostele, a vytištěnými jako
skládanka pro návštěvníky.
To vše pro dýšinskou Noc kostelů,
konanou v pátek 10. června. Radek
Chejlava opatřil pověst skvělými vtipnými
verši a vemlouvavou melodií, a vše doprovodil flašinetem. A stal se spolu s Alenkou
Havelkovou průvodcem celého večera.
K pohodě určitě přispěly přesvědčivé
výkony karbaníků Michala Dolejše, Karla
Pance a Honzy Nesvadby. Petr Brůček si
zahrál s obrovským zaujetím „zachraňujícího a strachujícího se“ kostelníka

Václava. Loutky vodila na kůru kromě
již jmenovaných Danka Vávrová. Oslnili
zlatí andělé v provedení Terezky Koutecké
a Irenky Brůčkové.
A konec pověsti – za zvuku varhan,
na které preludoval Marek Pišl, se vrátili
andělé do kostela…
Abychom byli spravedliví, pověst nebyla
jediným bodem letošní Noci. Kostelní
zvony rozezvučeli páni starostové z Kyšic,
Chrástu a Dýšiny, zazpívaly děti ze školky
i školy pod vedení Bedřišky Koželuhové
a Jany Bártlové, zazpívali a zahráli manželé
Renata a David Klimešovi s kolegy ze
scholy dýšinské farnosti, vyprávěl pan
farář Petrašovský o církevním roce
a architekt Karel Zoch o opravě kostela.
Paní a dívky z farnosti napekly úžasné
domácí moučníky, navařily bezovku,
připravily množství originálních čajů
a další a další dobroty. A navíc novinka
– v Předrájí, na půdě kostela, bylo možné
spočinout a relaxovat.
Po loňském dýšinském orloji byla
letošní pověst skvělým nápadem a díky
obrovskému nasazení všech účinkujících

i příjemnou zábavou a obohacením večera
pro návštěvníky. Je to obdivuhodné, jak
dokáží zdejší občané, za velkého přispění
pana faráře, vyplnit více jak čtyřhodinový
časový prostor vlastními nápady a vlastní
produkcí. Všem patří dík!
Slávka Nesvadbová

Noc kostelů
V noci v pátek 10. června davy lidí proudily
navštívit mnohé kostely a modlitebny po
celé zemi, které ten den otevřely své dveře
programem přístupným pro všechny.
I v Dýšině vypukla už po sedmé Noc kostelů.
Je třeba hned říci, že za ní stály desítky
hodin příprav jejích organizátorů a že dát
ji dohromady bylo velmi náročné. Velké
poděkování všem, kdo svým časem a svou
kreativitou zrealizovali to všechno, co se
dělo.
A dělo se toho hodně. Po zahájení pánů
starostů Dýšiny, Chrástu a Kyšic zazpívali
přítomným děti z místní mateřské školky.
Po nich vystoupil sbor Gutta, bez něhož
by se dýšinská Noc kostelů asi neobešla.
Pro děti pak byl připraven program na
farní zahradě, dospělí si zas mohli užít
přednášky památkáře Karla Zocha o opravě
kostela. Následovalo seznámení s liturgickým rokem, které doprovázela dýšinská
schola svými tématickými zpěvy z jednotlivých období. Výborné bylo rozsvícení
a rozezvučení kostela. Všichni návštěvníci
dostali svíčku a ve ztemnělém prostoru byli
rozděleni na tři skupiny a pod vedením
zkušených sboristů se za chvíli chrámem
nesl tříhlasý kánon v podání všech
přítomných.
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Hlavní postavou Noci byl kostelník
Václav, který podle jedné ze starobylých
pověstí ze strachu před vojáky zakopal
dva zlaté anděly z dýšinského kostela pod

lípu u Kokotských rybníků a pak se dal
z žalu na hraní karet a nyní musí obcházet
hřbitov, dokud nenajde někoho, kdo by ho
obehrál. Jeho příběh se linul celým večerem.
Radek Chejlava o něm složil kramářskou
píseň, kterou se svým flašinetem během
celého večera dával k dobru. Několikrát
byl program oživen scénkou z kostelníkova karbanického období a pověst mohli
návštěvníci zhlédnout i v podání pohyblivých kartonových loutek, které se objevily
na zábradlí kůru kostela. Po setmění pak
byl kostelník Václav vysvobozen ze svého
prokletí, když jej jeden z návštěvníků na
hřbitově obehrál v kartách. Zlatým hřebem
pak byl návrat andělů, kteří nad hlavami
všech proletěli za zvuku varhan celým
prostorem kostela a vrátili se tak na oltář.
Noc kostelů jsme ukončili bohoslužbou
slova, která končila půl hodiny před půlnocí
a jíž se účastnilo ještě poměrně hodně lidí.
Během celého programu si mohli lidé
odpočinout v předrájí na půdě kostela,
kde bylo v decentním osvětlení rozvěšeno
několik houpacích sítí a křesel, navštívit
čajovnu na faře nebo v prvním patře fary
zhlédnout výstavu obrazů Ireny Bayerové.
Díky všem, kdo se o to vše zasloužili.
Pavel Petrašovský
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Dokud se zpívá…

Kdo zná Jaromíra Nohavicu, ví, jak píseň
pokračuje. A v Dýšině se zpívá pořád,
hlavně ve škole. Kapičky, Kapky a Zpěváčci
nám to předvedli na svém Jarním koncertu.
Nejdříve ti nejmladší probudili po zimním
spánku všechny broučky v čele se Čmeldou
a Brumdou, prvňáci už zamířili s písničkou
na prázdniny a zkušení druháci a třeťáci
nás provezli celým světem, protože písnička
přece spojuje lidi i kontinenty.

V pátek 10. 6. při Noci kostelů již
tradičně zpívali nejmladší a nejstarší. Kluci
a holky z Kapiček zpívali o tom, že jsou rádi
na vzduchu a další veselé dětské písničky,
Gutta se po delší době opět oblékla do
svých tradičních gotických šatů, Bedřiška
usedla s harfou a v premiéře zazněla balada
Harfa, zpívaná z kůru i od oltáře. Prostor
dostali i naši „hráči“ – Bára, Káťa, Martin
a Lucka.

V neděli „guťáci“ zakončili letošní
pěvecký rok účinkováním na folklorním
festivalu na dýšinské návsi. Pestré květinové
oblečky rozzářily pódium a rozverné písně
roztleskaly publikum. Samozřejmě došlo
opět na housle v podání Johanky, Sašenky
a Martina, flétnu a Elišku a také nesměla
chybět Anežka se svým klarinetem. Martin
s Anežkou tak završili své 9leté působení
v našem souboru. Byli vždy příkladem
svým aktivním i akčním přístupem,
vždy vzorní na zkouškách i koncertech,
spolehliví, vtipní, prostě báječní. Přejeme
jim do dalšího života spoustu prima
kamarádů, úspěchů, humoru a doufáme, že
jim hudba ze života nezmizí, stejně jako oni
z naší guťácké party.
Pro naše zpěváky zatím hudební aktivity
nekončí, protože jičínský festival klepe na
dveře, a tak musíme doladit vše, abychom
v září opět roztleskali pohádkové publikum.
Přejeme všem krásné, prozpívané léto
a těšíme se na setkání na dalších koncertech
našich dětských souborů.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová,
sbormistryně

Naši šikovní předškoláci
Tradičním závěrem pro
všechny předškoláky z naší
MŠ je slavnostní rozloučení,
pasování na školáky, předání
květiny, dárečku a putovní
vlaječky. Po této vážně nevážné slavnostní chvíli se všichni
těší na dobrodružné přespávání ve školce. Od čtvrtečního rána se školka kupila spacáky a různě velkými taškami
(podle množství jídla či velikosti polštářku a plyšáka).
Sportovci si odpoledne ještě
odskočili do tělocvičny, tenistky Bára, Kája a Eli zvládly
pravidelný trénink, ostatní
se pustili do tvoření veselých
třídních triček. Pauzu mezi
foukáním a malováním nám
zpestřila paní Šnajdrová výbornými nanuky. Navečer
jsme se přesunuli na večeři
na školkovou zahradu. Oheň
trochu stávkoval, a tak si děti dosyta užily
zábavu na průlezkách. Špinaví od buřtíků
si ještě zazávodili s papírovými koníky,
a pak jsme šli chystat „ložnici“. Pro někoho to byla velká zábava, pro jiného velká

námaha, vysoukat obří spacák z mrňavého obalu. Ale protože na spaní bylo ještě
brzy, vystoupali jsme do 2. patra naší velké
školy na prohlídku Dinoparku, který vyrobili deváťáci, podívali jsme se i do druži-

ny a zaťukali (pro štěstí?) na
dveře budoucí 1. třídy. Pak
již umýt, pohádku na dobrou
noc a… samozřejmě bobřík
odvahy! Letos nás světýlka
zavedla do tajemných prostor
pod naší sluníčkovou třídou
– do skladiště kostýmů Gutty
a Lucifera. Každý si statečně
s menší či větší odvahou došel pro svůj reflexní pásek,
odměnou byl vítězný pokřik
ostatních kamarádů „Ó, ó,
ó, to se povedlo!“ Unavení,
ale spokojení zalezli všichni
do svých spacáků a během
5 minut spali. Ráno jsme
posnídali výborné buchty
od maminek, oblékli trička
a šli se ukázat do jídelny, do
školky a paní Spillerové, od
které jsme trička nakoupili.
Po obědě všichni usnuli jako
Šípkové Růženky, protože
večer ještě velká část „nocležníků“ koncertovala v kostele. A pak celý víkend doma
vyprávěli a vyprávěli…
za prima bandu 25 nocležníků
Jana Bártlová
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Krásná Anglie
S potěšením vám oznamujeme, že po
zajímavém a zábavném zájezdu jsme se
všichni vrátili zpět. Takže vám vše můžeme
převyprávět. Začalo to v neděli 1. května
v 11 hodin večer. Všichni jsme se sešli
na dýšinské návsi, připraveni s kufry
a nedočkavostí k odjezdu. Po rozloučení
s rodiči, pro někoho více nebo méně srdceryvném, jsme se usadili do autobusu, kde
jsme zjistili nepříjemnou zprávu: Autobus
nemá wifi !!! Tudíž někteří z nás dostali
infarkt hned na začátku. Ty, co toto přežili,
čekala ještě dlouhá cesta. Pro
ukrácení dlouhé chvíle se pustil
Harry Potter a každý se alespoň
chvilku prospal, protože další den
nás čekal výlet do dvou belgických
měst. Ghent, první město, bylo po
náročné cestě příjemné krásnou
procházkou. Malebné domečky
lemovaly cestu a návštěva katedrály
sv. Bavona byla zajímavým zpestřením. Ale pro mě mnohem zajímavějším zážitkem bylo městečko
Bruggy. Nádherné uličky, labutě,
projížďka na lodičkách a spousty
míst a fotek. Ten večer jsme všichni
unavení, ale nadšení z prvního dne dojeli
do hotelu, kde nás moc spánku nečekalo,
protože další den jsme vstávali ve 4 hodiny.
Hned ráno, dřív než slunce vysvitlo, jsme
už seděli v autobusu a přijížděli k moři.
Za tmy jsme najeli na trajekt směr Dover
a na trajektu nás čekala krásná podívaná.
Východ slunce nad mořem. Nadpřirozeně
krásné momenty nového dne jsme si
užili na palubě trajektu a zažili jsme díky
posunu času dvakrát tu samou hodinu.

Po hodině plavby jsme viděli pověstné bílé
útesy doverské. Za plného světla jsme vyjeli
z Doveru do Canterbury.
Městečko nás zastihlo vylidněné ranním
klidem. Jen pár školáků se trousilo do
školy. Myslím, že lepší čas na návštěvu
tohoto města jsme si nemohli najít. Po
procházce jsme se podívali na gotickou
katedrálu a město se pomalu naplňovalo,
ke konci jsme se stěží proplétali mezi lidmi.
Odpoledne jsme si sedli do autobusu a vyjeli
za naším dalším cílem - Hever Castle,

hrad, kde se narodila Anna Boleynová.
Bylo to nádherně romantické místo a po
prohlídce hradu jsme se šli vyblbnout
a vlastně i zchladit. K těmto účelům zde
byla bludiště, obzvlášť zajímavé bylo vodní
bludiště, kde ti méně pozorní z nás mohli
být rychle osprchováni.
Ten večer jsme se seznámili s našimi
rodinami, nikdo neměl žádný problém
a všichni se domluvili. Další den nás čekalo
velmi zajímavé místo, na které se chce

podívat snad každý návštěvník Anglie,
Stonehenge. Zase jsme měli štěstí, byli jsme
zde brzy ráno a u Stonehenge jsme byli
v podstatě sami. Jeho velikostí a otázkami,
které se kolem něj motají, jsme byli
ohromeni. Následovalo focení (u Stonehenge mockrát za život nestojíte) a jízda
autobusem zpět do návštěvnického centra,
kde bylo muzeum, které jsme si prohlédli.
Další zastávka toho dne byla spíše na
vyblbnutí. Čekalo nás safari a Longleat
House. Na safari jsme viděli spoustu zvířat
v jejich běžném životě. Myslím,
že si všichni zapamatovali opici,
která dělala salto či utrhla stěrač.
V Longleat House zábavním parku
jsme si každý našli zábavu dle svého
vkusu. Někteří byli na lodičkách,
jiní si našli zábavu jinde.
Poslední zastávkou a zlatým
hřebem naší cesty byl Londýn. První
návštěvou bylo kolo London Eye,
hned po ránu nebyly takové fronty,
a tak jsme ani nemuseli dlouho
čekat. Musím říct, že návštěvu
Londýna jsem si opravdu užila,
nejspíše proto, že to bylo takové na
pohodu, měli jsme dost času, a proto jsme
se mezi jednotlivými zastávkami (Buckinghamský palác, Whitehall , Trafalgar Square,
Piccadilly Circus) mohli zastavit v parcích
a na chvilku poležet.
Na závěr jsme přežili i dlouhou cestu
domů a rozloučili se s novými kamarády
z jiných škol. Teď jsme všichni zpět doma
s krásnými vzpomínkami a naštěstí bez
problémových zážitků.
Anežka Hartlová, 9. třída

Slavnostní vyřazení předškoláků nepokazila ani bouřka
Bezmála tři desítky kluků a holek opouštějí
mateřskou školu a v září nastoupí do
1. třídy. Slavnostního rozloučení se
školkou se kromě nich zúčastnili rodiče,
prarodiče, mladší i starší sourozenci,
paní učitelky z mateřské školy, vedení
základní školy i paní učitelka z budoucí
1. třídy. Předškoláci si připravili krásné
taneční i pěvecké vystoupení na zahradě
mateřské školy. V závěru společnými
silami dokonce postavili školu a všichni
se před ní nechali vyfotit. Pak už se velká
bouřka, která se ozývala po celou dobu
programu, přiblížila až moc a všechno se
muselo přesunout do Modrého salónku.
Tam následovalo slavnostní šerpování
a předávání dárků. Na předškoláky čekala
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kytička, krásná knížka nebo kalendář
(už na rok 2017), který jim bude navždy
připomínat okamžiky, které v mateřské
škole prožili. Na závěr byl připraven velký
a bohatý raut, který obstaraly maminky.
Stoly se prohýbaly pod moučníky, slaným
pečivem, ale i jednohubkami nebo

ovocem a zeleninou. Všem moc chutnalo!
Přejme budoucím prvňáčkům, aby na
mateřskou školu vzpomínali s láskou,
a aby v první třídě byli úspěšní a hlavně
šťastní.
Iva Kokešová,
maminka předškolačky
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Dešenická chata aneb stal se zázrak

Dešenická chata je pro pravověrné
Dýšiňáky pojem. Všechny generace
Dýšiňáků tam od padesátých let jezdily
na brigády, na výlety, na pionýrské
tábory, na týdenní pobyty členů Spartaku
Dýšina, na různá výjezdní zasedání
sportovců a nejen jich. Jezdilo se tam
na několikadenní školní výlety, na
soustředění sportovních dýšinských
oddílů házenkářů, fotbalistů, cyklotrialu,
lyžařů, vodáků, hasičů a také Tomíka.
Ano, pro některé z nás to bylo téměř
kultovní místo. Mnozí tam prožívali své
první lásky. Některým vydržely dodnes!
Něco málo z historie chaty. Nachází
se v podhůří Šumavy pod Prenetem,
v osadě Matějovice patřící k Dešenicím.
Chata, původně hájovna, zůstala po
odsunu německého obyvatelstva po válce
v majetku obce Dešenice. Od ní ji pak
získala Armaturka Dýšina, která ji opravila
a po delších jednáních ji předala Spartaku
Dýšina. To se stalo v 50tých letech. V roce

Finále
zahrádkářské
soutěže
Na 16. místě v celonárodním kole jedné
z nejstarších soutěží Mladý zahrádkář se
letos umístila Majda Vávrová z Dýšiny.
Mladé dýšinské zahrádkáře spolu s ní
zastupovala ve finále v kategorii mladších
žáků také Ester Tomanová.
Finále soutěže se konalo v polovině
června v Praze. Soutěžní část sestávala
z obsáhlého odborného testu a tradiční
poznávačky, ve které museli mladí
příznivci zahradničení prokázat znalosti
polních plodin, plevelů, pokojových
květin, zeleniny, ovocných a okrasných
dřevin. Odměnou za účast v soutěži byla
mimo jiné společná návštěva Botanické
zahrady.

1989 po rozdělení Spartaku na jednotlivé
oddíly chata připadla lyžařskému oddílu.
Bohužel, bohužel dne 29. 9. 2012 chata
vyhořela. Tato nešťastná událost mnohé
z nás velmi zasáhla. Málokdo věřil tomu,
že se lyžařům podaří znovu ji vybudovat.
I stal se zázrak! Dne 28. května 2016
byla chata slavnostně znovuotevřena
za přítomnosti starých i mladých členů
lyžařského oddílu i starosty obce. Komu
poděkovat? Především „klanu“ Maurových
a Posledních. Kluci Tomáš, Míra,
Vláďa Maurovi a Dan, Zdeněk, Honza
Posledních spolu s Pavlem Šnebergrem
tam odvedli úžasnou práci. Samozřejmě
pomáhali i mnozí další a poděkování patří
i obecnímu úřadu za finanční pomoc
Vznikl téměř penzion architektonicky velmi dobře vyřešený. Exteriér
souzní s CHKO a interiér je rovnající se
penzionu. Přijeďte se podívat! Možno
je vlakem i autem. Z vlaku vystoupíte
v Zelené Lhotě nebo v Dešenicích, autem

dojedete z Dešenic opatrně po lesní cestě
až k chatě. Správce chaty Vláďa Maur vám
poradí a vše vysvětlí na tel. 603702547.
Ať je to jak chce, musím říci, že
jsem hrdá na lyžařský oddíl. Je jedním
z nejstarších sportovních oddílů v obci.
V 80tých letech byl jedním z nejaktivnějších oddílů, byl ohodnocen šestým
místem za práci s dětmi v celé ČR! Rozjel
jako jeden z prvních regulérní lyžařskou
školu, zajišťoval rozhodčími republikové
i některé mezinárodní sjezdové závody,
měl slušný závodní oddíl starších žáků,
který se umisťoval do desátého místa
v krajských sjezdových přeborech. V létě
jezdili s dětmi na vodu, nejen na Berounce.
Ve výcviku dětí pokračuje dodnes. Na
lyžařské zájezdy jezdí už zase dva autobusy
dětí! A dokázal postavit svými silami
úžasnou chatu v Dešenicích!
Napsala a chlubila se bývalá dlouholetá
předsedkyně lyžařského oddílu
Vendula Kuklíková

Rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ
Ve čtvrtek 23. června navštívili žáci 9.
třídy ZŠ a MŠ gen. Pattona Obecní úřad
v Dýšině, kde je přijal starosta obce
Jaroslav Egrmajer spolu s místostarostou Lenkou Rousovou Bórikovou
u příležitosti ukončení jejich základní
školní docházky v naší škole. Společně je
doprovodili ředitel ZŠ a MŠ Jiří Švolba,
jeho zástupkyně Jitka Křížková a třídní

učitelka žáků Kateřina Palečková. Při
krátké besedě všichni společně zavzpomínali na svá školní léta. Starosta obce
předal dívkám květiny a žáci si ještě
odnesli malý dárek jako vzpomínku na
setkání na OÚ. Na závěr se všichni vyfotografovali s představiteli obce a zástupci
pedagogického sboru.
Miroslav Tlustý, OÚ Dýšina
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Máme vítězky poháru České republiky v národní házené

Na fotografii s pohárem jsou zleva: Radek Smaha+ Martin Baumruk, Nikol Sadlíková, Veronika Smahová, Nikola Šímová, Kateřina
Sikorová, Iva Hrušková, Tereza Antonová, Julie Štemberová, Pavla Baumruková
Pod nimi: Eliška Moricová, Zuzana Čížková, Dominika Tolarová, Pavla Baumruková ml., Daniela Hánělová Ležící brankářky:
Kateřina Štruncová a Markéta Hartlová

Družstvo starších žaček od pátku 17. 6.
hájilo barvy TJ Sokol Kyšice na Poháru
ČR v jihomoravské Miroslavi. Čekalo je
celkem pět utkání s velmi těžkými soupeři
z různých regionů, kteří se umístili ve své
oblasti vždy na druhém místě.
Naše děvčata se hned v úvodním
zápase střetla s domácím týmem, který
patřil k favoritům turnaje a náš tým si
Miroslavští označili za „Bárbíny“. Po
vyrovnaném prvním poločase, ve kterém
podlehly soupeři 6:8, se dívky zlepšenou
hrou v útoku dostaly do vedení a nakonec
deklasovaly družstvo Miroslavi 21:15,
což plné ochozy místních fanoušků nesly
velmi těžce a setkávali jsme se s ohlasem na
tento zápas po celý zbytek víkendu skoro
všude, kam jsme přišli (hlavně restau-
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rační zařízení byla tím pravým místem na
konzultace).
Druhým soupeřem byla TJ Šroubárna
Žatec, tradiční bojovník o příčky nejvyšší,
a tak bylo opět potřeba podat co nejlepší
výkon. Po remízovém poločase se naše
děvčata vyburcovala a dotáhla zápas do
vítězství, v poměru 14:12, brankou v
poslední vteřině zápasu.
Na sobotní utkání už nastupovala
naše děvčata jako favoritky, nicméně po
předchozích velmi těžkých zápasech dosti
pochroumaná. Přesto se dokázala poprat
o další vítězství nad SK Studénkou 19:11
a proti Drakenu Brno 22:14.
Těmito výsledky si dívky zajistily už před
posledními zápasy první místo a mohly
slavit vítězství v turnaji. Nedělní zápas proti
TJ Sokol Tymákov byl výsledkem 15:11 už
jen třešinkou na dortu a děvčata potvrdila
svoji neporazitelnost, dominanci na turnaji
a oprávněnost celkového vítězství.
Krásný turnaj byl zakončen předáním
pohárů pro vítěze a dekorování nejlepších
hráček v útoku, obraně i brance. I zde
se naše děvčata umístila na stupních

nejvyšších. Pavla Baumruková – nejlepší
útočnice i střelkyně, Nikola Šímová – třetí
nejlepší obránkyně a Veronika Smahová –
čtvrtá nejlepší útočnice.
Po náročné cestě domů jsme byli
velmi příjemně přivítáni v Kyšicích pod
hřištěm, kde děvčatům pogratulovali
osobně nejen představitelé TJ Sokola, ale
i starostové Kyšic a Dýšiny. Pro všechny
byla připravena drobná oslava.
I přes dlouholetou tradici národní
házené v Kyšicích je to historický úspěch,
na který se bude vzpomínat, a děvčatům
přejeme, aby se jim dařilo dále i po
přestupu do vyšších kategorií.
Radek Smaha
Konečná tabulka turnaje
1 TJ Sokol Kyšice

91:63

10

2 TJ Šroubárna Žatec

80:47

8

3 TJ Miroslav

64:76

5

4 TJ Sokol Tymákov

57:64

4

5 SK Studénka

60:73

2

6 Draken Brno

52:81

1
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Dýšina FEST je minulostí

Na jedné straně pět měsíců příprav, dojednávání, ukrývané nervozity. Jedno sobotní
odpoledne na straně druhé a Dýšina FEST
je minulostí. Díky Zpravodaji se nám
podařilo rozvinout diskuzi o dýšinských
teenagerech, díky pedagogickému sboru
základní školy jsme do přípravy a vlastního
průběhu zainteresovali samotné žáky.
A to si myslím, že už samo o sobě je velký
úspěch.
Jaký Dýšina FEST byl, by měli odpovědět

sami teenageři. Myslím, že na vyjádření
názoru se jich sešlo docela dost, že námi
předložená nabídka sportovních aktivit je
oslovila, že si řadu z nich ve workshopech
vyzkoušeli a že si celé odpoledne užili. Své
si řekli i k vybavení hřiště házené v Nové
Huti.
Podle mě, se akce vydařila, a i když nás
počasí potrápilo, zvládli jsme celý naplánovaný program. Moc děkuji všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Plzeňskému kraji,

Obci Dýšina, svazu důchodců a TJ SPV
Dýšina za finanční podporu, základní škole
za shovívavost při našem využívání prostor,
školní jídelně za nabídku občerstvení
a všem zúčastněným za úžasnou atmosféru.
A pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu
mezi nás nepřišli, připojujeme několik
fotografií.
Vendula Zelenková, TJ Sport pro všechny
Foto: Jan Nesvadba,
Lenka Konstantinovičová

Dýšinské hřiště bude hostit další mezinárodní turnaj,
tentokrát pro mladé golfisty!
V červnu hostilo dýšinské golfové hřiště
nejlepší evropské i světové golfistky,
v srpnu se na Dýšinu sjedou nejlepší čeští
ale i zahraniční juniorští golfisté.
FALDO SERIES CZECH CHAMPIONSHIP 2016 je název mezinárodního
turnaje ze série FALDO SERIES, která
byla založena šestinásobným Major
vítězem Sirem Nickem Faldem v roce
1996 s cílem dát příležitost mladým lidem

poznat golf a zároveň podpořit nadějné
juniorské golfisty na jejich cestě vzhůru
k nejvyšším metám. V České republice se
turnaje Faldo Series Czech Championship
konají již od roku 2011 a po úspěšných
ročnících na golfovém hřišti v Telči se
turnaj přesouvá na mistrovské dýšinské
hřiště. V sezoně 2016 tedy proběhne kvalifikace na finále celosvětové série Faldo
Series v Golf Parku Plzeň v těchto hracích

dnech 6. - 8. 8. 2016. Vítězové jednotlivých kategorií získávají automaticky
pozvánku na Grandfinále, které se vždy
koná ve špičkových světových resortech.
Dýšinské hřiště proto srdečně zve na tuto
výjimečnou akci! Více informací na www.
faldoseries.cz
Tereza Slámová,
Plzeňský Golf Park
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Střípky z činnosti TJ SPV

Tradiční červnové akce TJ Sport pro všechny - Náves plná dětí, odpoledne plné her ke dni dětí, a Běh naděje s charitativní posláním.
Foto: Iva Kokešová

Mezinárodní folklorní odpoledne Dýšinská náves 2016
V neděli 12. června uspořádala Obec
Dýšina ve spolupráci s Mezinárodním
folklorním festivalem CIOFF Plzeň
folklorní odpoledne Dýšinská náves
2016. Odpolední program uvedl starosta
obce Jaroslav Egrmajer a poté se chopila
mikrofonu paní Iva Kokešová, která
celé odpoledne uváděla. Již tradičně celý
program zahájil dýšinský soubor GUTTA
pod vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové
a Jany Bártlové. Následoval soubor Jasénka
ze Vsetína a po něm chorvatský soubor
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KUU Cernik. Tyto soubory pak vystřídal
slovenský soubor Trnafčan z Trnavy. Kdo
má rád překrásné barevné kostýmy, jistě
si přišel na své při vystoupení korejského
souboru Hwaseong dance company a což
teprve při závěrečném vystoupení peruánského souboru Folklore group Tijeras
de Ayacucho, jehož tanečníci předvedli
„Nůžkový tanec“, plný přemetů, přeskoků
a dalších akrobatických prvků. Přítomní
diváci, kterých se i přes nejisté počasí
sešlo velké množství, odměnili všechny

účinkující soubory bouřlivým potleskem.
Náš malý folklorní festival navštívila také
ředitelka MFF CIOFF Plzeň Michaela
Vondráčková, která pozdravila přítomné
diváky i účinkující soubory. K dobrému
pocitu z celého odpoledne na dýšinské
návsi jistě přispělo kvalitní ozvučení,
které zajistila společnost JM sound service
Jiřího Mixána a v neposlední řadě také
příjemné počasí, které vydrželo až do
pozdních odpoledních hodin.
Miroslav Tlustý, pracovník OÚ

vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

červenec / srpen 2016
ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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Pozvánky na akce
Středa 6. července, 14.30 hod.,
u pomníku Mistra Jana Husa v Nové Huti,
vzpomínka k výročí Husova upálení,
promluví farář Evangelické církve
augsburského vyznání v Plzni Tomáš
Živný, zve Okrašlovací spolek
Středa 13. července 14:30 hod., Setkání
seniorů, zasedací místnost OÚ Dýšina,
ZO Svazu důchodců
Neděle 14. července, 18 hod., dýšinský
kostel, koncert Evy Henychové, známé
kytaristky a šansoniérky
Středa 3. srpna, 14:30 hod., Setkání
seniorů, zasedací místnost OÚ Dýšina,
ZO Svazu důchodců
Neděle 7. srpna, Bazar uprostřed
léta s doprovodným programem na
zahradě fary. Přijďte si vybrat vše možné
i nemožné. Výtěžek bude věnován na
opravu kostela. V předchozích dnech
se budou na faře vybírat věci (oblečení,
kuchyňské náčiní, knihy, květiny atd…),
které byste chtěli ze svých domácností do

bazaru věnovat. Více informací naleznete
včas na plakátcích nebo na www.farnostdysina.cz
Sobota 6. srpna, sportovní areál koupaliště v Nové Huti, II. ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár
starosty obce
Neděle 7. srpna, 18 hod., dýšinský
kostel, Kytarový koncert Martina
Škubala z Dýšiny, zazní skladby J. S.
Bacha, J. K. Mertze, G. Zamboniho
a dalších
Sobota 27. srpna, 12 hod., náves
Dýšinské pivní slavnosti
Čtvrtek 1. září, 16:30 hod., kostel,
požehnání školákům na začátku
školního roku, v 17 hod. odpoledne plné
her na zahradě fary.
Pátek 2. září, 19 hod., přednáška o Sýrii
s promítáním fotek na faře. Večerem
bude provázet Michaela Besedová, absolventka Institutu blízkovýchodních studií
FF ZČU.

Dýšinské pivní slavnosti
Poslední sobotu v srpnu se opět těšte na
pivní slavnosti! Na náves dorazí zhruba dvacítka menších pivovárků, z většiny těch, které k nám jezdí rádi, ale i pár
novinek. Na pódiu budou probíhat pivní
soutěže a pro děti máme připraven skákací hrad. Dostatek občerstvení je samozřejmostí.

Program:
12:00 Helligonkář Aleš Rusnák
14:00 Chrlis (lidová muzika)
17:00 Tabasker (SKA)
19:30 Cheers (Irish Folk-Punk)
21:00 Medium (hard rock)
Užijte si prázdniny a jejich konec doražte
oslavit na slavnosti. PS: Už i v pátek večer.
Petr Strnad, Klub malých pivovarů

Bazar uprostřed léta
Vážení Všichni. Srdečně Vás zveme na již
tradiční bazar uprostřed léta na dýšinskou
faru. Tentokrát v neděli 7. srpna od 14 hodin. Přijďte se pokochat předměty, občers-

tvit tělo i duši a zhlédnout nejedno divadelní
představení. Předměty do bazaru začneme
na faře vybírat na konci července. Bližší informace na plakátech. Petr a Irena Brůčkovi

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

Jiří Bošek
Emilie Kohoutová
Alena Kökörčená
Anna Ditrichová
Milena Šimečková
Pavel Chlanda
Jitka Lepší
Věra Košanová
Marie Vosátková
Vlasta Votrubcová
Marie Kazmířová
Josef Hoštička
Zbyněk Fáry
Václav Fait
Vít Háhn
Miloslav Kopáček
Zdeňka Kusová
Ema Bikarová
Marie Koželuhová
Stanislav Lusk
Marcela Kopicová
Václav Bílý
Oldřich Jedlička
Alena Cingrošová
za SPOZ Hana Tlustá

FOTO HÁDANKA
Sluneční hodiny, na které jsme se Vás ptali v minulém čísle, najdete na
jižní stěně budovy Bílého mlýna Kepka v Nové Huti. Více se o mlýně můžete dozvědět na: http://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/
editor/275cs_11.pdf&original=B%C3%ADl%C3%BD+ml%C3%BDn_
Kepka_web_def.pdf
Dnešní fotohádanka se týká opět budovy. Víte, kde stojí či stála a ve
které době vznikla tato fotografie?
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