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Přání a předsevzetí, která měly dýšinské děti při reji čarodějnic, musela jejich rodiče jistě potěšit. Uplynul od nic měsíc a kus. Také jste zvědaví, jak se dětem asi vede s jejich plněním? :-) Více o reji čarodějnic uvnitř zpravodaje. Foto: Iva Kokešová

Úvodník
Milí čtenáři,
číslo dýšinského zpravodaje, které právě máte v ruce, je tak trochu kulaté. Tedy
zpravodaj jako takový ve svých různých
podobách je podstatně starší, ale v této fázi,
coby pravidelný měsíčník má tento měsíc
čtyřicátiny. Od prosince 2014, kdy se rada
obce rozhodla vám předkládat porci dýšinských zpráv každý měsíc, vyšlo 40 čísel.
Myslím, že měsíc je ta správná doba,
aby pro vás mohl být zpravodaj užitečným pomocníkem. Věřím, že díky němu
můžete být dobře a aktuálně informováni
o všem, co se v obci stalo, co se právě děje
nebo se chystá.

Pro mě osobně je dýšinský zpravodaj
i neúprosnou připomínkou, jak čas nezadržitelně plyne. Sotva vám přistane jeden
ve schránkách, je třeba chystat nový. Dobře to vědí i všichni pravidelní přispěvatelé. Než se otočí, je měsíc pryč a z emailů
na ně bliká upozornění na uzávěrku dalšího čísla. Ráda bych proto dnes všem laskavým a věrným přispěvatelům dýšinského zpravodaje moc poděkovala. Bez nich
by nebylo co tisknout.
Mám při těch kulatinách také jedno
přání. Do dalších let bych našemu zpravodaji přála, abyste ho rádi četli, aby byl
svěží a zajímavý. A k tomu myslím po-

třebuje nového redaktora či redaktorku.
Ta stávající by i měla různé nápady, jak
ho vyšperkovat a zatraktivnit, ale bohužel jí schází čas. Proto vyhlašujeme
do všech stran. HLEDÁ SE NOVÝ REDAKTOR. Pokud vás zajímá dění v obci
a rádi sem tam něco napíšete, pak jste
to možná právě vy. Všechno ostatní se
snadno a rychle naučíte. Nabízím k tomu
i svou pomoc. Stačí se ozvat na email
zpravodaj@obecdysina.cz.
Vaše „stará“ redaktorka
Katka Chejlavová

www.obecdysina.cz
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Putování po kostelech a kaplích Dýšinské farnosti
Poslední květnový víkend proběhla Noc
kostelů. Letos jsme se rozhodli udělat
změnu a místo celovečerního programu
v Dýšině jsme objednali autobus, aby nás
vozil po kostelech a kaplích, které stojí na území naší farnosti. Všechny tyto
starobylé stavby jsou něčím unikátní
a snad nám kromě své kulturní hodnoty
mohou poskytnout i materiál k malému
zamyšlení.
První zastávka byla v Nadrybech u kaple sv. Antonína. V 18. století zde na zadání
opata plaského kláštera vyrostla trojboká zvonice navržená slavným barokním
architektem Janem Blažejem Santinim.
V 19. století pak Nadrybští k této věžičce
přilepili loď kostelíku a vznikl tak velmi
zajímavý celek, v němž se snoubí úžasná
architektura s obyčejnou stavbou místních zedníků.
Člověka napadne, že je to tak u každého
z nás. V jedno je spojeno to, co je v nás
cenné a krásné, s tím, co je v nás tuctové. V hloubi každého člověka jsou výši-

ny i propasti. Dělící čára mezi dobrým
a zlým nerozděluje lidi na dvě skupiny, ale
vede středem každého srdce. Jen v pohádkách se lidé dělí na dobré a zlé, v reálném
světě je hostitelem dobra i zla každý jednotlivý člověk.
Dalším místem, které jsme navštívili, byl kostel sv. Jiří v Kostelci, který je
zdaleka nejzdevastovanější stavbou dýšinské farnosti. Strop je podepřen konstrukcí z trámů, interiér byl téměř celý
rozkraden, z oltářů zbyla jen ubohá torza. A přesto sem téměř každý rok jezdí zdaleka zájemci o architekturu, aby
stavbu viděli. Je totiž přestavěna v Santiniho barokní gotice. Kostel z 18. století
by neměl mít goticky lomené oblouky,
ale má je.
Co kdybychom to chápali jako vybídnutí k tomu, abychom se v lidských troskách kolem nás nebo v nás pokusili zahlédnout neobyčejnou architekturu, kvůli
které bude i zdevastované a zašlé lidské
srdce hodné obdivu?

Zastávek u starobylých staveb bylo té
noci ještě více, ale skončeme u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží.
Zde nás přivítal restaurátor Karel Švuger,
jenž měl pro nás velmi zajímavou přednášku o gotických freskách, které jsou
k vidění v presbytáři. Za jejich odhalením
je příběh: asi před sedmdesáti lety zavěsil místní kostelník doutnající kadidelnici na oltář tak nešikovně, že ten do rána
shořel. Okolní zdi vlivem žáru popraskaly a pod novodobou omítkou se objevily
vzácné malby. Kostel přišel o barokní oltář a získal gotické fresky.
Srovnání s námi se přímo nabízí: není
to tak, že bychom se při různých průšvizích a pádech našeho života měli pořádně
rozhlédnout, jestli někde jejich žár neodkryl vzácné malby? Není to tak, že některé
naše krize, které prožíváme velmi tísnivě,
jsou zároveň šancí, aby se rozehrálo něco
nového a ještě krásnějšího než to, o co
jsme přišli?
P. Pavel Petrašovský, farář

Český den
proti rakovině
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.

děkuje
všem, kteří svojí účastí na Českém dni proti rakovině 16. května 2018 přispěli na
nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu
onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Na účet Ligy proti rakovině Praha bylo odesláno
celkem 9.892 Kč.
Naše poděkování za pomoc při organizaci letošního Českého dne proti rakovině
patří zejména:
vedení Základní školy a Mateřské školy generála Pattona
Dýšina a jejím paním učitelkám, konkrétně Mgr. Jindřišce
Žaloudkové, Haně Tlusté, Lence Humlové a paní Jitce
Burdové

Ve čtvrtek 16. května se naše škola opět
rozzářila žlutou barvou měsíčku lékařského. Stejně jako v předcházejících letech se
opět ve škole i ve školce přispívalo do nejstarší sbírky v ČR. Den proti rakovině se
vydařil. Zájem o kytičky byl veliký. V základní a mateřské škole jsme prodali 194
kytiček a vybrali 5 488 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Jindřiška Žaloudková

ředitelce Mateřské školy Chrást Bc. Markétě Beranové
obyvatelům Domu s pečovatelskou službou Chrást
paní Evě Koubové z Knihovny Chrást
majitelům prodejny ELIN Dýšina
pracovnicím Obecního úřadu Dýšina, paní Lence Veselé
a Jitce Tomanové
Za období let 2001 až 2018, kdy TJ SPV Dýšina tuto akci organizuje, byla na
účet Ligy proti rakovině odeslána částka 128.202,80 Kč.

Děkujeme Vám!
Jarmila Jedličková v. r.
předsedkyně TJ SPV Dýšina
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Zajímavé a významné osmičkové roky v Dýšině
S letošním stoletým trváním vzniku Československa se připomínají i další celostátně významné roky končící osmičkou.
Pojďme se zkusit podívat, jak je na tom
s těmito výročími naše obec.
1328 – byl vysvěcen dýšinský kostel
1678 (25. 8.) – zřídilo město Plzeň v Horomyslicích železárnu
1808 – zavedeno oddělené číslování
domů pro Dýšinu a pro Novou Huť společně s Horomyslicemi
1818 (13. 4.) – byl položen základní kámen k obecné škole na návsi. Sem chodili
do prvních pěti tříd i ti, kteří letos oslavili
70 let
1848 (7. 9.) – zrušení poddanství a tím
i vrchnostenské správy, která pokračovala
ve své úřední činnosti ještě po přechodnou dobu do roku 1850. Místo vrchnostenských panství se tak staly základem
správy místní obce
1868 až 1869 – v Nové Huti postaven
mlýn
1898 – založen soubor dýšinských ochotníků Tyl (též uváděn rok 1900)
1918 (28. 10.) – kapitulovalo Rakousko.
Zde u nás v Dýšině na ten den konal
se večer průvod po vsi za přítomnosti
p. Dr. Bartoše a jeho choti. Na to pak vešel
průvod do hostince p. Martina Šaška, kde
za velké účasti měl p. Dr. Bartoš vřelou řeč
vzpomínav na naše statné bojovníky, které přestoupili v zajetí do české legie, účastnili se znova boje v Rusku na Sibiři a hlavně ve Francii kde zachránili město Paříž,
avšak jich padlo v tomto boji na 40 tisíc.
Dále pak vzpomněl též na minulé osoby,
které se již dříve ucházeli o samostatnost
král. Českého na to pak provoláno Sláva
a Nazdar.
1918 – Dne 1. listopadu na den Všech
Svatých přičiněním p. Václava Čtrnácta
postaven byl skvělý pomník na zdejším
hřbitově za padlé české legionáře u kteréhož měl náš zdejší pan farář Hák krásnou
řeč a modlitbu. Bylo mnoho a mnoho lidu
přítomno.
Pozn.: poslední dva odstavce volně převzaty z kroniky rodu Maurů.
1918 (1. 6.) – otevřena nová železniční
zastávka Dýšina-Nová Huť
1928 (25. 3.) – byly svěceny nové zvony
v místním kostele
(16. a 17. 7.) – naměřeno ve stínu 45° C
– postaven dvoupatrový penzionát Emanuela Šonského. Nová Huť tak vstoupila
ještě výrazněji do povědomí Plzeňáků

jakožto společenské, kulturní i sportovní
letovisko.
– Okrašlovacím spolkem byl v Nové Huti
vybudován Paškův park
– zahájení výroby ve slévárně u Hájků (říjen)
(28. 10.) – byl u historických schodů
na hřbitov postaven pomník padlým
v první světové válce s bustou prezidenta
T. G. Masaryka. V roce 1987 byl přesunutý na náves.
1938 (21. 5.) – částečná mobilizace, během šesti hodin se museli i dýšinští rezervisté dostavit ke svému útvaru
1948 – zásadní zvrat v dějinách Československa. Komunisté se chopili moci
a udrželi si ji po následující čtyři desetiletí. O dění v Dýšině nejsou dohledatelné
žádné běžně dostupné zprávy (nebyly studovány archivní materiály).
1958 (24. 8.) – otevřena nová, tj. současná škola na církevních pozemcích, místně
nazývaných Na Oltářích; prvním ředitelem by František Kubík.
– V Nové Huti byl v Šonského penzionátu zřízen internát učňů Československých
drah (17 pokojů, celkem 60 až 70 učňů).
1968 – Dýšinou projížděla (údajně den
a půl) bojová vozidla okupačních armád
Varšavské smlouvy; jela od závor v Chrástu na nádraží, pěšinkou od nádraží Školní
ulicí až na náves.
– ustaven dýšinský Junák – oddíl vodních
skautů přístav Albatros
– pokračováno bylo ve výstavbě Nákupního střediska Jednoty na návsi. Od JZD by
zakoupen dle kroniky „celý hospodářský
objekt bývalého majitele inženýra Václava
Suchého, čp. 9 (u Kubisků). Staré budovy
byly zbourány, vzniklé prostranství bylo
upraveno a připraveno ke stavbě“. Středisko bylo dokončeno v září 1969, prodejní
plocha činila 408 m2. Náves byla pokryta
asfaltem.
– na návsi byla zbourána budova školy z roku 1818. Na vzniklé prostranství
bylo vysazeno 150 růží a uprostřed zasazena 28. října 1969 Lípa svobody. Strom
za dva roky uschl.
– zaveden pětidenní pracovní týden
1978 – výstavba budovy mateřské školy
v areálu základní školy
– V obecní kronice je v kapitole Politický a veřejný život uvedeno: „Další rozvoj
politického a kulturně-společenského života v naší obci byl v roce 1978 motivován
mimo jiné akce 30. výročím Vítězného

února a 33. výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou…“
První volby do obecních zastupitelstev se
konaly 21. 11. 1990 (do té doby fungoval
Místní národní výbor a 6 komisí, ve kterých pracovalo 30 poslanců a 20 odborníků). Dne 3. 12. 1990 byla pak provedena
volba starosty (F. Martínek), místostarosty (J. Kalivoda, členů rady (A. Jedlička,
Z. Košařová, O. Kraus).
1998 – Oprava budovy obecního úřadu
2008 Za starostování V. Kuklíkové vyšla
dvě čísla časopisu Dýšinské noviny s podtitulkem Zpravodaj pro Dýšinu, Novou
Huť a Horomyslice. Problémy v zastupitelstvu obce vyústily na podzim r. 2009
ve volbu nového zastupitelstva: J. Štilip
(starosta), J. Egrmajer (místostarosta), zastupitelé: P. Blažek, M. Hala, M. Kučerová,
S. Nichstein, V. Smetana, M. Süszová, M.
Ženíšek.
2018 – do základní školy nastoupil na základě konkurzu nový ředitel David Klimeš
– otevřena nová školní jídelna
– na návsi renovován pomník padlých
ve světových válkách (doplněn žulovými
sloupky a odlitými řetězy, dlažbou a výsadbou tisů).
– opravována jihovýchodní část hřbitovní
zdi směrem do ulice Do Křemší
– zpracován projekt na nové využití původního sokolského cvičiště, posléze házenkářského hřiště v Nové Huti
– připravuje se projekt na úpravu parku
před školou
– Paškův park přihlášen do soutěže Plzeňského kraje Stavba roku 2017. Získal nominaci v kategorii G. Veřejná prostranství
(parky, náměstí, návsi).
– soubor Gutta zvítězil v krajském kole pěveckých sborů a byl pozván na celostátní
přehlídku do Uničova ve dnech 25.–27. 5.
– na podzim končí volební období
15 členného zastupitelstva ve složení:
J. Egrmajer (starosta) L. Rousová-Bóriková (místostarosta), radní: M. Brandner,
K. Chejlavová, P. Pěč, předsedové výborů:
J. Krupičková, J. Nesvadbová, L. Rous,
Š. Štemberová, zastupitelé: M. Hala,
A. Havelková, P. Kvapil, S. Nichstein,
M. Süszová, V. Světlík.
Slávka Nesvadbová
Kulturní výbor zastupitelstva obce
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Modrý salonek čekají úpravy
Rada obce na svém jednání 11.
května schválila investici v rozsahu
cca 120 tisíc Kč do obnovy Modrého
salonku. Ve spolupráci s kulturním
výborem a základní školou vznikl
návrh na výměnu podlahy a koberců,
které jsou již značně opotřebované.
Okna na straně do ulice budou také
opatřena roletami, které umožní úplné
zatemnění, bez něhož nelze v salonku
v letním období promítat (např. při
jednání zastupitelstva).
Areál bývalého skleníku bude volný
Obec se dohodla s nájemcem areálu
bývalého skleníku a zahradnictví
u školy o ukončení pachtu. Zprovoznění

zahradnictví a rozšíření služeb pro
dýšinské občany se bohužel nezdařilo.
Obec proto vypíše záměr pronájmu
areálu pro nové využití, komeční či
nekomerční, a bude hledat jiné možnosti
využití budov i pozemků.
Připravují se nové jízdní řády
Od prosince letošního roku by měl být
zprovozněn nový tunel na trati Praha
- Plzeň a začít nový provoz na regionální trati Plzeň - Radnice, jejíž součástí
budou zastávky v naší obci. Společnost
POVED již připravuje jízdní řády vlaků
i úpravy autobusů MHD a nových busů
ČSAD, které by měly také začít obsluhovat Dýšinu. Obec navržené řády
připomínkuje, aby zůstala v co největší

míře zachována dopravní obslužnost
obce jako dosud. Podrobnější informace
s přehledem spojení přineseme
v některém z dalších zpravodajů.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
27. srpna v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
25. června v 18 hod., Modrý salonek

Rozpracované investiční akce
Rád bych Vás seznámil s dokončovanými
a připravovanými stavbami. Dokončuje se
oprava hřbitovní zdi, která byla zčásti kompletně obnovena a zčásti opravena. Pro návštěvníky sportovního areálu v Nové Huti
je dokončena rekonstrukce malého bazénu
a též je možné nově využít pingpongový
stůl. V ulici Novohuťská se blíží do finiše
přeložka sdělovacích kabelů, po níž bude
moci začít samotná stavba místní komunikace. Současně se o prázdninách začnou
rekonstruovat místní komunikace Duhová, Kostelní, Krátká a oprava části Lesní.
Na všechny tyto komunikace je již vybrán
zhotovitel a po vydání sloučeného stavebního povolení a územního rozhodnutí

nebude nic bránit zahájení staveb. Mimo
těchto místních komunikací bude probíhat
optimalizace veřejného osvětlení, na kterou se podařilo získat dotaci ministerstva
průmyslu z dotačního titulu EFEKT 2018.
Společně s SÚS PK dokončujeme přípravu
stavby 2. etapy chodníku a komunikace
III/18014 v Nové Huti. Dle možností SÚS

PK se akce bude realizovat v II. polovině
roku 2018 nebo v roce 2019. Na základě
schůzky s účastníky řízení stavby In-line
dráhy a víceúčelového hřiště v Nové Huti
byl upraven investiční záměr a věřím, že již
bude možné úspěšně projít povolovacím
řízením a stavba bude moci být zahájena.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Setkání Senioři 75 + se blíží

Při čtení těchto řádek v červnovém Obecním zpravodaji určitě už všichni oslovení, kteří přišli na svět před více než
75 lety, potvrdili první autorce článku, zda
23. června ve 14 hodin přijdou do Modrého salonku si popovídat a pozdravit se se
svými vrstevníky. Pevně věříme, že mezi
nimi budou i ti nejstarší, kteří již překročili pro nás o trochu mladší magickou de-
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vadesátku. Tohoto požehnaného věku se
v Dýšině dožívá deset našich spoluobčanů!
Již loni, kdy jsme začaly o setkávání přemýšlet, jsme si uvědomovaly, že se v obci
pravidelně každou první středu v měsíci
setkává 20 až 25 starších paní, oj. i mužů.
Ale co těch ostatních dalších 130? Ti tráví
čas mezi svou rodinou, ale někdy bohužel
také úplně sami. A pokud zdraví nedovolí,
možnosti kontaktů jsou výrazně omezené.
Již dříve se v Dýšině setkávali „rodáci“ –
lidé narození 1925 až 1937. My jsme ale
myslily na všechny ty, kteří zde dnes žijí,
patří do Dýšiny, i když mají kořeny někde

úplně jinde. A trochu nám „přihrál“ i letošní osmičkový rok, kdy si kromě celonárodních výročí budeme v Dýšině připomínat
i dvě hodně významné události, které zasáhly více či méně úplně každého z Dýšiňáků. A těmi jsou 200 let od postavení staré
školy na návsi a 60 let od postavení a otevření současné, tj. nové školy v roku 1958.
Budeme rády, když 23. června přijdete,
případně když vy mladší přivezete své rodiče či prarodiče.
Děkujeme!
Za organizátory setkání Jaruš Maurová,
Slávka Nesvadbová a Jarmila Jedličková
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Jarní počasí a příroda
Letošní „jaro-léto“ přineslo řadu radostí
a překvapení, ale také zdravotních komplikací, nepříjemností, dlouhotrvající
výjimečné sucho a teplo, jarní koupání
v přírodě, vysušující prudké větry, silné
lijáky, Klabavu 25. 5. dopoledne s průtokem 21,40 m3/sekundu a stavem 146 cm…
I podle odborníků zde takové jarní sucho ještě nebylo! Jak aktuálně reagují rostliny včetně dřevin v dýšinských zahradách,
vědí, resp. vidí jejich majitelé. Někomu
ovocné stromy dokonce uschly, jiné letos
neuvěřitelně bohatě kvetly a mají nasazeno obrovské množství plodů. Nepamatuji
si, že bych někdy viděla takovou vrstvu
opadaných samčích květů buku v zahradě
na trávníku pod stromem!
Další zajímavostí, které si letos určitě
všimlo mnoho místních, byla nebýva-

le rozkvetlá Akátovka, tj. lesnatá stráň
s akáty nad Klabavou od koupaliště dál
po toku řeky. (Pozn.: Obecně v Českých
zemích došlo k masivní výsadbě akátu, tzv.
akátová mánie koncem 19. a začátkem
20. století. Literatura uvádí, že se akáty
dožívají maximálně 200 let. Kdy přesně
byl akát u nás na stráni nad Klabavou
vysazen, by se nejspíš našlo v archivech
lesních závodů.) Víme, že Okrašlovací
spolek před ca 100 lety hojně vysazoval
akáty, stejně jako další stromy a keře.
A také víme, že vysadil několik desítek
tisíc sazenic – prvorepubliková Nová Huť
se stavěla do volné zemědělské krajiny.
Přiloženým snímkem Vám připomínáme
nebývale rozkvetlou akátovou stráň nad
Klabavou.
Slávka a Honza Nesvadbovi

Zpěváci ještě neodpočívají
Malí i starší zpěváci z naší školky i školy zatím nemají čas na odpočinek. I když
se blíží konec školního roku, před našimi
dětmi je ještě několik vystoupení, a tak je
třeba vše doladit a secvičit.
Kapičky, Kapky a Zpěváčky čeká hlavní
Jarní koncert, na kterém nebude chybět
pohádka, písničky o zvířátkách a na konci veselý tanec (nejen na podiu). Kapky
z 1. třídy přišly zazpívat na OÚ novým
dýšinským občánkům, Kapičky zase zazpívají a zahrají svou pohádku dýšinským
seniorům na letos posledním červnovém

Foto: Simona Trkovská
setkání tentokrát v Modrém salonku.
Gutta zkouší několik programů najednou. Při oslavách Osvobození děti předvedly nový folklorní program s tancem na-

šich čtvrťáků a skvělou kapelou, se kterou
vše secvičila v rámci komorního souboru
p. uč. Renata Klimešová ze ZUŠ Chrást.
Pro velký úspěch jsme tento program opakovali na folklorním festivalu v Dýšině.
Aby toho nebylo málo, čekal zpěváky
na konci května pěvecky náročný víkend
v moravském Uničově na celostátní přehlídce školních pěveckých sborů.
A k tomu pilně nacvičujeme nový program na zářijový festival Jičín – město
pohádky.
Jana Bártlová

Dýšina opět přivítala malé občánky
V sobotu 12. května se v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Dýšině konala tradiční
malá slavnost – vítání nových občánků.
Starosta Jaroslav Egrmajer společně se
členkami Sboru pro občanské záležitosti
přivítali do naší obce 6 malých občánků:
Ondřeje Altmanna, Natálii Čepičkovou,
Viktorii Florianovou, Petra Kleinera, Václava
Vogela a Barboru Tomanovou. S prvním
dárkem přišli žáci 1. třídy základní školy pod
vedením Terezy Koželuhové, kteří malým
občánkům zazpívali několik písniček. Rodiče
se pak zapsali do pamětní knihy SPOZu
a děti dostaly na památku malý dárek.
Všem přejeme hodně zdraví a ať se všem
u nás v Dýšině dobře žije.
Za SPOZ Hana Tlustá
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Co se děje ve škole a školce?
Poslední dějství květnových
oslav ve škole v Dýšině
V pondělí 7. května měli žáci 6., 8.
a 9. třídy besedu s vnukem generála Pattona Georgem P. Watersem. Ze
začátku bylo vidět, že se nikomu nechce
mluvit, poté se ale atmosféra uvolnila a padaly samé zajímavé otázky. A tak
jsme se dozvěděli, že pan Waters hrál
na střední škole fotbal, že nemá rád plzeňské pivo a spoustu dalších informací. Poté
se debata stočila k Facebooku a všichni jsme byli vyzváni, abychom si pana
Waterse na Facebooku přidali do přátel.
Před odjezdem jsme se ještě společně
vyfotili.
Myslím, že to byl příjemně strávený čas
s příjemným člověkem a zároveň to byla
výjimečná příležitost popovídat si s rodilým mluvčím a ověřit si tak naší komunikační úroveň angličtiny.
Matyáš Rous, 8. třída
Plzeňské slavnosti svobody
Slavnosti svobody se v Plzni slaví každoročně, a proto jsme si je i tento rok připomenuli výpravou spolu s naším učitelem
dějepisu.
Měli jsme naplánovaný program, podle kterého jsme se řídili: účast na besedě
s veterány druhé světové války a výstava
Plzeň za socialismu. Než jsme program
zahájili, samozřejmě nás čekala cesta z Dýšiny do Plzně a tu jsme vyřešili
vlakem. Z nádraží jsme vyrazili rovnou
do Měšťanské besedy, kde náš program

začal. Každoročně tu má spousta lidí
a hlavně studentů možnost poslechnout
si zážitky, utrpení, příběhy a položit otázky americkým a belgickým vojákům, kteří kdysi byli součástí osvobozování naší
Plzně. Celé setkání probíhalo dle mého
názoru dobře, nezdálo se, že by to někoho
nudilo nebo nezajímalo. Naopak, veteráni byli nadšení. I tím, že většina posluchačstva byli žáci a studenti.
Další zastávkou byla výstava Plzeň
za socialismu v Národopisném muzeu

na náměstí. Mohli jsme si více přiblížit,
jak například vypadalo plzeňské náměstí
před a po válce. Největší zájem ale většina
z nás projevila o Škodovy závody. Cestou k vlaku jsme se nezapomněli podívat
na vystavené vojenské stany a pořádnou
výzbroj a oblečení, které se používalo.
Prohlédli jsme si to, co nás zajímalo, a určitě se něco i dozvěděli. Byli jsme spokojení. Akce, dokonce i počasí, se vydařila
tak, jak jsme ji měli naplánovanou.
Adéla Rancová, 9. třída
Květen – za maminkou jdeme
V květnu dle názvu všechno kvete, a tak
děti z MŠ vyráběly, malovaly, tvořily (i trhaly) květiny všech barev a druhů, aby
s nimi spěchaly za svými maminkami.
Malí broučkové se svými tetami učitelkami Lenkou a Simonou se rozhodli
prozkoumat, kde, jak, s kým nebo s čím
jejich maminky pracují, a tak navštívili ordinaci praktické lékařky, zcela nový
fotografický ateliér a maminku z „výzkumáku“ si i s ampulkami a dalším laboratorním nádobíčkem pozvali do MŠ. Tím
prý jejich návštěvy ještě neskončily, a tak
se ještě všichni těšíme např. na policejní
návštěvu.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Foto: Simona Trkovská
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Rej čarodějnic

Foto: Iva Kokešová
Asi si vzpomenete na pozvánku v dubnovém Zpravodaji, kterou jsme svolávali
všechny čarodějnice z okolí na náš tradiční rej, který se konal opět na dýšinské

návsi. Ve spolupráci ho připravila Obec
Dýšina, SDH a TJ SPV.
Hasičům děkujeme za vzorně připravenou májku, věnec i řádnou vatru.

Společně jsme májku nazdobili a po jejím vztyčení jsme do vatry umístili čarodějnici odsouzenou k upálení.
Všechny přítomné děti, a bylo jich
opravdu hodně, se vesele rozběhly ke stanovištím, aby zde plnily zadané úkoly:
slalom na koštěti, hod do dálky koštětem,
prohazování pavouků pavučinou. Beze
strachu jsme všichni hledali v kouzelném
sáčku myšky, přecházeli jsme po ztrouchnivělé lávce přes smrdutý močál, skákali
jsme v čarovném pytli a vyzkoušeli jsme
si i běh v sedmimílových botách.
Odpočívali jsme při tvoření papírových
čarodějnic a svoje nedobré vlastnosti jsme
zapsali na velký papírový arch, abychom
se jich jeho spálením nadobro zbavili.
Po závěrečném přeletu překážkové
dráhy na koštěti odměnil všechny děti
pan starosta sladkostí a potom už přišly
na řadu vuřtíky, krásně opečené a voňavé.
Že jste letos s námi nebyli? Tak se příští
rok polepšete a dopředu se můžete naučit
naše zaklínadlo:
Ábr fábr domine, ať zlé kouzlo pomine.
Rybí oči, muří nožka, zavřete teď všichni
očka. Hromy, blesky, zaklínání, ať se daří
čarování.
Vendula Zelenková, TJ Sport pro všechny

Les i studánky jsou otevřeny
,,Však já též mocnou sílu mám,
Zlé síly z podzemí na vás zavolám,
Každou vodu můžu zakalit,
Vládu nad životem všech můžu mít.“
Vládce vodní říše v podání Milana Skočovského byl dlouho neoblomný a zdráhal se dát vodu ze studánek lidem.
29. dubna Lucifer už tradičně vyšel
do Kokotských lesů, aby přivítal jaro
a symbolicky otevřel studánky. Jirka Hlobil složil krásný text, v němž vodní víly
přemluvily zkušeného, ale nedůvěřivého
vodníka, že se lidé naučí vodou šetřit.
„Copak oni s vodou nakládat umějí? Snad
se to jednou naučí. V každém člověku kus
dobra spí.“
U studánky Čuráček se s Luciferáky
sešli dýšinské a novohuťské rusalky a lesní skřítci. Na závěr si společně zazpívali
a zatančili.
za spolek Lucifer
Jana Šlajsová
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Pozvánky na akce
 Čtvrtek až neděle 21.–24. června,
Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice,
viz plakátek níže.
 Pátek 22. června, 16 hod., víceúčelové
hřiště ZŠ a MŠ gen. Pattona, Běh naděje.
Více viz plakátek níže.
* Sobota 23. června, 14 hod., Setkání seniorů 75+, Modrý salónek (areál ZŠ
a MŠ), pořádá Obec Dýšina ve spolupráci

s dobrovolníky a ZŠ a MŠ gen. Pattona
Dýšina
 Pátek 6. července, 17 hodin, u pomníku
na konečné stanici autobusu v Nové Huti,
připomenutí výročí upálení Mistra Jana
Husa. Zve Okrašlovací spolek pro Novou
Huť a Dýšinu, promluví evangelický
farář Karel Šimr z Chrástu. Připraven je
i hudební doprovod

OBEC DÝŠINA HLEDÁ

ZÁJEMCE O VEDENÍ
OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Bližší info na obecním úřadě nebo na zpravodaj@obecdysina.cz

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

Jana Sedláčková
Jindřiška Žaloudková
Ludmila Sofronová
Dagmar Kouřimová
Karel Chudík
Iveta Buriánová
Jaroslava Peštová
Anna Brujová
Růžena Kunčická
za SPOZ Hana Tlustá

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na 11. ročník BĚHU NADĚJE, sportovně společenské
humanitární akce inspirované Během Terryho Foxe. Běh naděje je určen
široké veřejnosti bez omezení pohlaví a fyzické výkonnosti. Pravidelný
pohyb, stejně jako solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny
představují novou šanci pro život, novou NADĚJI.
Hlavním pořadatelem Běhu naděje v ČR je společnost LEVITY, a.s. se
sídlem v Praze.

Běh naděje v Dýšině
pořádá

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.

v pátek 22. června 2018.

V dopoledních hodinách se Běhu naděje zúčastní žáci základní
školy.

Start pro veřejnost bude v 1600 hodin na
víceúčelovém hřišti ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina.
Doprovodný program:
15:00 – 16:00 hodin – Sportovní aktivity pro jednotlivce i rodinné týmy víceúčelové hřiště u základní školy.
Zápis účastníků Běhu naděje proběhne od 15:00 – 16:00 hodin přímo
v místě startu.
Běh naděje je vyhlášen jako VEŘEJNÁ SBÍRKA. Proto budete vkládat
finanční příspěvky rovnou do pokladniček a nebude vám možno
vracet!!!!!!

Přijďte i Vy posílit svoje zdraví pohybem
a přispět na dobrou věc.
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