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Američtí veteráni George Thompson (97 let) a
Richard Pieper (98 let) na oslavách osvobození
v Dýšině.
foto: Miroslav Tlustý
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přiblížil se termín oslav 780. výročí obce a 140. výročí založení SDH Dýšina, a proto nemůžu začít jinak,
než pozváním na víkend 10. – 12. června 2022. Budu velice rád, když se společně potkáme na některé
z mnoha akcí, které nás o tomto víkendu čekají. Pokud jste nezaregistrovali program na plakátech, webových
stránkách nebo facebooku obce, tak ho najdete uvnitř Zpravodaje. Program je postavený na dýšinských
vystupujících, a to nejen na Guttě, Kapičkách, Kapkách a Zpěváčcích, ale od pátku i na dýšinských kapelách.
Protože je program částečně inspirován pověstí o Čertově kameni, tak jsme i plakát a samotný název oslav
přizpůsobili tomuto tématu. Jako odkaz na pověst vznikne též pomník na návsi, který bude v sobotu
slavnostně odhalen. Věřím, že i vy se těšíte a společně výročí obce a hasičů oslavíme.
Uvnitř Zpravodaje také najdete ohlédnutí za oslavami osvobození, které jsme mohli po dvou letech
omezení opět uspořádat. Oslavy i slova řečníků byly ovlivněny aktuálním válečným konfliktem na Ukrajině.
I přesto jsme si důstojně připomněli a oslavili hrdiny druhé světové války i s dvěma americkými pamětníky
osvobození – Georgem Thompsonem a
Richardem Pieperem. Bylo mi velkou ctí s nimi
tyto oslavy prožít. Přál bych si, aby i ukrajinští
občané mohli brzy slavit konec války.
Všem dětem přeji úspěšný závěr školního
roku, aby byly spokojené se svými výsledky, a
nám všem krásné počasí bez přírodních
vrtochů, které nám v minulých týdnech
způsobily škody a problémy s dodávkou
elektrické energie v části Nové Huti.

Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Strom, který se zlomil v Nové Huti při vichřici v pátek 20.
května, způsobil poruchu elektrického vedení. Byla
odstraněna až v neděli 22. května ráno.

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu Dýšina blahopřeje občanům, kteří v měsíci červnu slaví svá
životní jubilea. Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
Anna Hrdinová

Jana Nová

Božena Kafková

Stanislav Hájek

Oldřich Kraus

Václav Tesař

Václav Štrunc

Helena Štefánková

Jana Balíková

Slavomír Žídek

Renáta Holá

Anna Brujová

Miluše Lusková

Miloslava Rušová
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Květnové oslavy ve škole generála Pattona
Letošní květen bylo důvodů ke slavení hned několik. Připomněli jsme si 77 let od konce druhé světové války,
oslavili jsme konec dosavadních covidových strastí a v myšlenkách už jsme byli u 780. výročí obce Dýšina.
A tak kdo navštívil v neděli 8. května slavnosti osvobození, které se tradičně odehrávají u sochy generála
Pattona za účasti veteránů a vzácných hostů, mohl nahlédnout i do základní školy, která připravila pro
příchozí občerstvení na těle i na duši.
Při vstupu do školy návštěvníky uvítala nejen dvojice chlapců z šesté třídy, ale i výzdoba, kterou vytvořili
naši nepedagogičtí pracovníci pod vedením Saši Antonové.
V prvním patře školy byly vystaveny obrázky i texty žáků, které se váží k Dýšině, jež letos slaví 780 let od
doby, kdy o obci poprvé víme z písemných pramenů. Výstava je takovou drobnou ochutnávkou toho, co
návštěvníci mohou vidět během druhé poloviny května a června v galerii v Modrém salonku. Interaktivním
doplňkem výstavy byl krátký animovaný film o Dýšině, který vytvořili sedmáci pod vedením Jitky Hajnové
Matasové.
V druhém patře školy si příchozí mohli prohlédnout výtvory vyrobené při pracovní výchově s paní
učitelkou Marcelou Šaškovou (bludiště, modely demonstrující fyzikální zákony či různé rébusy) nebo při
zájmových kroužcích. Na lavicích byly ke spatření nádoby či zvířátka z keramické hlíny (kroužek vede paní
asistentka Helena Kaasová), výkresy a výrobky dětí výtvarného kroužku vedeného Sašou Antonovou.
Výrobky z kroužku korálkování mohli návštěvníci nejen vidět, ale mohli si je s paní Radkou Johánkovou i
zkusit vyrobit.
V jídelně bylo pro příchozí připraveno občerstvení českého rázu – povidlové a tvarohové buchty a výborná
káva. V učebně angličtiny na hosty čekaly ukrajinské hody, které připravily maminky dětí, jež k nám chodí do
základní školy. Jídelníček byl následující: vareniky, kompot, boršč, palačinky s masem, holubci. Prostředí
třídy změněné v restauraci krášlily obrázky ukrajinských žáků, které se týkaly buď obce Dýšina, nebo tématu
války.
Kdo po oslavách nespěchal domů, mohl si v družině vyrobit placku k 780. výročí obce, nebo mohl zavítat
na besedu s dvěma Američankami, jejichž otcové přijeli s americkou armádou r.1945 do Československa.
Doufáme, že návštěvníky program zaujal, a všechny zveme do naší školy někdy příště.
David Klimeš, ředitel školy

Vojta Batík z 6. třídy jako jeden z průvodců

občerstvení od ukrajinských maminek
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Oslavy osvobození s Guttou
Po dvou covidových letech, kdy se u sochy gen. Pattona konaly jen skromné oslavy konce 2. světové války, se
letos opět uskutečnila tradiční oslava, s Guttou, tanečnicemi a řadou vzácných hostů.
Zpěvačky a zpěváci z Gutty si připravili nový program nazvaný Ať dnes hraje jazz. Zpěv doprovodily žákyně
ZUŠ Chrást (a naše zpěvačky) Anička na trubku a Lenka na saxofon. V závěrečné písni Oh, when the saints se
ke sboru připojili i američtí veteráni.
Bedřiška Koželuhová

foto: Miroslav Tlustý
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Beseda s dcerami osvoboditelů Plzně
V neděli 8. května, po tradičním pietním aktu a slavnosti osvobození u sochy generála Pattona, se konala
velice milá a zajímavá beseda v budově naší školy. Měli jsme možnost se setkat s dcerami amerických
vojáků, kteří v roce 1945 osvobozovali Plzeň a následně pak sloužili jako vojenští policisté na západě Čech.
Nejprve jsme se seznámili s paní Kathy Lemmons Hoffman a vyslechli jsme poutavý příběh jejího otce
Charlese R. Lemmonse, který, jako čerstvý otec malého synka, narukoval do armády Spojených států a v roce
1944 prošel z Le Havru celou západní Evropou až do Plzně a posléze do Plané u Mariánských Lázní. Zde
strávil téměř pět měsíců ve službě
jako vojenský policista. Po válce
se vrátil domů a po celý svůj
aktivní život sloužil u policie.
Naše povídání pak pokračovalo
neméně zajímavým a poutavým
příběhem Nicolase Tzara, otce
paní Sue Tzar Siton. Ten se zase
velice divil, že nebyl povolán do
armády. Vše se vysvětlilo, až když
žádal o povolení k sňatku. Na
úřadě byl jeho osobní spis
založen mezi již zesnulé. To
"zařídil" Nicolasův otec, který
nechtěl, aby syn do války
narukoval. Nicolas však toužil
splnit svou občanskou povinnost
a k armádě se připojil 14 dní po
své svatbě.
Oba Američané, Charles R. Lemmons i Nicolas Tzar,
působili v 16. obrněné divizi, ale pravděpodobně se
neznali a ani nikdy nepotkali.
Beseda se vydařila, jen škoda, že se jí zúčastnilo
velice málo lidí. Myslím, že je třeba si neustále
připomínat hrdinství těch, kteří velkou měrou
přispěli k osvobození naší vlasti.
Alena Havelková

Pokud byste, milí čtenáři Dýšinského zpravodaje, měli zájem
o převyprávění některých zajímavých příhod ze života těchto
hrdinů, neváhejte a oslovte mě třeba emailem
zpravodaj@obecdysina.cz a já vám velice ráda další
informace poskytnu.
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Gutta v Trhanově
Pěvecký sbor Gutta se na přelomu dubna a května usídlil na zámku v Trhanově, aby se tři dny věnoval
nácviku a pilování svého aktuálního programu. Probíhaly zkoušky hromadné i dělené. Trénovaly jednotlivé
hlasy, nacvičovaly se tance, zkoušely doprovodné nástroje. Prostě se intenzivně pracovalo. Ale soustředění
v Trhanově bylo také plné zábavy. Nechyběla noční hra, diskotéka, zábavná divadelní představení týmů,
sestavených napříč všemi třídami, sportovní a vědomostní soutěž. Poslední večer také všichni viděli video,
sestřihané z nejrůznějších koncertů a akcí Gutty v posledních několika letech. Video vzniklo jako rozlučkový
dárek pro 9. třídu. Loučení bylo opět velmi dojemným okamžikem, kdy se většina neubránila slzám.
Děkujeme maminkám, které se opět postaraly o bohatou zásobu výborných koláčů, bábovek a muffinů,
takže naše trhanovské snídaně byly báječné. Obědy a večeře v rámci možností také.
Celá dospělácká parta (Bedřiška Koželuhová, Jana a Tereza Bártlovy, Jakub Rous, Jitka Špalková, Iva
Kokešová a Vlasta Maršálková) se shodla na tom, že zpěváci a zpěvačky z Gutty jsou opravdu skvělé, šikovné,
nápadité a veselé děti, s kterými je radost vyrazit kamkoliv. Třeba zase v září do Jičína!
Iva Kokešová
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Rybičky, žabičky, vydřičky...
Broučci za vámi jedou!
Naše třída Broučků – nejmladších dětí –
zažila týden na téma „Od pramínku
k rybníčku".
Celý projekt se zabýval biotopem českých
vod a zvířat v něm žijících. Je pro nás běžné
potkávat na procházce potok, rybník, louži,
kus louky nebo les. Je dobře si uvědomit, jak
je to cenné. Tento kousek přírody, bohatý na
život, je křehký a je třeba chovat se k němu
šetrně. Proč? Protože jeho obyvatelé jsou
tam doma. Naše domovy si chráníme a
uklízíme, takže se snažíme i ty nejmenší vést
k porozumění smyslu ochrany přírody a
svého okolí.
A protože „škola hrou" už je staletími prověřená metoda, hrály jsme si s dětmi opravdu hodně. V první části
si při hře s vodou na školkové zahradě mohly vyzkoušet, jak se z malého praménku může stát řeka a nakonec
rybník či jezero. Potom jsme si ukazovaly hlavní zvířecí představitele, kteří tam žijí.
V druhé části si děti průběžně vytvářely svoje vlastní leporelo s částmi řeky a zvířaty. Celý projekt
velkolepě završil výlet do zoo, kde nás čekala stopovačka vodníka Radbuda. Díky penězům z EU jsme
zaplatili vstupné i autobus – což byl jeden z největších zážitků dětí! Od té doby každodenní otázka, když se
chystáme ven..."a pijede bubuďus?"
Celým projektem nás provázela Martina Dolejšová, která celé téma pojala i výtvarně a namalovala
originální obrázky, se kterými jsme dál tvořily, porovnávaly živá zvířata s obrazovou formou a děti si odnesly
domů autorské omalovánky.
Vlasta Maršálková, Martina Dolejšová
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Jarmark na faře
Srdečně zveme na řemeslný jarmark, který proběhne na farní
zahradě v neděli 5.6. od 13 do 18 hodin. Můžete se těšit
na originální textil a výrobky z kůže, šperky, svíčky, sušenky,
domácí lahůdky i kosmetiku, vonné oleje, masáže, sazenice
bylinek a mnoho dalšího. Pro děti budou připravené řemeslné
dílničky, plackování, poznávání rostlin a kolotoč na kliku.
V 15.30 divadelní soubor Tyan zahraje představení o Sv.
Františkovi Komediant Boží. Současně kostel hostí Přehlídku
komorní hry ZUŠ Plzeňského kraje. Přehlídka proběhne ve dvou
blocích - od 14 a 16.30 hodin. Kromě komorních souborů
pořádající ZUŠ Chrást se můžete těšit například na klarinetový
kvartet ZUŠ Staňkov, kytarové soubory ZUŠ Kralovice a mnoho
dalších zajímavých hostů. V kavárně na faře bude sladké i slané
občerstvení a na zahradě pivo a buřty k opékání.

Slavnost Těla a Krve Páně
V českých zemích má tato slavnost dlouholetou tradici. V Praze se prvně konalo procesí Božího těla v roce
1355. Při této slavnosti vychází z kostela liturgický průvod v určeném pořadí účastníků, v němž kněz nese
Svátost oltářní, a nad ním jsou nesena „nebesa“ v podobě baldachýnu, zdviženého na čtyřech žerdích za
pomoci čtyř mužů. Před Nejsvětější svátostí, nesenou knězem, jdou děti, které rozhazují okvětní lístky jako
symbol úcty k Nejsvětější svátosti. Procesí jde postupně ke čtyřem oltářům (postaveným obvykle v rozích
náměstí do čtyř světových stran). U každého se čte začátek jednoho ze čtyř evangelií.
Tímto průvodem chtějí farníci z Dýšiny v první řadě vyjádřit velkou úctu k Tělu Páně, ale taktéž se
průvodem vyjadřuje prosba o požehnání pro všechen lid z Dýšiny a okolních obcí.
Dýšinská farnost je velmi živá, mladá a otevřená všem kolem. Nechce se uzavírat pouze v kostele, ale chce
nabízet pomoc a své modlitby. Vnímá potřebu jít s dobou a zároveň přiblížit církevní tradice všem
otevřeným lidem. Tento rok se slavnost uskuteční 19. června 2022 kolem poledne na návsi v Dýšině.
J. Blažek a K. Tudosa

Farnost Dýšina zve na červnové akce
• V neděli 5. 6. v 13:00 Jarmark v Dýšině na faře. Současně přehlídka sborů ZUŠ v kostele. Od 15:30 divadlo
o sv. Františkovi.

• V úterý 7. 6. v 15:00 na místním fotbalovém hřišti začne fotbalový zápas kněží Čech proti kněžím Moravy,
po zápase jsou všichni zváni na párek a na pivo na faru. Srdečně zveme i vás fandit. Neslibujeme svátek
sportu, ale silný zážitek.

• V pátek 10. 6. Noc kostelů.
• V neděli 12. 6. pouť ke cti Nejsv. Trojice s kazatelem Bogdanem Stepienem.
• Ve čtvrtek 19. 6. Boží Tělo.
• V pátek 24. 6. táborák na faře v Dýšině ke konci školního roku.
• 11.–15. 7. dětský tábor
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Výstava Dýšina očima dětí
Dětské kresby a malby jsou cosi, co stále okouzluje.
Obdivujeme představivost dětí, zvláštní barevné
vidění málo ovlivněné pohledem dospělého člověka, i
potřebu dětí vybrat si k namalování to, co je mu
blízké. Proto se výstavy dětské tvorby neokoukají.
Ve čtvrtek 19. května se otevřela v Galerii Modrý
salonek výstava „Dýšina očima dětí“. Je zajímavá i
tím, že je jakousi předehrou oslav 780 let od první
písemné zmínky o naší obci. Děti z místní školy
k tématu výročí zpracovaly nejen své „vidění“ Dýšiny,
ale navázaly na téma letošních oslav – na pověst o
Čertově kameni.
V části výstavy vycházející ze zmíněné pověsti si
můžete prohlédnout model vesnického dvora, odkud
čert odnesl nepotřebný kámen do Kokotského lesa. A
hlavně barevné a veselé čerty, jak si je představují
děti ze 6. třídy.
V druhé části, věnované obci Dýšina, nakreslili žáci
z 5. až 9. třídy to, co se jim v Dýšině líbí. Jednoznačně
vyhrál zdejší kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a
Judy. Určitě stojí za to si připomenout, že jde o
nejcennější dýšinskou památku, chráněnou od roku
1958. Nicméně děti si nevybraly jen „stavby“, ale
zaujala je i příroda – např. rybník Kačárna nebo
novohuťské koupaliště. Tím do určité míry, byť
neplánovaně, navazují na letošní první výstavu
pohlednic významných objektů Dýšiny, Nové Hutě i
Horomyslic. Je potěšující, že tímto způsobem děti
poznávají okolí svého bydliště.
Závěrem se nabízí výzva pro dospělé: udělejte si čas
a ve stopách dětských výtvarníků, se vydejte
na procházku obcí. Nechte doma auta a projděte se
pěšky. Během června bude určitě příležitost si
prohlédnout vnitřek kostela; chystá se zde více akcí,
při nichž bude veřejnosti kostel otevřen, viz
informace na str. 9. Za pozornost určitě stojí
památkově chráněné brány a branky historických
usedlostí, drobné památky (jejichž autora neznáme) i
chráněná lípa naproti Domu služeb. Těm, kdož si rádi
vyslechnou zasvěcený výklad, nabízí v sobotu 4. 6.
Okrašlovací spolek vycházku po vesnické návsi.
Vraťme se ale k současné výstavě v Modrém
salonku. Poděkování za její uspořádání a instalování
patří žákům i učitelům zdejší školy a dobrovolníkům
z Okrašlovacího spolku. Přijďte se podívat, otevřeno
je: 2. 6. a 16. 6., od 16 do 18 hodin, a ještě v neděli 12.
června během oslav 780. výročí Dýšiny.
Za Galerii Modrý salonek J. a J. Nesvadbovi
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Vzpomínání na Karla Kuklíka, člena SKI KLUBU Dýšina
Karel přišel do Dýšiny v roce 1968 z úplné placky obce Křimice, po 4 letech pak do vily Nové Huti a protože
ho bavilo lyžování a tady je blízký kopec zvaný „Na Dražkách“ a zimy byly ještě plné sněhu, byl to tu úplný
ráj pro lyžaře.
Karel nepřišel jen kvůli pořádnému kopci, bylo to také tak trochu za svou láskou Vendulou Horovou, která
ho záhy přitáhla nejenom k oltáři, ale i mezi partu chrásteckých a dýšinských lyžařů. A tak tu Karel založil
huťskou rodinu Kuklíků.
Když se jim narodily děti, nejdříve dcera Štěpánka a pak syn Ondřej, na lyže vyráželi i s dětmi pod křídly
lyžařského oddílu dýšinské Tělovýchovné jednoty Spartak.
Protože žena Vendula byla předsedkyní lyžařského oddílu, Karel byl zapojen do činnosti mezi lyžaře, kde
se stal nejenom cvičitelem lyžování, ale hlavně spoustu sezón vedl lyžařskou školu, jejíž organizování mělo
laťku nastavenou hodně vysoko díky chrásteckým nestorům lyžování Denyho a Oliny Krismanových. Karel
si ovšem počínal velmi svědomitě a škola lyžování jela dál.
Když už byl lapen lyžařským oddílem, zapojoval se i do tradičních akcí před zimní sezónou, byl to Běh
Akátovkou a hlavně Slalom na suchu, na který byl hlavním dodavatelem „slalomových tyčí“, které vždy
obětavě nařezal z výmladků lísek v huťském lese, řezal rok co rok nové, protože po sezóně slalomové tyče
přivázal k rajčatům na zahradě a občas je možná použil i na nezbedné děti. Při slalomu byl Karel startérem,
protože díky své zálibě v elektronice byl jeden z mála, kdo uměl obsluhovat „výdobytek techniky minulého
století“, a to podomácku vyrobenou startovací branku. Ale ani pod Karlovou obsluhou nebyla branka
neomylná, přesto vše zvládal vždy s nadhledem a klidem, ač se jednalo o závody bojovně naladěných
nadšenců lyžování z celého okresu Plzeň-sever.
A protože Vendula chtěla jezdit s lyžaři i v létě na
vodu, tak se z Karla stal tak trochu i vodák. Právě
jeho klid a nadhled ho usadily jako zodpovědného
kormidelníka do pramice, na které vyvážel hejno dětí
nejenom po Berounce, ale i po Vltavě. Sice rodina
Kuklíků vyjížděla na vodu silně masňácky vybavená,
jejich stan-hangár a stoleček se židličkami a
nezapomenutelné Vendulino zrcátko by se víc hodily
na Rujánu, ale Karel zvládal v klidu i stavbu svého
šapito, když už ostatní seděli u ohně a na noc zalezli
pod lodě anebo jen tak pod plachtu. Takhle nám
zůstala další vzpomínka na Karlovu obětavost.
Karel byl lyžařem nejenom 20. století, ale po boku
ženy Venduly i 21. století, protože ještě v roce 2005
jezdil po novu už se SKI KLUBEM Dýšina na lyžařské
zájezdy na Šumavu a co to šlo, předával malým
začínajícím lyžařkám a lyžařům cenné rady ze svých
bohatých zkušeností cvičitele lyžování.
Pak už nastal díky věku čas odejít do „lyžařského
důchodu“, ale v Huti, Dýšině, Kyšicích a okolí
je spousta dnes už dospělých, kteří si na Karla
pamatují, znali ho právě jako lyžaře a tak trochu
vodáka.
Nezbývá než na Karla vzpomenout a rozloučit se s ním lyžařským pozdravem „Skol“!
Vlaďka Heclerová
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Rej čarodějnic a májka / foto: Miroslav Tlustý
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Oslavy osvobození / foto: Miroslav Tlustý
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Zástupci Asociace veteránů
ozbrojených sil USA v Dýšině

Závod Grand Prix West Bohemia /
foto: Jiří Mičan
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Krátce
• Pokud se těšíte na tradiční pouťové

atrakce na návsi, poznamenejte si
datum 18. a 19. června 2022. Víkend s
kolotoči a houpačkami byl posunut
kvůli oslavám 780. výročí obce.

• Příští číslo Obecního zpravodaje bude

opět prázdninové (červenec-srpen).
Prosím všechny autory, aby dodrželi
uzávěrku 20. června a počítali s tím, že
je potřeba zveřejnit pozvánky také na
akce, které proběhnou v měsíci srpnu,
případně na začátku září. Děkuji za
pochopení.

•

Iva Kokešová

Velká rekonstrukce rybníku na návsi pokračuje.
Hotovo bude už během měsíce června. Stavbu
provádí firma BAGGER.
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V sobotu 11. června se během oslav 780. výročí Dýšiny uskuteční velký čertí průvod. Vyjde v 15 hodin
z areálu FK Dýšina směrem na náves, kde bude následně slavnostně odhaleno nové dýšinské památné
místo. Nejhezčí průvod bude s velkým počtem malých i velkých čertů. A tak si přichystejte kostýmy,
doplňky nebo rekvizity. A také bubínky všech druhů a velikostí. Chceme totiž, aby čerti byli nejen vidět,
ale i slyšet.

Obecní zpravodaj vydává Obec Dýšina. Registrováno pod MK R E 19292. El. verze na www.obecdysina.cz.
Vyjádřená stanoviska uvedená v příspěvcích dopisovatelů se nemusejí shodovat s názorem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky. Uzávěrka je vždy do 20. dne v měsíci.
Zodpovídá: Iva Kokešová, e-mail: zpravodaj@obecdysina.cz
Realizace: funprint.eu
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Chystejte se na čertí průvod

