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Oslavme společně
100 let od vzniku
samostatného
Československa

Už 27. října
v Dýšině...

Úvodník
Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů si budeme po celé
České republice připomínat 100 let
od konce I. světové války a vzniku našeho samostatného státu. Za tu dobu naše
země prošla mnohými náročnými obdobími a klíčové roky jsou hojně mediálně
připomínány. Jsem moc rád, že v současnosti žijeme v jednom z nejklidnějších
období naší mladé historie. Protože obnovená svoboda a demokracie po listopadu
1989 rozhodně nejsou žádnou samozřejmostí, tak si jich važme a pečujme o ně.
100 let od vzniku republiky si připomeneme i v naší obci a to v sobotu 27. 10. 2018
odpoledne na návsi a večer v Modrém sa-

lonku. Podrobnosti o těchto akcích najdete na pozvánce uvnitř zpravodaje. Srdečně
Vás na obě tyto akce zvu. Jedním z důležitých výdobytků svobody a demokracie
jsou volby, které nás čekají o následujícím
víkendu. U nás se budou konat jak volby
do zastupitelstev obcí, kde si můžete zvolit svoje zástupce, a také senátní volby,
kde budeme vybírat zástupce za volební
obvod č. 8 – Rokycany. Využijte své právo
a přijďte 5. a 6. října k volbám do Modrého salónku v Dýšině nebo do klubovny
na tenisových kurtech v Nové Huti.
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce

www.obecdysina.cz
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Mateřské centrum
Klubíčko hlásí změnu!

Hola, hola,
školka děti volá!

Foto: MC Klubíčko
Mateřské centrum Klubíčko změnilo svou otevírací dobu! Nově je tady otevřeno každé
pondělí mezi 9. a 12. hodinou. Děti si zde mohou pohrát, k dispozici mají hračky nebo
společně s maminkou si můžou něco vytvořit. Namalují si třeba obrázek pomocí vodovek nebo si vymodelují zvířátka z plastelíny. Tvořivým nápadům se meze nekladou.
Maminky si popovídají nad hrnkem čaje nebo dobré kávy. Navíc mají pro vás vzkaz,
pokud máte doma vyřazené hračky – přineste je do Klubíčka. Dětem udělají radost.
Helena Vafková

Dýšina má svojí psí celebritu!
Pes Donďa hraje ve filmech i reklamách.

Foto: Markéta Süszové
Před kamerou se poprvé objevil jako
malé štěně. Dnes je tomuto královskému
pudlovi dvanáct let a na svém kontě má
několik desítek filmových i reklamních
rolí. „Vidět jste ho mohli například v muzikálové komedii v Peřině a teď o prázdninách v reklamě na nanuk,“ dodává jeho
majitelka Markéta Süszové. Doňda také
natáčí pro zahraniční filmaře, režiséři si
ho totiž velmi oblíbili. Je šikovný, dobře
se s ním spolupracuje. Ne nadarmo se
o pudlech říká, že patří mezi nejchytřejší
psí rasy. Nemá problém na povel zaštěkat
nebo zůstat na místě a ani se přitom nepohnout. Miluje totiž pozornost a té se
mu během natáčení hojně dostává.
Tento psí senior neměl ale vždy na růžích ustláno, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Narodil se v chovné stanici
na jihu Čech. Někteří jeho sourozenci našli domov až v Izraeli. Dondík ale zůstal
v Čechách a na čas se stala jeho novou
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majitelkou žena, která ho přivedla k filmu.
Později zjistila, jak náročné je mít královského pudla a tak mu našla nový domov.
Donďa se tak ocitl u další nové majitelky,
která měla chovnou stanici kolií. Začal se
díky ní věnovat agility a získal hned několik ocenění. K tomu přibývaly další filmové a reklamní role. Po třech úspěšných
letech nastal v životě Dondi zlom. Vrátil se
ke své původní majitelce. Dondíkovi tak
nastaly špatné časy. Život s ostatními psy
v kotci mu rozhodně nesvědčil. Naštěstí
se ho ujala právě Markéta Süszové, obyvatelka Dýšiny. Jak nám sdělila, byl doslova
ve špatném stavu, měl svrab, omrzlá záda,
chronický zánět uší a ránu na hlavě. Trpěl
samotou. Teď je na své třetí majitelce Markétě naprosto závislý a jak paní Markéta
dodává, je to prostě člen rodiny. To mu už
nikdo nikdy neodpáře. „Jsem šťastná, že
ho máme,“ dodává.
Helena Vafková

Letošní první školní den pěkně pršelo.
Přesto to malým i velkým školáčkům vůbec nevadilo a zvesela začali svůj nový
školní rok. Ve třídě nejmladších dětí se
rozkoukávali noví broučci a berušky. Sluníčka zase začala sportovně a hned první
týden vyrazila na dlouhou procházku,
kterou budou opakovat každý čtvrtek.
A noví předškoláci ze třídy koťat se rychle seznámili se třemi novými kamarády
a pak vyrazili na prohlídku školy. Děti
na svém hřišti s radostí využívají nové
houpačky, pískoviště a k prolézání mají
šestihran. Svou činnost zahájili zpěváčci
z Kapiček i angličtináři. Děti si také zacvičily zumbu s Hankou a navštívily moštárnu. Už teď se těší na další společnou akci
a tou je Drakiáda.
J. Bártlová

Dýšina podporuje
podnikání v obci
a nabízí k pronájmu
nebytové prostory.
Hledají se nájemci nebytového
prostoru v Domě služeb
a v Integrovaném domě služeb
pro seniory. Jde o prostory bývalé
lékárny v Jižní ulici. Doba nájmu
je na dobu neurčitou. Nabídky
zasílejte nebo podávejte osobně
na místním Obecním úřadu
nejpozději do 7. listopadu 2018.
V nabídce uveďte krátce svůj
podnikatelský záměr a doložte
kopií živnostenského listu.
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Farář Libor Buček:
„V Dýšině jsem se zatím setkal pouze s přátelskými lidmi.“
Farář P. Libor Buček se postupně zabydluje v dýšinské faře. Přišel k nám z farnosti v Klenčí pod Čerchovem. Má rád
fotbal a na faru si s sebou přivezl svoji
motorku. A ještě jeden drobný poznatek, dost často se usmívá.
V Dýšině jste teprve krátce, jak se tady
cítíte? Postupně se seznamujete s místními lidmi, řekla bych, že Vás přijímají
s otevřenou náručí.
Cítím se tady dobře. Těším se na další životní etapu, zatím jsem se setkal pouze s přátelskými a milými lidmi a jsem spokojený.
Působíte na mne jako pozitivní člověk.
Sám pan farář Petrašovský o Vás prohlásil, že jste přátelský člověk, kterému
je přetvářka cizí.
Konflikty mě nebaví řešit. Je to spousta energie za malý výsledek. Konfliktům se proto
snažím předcházet. Přesto si moc dobře
uvědomuji, že ne vždy to jde. Je to vlastně
jednoduché, pokud se vám něco nelíbí, tak
to řekněte. Vše jde řešit slušně a racionálně.

Vím, že jste byl v Klenčí členem místního fotbalového týmu. Sport je Vám asi
hodně blízký. Co máte ještě rád?
S radostí jsem hrál jsem ještě na podzim
za vedlejší vesnici u Klenčí poslední soutěž. Místní mančaft hraje něco vyššího. Až
budou hrát doma, tak se přijdu podívat.
Sport mám moc rád. Doby soutěživosti
mám už naštěstí za sebou. Cílem jsou pro
mě radost a přátelství, ale protože nejsem
dokonalý, dokážu se taky naštvat, trucovat a někomu vynadat.
Co naopak příliš rád nemáte, respektive
není Vám příliš blízké?
Nesnáším, když se něco jiného říká a něco
jiného dělá…
Pocházíte z věřící rodiny, od mala chodíte do kostela. Bylo pro Vás těžké rozhodnutí stát se farářem?
Mám tři sourozence a jsem také strýcem sedmi dětí. Naši rodiče jsou věřící,
od mala jsem spojen s kostelem. Po průmyslovce jsem šel do práce s tím, že budu

SKI KLUB Dýšina z.s
pořádá v sobotu 6. 10. 2018

59. ročník běhu Akátovkou

řešit, co dál. To bylo první období, kdy
jsem si připustil, že bych se mohl stát farářem. Ještě bych dodal, že s tím rozhodnutím nemám spojenou těžkost, víc to beru
jako pozvánku. Jsme svobodní lidé a těch
pozvánek je dost a dost.
Máte vzkaz pro obyvatele Dýšiny?
Nebojte, že vás budu lanařit někam, podbízet se, nebo ... Jsem tu, abych v první
řadě žil svůj život, jak mě baví a jak dovedu. My věřící máme tu výhodu, že víme,
že na to nejsme sami.
Helena Vafková

SKI KLUB Dýšina z.s.
pořádá v sobotu 3. 11. 2018

Slalom na suchu
14. ročník memoriálu Zdeňka Krismana

Závod je zároveň již tradičně soutěží mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást
o putovní pohár
a 8. ročník soutěže mezi MŠ Dýšina a MŠ Chrást
o putovní pohárek.

Místo konání: Dýšina - Nová Huť – areál koupaliště
Prezentace: 9:00 hod.

místo konání: Dýšina – Nová Huť (les proti mostu přes Klabavu)
Start první kategorie: 10:00 hod.

prezentace: 9:30 hod.
start první kategorie: 10:00 hod.
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100RepLET
ublice je 1SAMOSTATNOSTI
00 let, poj
ČESKOSLOVENSKA
ďte s ná

mi tančit hned

DÝŠINA, 27. 10. 2018
ODPOLEDNÍ PROGRAM NA NÁVSI

K poslechu i tanci hraje
14.00

Vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Dýšina a ZUŠ Chrást

ZAČÁTEK

The Dixie Hot Licks
14.15

Zahájení
14. 20

Vystoupí

VSTUPNÉ

Odhalení pomníku obětem světových válek
Vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Dýšina a ZUŠ Chrást

19.00

28

Dýšinští nadšenci a divadlo Lucifer

14.40
Zasazení Lípy republiky
Vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Dýšina a ZUŠ Chrást

HOD.

15. 00

Křest Velké knihy o Dýšině
Vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy Dýšina a ZUŠ Chrást

Prvorepublikové oblečení vítáno
Republice je 100 Občerstvení zajištěno
let, pojďte
s námi ta
Prodej knihy

KČ

nčit hned

K poslechu i tanci hraje

ZAČÁTEK

19.00

The Dixie Hot Licks

MODRÝ SALONEK
Vystoupí

Dýšinští nadšenci a divadlo Lucifer

VSTUPNÉ

28

HOD.
VEČERNÍ
LIDOVÁ VESELICE S HUDBOU, TANCEM, SVĚTELNÝMI OBRAZY, DIVADLEMKČA FILMEM
Prvorepublikové oblečení vítáno
Občerstvení zajištěno
MODRÝ SALONEK
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VEČERNÍ LIDOVÁ VESELICE S HUDBOU, TANCEM, SVĚTELNÝMI OBRAZY, DIVADLEM A FILMEM
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Luční ulice v Dýšině patřila ping-pongu.

Ptáme se...
Co vám v Dýšině
chybí?
Lenka
„V Dýšině bych uvítala
více kulturního života,
ale jinak jsem tady spokojená.“

Luční ulice v Dýšině ožila koncem srpna
ping-pongem. Konal se tady 8. ročník tradičního turnaje Luční OPEN. Akci zorganizovala rodina Plickových. Tentokrát
už nestačily jako dosud 3 kategorie: děti,
muži a ženy, ale přidali se i ti mrňousové,
kteří se ještě nedávno vozili v kočárcích.
Nyní stáli připravení s pálkami v ruce. Je
to tak, už i děti měly své dvě kategorie podle věku.
Opět jsme sváděli nelítostné boje,
nevzdávali jsme žádný míček. Diváci
i sportovní fandové měli dobrý přehled

– o luxusní zázemí se postarali Štěrbovi.
Nechyběla teplá káva s bábovkou. U Plicků se zase čepovalo pivo. Počítaly se výsledky, tiskly se diplomy a Krista s Tomášem jako obvykle připravili hodnotné
ceny.
Letos byli nejúspěšnější rodinou Václav a Marcela Poteckých. Oba vyhráli
ve svých kategoriích. V mužích obhájil
zlatou pálku Pavel Rous. Všichni se už
opět těšíme na příští rok – na naši Luční
OPEN 2019.
Jana Šlajsová, účastnice soutěže

Kostel v Dýšině bude v nových barvách.
Dýšinská fara se pustila do výmalby
kostela! Podle faráře Pavla Petrašovského
to bylo nutností: „V našem kostele se malovalo naposledy v sedmdesátých letech.“
Hotovo má být nejdříve v říjnu. „Během
výmalby jsme v kostele objevili výzdobu
kolem vítězného oblouku ze 17. století,
jde o květinové vzory,“ prozrazuje farář
Petrašovský. Barvy vybírala fara ve spolupráci s památkovou péčí. Vyhrála to
jemná cihlová a sražená vanilková. Teď
je díky těmto barvám v kostele mnohem
útulněji. Vymalovat kostel je poměrně
náročná práce. Je zde vlhkost a po výmalbě se na zdech tvoří fleky, pomoci má
penetrace. Malířské práce zaplatí dotace
ministerstva kultury z fondu záchrany architektonického dědictví, celkem 250 tisíc
korun.
Helena Vafková

Růžena
„V Dýšině se dobře žije,
obecní spolky dělají maximum, vše funguje, jak
má. Jediné, co mi napadá, jsou autobusové
a vlakové spoje. Hlavně
autobusy, aby jezdily častěji nahoru k Armaturce.
Přeci jenom, ti, co bydlí
tady nahoře, stárnou.
A chodit pěšky od autobusu až k nám nahoru
k bytovkám už bere sílu.“
Štěpán
„Nevyhovují mi autobusové a vlakové spoje.
Je jich poměrně málo.
Navíc mám obavy, až
od prosince otevřou
tunel do Ejpovic, že to
bude ještě horší.“

Vážení spoluobčané,
od 1. 10. nastupuji jako nový obecní knihovník a rád bych vás touto
cestou do knihovny co nejsrdečněji
pozval. Zároveň bych chtěl poděkovat panu Vojtěchu Smetanovi
za veškerou práci, kterou v pozici
knihovníka za více než 40 let svého
působení odvedl. Pro ty z vás, kteří
nevědí, kam za dobrou literaturou
vyrazit, knihovnu najdete v domě
služeb v ulici Přátelství. Její dveře
vám budou otevřeny vždy ve čtvrtek od 17 do 20 hodin. Těším se
na vaši návštěvu.
Jakub Rous, knihovník
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Gutta na výletě do Jičína

Pojďte s námi
na výšlap!
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
pořádá v

sobotu 13. října 2018

podzimní turistický pochod
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina, z. s.
Tělovýchovná
Sport13.
pro října
všechny
Dýšina, z. s.
pořádájednota
v sobotu
2018
pořádá v sobotu 13. října 2018
pořádá
v
sobotu
13.
října
2018
podzimní
turistický
pochod
podzimní turistický pochod
podzimní turistický pochod

Dýšinská šlápota

Dýšinská
Dýšinská šlápota
šlápota
Dýšinská šlápota
I. trasa: 6 km

I. trasa: 6 km
I. trasa: 6 km
I. trasa: 6 km

Letošní již 28. ročník festivalu Jičín –
město pohádky ovládl Krakonoš. Hlavní
téma bylo „Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší“. Dlouho jsme si lámaly hlavu nad obsahem našeho vystoupení,
až jsme vše svěřily „do rukou“ našich letošních deváťáků. Po několika úpravách
vznikl muzikál nazvaný „Školní výlet
do neznáma“.
Ve čtvrtek 13. 9. jsme ráno ještě rychle
zkoušeli a ladili poslední úpravy a v poledne již plně naložení vyrazili směr Český
ráj. V Jičíně jsme letos vystupovali čtyřikrát, vždy před plným hledištěm.
Děti během víkendu také stihly shlédnout řadu dalších hereckých či pěveckých a tanečních vystoupení, vyzkoušet
si připravené atrakce (ragby) nebo díl-

ničky (dřevěné figurky…), poslechli jsme
si vyprávění a pohádky v podání Hany
Maciuchové nebo Jiřího Lábuse. Večer se
všichni vyřádili na koncertech na jičínském náměstí i při soutěžích v ZŠ. Závěr
našeho pobytu tradičně patřil ohňostroji.
V neděli dopoledne nás plné dojmů naložil náš oblíbený řidič Vláďa a bezpečně
s námi uháněl domů.
Kam nás zavede školní výlet, co všechno se při něm může přihodit, se dozvěděli
rodiče, přátelé a všichni další návštěvníci
na školní Akademii.
V současné době se naši pěvci (i ti mladší – Kapičky, Kapky a Zpěváčci) pilně připravují na vánoční koncert, který se letos
uskuteční 13. 12. v Modrém salonku.
J. Bártlová, B. Koželuhová

II. trasa: 8,5 km

II. trasa: 8,5 km
II. trasa: 8,5 km
II. trasa: 8,5 km

Start:
tělocvična
ZŠ gen.
a MŠ
gen. Dýšina
Pattona
Start:
tělocvična
ZŠ a MŠ
Pattona
9:30Dýšina
– 10:30 9:30
hodin– 10:30
Start:
tělocvična ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina 9:30 – 10:30 hodin
Cíl:
nádraží
Českých
drah Chrást
uChrást
Plzně dou14:00
hodin
Cíl:
nádraží
drah
Plzně
do 14:00
Start:
tělocvična
ZŠČeských
a MŠ
gen.
Pattona
Dýšina
– hodin
10:30
hodin hodin
Cíl:
nádraží
Českých
drah
Chrást
u Plzně
do 9:30
14:00
Odměna: pamětní list, placka
Cíl:
nádraží
Českých
drah
Chrást u Plzně do 14:00 hodin
Odměna:
list, placka
Odměna:pamětní
pamětní
list,
placka
Odměna:

hodin

pamětní list, placka

Tělovýchovná jednota zahajuje novou
tradici podzimních pěších pochodů
v okolí Dýšiny. „Dýšinská šlápota“ je určena nejširší veřejnosti nejen profilem
tras, ale i jejich délkou. Zájemci o zdravý
výšlap si mohou vybrat trasu v délce 6,
nebo 8,5 km. Provedeme vás nejen krásnou podzimní přírodou, ale ukážeme
i řadu Okrašlovacím spolkem obnovených zajímavých míst.
Těšíme se na vás na startu v tělocvičně ZŠ
a MŠ gen. Pattona Dýšina v sobotu 13. října v čase 9:30–10:30 hodin.

Zahraniční dobrovolníci opět pomáhali v Dýšině

Foto: Miroslav Tlustý
Již 13. ročník mezinárodního dobrovolnického hnutí workcamp je již minulostí. V letošním roce se uskutečnil v době
od 20. srpna do 8. září. Zahraniční dobrovolníci letos přijeli z Francie, Španělska, Itálie, Japonska, Tchai-wanu, Ruska,
Turecka a Mexika. Pomáhali již tradičně
především při úpravě veřejné zeleně stří-
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háním okrasných keřů na Malém náměstí a na ulici Jižní v Dýšině. Ve druhém
týdnu svého pobytu pracovali na úpravách víceúčelového sportovního hřiště
u základní školy a také při přípravách
a úklidu samotné školy na nový školní
rok. V posledním týdnu svého pobytu
také upravovali okolí místní komunikace
do Horomyslic a v Horomyslicích samotných. Studenti také pomáhali při přípravě
již tradičních pivních slavností v posledním srpnovém týdnu.
Na oplátku za pomoc obec Dýšina pro
dobrovolníky připravila několik volnočasových aktivit. Nejen že navštívili již
zmíněné pivní slavnosti, ale byli se také
podívat ve stájích pana Smahy, kde si vyzkoušeli jízdu na koni, tradičně navštívili
golfové hřiště v Horomyslicích a samo-

zřejmě o volných víkendech navštívili
města Plzeň a také Prahu. V posledním
týdnu jejich pobytu v Dýšině se podařilo
zorganizovat malou exkurzi nejen do návštěvnického centra společnosti Metrostav, ale také do tunelu na budovaném železničním koridoru. Poslední den pobytu
v Dýšině dobrovolníci také navštívili naší
základní školu, aby pobesedovali se žáky
a představili své domovské země a města.
Letošní ročník workcampu jsme naplánovali na tři týdny, z čehož jsme měli
zpočátku obavy. Jak se ale ukázalo, bylo to
dobré rozhodnutí. Dobrovolníci za tyto
tři týdny odvedli opravdu velký kus práce.
Z mého pohledu se letos jednalo o jeden z nejlepších ročníků této mezinárodní dobrovolnické aktivity.
Miroslav Tlustý

říjen 2018

Náš výlet na Brčálník

O vlastivědný výlet vlakem na šumavský Brčálník byl mezi lidmi velký zájem. Na akci, kterou v sobotu 8. srpna
pořádal Okrašlovací spolek, dorazilo
padesát účastníků. Průvodkyní se stala
paní Velleková, která má o této oblasti
hluboké znalosti.
Začátek řeky Úhlavy není příliš známý.
Plzeňáci jsou totiž zaměřeni na Železnou
Rudu, Špičák a občas se zastaví v Hojsově
Stráži. Obyvatelé Dýšiny pak jezdí do Matějovic, Dešenic nebo Zelené Lhoty. Dominantou Brčálnického údolí (Frischwinkl)
je Jezerní Hora, Špičák nebo Ostrý. Řeka
Úhlava, zde ještě potok, pramení vysoko
na úbočí Pancíře poblíž lyžařské sjezdovky.
Z výkladu si účastníci odnesli spoustu zajímavostí. Například rod Frischů,
po němž je údolí pojmenováno Frischwinkl, žil na Brčálníku již od r. 1460. Němci
zde, jako jinde na Šumavě, žili odjakživa;
byly to sklárny, mlýny a lesy, co jim dávalo
obživu. V letech 1870–1877 se zde stavěla
železnice a tunel, lidé si vydělali hodně peněz a značná část z nich odešla do Ameriky. Po roce 1890 do těchto končin přicházeli první čeští turisté. Místní německé názvy
zde ale stále přežívaly a starší generace je

Kulturní výbor
zastupitelstva
obce 2014   –  2018
se loučí

používá dosud: Tomandlhof, Karlhanshof,
aj., k těmto usedlostem existuje obrazová
dokumentace, se kterou jsme se mohli seznámit. Přesto trvale bydlící lidé na Brčálníku do konce II. světové války byli téměř
výhradně Němci. Po jejich odsunu v r. 1945
zde zůstalo ohromné pusté a nepřístupné území. Oblast Brčálníku velmi pomalu
ožívala rekreanty až po r. 1970, i nyní je tu
minimum trvale žijících obyvatel.
Další pozoruhodností je zde Špičácký
tunel z r. 1878, který je 1.750 m dlouhý.
Na svoji dobu to byl technický zázrak
a veliké dílo. Tunel byl ve své době druhý
nejdelší v c. k. Rakousku.
Příroda okolo Brčálníku je nádherná,
to nejcennější je chráněno jako přírodní
rezervace Brčálnické mokřady. S pohraničními lesy je spojeno rovněž několik
zajímavých pověstí, příběhů o pašerácích
i tajuplných bytostech. Je toho ještě hodně, co by šlo ve zdejším kraji poznávat.
Občerstvení na závěr výletu v penzionu
Pohádka nebylo nic moc, např. pivo 45 Kč
a jídla téměř žádná. Plni dojmů i pozitivní nálady, někteří i s pár hřiby, jsme se
před 19. hodinou vrátili do Dýšiny.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek

Nová hřbitovní zeď v Dýšině!
Podle vedení obce šlo o náročnou akci.
V úseku dlouhém sto metrů hrozilo zřícení
zdi, protože byla narušena statika. Na jejím
zbídačeném stavu se podepsalo stáří. Kamenný sokl byl zvětralý a už se rozpadal,
navíc se nakláněl k místním zahrádkám.
Řemeslníci museli nejprve zeď zbourat
a postavit novou s pohledových cihel s vyspárováním. Celou stavbu navíc komplikoval omezený prostor na místním hřbitově.
Dělníci tak nemohli použít velkou techniku, například bagr. Vše museli odpracovat
ručně. Oprava zdi trvala od února do poloviny června. Rekonstrukce vyšla obecní
kasu na více než dva miliony korun.

Helena Vafková

Kulturní výbor zastupitelstva obce se
s Vámi loučí. Troufáme si říct, že během čtyř let, je za námi vidět množství
práce, která má smysl. Neomezili jsme
se na pouhé „schůzování“, ale na živou
kulturu v naší obci.
Dovolte nám připomenout některé
kulturní nebo sportovní akce, které připravovaly, často ve spolupráci s obcí,
místní spolky. Jde například o Novoroční
vycházku, Tříkrálovou sbírku, Den dětí,
Advent – rozsvícení adventní lípy v Paškově parku a smrku na návsi, letní a podzimní dobročinný bazar na faře, Dýšina
FEST. Vznikla celoroční Galerie Modrý
salonek, která má za sebou již 15 výstav
v létech 2015, 2016 a 2018. Převážně jde
o výstavy fotografické. Vysokou úroveň
mají koncerty v kostele Nejsvětější Trojice a svatých apoštolů Šimona a Judy
Tadeáše a další. Všechny akce byly volně
přístupné, bez vstupného.
Vznikly i trvalé hodnoty, například
informační tabule na návsi a v Paškově
parku, úprava pomníku padlým obou
světových válek, výsadba stromů, pamětní kniha čestných občanství Dýšiny. Naprosto výjimečné je zpracovávání
Velké knihy o Dýšině, která bude křtěna
27. 10. 2018.
Nelze opomenout ani několikaleté hledání vhodného řešení nové podoby Paškova parku, jako místa k setkávání všech
generací. S podporou radních obce, zastupitelů, širší veřejnosti a místních sponzorů vzniklo současné dílo, jehož autorem je sochař Václav Fiala. O jeho kvalitě
svědčí i to, že park letos získal cennou nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského
kraje za rok 2017.
Také se snažíme o dohledávání nedostupných dokumentů o životě v obci. Novému kulturnímu výboru, který vzejde
z podzimních komunálních voleb, přejeme hodně důležitou podporu zastupitelstva i zájem místních občanů.
Za kulturní výbor připravili
Petr Brůček a Jaroslava Nesvadbová
Pozn.: článek byl po domluvě s autory redakčně
krácen. Plné znění bude uveřejněno v elektronické
knihovně na webu obce – Okrašlovacího spolku

7

Dýšina – Nová Huť – Horomyslice

Pozvánky na akce
 V sobotu 6 října jste zváni na 59. ročník běhu Akátovkou. Akci pořádá Ski Klub
Dýšina z.s. Prezentace všech účastníků začíná v 9 hodin na koupališti v Nové Huti.
 V sobotu 13. října startuje Dýšinská šlápota. Podzimní turistický pochod začíná
v tělocvičně ZŠ v čase 9:30–10:30 hodin.
 V sobotu 27. října oslaví Dýšina sto let samostatnosti Československa. Program
začíná ve 14. hodin na návsi. Společně odhalíme pomník obětem druhé světové
války, vystoupí děti ze základní a mateřské školy. Těšit se můžete i na lidovou veselici
v Modrém salónku nebo na křest knihy o Dýšině.
 V sobotu 3. listopadu můžete vyrazit na 14. ročník memoriálu Zdeňka Krismana
– Slalom na Suchu. Akce, kterou pořádá Ski Klub Dýšina z. s., startuje v deset hodin
v Nové Huti v lese u mostu přes řeku Klabavu.
 Úterý 6. listopadu jste zváni na vernisáž obrazů Enkaustiky. Své obrazy malované
horkým voskem představí výtvarnice Pavla Nejedlá.

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,
Dalibor Bernhard, Marie
Fáryová, Rudolf Vopat, Zdeňka
Kripnerová, Naděžda Paidarová
za SPOZ Hana Tlustá

Dýšina foto-obrazem

Prořezané stromy v ulicích Na Vyhlídce, Mateřská školka má nové umyvadlo pro Nové fitness stroje si obyvatelé Dýšiny
V Lukách a Třešňové.
nejmladší děti. S jeho instalací bylo nutné pochvalují. Celkem jich tak u dětského
zároveň předělat odpad a přívod vody.
hřiště najdeme šest.

Zahrada mateřinky v Dýšině prokoukla. Je tady nová dvoj-houpačka, pískoviště se Rekonstrukcí prochází i ulice Krátká
stínicí plachtou. Zrekonstruovaný je také šestihran a dopadová plocha.
a Lesní. Získají nový asfalt a odvodnění.
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