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Předposlední červnový víkend se stala Dýšina součástí trasy Mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice. Přineslo drobná omezení ve formě
uzavírek a objížděk, ale především jedinečnou možnost sledovat zblízka esa české a slovenské cyklistiky jako Romana Kreuzigera, Zděňka
Štybara či Petera Sagana. Přímo v akci je skvěle zachytil na snímcích Milan Kučera.

Úvodník
Vážení čtenáři dýšinského zpravodaje,
dovolte mi, abych se Vám představila.
Jmenuji se Helena Vafková a od září povedu Vámi oblíbený zpravodaj. Před třemi lety jsem se ze dne na den rozhodla,
že velkoměsto nechám za zády a odejdu za svou životní láskou až do Dýšiny. Věřte nebo ne, cesta to lehká nebyla,
přesto jsem vnitřně cítila, že to tak má
být, že je to správné rozhodnutí vydat se za mužem svého života a založit
s ním rodinu. Dnes máme dvouletého syna a já jsem ta nejšťastnější máma
na světě.

Nikdy bych nečekala, že mne život na vesnici tolik naučí. Teprve teď, ve svých pětatřiceti letech, jsem více vnímavá. Předtím byl
můj život uspěchaný, plný stresu v uspěchaném neosobním městě. Nedokázala jsem
vnímat krásu přítomnosti, žila jsem zkrátka
prací, kariérou a pro ostatní nebylo čas.
A co je vlastně teď tak nové? Raduji se
z maličkostí, co mi život přináší. Miluji rána
s kávou v ruce, stačí vyjít na balkón, zhluboka
se nadýchnout čerstvého vzduchu a užívat si
krásný výhled na mini farmu naší sousedky
Markéty, kterou máme za domem. Pozoruji
koně, poníka, kozy a ovce a přírodu kolem

mne, která neskutečně nabíjí. Také jsem
začala milovat květiny. Ano, balkón a předzahrádku mám plnou barevných, voňavých
květin. Vzpomínám na moji babi, jak říkávala: „Holka, tobě kytky nic neříkají.“ Teď se
tomu musím smát: „Babi, vždyť já kytky miluju a okolní lesy taky.“ Dýšina je totiž pro
mne jako stvořená.
Milí čtenáři, držte mi palce s vedením Vašeho zpravodaje. Budu tu pro Vás.
Mějte se krásně a přeji Vám krásné léto
plné zážitků.
Helena Vafková

www.obecdysina.cz
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Kříž mezi Dýšinou a Chrástem

S nápadem postavit křížek na obnovené
polní cestě mezi Dýšinou a Chrástem přišel chrástecký evangelický farář Karel Šimr
a vybral pro něj místo, odkud je údajně vidět osm okolních obcí. Rozdělili jsme si práci. Dýšinští katolíci sehnali kamenný sokl
a vykopali a vybetonovali základy, zatímco
chrástečtí evangelíci nechali vyrobit kovový
kříž s pozlaceným Kristem a zařídili osazení
soklu a výrobu kamenného klekátka.
V sobotu 30. června jsme vpodvečer
vyrazili současně z dýšinské i chrástecké
fary, abychom se v pět hodin sešli u hotového křížku a společně ho požehnali. Křížek spojil zároveň dvě církve i dvě obce.
Různé spolky, dobrovolníci i obce dnes
rády rekonstruují historické křížky z devatenáctého století jako kulturní památky,
které dávají ráz české krajině. My jsme ale
vztyčili křížek tam, kde nikdy dřív nestál. Něco podobného jsme před několika
lety provedli i před dýšinským kostelem

a o něco později jsme vyzdobili čtrnáct
míst dýšinských ulic keramickou křížovou
cestou. Dostali jsme tenkrát od lidí, kteří se
za křesťany nepovažují, mnoho pozitivních
a několik nesouhlasných reakcí, z nichž nekřiklavější byl vzkaz nalepený na jednom
zastavení křížové cesty (které bylo pro dotvrzení názoru pisatele pro jistotu rozbito):
Stop fanatizmu! Je tedy zbudování nového
kříže vhodné? Není to vnucování své víry
lidem, kteří budou chodit kolem?
David Torkington píše ve své knize Mystik: „V tomto životě nelze nikdy měřit lásku podle toho co cítíme, ale podle toho, že
dáváme i tehdy, když nic necítíme. Ve skutečnosti je tím nejdokonalejším projevem
lásky v tomto životě to, že dává dál, aniž by
cokoliv žádala na oplátku. To je ta nejvyšší
forma lásky existující v tomto světě. To je
také smysl kříže, jenž není symbolem pouze
pro křesťany, ale pro všechny muže a ženy,
kteří touží vstoupit do plnosti života.“

Byl bych moc rád, kdyby kříž mohl být
srozumitelným znamením nejen pro křesťany, ale pro všechny, kdo jsou schopni
zahlédnout, že příběh o ukřižování Ježíše
vypovídá cosi o lásce až k smrti a o tom,
že jsou hodnoty, za které stojí zato žít a zemřít. Domnívám se, že tento vzkaz může
být stejně důležitý pro věřící i nevěřící.
Karl Gustav Jung napsal větu, že člověk
je nevyléčitelně náboženský. Ať už se váže
na nějaké konkrétní náboženství, či ne,
má v hloubi svého srdce schovanou touhu
hledat cosi či kohosi, co jej přesahuje, co
skauti ve svém slibu nazývají cudně nejvyšší Pravdou a Láskou. Občas tito hledači zavítají do kostela, kde kříž čekají,
a vědí, že sem patří. Když jej ale člověk
spatří venku v přírodě, může mu snad připomenout, že hledání oné nejvyšší Pravdy
a Lásky není záležitostí jen přísně vymezeného času bohoslužeb a nemá na ně
vyhlášený monopol žádné náboženství
a žádná církev.
Hledání nejvyšší Pravdy a Lásky nepatří
jen do kostelů, ale i do prašných polních
cest, do procházek mezi Chrástem a Dýšinou, do venčení psů, do trhání polních
květin a nasávání vůně zrajícího obilí.
Proto si myslím, že křížek je na oné cestě
postavený pro všechny, ať už o tom, co se
v evangeliích píše o Ježíši, který na něm
zemřel, něco vědí, nebo ne.
P. Pavel Petrašovský, farář

ROZLOUČENÍ
Letos před Velikonocemi si mě zavolal plzeňský biskup a oznámil mi, že mě chce
přesunout na jiné působiště. Po devíti letech
působení v Dýšině se tedy mám stěhovat.
Zatím to bude do karmelitánského kláštera
do Dačic a v březnu 2019 mě biskup ustanoví v nějaké farnosti v západních Čechách.
Před třemi roky jsem se měl stěhovat
taky a tehdy farnost i obec psala na biskupství a nakonec z to nebylo nic. Tehdy hrozilo, že dýšinská fara zůstane neobsazená a bude sem dojíždět jednou či
dvakrát týdně kněz z Plzně. Tentokrát je
situace jiná. V září se má do Dýšiny přistěhovat dosavadní farář z Klenčí pod
Čerchovem P. Libor Buček, měsíc zde budeme společně a začátkem října mu předám farnost.
Libora Bučka znám ještě ze semináře a vím, že bude výborným farářem. Je
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přátelský, otevřený, přiveze si s sebou
motorku a v Klenčí je členem tamějšího
fotbalového týmu. Je člověkem, který jde
po podstatném a vnějškovost a přetvářka
jsou mu cizí. Můžete se tedy těšit.
Už teď vím, že se mi po Dýšině bude
stýskat. Velmi si vážím toho, že farnost
zde není vnímána jako hejno podivínů,
které baví mrznout v kostele, ale je přijímána jako součást dýšinského společenství. Velmi si vážím toho, že mi mnozí
z vás dali pocítit, že mě považují za „svého
faráře“, i když jsou nevěřící. Velmi si vážím dobrých vztahů s obcí a jsem jí vděčný za podporu. Velmi si vážím všech přátelských vazeb, kterými jsem byl od vás
obdarován.
Když lidé hodnotí, co se za těch devět
let stalo, většinou si všímají opraveného
kostela. Chci k tomu říct dvě věci: Jed-

nak to, že mnohem větší zásluhu než já
na tom mají lidé ze stavebního oddělení
plzeňského biskupství, na nichž ležela
tíha nekonečného vyplňování žádostí
a závěrečných vyúčtování. A potom to,
že bych považoval za svou prohru, kdyby
po mě v Dýšině zůstala jen opravená stavba ze čtrnáctého století. Byl bych mnohem raději, kdyby plody oněch devíti let
mohly být občas někde vidět v lidech. Asi
bych musel být mnohem lepším farářem,
kdybych v to mohl doufat. Ale Bůh prý
dokáže i opelichaným štětcem namalovat
krásný obraz.
Moc vám děkuju. Odpusťte mi prosím,
pokud jsem někomu ublížil. Dýšina mi
bude chybět mnohem víc než já Dýšině.
Pavel Petrašovský
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V Modrém salónku se sešli dýšinští rodáci
a obyvatelé, kterým je 75 let a víc
Slavnostní setkání, kterému organizátoři
dali název 75+, se uskutečnilo u příležitosti 200. výročí postavení školy v Dýšině
na návsi, 100. výročí vzniku Československa a také 60. narozenin nové školy
v Dýšině. Pozváni byli nejen rodáci, ale
i místní občané, kteří se do Dýšiny přistěhovali, přiženili, přivdaly, postavili si zde
či koupili domy.
Bylo pozváno asi 150 občanů, kteří zde
žijí a vedle toho také asi 55 rodáků, kteří
se v Dýšině narodili, ale už bydlí někde
jinde. Do Modrého salonku nakonec přišlo 46 hostů. A pozvání přijali i lidé, kteří
nejsou rodáci a toho času ani v Dýšině
nebydlí, ovšem jejich životy se s Dýšinou
v určitém období velmi významně propojily. A to je třeba paní Eva Svobodová,
která byla ředitelkou zdejší školy v letech
1974–1989. A taky přijela paní Libuše
Doleželová, která na zdejší škole dlouhá
léta učila. Za zmínku stojí i pan Ladislav
Martínek (93 let), který byl během setkání nejstarší osobou v Modrém salonku.
Přijeli také rodáci ze vzdálenějších míst,

například z Nýrska, Karlových Varů nebo
z Odoleny Vody.
Odpoledne bylo plné dojemných setkání, příjemného povídání, vzpomínek,
krásné hudby a v neposlední řadě dobrého občerstvení. Uskutečnila se také prohlídka školy a rovněž poutavá fotografická výstava, věnovaná zajímavým místům
i důležitým událostem v Dýšině.
Je třeba poděkovat skupině organizátorů, bez které by toto setkání nemohlo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa
referent (technik)
Obec Dýšina vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa referent (technik).
Předpokládaný rozsah pracovní činnosti: zajišťování komplexního rozvoje obce nebo její části bez
výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu;
příprava vyjádření ke stavebním záležitostem v katastru obce, vydávání rozhodnutí o kácení dřevin.
Konzultační a poradenská činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu. Další úkoly
související s činností úřadu.
Pracovní poměr: doba neurčitá, plný, popř. zkrácený pracovní úvazek
Předpokládaný termín nástupu: možný ihned
po ukončení výběrového řízení
Platové podmínky: 8. - 9. platová třída (dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě)
Požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské
vzdělání technického směru (stavební výhodou),
základní orientace v právních předpisech, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, organizační
schopnosti, flexibilita, dobrá znalost práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B, zkušenosti z oblasti státní správy, praxe ve stavebnictví, zkouška
odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu,
případně na úseku územního rozhodování nebo
autorizace v oboru pozemní stavby výhodou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: státní občanství ČR nebo cizí státní občan

s trvalým pobytem v ČR, dosažení věku 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
schopnost dorozumět se jednacím jazykem
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit mj. tyto doklady:
strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, prohlášení o souhlasu s využitím
poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení
Uzávěrka přihlášek: 6. 8. 2018 (pondělí) ve 12:00
hodin.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, osobně na podatelně Obecního úřadu Dýšina, nebo poštou na adresu Obecní
úřad Dýšina, náměstí Míru 30, 330 02 Dýšina.
Uzavřenou obálku označte heslem: „Neotvírat –
Veřejná výzva – referent (technik)“
Bližší informace poskytne starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer, tel. 606 616 452
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

proběhnout. Všichni přípravě věnovali
Iva Kokešová
spoustu svého času. Foto:
Za báječné
kulturní vystoupení patří dík i žákům a učitelům Základní školy a mateřské školy
gen. Pattona Dýšina, Základní umělecké školy Chrást a také sborům Kapičky
a Zpěváčci – přípravkám pěveckého sboru Gutta. V roce 2022 na setkání rodáků
a obyvatel Dýšiny nashledanou.
Iva Kokešová

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice
KNIHOVNÍK / NICE
Obec Dýšina vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa knihovníka / nice obecní knihovny..
Náplň práce: zajišťování chodu knihovny, katalogizace podle RDA, revize knihovního fondu,
organizování knihovního fondu, komunikace
s návštěvníky, vyhledávání a poskytování informací, vedení agendy uživatelů, prezentace
knihovnických služeb, orientace v knihovním
systému Clavius (není podmínkou, zaškolení
zajistíme)
Požadujeme: dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti, dobrá znalost českého
jazyka a literatury výhodou, aktivní čtenářství,
zájem o literaturu
Písemné přihlášky zašlete na adresu Obecního úřadu Dýšina, nám. Míru 30, 330 02 Dýšina nejpozději do 20. 8. 2018 do 11:00 hodin
v uzavřených obálkách označených „Výběrové
řízení – knihovník/knihovnice“
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Stavba roku Plzeňského kraje
V podvečer 5. června 2018 se Měšťanská
beseda v Plzni zaplnila těmi, kdož podali
do soutěže Stavba roku 2017 Plzeňského
kraje své projekty. Náš obecní úřad poslal
do soutěže, do kategorie Veřejná prostranství, Paškův park v Nové Huti.
Celkově bylo do této soutěže podáno
28 návrhů. Devět z nich neprošlo přísným prvním kolem. V 19 nominovaných
byl i Paškův park, což je pro Dýšinou velikánský úspěch. Soutěžili jsme s velkými

novostavbami i rekonstrukcemi bytových domů, dopravními i inženýrskými
stavbami, průmyslovými i sportovními
stavbami, jejichž realizace představovala
úplně jiné finanční zajištění a i více odpovídala představě o „klasické“ stavbě roku.
Z projektů v kategorii veřejná prostranství nezískal zvláštní cenu žádný projekt.
Další podrobnosti k soutěži najdete na
www.stavbarokupk.cz.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Celostátní soutěž Mladý zahrádkář 2018
Organizované zahrádkaření má v Dýšině
bohatou tradici, trvající více než 60 let.
Stejně jako i u některých dalších spolků
je značná část členů důchodového věku.
Květiny miluje asi většina lidí, stejně tak
jako konzumování domácí („bio“) zeleniny a ovoce, ale ohýbání zad, pletí, rytí
apod., už podstatně méně lidí. Obzvláště
mladých.
Proto je nutné si považovat snahu zahrádkářů přivést k této práci i školní
děti. A současně i poděkovat učitelkám
ve škole, které děti v hodinách vlastivědy
či přírodopisu nebo biologie k této aktivitě vedou.
Tradici má v Dýšině i soutěž Mladý zahrádkář. Pravidelně ti, kdož vyhrají zdejší
kolo, ve kterém se utkají děti chrástecké
a dýšinské, postupují za severní Plzeň-

sko do soutěže celostátní. Letos v soutěži
mladších dětí (čtvrtá až šestá třída) vyhrála 23. května Anička Bohdálková ze čtvrté
třídy a mezi staršími dětmi, což jsou sedmá až devátá třída, Kája Šebestová. Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://
www.zsdysina.cz/zakladni-skola/aktuality/soutez-mlady-zahradkar-599cs.html
Celostátní soutěž se konala 15. až 17. 6.
v moravském Šumperku, ve městě parků,
zahradnické a zemědělské tradice a vlídných a pohodových obyvatel. Nicméně
soutěž byla opravdu velmi náročná; sestávala z otázek obsahujících celou problematiku života nejen zahradních rostlin.
Také poznávání pokojových rostlin, zahradních trvalek i letniček, druhů volně
rostoucích v přírodě, ale i nejrůznějších
semen by bylo i pro zkušeného zahrád-

káře dosti tvrdým oříškem. Případným
zájemcům můžeme poskytnout soutěžní
otázky…
Do Šumperka přijelo asi 80 školních
dětí. Naše děvčata se umístila v druhé
polovině soutěžících. Zkušenosti, které
zde získala, jsou určitě dobrým vkladem
do života a to nejen zahrádkářského! Ještě je v životě čeká hodně zkoušek, testů,
přijímacích pohovorů. Ale určitě je v nich
i láska k zahrádce, předávaná vesměs
maminkou či babičkou. A právě ty bych
ráda oslovila: děti by potřebovaly někoho,
kdo se jim bude věnovat během celého
roku, ukáže jim i svou zahradu a naučí je
i praktickým zkušenostem zahrádkaření.
Najde se někdo takový?
zahrádkářka Slávka Nesvadbová

Kříž od Davida Vávry v Chrástu

V neděli 15. dubna 2018 od 14 hodin se
konalo posvícení na faře českobratrské
církve evangelické v Chrástu. Posvícení
je dle římskokatolického vyznání podle
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toho, komu je zasvěcen kostel. Nebyl
jsem si jistý, jak to mají evangelíci. Nyní
už vím, že posvícení jsou vlastně výročími vysvěcení evangelické modlitebny.
Slavnost se konala na zahradě fary, která je volně přístupná veřejnosti a kde jsou
instalovány i dětské hrací prvky. Nyní zde
byl postaven nový dřevěný víceúčelový
altán a vztyčen asi 5 metrů vysoký skleněný kříž, který v noci svítí. Obojí navrhl
akademický architekt David Vávra, jež je
obecně známý hlavně díky televiznímu
seriálu Šumná města. D. Vávra je evangelík a už od svého mládí chodí do modlitebny v Praze-Bráníce.
Vlastní posvěcení kříže a altánu provedl chrástecký evangelický farář Karel

Šimr, který měl i kratší vysvětlující projev o tom, kdo se zasloužil o vybudování
kříže a altánu. Vystoupil zde se vtipným
projevem i dýšinský P. P. Petrašovský. Je
nutno obdivovat spolupráci těchto dvou
farářů rozdílných vyznání, vždyť páter
Petrašovký promlouvá i na výročí upálení M. J. Husa v Nové Huti, což bývala
jen evangelická záležitost. Během odpoledne v doprovodném programu vystoupilo duo Caine-Mi, zapěl Chrástochor
a na závěr zahrála Chrástecká lidová muzika. Příjemnou atmosféru posvícení doplnilo vlídné jarní počasí.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek

červenec a srpen 2018

Co se děje ve škole a školce?

Foto: Jana Bártlová
Přeměna vrátnice školy
Protože většině vrátnic na školách (včetně té naší) už asi nadobro odzvonilo, využili jsme toho prostoru k jinému účelu.
A tak místo usměvavé tváře vrátného zde
nově vystavujeme úspěchy našich dětí:
poháry, medaile, diplomy a jiná ocenění.
Místo naproti vitríně dostane nástěnka
pěveckého sboru Gutta, protože její sláva
již přesahuje nejen hranice kraje, ale i kapacitu malé nástěnky v 1. patře. Ať se naší
Guttě a našim dětem daří skvěle i nadále!
Projekty
Naše škola zareagovala na výzvu MŠMT
Šablony II operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v jehož rámci
je možné čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF). Projekt nám umožní čerpat
dotaci až do výše 1.428.000 pro základní,
mateřskou školu i školní družinu, a to
především na aktivity zaměřené na nové
metody výuky, sdílení zkušeností, práci
s ICT technikou, podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, propojení
školní výuky s praxí.... V současné době
připravujeme naši verzi projektu, kterou pošleme na MŠMT ke schválení tak,
aby se projekt mohl rozběhnout v únoru
2019.
Nové kontakty
V červenci dojde na našem webu ke změně emailových adres zaměstnanců a pra-

covišť. I když původní emailové adresy
budou ještě nějaký čas fungovat, prosím
používejte při kontaktování školy tyto
nové. Změnu jsme provedli z důvodu
vyššího zabezpečení obsahu emailů, které
nám zasíláte.
Přeji Vám i dětem hezké léto. Ať můžete
prázdninové dny a dovolené naplno využít k odpočinku.
David Klimeš
Na prázdniny jedem …
První červnový den tradičně patří dětem
a oslavě jejich svátku. Ty naše si zasoutěžily na zahradě, postavily hrad z nových maxi kostek a svezly se na nových
koloběžkách. Všichni se postupně vydali
na své třídní výlety – koťata do Techmánie (s využitím plzeňské MHD), sluníčka
na stopovačku (kterou pro ně připravili
deváťáci z naší ZŠ) do Chrástu do cukrárny, a broučci vláčkem do Plzně – do Muzea a historického centra.
Koťata tradičně chystala program
na rozloučení s MŠ a pasováním na školáky. Slavnostní odpoledne proběhlo
na školní zahradě ve středu 20. 6. za účasti
18 budoucích prvňáků, rodičů, prarodičů,
sourozenců. Nechyběly učitelky MŠ ani
učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Rousová a ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Klimeš. Vystoupením dětí vyvrcholil celoroční
projekt třídy koťat, inspirovaný Českou
obcí sokolskou, Cvičíme se zvířátky. Děti
ve vlastnoručně vyrobených „cvičebních

úborech“ ukázaly, co umí – zpívaly, tančily,
pochodovaly, recitovaly i cvičily. Za odměnu každý získal medaili a diplom. Pak
již nastala slavnostní chvíle – každý „skoroškolák“ vystoupil na stupně vítězů, kde
dostal šerpu absolventa MŠ, květinu a dárek. Po společném fotografování předala
Silvinka Potecká z 1. třídy putovní štafetu
Laurince, která ji bude opatrovat po celý
rok. Po nezbytném přípitku se již rozproudila veselá zábava na školní zahradě.
Maminky se postaraly o hojné občerstvení
a děti se samy staraly o hry a dovádění.
V pátek 22. 6. se předškoláci ubytovali
ve školce i se spacáky, plyšáky…, aby si
školku užili také přes noc. Po procházce
a opékání buřtíků následoval večerníček,
bobřík odvahy s hledáním „pokladu“,
nechyběla sprška a pak hurá, spinkat!
Po ranním budíčku následovala rozcvička, snídaně s dobrotami od maminek
a společné hry až do rozchodu.
Odpoledne se děti – Kapičky sešly
ještě jednou, aby společně se Zpěváčky
zazpívaly na setkání dýšinských rodáků
v Modrém salonku.
A to už byl vážně konec letošního školního roku. Byl plný nových zážitků, kamarádských vztahů, návštěv, akcí v MŠ i mimo
ni. Přejeme všem našim dětem krásné
prázdniny a těšíme se na ně v září. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů,
radosti z objevování nových „světů“.
Jana Bártlová
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Gutta v Uničově – reportáž z pěvecké soutěže
Po vítězství ve své kategorii v krajské soutěži dětských školních pěveckých sborů
v březnu v Rokycanech byla Gutta nominována porotou na celostátní přehlídku
v Uničově. I když se již nejednalo o soutěž, přesto se naši zpěváci pilně připravovali. A nebyli bychom správná parta,
kdybychom na víkendový „výlet“ nevzali
i nesoutěžní skupinu ze 7. a 8. třídy.
A tak v pátek 25. 5. mezi kapkami deště nasedlo do autobusu 45 zpěváků z 2.,
4. – 8. třídy, 3 maminky Simona, Zdeňka
a Jitka a Bedřiška s Janou. Již před Prahou
na nás vykouklo sluníčko a na 1. zastávce
ve Smetanově Litomyšli jsme se již pěkně
„hřáli“. Do historického města a na zámek jsme vyrazili v gotických šatech,
a tak jsme budili zaslouženou pozornost
dalších turistů, např. z Japonska. Vyfotili
jsme se u pomníku slavného skladatele,
prohlédli si zámecké nádvoří s parkem
a navštívili rodnou světničku B. Smetany,
Ema si zahrála na jeho klavír a všichni si
s ní zazpívali. Nejvíce všechny zaujala pavoučí síť a další herní koutky vedle zámku. Z Litomyšle jsme již zamířili do Uničova, cestou jsme trochu „kufrovali“,
zkoušeli výšku autobusu pod nízkými
moravskými mosty, ale řidič s ledovým
klidem za mohutného troubení a potlesku dovezl celý soubor až do cíle.
Před naší základnou v ZŠ v ul. Pionýrů
se nás ujala naše průvodkyně Lucka (každý sbor měl přiděleného průvodce z řad
místních studentů, který se svým sborem
strávil celý víkend jako průvodce, trasér,
informátor, kamarád). Po rychlém ubytování v tělocvičně (v ZŠ s námi nocovaly
další 2 sbory) a 15 minutovém odpočinku
jsme vyrazili ke koncertní síni. Tuto asi
1,5 km dlouhou trasu jsme během víken-

du za téměř letního počasí absolvovali 8x.
Brzy jsme poznali, že víkend nebude ani
tak pěvecký, jako sportovní.
V pátek večer jsme se svým repertoárem zahajovali Celostátní přehlídku. Hřálo nás vědomí, že jsme se ocitli mezi nejlepšími zpěváky z republiky (jak často během 3 dnů zdůrazňoval moderátor koncertů – uničovský starosta). Z publika nás
horlivě povzbuzovali sedmáci a osmáci
i naše maminky. Večer jsme všichni dost
rychle zapadli do svých spacáků. Sobotní
dopoledne jsme věnovali prohlídce města, nákupem zmrzliny i suvenýrů a dárků
nebo procházkou v městském parku, při
které došlo i na zpěv. Po obědě se všechny sbory sešly v koncertní síni – v kostele
Povýšení sv. Kříže na koncertě Medvíďat
z Českého Krumlova. Pak se všichni vydali na velkolepý průvod kolem celého
náměstí za doprovodu dechové hudby
Haná. Zde byly jednotlivé sbory představeny místním občanům, zazpívaly si
společně 2 písně – Černé oči jděte spát
a Šaty dělaj člověka a při závěrečných
Panenkách, co šly silnicí, se náměstí
roztančilo a rozjásalo mladými zpěváky.
Večer na závěrečném galakoncertu vy-

stoupil každý sbor s 1 písní, my vybrali
hit z muzikálu Noc na Karlštejně – Ten
kdo nedumá, tentokrát si s námi zazpívali
i naši nejstarší, nechyběl náš malý orchestr – Lucka, Nikča, Hedvika a Adam. Večer byla připravena pro všechny zpěváky
skvělá diskotéka na školním hřišti, kterou
si stejně užili druháci jako osmáci, holky
i kluci i maminky.
V neděli ráno opět za jasného slunečného počasí jsme vyrazili k domovu
„jižní“ cestou s 1. zastávkou v Poličce,
kde jsme si prošli historické centrum,
obešli kostel s věží, s rodnou světničkou
B. Martinů, nezapomněli jsme na foto
u jeho pomníku. A pak jsme frčeli dál
až k hradu Kámen, kde na nás již čekala
katelánka, p. Vobinušková. Před slíbenou
prohlídkou hradu jsme uspořádali krátký
koncert na hradním nádvoří a nafotili si
„profilové“ fotky v našich barevných gotických šatech.
Přes řadu uzavírek, semaforů a jiných
překážek na silnici jsme unavení, ale plní
dojmů dorazili do Kyšic a Dýšiny v neděli
27. 6. kolem 18. hodiny. Z Uničova jsme
si přivezli nové zážitky, adresy a kontakty
a hlavně Cenu za inspirativní provedení
písně „Naše klavíristka“.
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová

Dětský den na koupališti
Více než sedmdesát dětí se první sobotu
v červnu zapojilo do soutěží a atrakcí,
které pro ně ke Dni dětí na koupališti připravili nájemci koupaliště ve spolupráci
a Obcí Dýšina a TJ Sport pro všechny
Dýšina.
Slunečné počasí přispělo k dobré náladě
a pěkným výkonům. Sportovní disciplíny
jako skákání panáka, skoky v pytlích, odpalování míčků, prohazování obručí, běh
na lyžích byly střídány s dokazováním
obratnosti při navíjení autíčka, porážení
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kuželek a házení vodními bombami. Nezapomněli jsme ani na výtvarné umění,
kdy děti malovaly křídami na chodník.

Pro ty, kteří absolvovali všechny disciplíny, byly připraveny malé drobnosti
a spousta dobrot.
Obec Dýšina pro děti zajistila malování na obličej a tvoření z balonků. Každý zájemce odcházel krásně vyzdobený s množstvím balonkových zvířátek
a mečů.
Věříme, že si odpoledne užily nejen
děti, ale i jejich rodiče.
Václava Zelenková, TJ Sport pro všechny
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Pozvánky na akce
Bazar uprostřed léta
Chystáte velký letní úklid? Nevíte, co
s věcmi, které už neupotřebíte? Přispějte
na letošní již šestý letní bazar zachovalými oděvy, obuví, nádobím, bižuterií,
hračkami, knížkami či nádobím. Předměty do bazaru můžete přínést na faru
v týdnu od 23. do 28. července – v pondělí
ve středu a v pátek vždy mezi 10–12 hodinou, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu mezi
16–18 hodinou.
Bazar uprostřed léta se letos bude konat v neděli 29. července 2018 od 13 do 17 hodin.
Těšit se můžete na živou hudbu, módní přehlídku, tvořivé dílny pro děti, chutné občerstvení, chrástecké pivo Vzkříšení a spoustu
bazarních i bizarních pokladů. Výtěžek bude
použit na opravu kostela, neprodané věci darujeme Diecézní charitě v Plzni.
Irena Brůčková
Sobotní koncerty v kostele
25. 8. 18h, Martin Škubal – dýšinský rodák rozezní prostor kostela skladbami
přednesenými na koncertní kytaru
8. 9. 18h, Sedláčkovo kvarteto – 2 housle,
viola, violoncello -zakladatel a primárius
kvarteta Michal Sedláček, plzeňský rodák, je zároveň konc. mistrem Plzeňské
filharmonie, zazní skladby odnejstarších
po moderní autory.
Renata Klimešová

Dýšinské pivní slavnosti
I letos bude závěr prázdnin v Dýšině patřit
malým pivovarům. Čeká nás další ročník
pivních slavností. Mezi novinky jistě patří možnost čepování piva do originálního skla (0,3 l), které oproti záloze obdržíte
u všech zúčastněných pivovárků. Na náves
jich v sobotu 25. srpna dorazí na 25! Mezi
stálice, jakými jsou například Krakonošové,
Herold či Purkmistr, letos přijedou i nové
pivovárky z blízkého okolí (Bandita, Merklín a Jarovar). Program začíná ve 12:00
s Helligonkářem Honzou Kubíkem, pokračuje s Guttou (oldies) a přes folk a ska
se přeneseme až k večerním Cheers a Anakondě Bendě. Časy a kompletní program
se brzy objeví na internetu (facebook nebo
www.klubmalychpivovaru.cz). Pokud nám
na nástěnkách po vsi vydrží plakáty, můžete se vše dočíst i tam. Vstupné je jako vždy
zdarma a samozřejmostí je i páteční předpitná. Těším se na vás! Za pořadatele
Petr Strnad
Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
27. srpna v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce (veřejné):
10. září v 18 hod., Modrý salonek

Vážení spoluobčané,
Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Dýšina děkuje všem účastníkům
11. ročníku Běhu naděje, sportovně společenské humanitární akce inspirující se
Během Terryho Foxe, jejíž výtěžek
byl věnován na léčbu dětských nádorových
Vážení spoluobčané,
onemocnění.
Již 19. ročník
této humanitární
v Dýšině
uskutečnil
v pátek
22. června 2018.
Tělovýchovná
jednota akce
Sportsepro
všechny
Dýšina děkuje
všem
účastníkům
11. ročníku
Běhu naděje,
sportovně
Do veřejné
sbírky přispělo
215 účastníků,
především
z řadspolečenské
dětí MŠ Chrást a dětí
humanitárnía žáků
akce ZŠ
inspirující
se Během
Terryho
Foxe, jejíž
a MŠ generála
Pattona
Dýšina.
výtěžek byl věnován na léčbu dětských nádorových
Odeslána částka činila 4.535 Kč.
onemocnění.
V letech 2000 – 2018 bylo na výzkum rakoviny poukázáno celkem 98.957 Kč.
Za spolupráci děkujeme vedení a pedagogům ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina a MŠ
Již 19. ročník této humanitární akce se v Dýšině uskutečnil
v pátek 22. června 2018. Chrást.
Do veřejné sbírky přispělo
Vám!
215 účastníků, především Děkujeme
z řad dětí MŠ
Chrást a dětí a žáků ZŠ a

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.

červenec:
Josef Havlíček
Emilie Kohoutová
Jiří Bartošák
Anna Ditrichová
Josef Faiman
Věra Petrů
Václav Světlík
Věra Košanová
Vlasta Votrubcová
Jiří Nichstein
Miloslava Přibilová
Marie Kazmířová
Josef Hoštička
Zbyněk Fáry
Anna Ježková
Blanka Bartošáková
Václav Fait
Miloslav Kopáček
srpen:
Lenka Ocelíková
Zdeňka Kusová
Oldřich Bouda
Václav Hromada
Jarmila Hejduková
Marie Koželuhová
Jan Frank
Marcela Kopicová
Roman Zdebora
Marie Kremmerová
Pavel Štrunc
Stanislav Jurčák
Božena Kubátová
Miloslava Egrmajerová
Helena Mašková
za SPOZ Hana Tlustá

MŠ generála Pattona Dýšina.

Odeslána částka činila 4.535 Kč.
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Za spolupráci děkujeme vedení a pedagogům ZŠ a MŠ gen.
Pattona Dýšina a MŠ Chrást.

