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Pohádkový festival v Jičíně a dýšinská Gutta už patří nerozlučně k sobě. Jak se dařilo našim zpěvákům letos a jestli nikdo nepřišel
o hlavu, se dozvíte uvnitř Zpravodaje. Foto: Jana Bártlová

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
ráda bych dnes doporučila Vaší pozornosti několik akcí, o kterých zatím
ve Zpravodaji mnoho informací nenajdete, protože jsou teprve ve fázi přípravy, ale
už teď je na místě si poznamenat jejich
data do kalendáře.
První z nich je zasedání zastupitelstva
obce, které se koná v pondělí 23. října. Bude
schvalovat mimo jiné investiční záměry
pro příští rok a přípravu projektů pro další
období. Rok 2018 bude posledním „služebním“ rokem stávajícího zastupitelstva, příští
podzim nás čekají obecní volby, ze kterých

vzejde zastupitelstvo nové. Proto chceme
dotáhnout co nejvíce investičních záměrů,
ke kterým jsme se zavázali. A současně připravit alespoň v projektové podobě některé
další akce vyplývající z Programu rozvoje
obce, aby mohlo nové zastupitelstvo plynule navázat. Chcete-li vědět, které to jsou,
jste srdečně zváni k jejich projednávání.
Druhý významný termín je státní svátek
17. listopadu, kdy se v Nové Huti slavnostně otevře další fáze rekonstrukce Paškova
parku s výtvarnými díly sochaře Václava
Fialy. Plakátky a pozvánky s programem
budou včas na obvyklých místech.

Poslední pozvánkou je letošní zahájení
adventu, které se uskuteční první adventní neděli 3. prosince. Nově bude slavnost
začínat v Nové Huti a vrcholit na náměstí
v Dýšině. Jako už tradičně při tom nebudou chybět andělé, dýšinští zpěváčci a koledy i malý adventní trh. Právě na něj chceme pozvat všechny místní, kteří cokoli
zajímavého tvoří či nabízejí a měli by chuť
se zapojit jako trhovci. Ozvěte se prosím
co nejdříve na zpravodaj@obecdysina.cz.
Krásný podzimní čas Vám všem
Kateřina Chejlavová, radní obce

www.obecdysina.cz
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Kříže
Evangelický sbor v Chrástu přišel s nabídkou, aby se dýšinská farnost připojila
k jejich iniciativě postavit na obnovené
polní cestě mezi Dýšinou a Chrástem litinový kříž na kamenném soklu. Podstavec
je sehnán, kříž se odlívá, místo je v jednání, zakrátko snad uděláme brigádu s kopáním základů a betonováním.
Shodou okolností se právě v té době propírala v médiích nedávná kauza obchodního řetězce Lidlu, který v reklamních
snímcích řeckých pravoslavných klášterů
vyretušoval z jejich kopulí kříže, aby prý
tyto obrázky byly nábožensky neutrální.
Když se kardinál Duka k tomu vyjadřoval,
poznamenal, že zatím se to děje jen na fotkách, ale že je to první krůček k tomu, aby
se ze stejných důvodů jednou odstraňovaly z veřejného prostoru i kříže reálné, neboť i ty mohou někoho pohoršit.
Dvě iniciativy, které jdou přesně proti
sobě: na jedné straně máme nový kříž stavět, na druhé straně se kříže retušují, aby
náhodou fotky neurazily někoho, kdo není
křesťan. Mám k tomu dvě poznámky:
Ta první se týká Velikonoc a lítosti nad
tím, že už přestaly být připomínkou ukřižování Krista a pomalu se staly svátky jen
barevných vajíček, zajíčků a housátek. Myslím si, že naše společnost o Velikonocích
vyměnila hloubku za kýč. Přitom mám
za to, že příběh o ukřižování Ježíše, který
miloval až k smrti a zůstal až k smrti věrný
tomu, o co mu šlo, je něčím, co může oslovit nejen křesťany, ale i nevěřící. Kříž tak
může být pro všechny, nejen pro křesťany,
připomenutím alespoň toho, že jsou hodnoty, pro které stojí zato žít a zemřít.
Druhá poznámka: Myslím si, že být tolerantní neznamená ze zorného pole vyklidit všechno, co by se mohlo druhého
dotknout. Být tolerantní neznamená retušovat kříže na fotkách z Řecka, ale dovolit,
aby na fotkách z Izraele byly hvězdy a sedmiramenné svícny a na fotkách z Turecka
půlměsíce. Tolerance, která se projevuje
bořením křížů, se nakonec stává nesnášenlivostí, která útočí na každého, kdo si
dovolí projevit jakkoliv navenek, že má
jiný názor než většinová společnost. Pokud se budou retušovat kříže na fotkách
nebo nám bude trapné stavět kříže u polních cest, pak se Tolerance, nenápadně
stala strašlivým novým náboženstvím nesnášejícím vedle sebe nikoho, kdo si dovolí
něco si myslet nebo v něco věřit.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Sportovní výprava v Matějovicích

Víkend na přelomu září a října patřil
Zdravotní TV a matějovické chatě. V počtu 16 kousků jsme si užili úžasný víkend
plný cvičení a houbaření za přispění mykoložky Jitky Vernerové a sponzora akce

TJ SPV Dýšina. Počasí nám přálo, nálada
na palubě byla výborná. Všichni přežili :)
a za rok prý ZAS!
Iveta Šebestová
Foto: Jiří Ševčík

FOTO HÁDANKA

Odpověď na zářijovou hádanku byla asi pro většinu čtenářů snadná: šlo o areál
bývalé plnírny plynu Flaga v ulici Horomyslická.
Kde v obci je či býval dnešní objekt?
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Paměť Dýšiny v kronikách
ne vždy se našel ochotný člověk, který by
obecné dění zaznamenával… Až dosud
se do kronik zapisovalo ručně. Poslední
zákon o kronikách (zákon č. 132/2006)
však umožňuje zpracovávat paměti snáze
a praktičtěji, tj. digitálně, s následným tiskem. Samozřejmě s respektováním všech
příslušných pravidel!
Vraťme se ale k dýšinským kronikářům.
Od roku 1933, kdy se historicky začala
psát naše Obecní kronika, se jich vystřídalo devět. Byli to často starší, penzionovaní,
vzdělaní, systematičtí a pracovití lidé, se
zájmem o veřejné dění. A s citem objektivně zaznamenávat důležité a pamětihodné
události pro budoucí generace.
V přehledu níže je uvedeno období,
ve kterém kronikář prováděl zápisy ať už
zpětně, nebo průběžně a případně za jakého to bylo starosty obce.
Díl I. (1933 ž 1944)
• Bohumil Brejcha (důchodce): 1933 až
1938; starosta Jaroslav Kouřim
• Jaroslav Procházka (důchodce): 1938 až
1944 (zpětně)
V letech 1945 až 1969 se kronika nepsala.
Díl II. (1970 až 1990)
• Josef Škabra (důchodce): 1970, 1971,
1972 (zpětně), 1973 až 1976
• Stanislav Valenta (důchodce): 1977 až
1990
Díl III. (1991 až 2001 část)
• Jaromír Sofron (důchodce): 1991 až
1999. Roku 1999 zpracoval a vydal Doplňky ke kronice a r. 1996 zpracoval
a vydal Bibliografii Dýšiny; starosta
František Martínek, Václava Kuklíková
• Pavel Pospíšil (důchodce): 2000 a 2001;
starostka: Václava Kuklíková
Už jste někdy pročítali obecní kroniku?
Pokud ne, a dýšinské paměti Vás zajímají i máte doma počítač, pak tomu již
nic nebrání. Na adrese http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-ps/dysina si můžete v pohodlí domova
už kroniku pročítat. Obec Dýšina totiž
na popud Okrašlovacího spolku dojednala digitalizování svých kronik. První dva
díly jsou zveřejněné a obecně přístupné,
díl III je k dispozici na serveru obecního
úřadu. Aktuálně se zapisuje do čtvrtého

dílu, uloženého na obecním úřadu. Originály naskenovaných kronik jsou bezpečně uložené v archivu v Plasích, na obci je
k dispozici také vytištěná kopie.
Možnost požádat okresní archiv v Plasích o bezplatné naskenování své kroniky mají i soukromé osoby a i každý spolek. Toho využila i místní TJ SPV, takže
na uvedeném webu je zveřejněna i Sokolská kronika.
Vedení obecních kronik je pro každou
obec povinnost, nikoliv volba. Bohužel,

Díl IV (2001 část až 2014)
• Marek Škubal (student): 2002 (zpětně),
2003; starostka: Václava Kuklíková
• Eva Vorlová (invalidní důchodkyně),
2004, 2005 (zpětně), 2006 (část); starostka Václava Kuklíková
• Luboš Moučka (zaměstnanec FN Plzeň): 2007, 2008 (zpětně), 2009 až 2014;
starostové: Václava Kuklíková, Jaroslav
Štilip, posléze Jaroslav Egrmajer.
Jaroslava Nesvadbová,
Okrašlovací spolek
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Výměna člena zastupitelstva
Zastupitel obce Jaroslav Štilip podal
na konci srpna rezignaci na svůj
mandát zastupitele. Na uvolněné místo
nastupuje náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany v pořadí
podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů a to dnem
následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu (tj. 30. 8. 2017). Rada obce
proto vydala osvědčení o nastoupení
do funkce člena Zastupitelstva obce
Dýšina na uvolněné místo od 30. 8.
2017 pro Michala Halu.
Termíny příštích jednání
rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
9. října a 13. listopadu v 18 hod., OÚ
Zasedání zastupitelstva obce (veřejné):
23. října v 18 hod., Modrý salonek

Připravuje se oprava Černé lávky
Obec připravuje rekonstrukci Černé
lávky v Nové Huti. Předběžný odhad
nákladů je 500 000 Kč.
Řešení dopravy kolem školy
Před zahájením stavby školní jídelny
byla zhotovena staveništní cesta nad
chodníkem podél mateřské školy z ulice
Na Vyhlídce. Ve stavebním povolení je
tato cesta vedena jako stavba dočasná.
Na příští jednání rady obce připraví
starosta obce návrhy, jak a zda by bylo
možné cestu zachovat i po ukončení
stavby školní jídelny. Stejně tak připraví
návrhy, jakým způsobem by se dalo
využít volné prostranství před školní
jídelnou. Záměrem je odlehčit dopravu
před základní školou.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

Hasiči v Dýšině mají nový
dopravní automobil

V úterý 19. září 2017 převzal starosta
obce Jaroslav Egrmajer spolu se zástupci
SDH Dýšina nový dopravní automobil
s označením DA L1Z Fiat Ducato. Vozidlo dodala společnost PROFI AUTO CZ
s.r.o. Říčany na základě veřejné zakázky.
Pořízení tohoto nového dopravního automobilu bylo financováno z dotací Ministerstva vnitra ČR a Plzeňského kraje
a zbývající část doplatila obec Dýšina.
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Koše na psí
exkrementy

Vozidlo je v provedení se stanovenou základní výbavou a je určeno především pro
přepravu členů jednotky SDH obce, pro
přepravu drobného materiálu a v případě
nutnosti např. pro evakuaci obyvatel obce
a další služby, spojené s výkonem požární
ochrany. Toto nové vozidlo tak nahradí
stávající dopravní automobil Volkswagen
Transporter.
Miroslav Tlustý, starosta SDH Dýšina

Vážení čtenáři zpravodaje, jistě si mnozí
z Vás všimnuli, že se v posledních dnech
rozšířil počet odpadkových nádob na psí
exkrementy. Požadavek na samotné rozšíření vzešel od místních občanů. Zajistili
jsme ho ve spolupráci se společností AVE
CZ s.r.o., která zodpovídá za likvidaci
veškerého odpadu v naší obci.
Žádáme naše občany, aby nádoby nepřemisťovali na jiné místo. Pokud byste
měli požadavek na přemístění nebo doplnění košů, konzultujte to s pracovníky
OÚ Dýšina.
Pro úplnost uvádím seznam míst, kde
jsou v Dýšině nádoby umístěny: začátek
ul. Nádražní, sídliště K Chlumu u kontejnerů na TKO, ul. Na Vyhlídce proti
ul. Třešňové, před ZŠ a MŠ gen. Pattona, u bytového domu čp. 213 v ul. Jižní,
u zadního vchodu bytového domu čp.
209 v ul. Jižní, na křižovatce ul Do Křemší
a Na Krásnou u separovaného odpadu,
ve spodní části ul. Ke Strži u dětského hřiště. V Nové Huti jsou pak nádoby umístěny na Husově náměstí, v ul. Přátelství
u pěšinky na ČOV a na křižovatce ul. Jasmínová a Krátká.
Vážení pejskaři, doufám, že toto navýšení
počtu sběrných nádob přispěje k větší čistotě v naší obci.
Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety
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Nový školní rok v novém

Letošní školní rok zahájila naše školka
opět ve svých 3 třídách s několika novinkami. U nejmenších dětí, broučků, jsou
to noví kluci a holčičky. Letos odvážnější
než jindy, proto slziček bylo jen trošičku.
Prostředňáci, sluníčka, zahájili nový rok
jen s jednou učitelkou, které bude pomá-

hat asistentka, „teta“ Saša. Největší novinkou je podlahová „přestavba“ u předškoláků, koťat. Během prázdnin zde došlo
k výměně podlahové krytiny – máme
nový koberec i lino, k tomu šikovný pan
truhlář vyrobil nové kryty na radiátory
a my je doplnily novými policovými re-

gály na hračky. Během září se zabydlely
a rozkoukaly všechny děti i paní učitelky
a denní režim se rozjel svým pravidelným
rytmem. Rádi vás dále budeme seznamovat s našimi novinkami a zajímavostmi ze
„života“ našich nejmladších.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Workcamp 2017 je minulostí

V letošním roce se v naší obci uskutečnil již 12. ročník mezinárodního dobrovolnického projektu, kterého se účastní
nejen studenti, ale i starší účastníci z celého světa. Pro naši obec tuto akci zajišťuje nezisková organizace projektu INEX
– sdružení dobrovolných aktivit. Letos
jsme přivítali 2 pracovníky ze Španělska
a po jednom ze Švýcarska, Itálie a dokonce z Mexika. Dívky k nám přicestovaly ze

Srbska, Taiwanu a Japonska. Vedoucí byla
tradičně z Česka. Účastníky workcampu
přivítal na začátku akce starosta Jaroslav
Egrmajer a krátce je seznámil s naší obcí.
První týden pracovali dobrovolníci při
přípravě základní školy na zahájení školního roku, stěhovali nábytek a prováděli
údržbu školního hřiště. Pomohli připravit dýšinské pivní slavnosti a v sobotním
programu také krátce vystoupili s prezen-

tací svých krajin. Druhý týden bylo pro
dobrovolníky připraveno stříhání živých
plotů na Malém náměstí a v ulici Jižní,
další údržba veřejné zeleně a likvidace
podia po letních dýšinských slavnostech.
Dobrovolníci nezapomněli ani na kulturu a sport, navštívili golfové hřiště
GreensGate, prohlédli si také stáj pana
Smahy, kde se svezli na koních. O volných víkendech navštívili město Plzeň
a také Mariánské Lázně.
Na závěr celé dvoutýdenní akce jsme
společně uspořádali rozlučkový večer při
táboráku. Jsem přesvědčen, že i letošní
ročník workcampu byl úspěšný a dobrovolníci nejen pomohli, ale také se seznámili s naší kulturou i obcí.
Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety
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Jičín, Gutta a středověká balada
Rok se s rokem sešel a největší výprava
Gutty se rozjela na pohádkový festival do Jičína. Letošní ročník se nesl ve znamení oslav
50. narozenin Rumcajse a českých tradic.
My je pojali netradičně, ale v duchu našeho
sborového „zaměření“, tedy středověce.
Nás program se jmenoval „Balada
o dvou rytířích“ a sliboval tradiční středověký příběh o lásce, rytířích, čarodějnicích, nechyběl ani „minisouboj“ o krásnou
pannu Elišku. 44 dětí hrálo, zpívalo a tančilo 4x během 3 dní na Valdštejnově náměstí. Ve čtvrtek nás doprovázely dešťové
kapky, které nás ale nerozhází. Příjemným
překvapením bylo pro celý sbor setkání
s paní Petřivalskou, která je autorkou našich nových gotických šatů.
V pátek už se na nás usmívalo sluníčko
i naši domácí diváci (p. Egrmajer, Rousovi,
babička D. Čepičky nebo naše bývalé zpěvačky z Kyšic Andrea s Anetou). Po odpoledním představení konečně zbyla volná
chvilka k prozkoumání dílen, stánků, poslechu dalších souborů nebo k tradiční návštěvě těch nejmladších u Rumcajse v ševcovně.
V sobotu jsme si připadali jako doma.
K již přítomným Dýšiňákům přibyli Sekaninovi, Pekovi, maminka Havelková, přijel
i pan ředitel Švolba a paní uč. Štěrbová.
Po posledním představení a tradičním skupinovém fotografování jsme si sbalili naše
nocležiště v tělocvičně 1. ZŠ, a pak vyrazili
na koncert Milana Peroutky a skupiny Perutě. Po výborném „řízkovém“ obědě ještě
uklidit tělocvičnu a kuchyňku a vyrážíme
k domovu. Cestou jsme navštívili zámek
Humprecht a při odlehčovací zastávce
v Rudné se vyfotili s Danem Nekonečným.
I když jsme letošní pobyt v Jičíně zkrátili,
všichni si ho užili. Mladší řádili na prolézačkách, starší u podia při „živých“ koncertech, ti nejstarší při pohodových písničkách
v podání nevidomých studentů pražské
konzervatoře J. Deyla. Velkou pomocí byla
účast dvou maminek Markéty a Jitky, které si vzaly na starost velkou bandu 15 pážat a rytířů ze 4. třídy. Oporami opět byli
ti nejstarší – Kuba s Anežkou (letošní maturanti), parta z „osmičky“, která připravila
pro čtvrťáky noční bojovku nebo Janina se
svým pohádkovým kvízem. Všichni dohromady vytvořili bezva partu, na kterou v nejbližší době čeká koncert pro zručské hasiče
a příprava na vánoční koncerty.
Tak zase za rok v Jičíně nebo během roku
v Dýšině či v Plzni, ahoooj!
Jana Bártlová, Bedřiška Koželuhová
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Dýšina FEST a co dál?

Druhý ročník Dýšina FESTU je minulostí
a myslím, že minulostí velice příjemnou.
Celé odpoledne bylo naplněno bezva
atmosférou, mladou muzikou a řadou
osobních výkonů našich dětí. Objevovaly svoje sportovní i morální možnosti, vyzkoušely si nejen nezvyklý pohyb,
ale dokázaly i zmobilizovat svoje síly
a odvahu.
Věříme, že se všem zúčastněným líbilo
vystoupení mládežnické kapely DIVOKÝ

VÍNO, zručnost žonglérů i obratnost parkouristů. Určitě si všichni vyzkoušeli bezpečné lezení na horolezecké stěně.
Jsme velice rádi, že zkrátka nepřišly ani
aktivity nabízené cvičiteli naší TJ. Florbal, badminton, odbíjená, bolo ball, bee
ball, kubb i kin ball. Zájem byl o všechny
a věříme, že některé děti třeba tato první
zkušenost přivede i do tělocvičny. Rádi je
přivítáme i nyní. Dveře tělocvičny jsou
vám vždy otevřené.

A jaké jsou další plány TJ SPV Dýšina?
Pokud máte rádi zimní sporty, zapište si
do kalendáře 11. listopadu, na kdy připravujeme sportovní sobotu na zimním stadionu v Rokycanech. Nachystejte brusle
o něco dřív, než zamrznou rybníky a pojeďte s námi. Sledujte naši vývěsní skříňku, webové stránky Obce Dýšina nebo
www.spvdysina.unas.cz
Václava Zelenková

SKI KLUB Dýšina z. s.

pořádá v sobotu 21. 10. 2017

Slalom na suchu
13. ročník memoriálu Zdeňka Krismana

• Místo konání: Dýšina – Nová Huť (les proti mostu přes Klabavu)
• Prezentace: 9:30 hod.
• Start první kategorie: 10:00 hod.
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Pozvánky na akce
 Úterý 3., 17., 31. října, 18:30 hod.,
fara, kurz Alfa – nezávazné povídání
o křesťanství pro všechny věřící i nevěřící.
Začíná malým pohoštěním, následuje
přednáška a diskuze.
 Čtvrtek 5. října 2017, 18 hod., zasedací
místnost OÚ, přednáška Dýšinské lidové
slavnosti na příkladu Masopustu
a Májí. Pořádá Okrašlovací spolek.
 Sobota 7. října, 9 hod., koupaliště
v Nové Huti, 58. ročník běhu Akátovkou,
více plakát na straně 7
 Neděle 8. října, Podzimní capkací
výlet do Chanovic, pořádá TJSPV Dýšina.
 Sobota 14. října, 14:00 hod., farní
zahrada nebo půda kostela (podle počasí),
hra Járy Cimrmana Dobytí severního
pólu. Hrají ochotníci ze Staňkova.
 Čtvrtek 19. října, 15:00 hod., fara,
setkání seniorů
 Sobota 21. října, 14:00 až 18:00, farní
zahrada, Podzimní bazar. Možnost
nákupu zimního oblečení a všech

možných i nemožných věcí. Výtěžek
podpoří opravu barokní brány na hřbitov.
 Sobota 21. října, 9.30 hod., les proti
mostu v Nové Huti, Slalom na suchu,
více plakát na straně 7
 Sobota 21. října v 18 hod., kostel,
koncert Popelky nazaretské. Dýšinský
chrámový sbor pod vedením Renaty
Klimešové zazpívá a zahraje část zhudebněné básně o Panně Marii, kterou
Václav Renč napsal v komunistickém
vězení. Recituje MUDr. Anna Blažková.
 Sobota 13. listopadu, Sportovní
sobota BRUSLENÍ, výprava TJ SPV
na zimní stadion v Rokycanech. Odjezd
autobusu ze zastávky Dýšina – náves
v 12:30. Začátek bruslení ve 13:15, zpět
návrat opět autobusem. Příspěvek 30 Kč
za osobu.
 Pátek 17. listopadu, 14 hodin, Paškův
park v Nové Huti, slavnostní otevření
výtvarné podoby parku s díly Václava
Fialy.

Úprava Paškova parku

Práce v Paškově parku vstupují do finiše. Po menších úpravách,
které jste určitě zaznamenali (nové umístění úřední tabule, výměna odpadkového koše, sázení cibulek tulipánů – viz foto) nastoupila v říjnu do parku stavební firma s mechanizací a byly
sem zavezeny i kamenné díly. Současně se připravuje text na informační tabuli, která zde bude nově instalována. Obec chce
jmenovitě poděkovat všem, kdož svým darem přispěli jakoukoli
částkou. Proto se obracíme na všechny, kteří zatím nestihli dar
předat, aby tak laskavě učinili nejpozději do 20. října. Termín je
stanoven s ohledem na předání textu k tabuli do výroby. Děkujeme všem za pochopení.
Jaroslava Nesvadbová, Okrašlovací spolek

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 st.
Věra Miriťuková
Radka Kelíšková
Václav Piškule
Marie Fáryová
Václav Vachovec
Rudolf Vopat
Zdeněk Mourek
Pavlína Červeňáková
Stanislava Jánská
Ivanka Vítová
Martin Vašín
za SPOZ Hana Tlustá

Děje se za humny

Autor pomníku padlých na návsi v Dýšině, sochař Vojtěch Šíp,
bude připomenut na přednášce, konané 12. října 17 hodin v Galerii Mastné krámy, Plzeň. Na téma Památníky oběti válek v Plzni a okolí bude hovořit Stanislav Bukovský.
Na přednášku zve Okrašlovací spolek.

Forestova šestka

Zveme 15. října na terénní běžecký závod na 6.1 km v Záluží u Třemošné. Bližší info a registrace na www.forestova-sestka.cz
Petr Kvapil
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