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Součástí slavnosti k 20 letům vesnické památkové zóny bylo odhalení nové informační tabule o dýšinské návsi a historii obce. Více o slavnosti si
přečtete uvnitř Zpravodaje.
Foto Miroslav Tlustý

Úvodník
Milí čtenáři,
až se dočtete na poslední stránku říjnového
Zpravodaje (budu troufale věřit, že ho neotočíte hned, ale půjdete pěkně stránku po
stránce), budete možná překvapeni, jak
bohatý a pestrý jsme měli v Dýšině konec
léta a začátek podzimu. Myslím, že snad
ani nebylo v lidských silách stihnout vše,
co se nabízelo. A je to tak vlastně v pořádku. Jsme lidé různí a zajímají nás a těší
různé věci. Někdo ocení posezení se sousedy u piva, někdo si s nimi radši zajezdí
na kole, zaběhá nebo zahraje pingpong
(a pivo si dá až potom). Jednoho zajímá
historie a naučné vycházky, ale neúnosně
by ho nudil technický výklad o fungování
nové čističky, který naopak někoho dalšího zajímá zdaleka nejvíc. Někdo maluje, jiný

fotí, další zpívá, tancuje, zahradničí, peče…
A je fajn, že se ve vesnici najde pro každého
něco a je správné, když obec podporuje
různé aktivity pro všechny skupiny obyvatel.
Možná si řeknete, že to je přece jasné
a proč to tak řeším. Právě proto, že to
myslím leckde tak úplně samozřejmé není.
A protože bych po Vás také něco chtěla.
Chtěla bych, abyste se zamysleli, co v naší
vesnici nejvíc baví právě Vás. Co tu máte
rádi a přáli byste si zachovat. A co Vám
naopak chybí nebo Vás opravdu rozčiluje a
chtěli byste to změnit. Kdyby to bylo jen na
Vás, jakou byste chtěli Dýšinu za deset let?
Obec začala právě pracovat na plánu
rozvoje. Zní to možná nudně a formálně,
ale je to vlastně právě to, na co jsem se Vás
ptala o pár řádek výš. Jde o to společně se

zamyslet, v jaké vesnici chceme žít. Klidné,
kde je pořádek; rozrůstající se, kam
budou přibývat noví lidé; zdravé, kde se
bude hodně sportovat; veselé se spoustou
zábavy; přátelské s dobrými sousedskými
vztahy; zelené s udržovanou přírodou;
vzdělané s kvalitní školou; pohodlné
s výběrem různých služeb? Nebo od všeho
kousek? Do čeho chceme investovat naše
společné, veřejné peníze? Jak chceme rozdělit obecní rozpočet?
Příprava plánu rozvoje má několik
fází. Nejprve připraví odborný garant
projektu Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje úvodní analýzu, popis
současného stavu a srovnání Dýšiny
s podobně velkými obcemi v regionu.
pokračování na str. 2
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A hned potom dostanete slovy Vy.
Budete moct vyjádřit svůj názor v anketě, kterou dostanete v listopadu či prosinci do schránky. Pak nás čeká na začátku nového roku sousedské setkání,
kde si budeme za pomoci zkušeného
moderátora o svých představách a přáních povídat.

Všechny takto sesbírané informace poté
obec s rozvojovou agenturou zpracuje
a bude hledat pro jednotlivé oblasti návrhy
a konkrétní řešení. I k tomu budete přizváni. Ale to trochu předbíháme.
Aby v tom konečném plánu nechybělo
to, co je důležit é právě pro Vás, nezapomeňte to říct. Pro jistotu raději dvakrát –

v anketě i na sousedském setkání. Pozvánku na něj zveřejníme včas ve Zpravodaji. Ještě že máme v Dýšině ty, kdo rádi
pečou a ty, kdo rádi muzicírují. Budeme
třeba díky nim moct na závěr přetavit diskusní setkání na sousedskou veselici.
Na viděnou se těší
Kateřina Chejlavová, radní obce

Žehnání křížku
Na závěr oslav dvacátého výročí vyhlášení
dýšinské vesnické památkové zóny se žehnal
zrestaurovaný kamenný kříž na statku
U Hrochů. Paní Konopásková, současná
obyvatelka statku, seznámila příchozí s jeho
historií. Její předek nechal tento kříž postavit
na hranicích svého pole jako poděkování za
to, že mu krupobití nezničilo úrodu.
Vzpomněl jsem si na to, jak jsme před
časem s plzeňskými studenty navštívili
překrásný kostel ve Žluticích. Místní farář
má velkou zálibu v historii a s neuvěřitelnou znalostí místa nás prováděl kolem
jednotlivých oltářů. U mnoha z nich nás
seznámil s důvodem jejich vzniku. Před
jedním, dvěma či třemi sty lety je nechali
postavit místní obyvatelé jako poděkování
za uzdravení, jako poděkování za vysvobození z nějakého nebezpečí nebo jako
poděkování za šťastný návrat syna z války.

My bychom to už dnes takto neudělali.
Pokud krupobití nezničí úrodu, je to vliv
atmosférických tlaků, a pokud se někdo
uzdraví, je to proto, že zabraly léky.
Atmosférickým tlakům a účinným látkám
v lécích není možné děkovat.
Máme tak samozřejmě oproti našim
předkům výhodu, že už můžeme investovat
do praktičtějších věcí, než jsou kamenné
kříže nebo dřevěné oltáře. Máme ale také
oproti našim předkům nevýhodu, že už
nemáme být komu vděční za to, co utváří
náš život.
Na statku U Hrochů jsem před starobylým křížkem pronášel slova modliteb
a žehnání a jistě ne všichni, kteří přišli a stáli
tu do půlkruhu kolem, byli věřící. Přesto
to všichni snesli, vydrželi, neutekli a s možná falešnou nadějí si myslím, že třeba
i někteří z těch, kteří se nikdy nemodlí,

byli rádi, že i jejich jménem mohou být
prosby a modlitby vyslovovány někam,
kde je – kdo ví? – třeba někdo slyší.
Při podobných příležitostech, jako jsou
oslavy výročí vesnické památkové zóny, se
rádi vracíme ke starým tradicím, oblékáme
staré kroje, kupujeme staročeské výrobky,
nakukujeme do starých statků. Se svými
předky jsme spojeni a naši předkové ještě
měli komu být vděční. Co když je to tak,
že – podobně jako u toho žehnání křížku
U Hrochů – oni mohou nést naši vděčnost
někam, kde ji – kdo ví? – třeba někdo slyší?
Co když ony starobylé křížky a oltáře jsou
pro nás stále platnou příležitostí poděkovat
za zdraví, za úrodu, za život, protože
odkazují na to, že kdysi dávno tu žili lidé,
kteří věděli (nebo si mysleli, že vědí), že je
komu za to děkovat?
P. Pavel Petrašovský, farář

PRODEJ KVALITNÍ NAFTY A BENZÍNU

čerpací stanice PHM JORCON,
areál I.P.P.E. v Dýšině
- samoobslužný provoz NON-STOP
- výdejní tankomat – bankomat, platba v hotovosti (bankovkami)
- nákup na fakturu přes speciální platební čipy
- volný příjezd k čerpání přes vrátnici
- kvalitní pohonné hmoty z Čepra
- aktuální ceny na reklamním panelu u areálu
- prodej od června 2015
- kontakt: 777 779 539, 777 772 700

www.jorcon.cz
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Oprava informace o nových
cenách svozu odpadu

Intenzifikace ČOV

V minulém Zpravodaji jste si mohli přečíst
pozitivní zprávu o 20% snížení cen svozu
odpadu od ledna příštího roku. Tabulka
nových cen však nedopatřením obsahovala

Vážení spoluobčané, jak již jistě všichni víte,
koncem srpna skončily stavební práce na
intenzifikaci čistírny odpadních vod (dále
ČOV). Završením této akce bylo slavnostní
otevření ČOV s významnými hosty a následným Dnem otevřených dveří ve čtvrtek
24. září 2015, kde si široká veřejnost mohla
prohlédnout provoz intenzifikované ČOV
za doprovodu zástupců provozovatele firmy
ČEVAK s jejich odborným výkladem.
Těsně před dokončením stavby se nám
podařilo po velkém a dlouhém úsilí získat
od ministra zemědělství Mariána Jurečky
schválení navýšení dotace této akce
o 2 059 000 Kč na nutné dodatečné
technologie, díky kterým bude ČOV
splňovat velmi přísné limity odtékajících
vod z ČOV do řeky Klabavy.

Typ
nádoby

Chataři

110, 120l

899 Kč

vlastní
vývoz

1x
měsíčně
12 svozů/
rok

697 Kč

nezměněné staré ceny. Děkujeme pozorným čtenářům za upozornění, omlouváme se za chybu a přinášíme správný
návrh cen pro příští rok.

1x2 týdny
24 svozů/
rok

1122 Kč

Kombin.
42 svozů/
rok

1562 Kč

1x týdně Mimořádný
52 svozů/ svoz
rok

1772 Kč

76 Kč

240l

2026 Kč

3516 Kč

129 Kč

1100l

5834 Kč

10642
Kč

462 Kč

Plastový
pytel 70l

76 Kč

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné): 5. října v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 19. října v 18 hodin
v Modrém salonku

Věřím, že během ročního zkušebního
provozu budou nastaveny veškeré provozní detaily a ČOV bude dlouho, spolehlivě

a bezpečně fungovat v požadovaných
parametrech.
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce

Informace z rady a zastupitelstva obce
Nová cyklotrasa z Horomyslic k jezeru
Golf Park předložil obci projektovou
dokumentaci na terénní úpravy stávající
cesty od mostu v Horomyslicích po
levém břehu Klabavy k Ejpovickému
jezeru. Pozemky v daném místě patří
obci Dýšina, městu Plzeň a Focus Invest.
Golf Park chce zpevněnou cestu využívat
jako obslužnou komunikaci, současně
bude sloužit jako cyklotrasa a cesta pro
pěší. Rada uložila starostovi obce zajistit
smlouvu o společném užívání budoucí
cesty pro všechny tyto účely.
Na druhé straně mostu v Horomyslicích začal Golf Park připravovat mírné
rozšíření hřiště kolem jamky č. 5 a přeložení části navazující veřejné cesty
(a cyklostezky) podél hřiště. Starosta
obce jednal na popud Okrašlovacího
spolku s vedením Golf Parku a vyjádřil
zásadní zájem občanů, aby cesta zůstala
v současné trase nebo ji co nejvíce
kopírovala. Zástupce společnosti přislíbil
respektovat přání obce, o výsledném
řešení budeme informovat.

Pronájem areálu koupaliště
Rada obce vyhlásila záměr pronajmout
areál koupaliště v Nové Huti. Stávající
nájemní smlouva vyprší ke konci roku.
Obec chce i nadále provozovat koupaliště
formou pronájmu. Současný nájemce
vyjádřil zájem pokračovat, přihlásit se
mohou i další zájemci.
Úprava Černé lávky v Huti
V rámci terénních úprav u čističky
odpadních vod byl srovnán i terén za
Černou lávkou ve směru na Chrást. Lávka
však potřebuje také vyspravit a natřít, její
opravy by měly být zařazeny na seznam
investičních akcí v následujícím roce.
Opakování výběrového řízení
Zastupitelstvo obce rozhodlo opakovat
výběrové řízení na rekonstrukci místní
komunikace Jasmínová. Do soutěže,
která se uskutečnila v září, se totiž
přihlásili jen dva zájemci a jeden byl
pro nesplnění podmínek vyřazen. Nové
výběrové řízení se uskuteční během října

tak, aby se rekonstrukce stihla realizovat
ještě během listopadu.
Obec koupí pozemky nad školou
Zastupitelé schválili koupi pozemků
o celkové výměře 4710 m 2 na poli
navazujícím na Květinovou ulici vedle
školy, v sousedství dalších obecních
pozemků. Pozemky nabídla sama obci
jejich majitelka za cenu 500 Kč/m2, po
jednáních byla dojednána celková cena
2,08 mil. Kč, tj. cca 440 Kč/m2.
Obec bude v průběhu podzimu
prodávat ve dražbě obecní pozemky pro
bydlení v Loužku s předpokládaným
ziskem kolem 4 mil. Kč. Nákup nových
pozemků za výhodnou cenu představuje
podle zastupitelů vhodné uložení části
těchto peněz s lepším zúročením než
ve finančních produktech. Vlastnictví
rozsáhlejších pozemků také dá obci lepší
možnost ovlivňovat podobu lokality
určené do budoucna pro rozvoj bydlení.
Zprávy připravila:
Kateřina Chejlavová
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Na náves se vrátila nejen škola a hospoda
V neděli 20. září ožila náves již v ranních hodinách, kdy se v trávníku začaly
objevovat a skládat ze starých trámů
podivné obrazce. Postupně se rýsoval
půdorys staré školy z roku 1818 a přístavby z roku 1896 – vyhlášené to hospody
Martina Šaška. Ti, kdož zde žili v roce
1967, tuto podobu návsi dobře pamatují.
Okrašlovací spolek připravil 50 historických i současných fotografii, na kterých
byly proměny návsi připomenuty. Velké
poděkování patří všem, kdož fotografie
poskytli, především však památkářům z Plzně. Děkujeme rovněž Diakonii Západ za
zapůjčení výstavních štafliček, na kterých
fotografie opravdu vynikly. Dýšinské
škole děkujeme za zapůjčení školních

kronik a také starých školních lavic.
Stará budova školy totiž nabízela i posezení ve školních lavicích, zopakování si
na mapách, že Dýšina byla součástí Svaté
říše římské, Rakouské říše i Rakouska-Uherska… Byla vystavena kopie na
Plzeňsku naprosto unikátního plánu
Dýšiny z roku 1781, poskytnutá Archivem
města Plzně. Staré nástěnky nabízely pohled
na „budovatelské úsilí“ i ve škole, fotografie
školních děti pak debatu, kdo je kdo…
Také již nyní víme, komu patřila studna
s pumpou a co stálo v místech pomníku
obětem světových válek.
Ze starých fotografií a historických
materiálů vycházeli autoři textů nové
informační tabule, připomínající nejen

dýšinské nemovité kulturní památky, ale
i dlouhou historie obce. Tabule vznikla
za finanční podpory Plzeňského kraje.
Určitě si udělejte čas na pročtení!
Poděkovaní patří i folklorním souborům z Rokycan a Plzně, které přijely
a všechny svým veselím a tancem potěšily.
Náves se na závěr programu rozzářila
výtečným vystoupením místních tanečníků v krojích a dětí z Gutty.
Slavnost, připravovaná desítkami Dýšiňáků-dobrovolníků již od brzkého jara,
se opravdu vydařila. Dík patří opravdu
všem!
Slávka a Honza Nesvadbovi,
Okrašlovací spolek

Foto: Miroslav Tlustý
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Výstava dětských prací v Modrém salonku
Na nedělní slavnosti se také vyhlašovaly
výsledky výtvarné a fotografické soutěže U nás v Dýšině, kterou u příležitosti
20 let vesnické památkové zóny vyhlásil
už na jaře Okrašlovací spolek ve spolupráci s obcí.
Výtvarné soutěže se zúčastnily
převážně děti z místní školy, celkem
soutěžilo 150 obrázků. Výtvarné práce
posuzovali porotci Dagmar Nesvedová
(ředitelka ZUŠ Trnka Plzeň), Petr
Brůček (kulturní výbor ZO Dýšina),
Alena Havelková (učitelka ZŠ Dýšina).
Seznam oceněných dětských tvůrců
najdete v tabulce. Jejich práce si můžete
prohlédnout na výstavě v Modrém
salonku, a to až do konce října, otevřeno
bude každé úterý od 13 do 17 hodin.
Do fotografické soutěže přihlásilo
13 tvůrců celkem 62 snímků. Fotografie
hodnotila porota složená z plzeňských
fotografů Jana Schýbala a Jana Příhody
a zástupce Okrašlovacího spolku Jana
Nesvadby.
Porotě se nejvíce líbily snímky, na
kterých autoři zachytili hru světla v různou denní dobu a působivé východy a západy slunce nad Dýšinou. Udělila tři
hlavní ocenění: Jiřímu Mičanovi, Pavle
Vellekové a Romaně Pekové, čestné ocenění získala Kája Šebestová. Okrašlovací
spolek věnoval ještě zvláštní cenu Milanu
Kučerovi. Oceněné fotografie i soutěžní
snímky ostatních autorů si budete moci
prohlédnout na samostatné výstavě v Galerii Modrý salonek v době adventu.
Kateřina Chejlavová

Vítězové fotografické soutěže při přebírání věcných cen a diplomů s kresbou dýšinské návsi.
Foto Miroslav Tlustý
1. místo

2. místo

3. místo

Čestné uznání

MŠ

společná pro všechny děti

2. třída

Michal Hričina

3. třída

Ema Maršálková Jakub Rejthar

Matěj Šnajdr

4. třída

Antonín Mužík

Kryštof Kraus

5. třída

Barbora Cubrová Tereza
Tolarová

Hana Zeithamlová

6. třída

Hedvika
Klimešová

Aneta
Boudová

Eliška Lusková

7. třída

Josef Ševčík

Jůlie
Štemberová

Karla Šebestová Adéla Rancová

8. třída

Dita Molnárová

Kristýna
Vanieková

Martin Pek

9.třída

Martin Bílý

Barbora
Paidarová

Apolena
Jeníčková

Magda
Květoňová

Tomáš Bláha

Barbora Burdová
Matěj Fabián
Václav Śmíd
Radek Rückauf

Natálie Plicková

Tak nám zase začala škola
… povzdechl si 1. září mnohý zkušený
školák. Zato prvňáčci, ti se těšili celé
prázdniny, až přijde jejich den „D“. A co
mrňouskové ve školce? Někteří zahájili
školní rok již poslední týden v srpnu.
V naší školce tradičně začaly „přesuny“ –
broučci do koťátek, koťata ke sluníčkům
a motýlkům, ale protože se již všichni
znali, těšili se na novou třídu, hračky
a (možná i) na paní učitelky. Slzičky
se jako každý rok objevily u broučků,
ale všechny tety ze školky dělají vše
pro to, aby se těm nejmenším ve školce
líbilo. Přejeme si navzájem, malí i velcí,
aby letošní školní rok proběhl v klidu,
radostné a kamarádské atmosféře.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

První školní den dostali při slavnostním nástupu před školou všichni dýšinští prvňáčci veselé
šátky. Uvázala si ho i jejich třídní paní učitelka Marie Poláková.
Foto Miroslav Tlustý
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Zpráva o festivalu Pohádkový Jičín

Marně a zoufale přemýšlím, jak popsat
a přenést na ostatní ten nevšední a úžasný
zážitek, ten pocit hrdosti na to, že právě
naše děti dokáží zpozornit a naplnit jičínské náměstí, rozezpívat ho a rozesmát
svým muzikálem. A říkám si, proč nepřiznat emoce, pýchu, radost z něčeho,
co si to tisíckrát zaslouží, co si zaslouží
jakousi „Ódu na radost“.
A jak jim poděkovat a jak poděkovat
člověku, který za tím vším stojí. Paní
učitelce Bedřišce Koželuhové? Napsat
o tak hlubokém zážitku, abyste si ho každý
všiml, uznal ho a jen tak nepřešel.
Jičínský festival je nepřehlédnutelný
s celorepublikovým rozsahem. Trvá pět
dnů, vystupují na něm různé hudební
soubory i ze zahraničí, známé kapely, velmi
známí herci předčítají literární skvosty,
např. Josef Dvořák Maxipsa Fíka, Jiřina
Bohdalová své večerníčky, Jiří Lábus atd.
Přijíždí i známí spisovatelé, režiséři tvorby
pro děti. A v tomhle vysoce kulturním
prostředí vystupují i naše dýšinské děti.
Odvádějí práci opravdu profesionální,
nepřehlédnutelnou, zapamatovatelnou.
V Jičíně již byly mnohokrát, vždy
nazkouší novou věc, aby korespondovala
s vypsaným tématem festivalu. A věřte, že
to není jednoduché! S více než čtyřiceti
dětmi! Nadchnout je, zklidnit je, přesvědčit
je, motivovat je. Mnozí rodiče a nejen
oni, si tuhle dřinu vůbec neuvědomují.
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Nesmíme při té vší chvále zapomenout
na paní učitelku Janu Bártlovou, která
u všeho je, pomáhá, pracuje zcela nezištně,
s obrovskou pokorou.
Byla jsem se sborem v Jičíně několikrát
a vidím obrovský pokrok. Nejen pěvecký,
ale i dramatický, kulturní, intelektuální.
A především profesionální! Děti si tohle
vše nesou do budoucího života, mnohé
to formuje. Někteří se do souboru vracejí,
i když školu již opustili.

Pro vaši představu teď několik jaksi
realistických vět o průběhu účinkování
na takovémto festivalu. Znamená to –
přípravu nejen pěveckou, ale i zajištění
noclehů, dopravy, jídla, dozorů a pomocníků pro 42 dětí od 4tř. do 9tř. Spí se
ve škole v tělocvičně na zemi. Dětem se
vaří ve školní kuchyňce snídaně, obědy,
večeře. Mazat, krájet, vyrábět pomazánky
apod. pomáhají i někteří zpěváčci, letos
pod dohledem paní Romany Pekové.
Na hlavním podiu se vystupuje i několikrát za den. To znamená převléknout
se do kostýmů, přestěhovat rekvizity,
nanosit nástroje, být všude včas a všichni.
Dohlédnout na to, aby všichni všechno
měli, neztratili se v davech lidí a hlavně aby
zazpívali co nejlépe. Odměnou je potlesk
a pohled do zcela zaplněného hlediště.
A to si představte, že se ještě najde čas
a chuť na zkoušení nových písniček, na
hlasovou i jinou výchovu. A děti se tomu
vůbec nebrání, nebrblají, samy si dokonce přidávají. V době samých „Iphonů“
a jiných vymožeností! To mě úplně
odrovnalo, dojalo, nevím, jak to popsat.
Je to přece úžasné. Vrchol pedagogického
umu. Prosím, važme si toho, že toto
v Dýšině máme. Řekla bych, že je to malý
zázrak.
Díky za perfektní reprezentaci školy
a obce, veřejná pochvala pro všechny. Těšme
se z toho všichni. Těšme se na příští Jičín.
Václava Kuklíková

Foto na stránce Václava Kuklíková
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Workcamp 2015, mezinárodní dobrovolníci
poznávali Dýšinu
Na přelomu srpna a září organizovala
obec Dýšina workcamp neboli mezinárodní dobrovolnický projekt, kterého se
zúčastnili zahraniční studenti ve věkovém
rozpětí 18–29 let. Po naší předchozí
zkušenosti z workcampů v zahraničí
jsme se rozhodly vyzkoušet si celý projekt
z druhé strany a na dva týdny jsme se
staly vedoucími dobrovolnického týmu,
který sestával z účastníků z Turecka,
Španělska, Běloruska a Švýcarska. Celá
akce proběhla pod záštitou neziskové
organizace INEX-SDA.
Podobné projekty sledují několik cílů.
V první řadě umožňují realizaci veřejně
prospěšné pracovní činnosti. Výměnou
za odvedenou práci je pro dobrovolníky
zajištěno ubytování a strava. Neméně
důležitým cílem je i interkulturní učení
a překonávání stereotypů napříč kultura-

mi. Během našeho pobytu v idylické
české vesnici jsme se my jako vedoucí
snažily účastníkům poodhalit co nejvíce
z české kultury – ochutnali jsme české pivo
i knedlíky, poznali jsme prostředí české
školy a po počátečních těžkostech jsme
sladili i odlišné denní režimy (například
z pohledu dobrovolníků brzký čas naší
večeře či absence španělské siesty).
Práce probíhala vždy od pondělí do
pátku, 6 hodin denně. Náplní byla pomoc
při přípravě nového školního roku, úprava
obecní zeleně a prezentace zemí našich
dobrovolníků pro místní komunitu a školní třídy. Zároveň zbylo i mnoho času
na volnočasové aktivity. Díky perfektní
organizaci ze strany obce Dýšina jsme
měli zajištěnou návštěvu golfového parku
včetně trenéra, projížďku na koních či
exkurzi do místní hasičské zbrojnice.

Kromě toho jsme s účastníky podnikli
několik výletů do okolí obce, blízké Plzně
i Mariánských Lázní.
Workcamp byl pro nás obě cennou
zkušeností. Pevně věříme, že i naši dobrovolníci odjížděli plni nových zážitků
a poznatků. Obci Dýšina a všem jejím
milým obyvatelům srdečně děkujeme.
Pokud jsme někoho z čtenářů motivovaly k účasti na workcampu – ať jako
vedoucí či účastník – neváhejte kontaktovat zmíněnou organizaci (http://
www.inexsda.cz/). Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že workcamp je
jedinečný způsob, jak poznat danou zemi,
vyzkoušet si dobrovolnictví a navázat
pevná přátelství s lidmi z celého světa.
Účasti nebudete litovat!
Jana Hůlovocová a Karolína Předotová,
vedoucí workcampu 2015 – Dýšina

A jak to vidím já
Letošní workcamp byl již 10. ročníkem,
kdy zahraniční dobrovolníci především
z řad studentů pomáhali v naší obci.
Předchozích 7 ročníků jsem vnímal pouze
jako občan naší obce, ale na posledních
třech jsem se osobně podílel z pozice
pracovníka obce. Není to jednoduchá věc
zajistit ubytování, stravování, připravit
pracovní náplň pro studenty ale také
jejich volnočasové aktivity především

o víkendech. Snaha všech, kteří jsou do
tohoto projektu zainteresováni, ale může
vyznít naprázdno, pokud se nepodaří najít
„společnou řeč“ mezi vedoucími, studenty
a pracovníky obce. Ne vždy se to povedlo,
ale letošní ročník workcampu byl z mého
pohledu ten nejlepší a nejvydařenější.
Bylo to nejen tím, že obě vedoucí se znaly
ze svého bydliště a byly velice komunikativní, ale i samotní studenti se velice

rychle sžili do dobrého kolektivu. Jen
původní záměr na pracovní činnost jsme
museli upravit, a tak se nejvíce pracovalo
pro naší základní a mateřskou školu
a také na úpravách veřejné zeleně v obci.
Závěrem tedy ještě jednou poděkování
všem účastníkům letošního workcampu
a všem ostatním, kteří se na něm podíleli.
Miroslav Tlustý,
vedoucí technické čety

Foto: Miroslav Tlustý
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Stoletá lípa dožila
Poryv silného větru ukončil v neděli
6. září krátce po patnácté hodině život
staré lípy na křižovatce ulic V. Brožíka
a Plzeňská, u schodiště na místní hřbitov.
Padající strom strhl i vzdušné vedení VN,
než byla provedena oprava, byla část obce
několik hodin bez elektrické energie.
Členové jednotky SDH obce Dýšina

společně s jednotkou HZS Plzeň-střed
provedli rozřezání a odklizení spadlého
stromu z prostoru křižovatky, aby mohl
být obnoven provoz na místních komunikacích. Bylo velké štěstí, že se v okamžiku
pádu stromu nepohybovali v daném místě
žádní chodci ani motorová vozidla.
Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety

OBNOVENÉ
DÝŠINSKÉ PIVNÍ

slavnosti se konaly poslední srpnovou
sobotu. Ve spolupráci s obcí je připravil
osvědčený Klub malých pivovarů. Čepovalo
se pivo z dvacítky malých pivovarů, českých
i tří zahraničních. V nabídce byly kromě
klasických ležáků i různé speciály nebo piva
s příchutí.
Pánové i dámy soutěžili v tradičních
pivních disciplínách jako pití půllitru piva
na ex nebo zvedání pivních sudů. Hrála
jim k tomu muzika různých žánrů. Skvělý
muzikál Starci na chmelu pod taktovkou
Bedřišky Koželuhové, dýšinské kapely
Hřebend a Medium a hostující krkonošský
metal Trautenberk.
Výborně se bavili místní i řada návštěvníků.
A především místní ocenili, jak rychle
a pečlivě bylo po slavnostech v centru obce
uklizeno.

Večerníčkovské loučení s létem
V neděli 13. září uspořádali členové TJ
Sport pro všechny Dýšina za pomoci členů
SDH Dýšina tradiční „Loučení s létem“.
Ústředním motivem letošní akce bylo 50. výročí vysílání pohádkového Večerníčka,
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a tak děti a jejich rodiče vítaly na jednotlivých stanovištích pohádkové postavy
z tohoto oblíbeného dětského pořadu. Když
všichni doputovali na koupaliště v Nové
Huti, přivítal je sám Večerníček, který jim

předal drobné dárky za splněné úkoly.
Na závěr si děti opekly buřtíky, které pro
ně připravila paní Marcela Hájková. Přes
60 dětí se svými rodiči tak strávilo příjemné
nedělní odpoledne končícího léta.

říjen 2015

Fotbalové okénko
Pozvánka na fotbal
Mužstvo „A“

sobota 3. 10., 16 hod.
Dýšina A - Malesice
sobota 17. 10., 15:30 hod.
Dýšina A – VS Plzeň
sobota 24. 10., 14:30 hod.
Dýšina A – Zruč B
sobota, 14 hod.
Dýšina A – Košutka B

Mužstvo „B“

neděle 4. 10., 16 hod.
Dýšina B – Křimice B
neděle 18.10., 16 hod.
Dýšina B – VS Plzeň B
neděle 25. 10., 14:30 hod.
Dýšina B – Druztová
neděle 8. 11., 14 hod.
Dýšina B – Chotíkov B

Mladší přípravky ( 6-8 let )
středa 7. 10., 17 hod.
Dýšina – Smíchov
středa 21. 10., 15:30 hod.
Dýšina – Letná
středa 4. 11., 15 hod.
Dýšina – Viktoria U8

Starší přípravky ( 8-10 let )
pondělí 12. 10., 15 hod.
Dýšina – Union Plzeň

Přijďte fandit našim fotbalistům
reprezentujícím Dýšinou!!!
Petr Pěč, předseda FK Dýšina

Nábor malých
fotbalistů
Milí rodiče, kluci a děvčata, dýšinský
fotbalový klub vás zve na tréninky
a zápasy přípravek. Nabízíme zázemí
nejkolektivnějšího sportu, fotbal formou
hry a zábavy a taky vás něčemu přiučíme.
Hledáme další kamarády pro naše
nejmenší.
Přijďte se zapojit každé pondělí nebo
středu od 17 hodin na fotbalové hřiště
v Dýšiné.
Kontakt na trenéry: Jiří Pěč, 606 751 466,
j.pec@medigran.cz, Pavel Vojáček,
727 876 481, pavelvojacek@seznam.cz.
Těšíme se na vás, FK Dýšina z.s.

V ,,Luční“ to žije.
Nevěříte? Tak si to představte: 30 sousedů,
sousedek a jejich dětí se závodnickým
duchem, 4 ping-pongové stoly v ulici
(Luční), bojová nálada, reprodukovaná
hudba a pohoda. Tak takhle vypadala
sobota 5. září, kdy se uskutečnil již
5. ročník sportovníko klání ve stolním
tenise - Luční OPEN.
Jediný letošní protivník…vítr. Tentokrát
hodně nevyzpytatelný. Pěkně nám hru
znepříjemňoval, ale turnaj jsme si zkazit
nenechali. Bojovali jsme jako o život se
soupeři i přírodním živlem. Ve
snaze o co největší spravedlnost
jsme si pravidelně střídali strany,
někdy i v průběhu setu.
Nejdříve jsme hráli každý
s každým v nalosovaných
skupinách, ti lepší postoupili do
,,pavoukových“ bojů a ti skutečně
nejlepší si to rozdali ve strhujících finálových zápasech.
Pavel Rous, sice z ulice Školní,
ale hájící domácí barvy, nastoupil
proti favorizovanému poloprofesionálovi Pavlu Jandíkovi.
Všichni jsme našeho Pavla
mohutně povzbuzovali a on
skutečně nenechal soupeři žádný
míček zadarmo. Nakonec těsně
podlehl a tím na rok ztratil
putovní zlatou pálku pro vítěze.
Pavel Jandík je totiž přespolní,
ale když OPEN tak OPEN. Třetí
místo v mužské kategorii obsadil
loňský vítěz Karel Šindelář. Příští
rok se musí chlapi snažit získat
zlatou trofej zpátky do Luční.
Podobně napínavý souboj se
odehrál mezi ženami. Naše
jednička z posledních ročníků
Krista Plicková se ve finále utkala
s novou obyvatelkou Luční ulice
Petrou Starou.
A bylo skutečně na co se dívat.
Nad některými výměnami
chlapi obdivně hvízdli a my tajily
dech. Krista bojovala urputně a protahovala zápas až do
5. setu. Nakonec nová Petra Stará
zvítězila a sklidila zasloužený
potlesk. Do rodiny Šindelářů
přibyl další bronz zásluhou
gymnazistky Lucky. Kategorii
dětí vyhrála všestranná sportovně
nadaná Míša Štěrbová před

druhým Šimonem Pekárem a bronzovou
Natálkou Plickovou.
Turnaj jsme si užili všichni. Osvědčení
organizátoři Plickovi zajistili občerstvení, diplomy i ceny. Renata Štěrbová
nám zpříjemnila finálové fandění ještě
teplým švestkovým koláčem a Jano Pekár
se postaral o večerní posezení u ohně.
Zamávali jsme prázdninám, rozloučili se
s létem a už se začali těšit na 6. ročník.
Jana Šlajsová (Luční)
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TJ SPORT PRO VŠECHNY
DÝŠINA
TJ SPORT PRO
VŠECHNY
DÝŠINA
TJ SPORT
PRO VŠECHNY
DÝŠINA

Cvičební rok 2015/2016
Den

hodina

Cvičební rok cvičitel
2015/2016
rok 2015/2016
Mladší žákyně Cvičební
Hana Tlustá
složka

místo

zahájení

tělocvičná ZŠ
5. 10. 2015
PONDĚLÍ 16:00-17:00
Den
hodina
složka
cvičitel
místo
zahájení
17:00-18:00 Rodiče a děti
Petra Piškule
tělocvična ZŠ
6. 10. 2015
ÚTERÝ 16:00-17:00 Mladší žákyně
Hana
TlustáZelenková
tělocvičná
PONDĚLÍ
18:00-19:00
Gymbally
Václava
tělocvična
8.2015
9. 2015
Den
hodina
složka
cvičitel
místoZŠ ZŠ 5. 10.
zahájení
17:00-18:00
Rodiče
a děti hry Petra
Piškule
tělocvična
ZŠ ZŠ 6. 10.
2015
17:00-18:00
Netradiční
Lenka
Rousová
Bóriková
tělocvična
16.
2015
Hana Tlustá
tělocvičná ZŠ
5. 10.9.
2015
PONDĚLÍ 16:00-17:00 Mladší žákyně
ÚTERÝ
18:00-19:00
Gymbally
Václava
Zelenková
tělocvična
ZŠ
8.
9.
2015
18:30-19:30Rodiče
Zdravotní
TV
IvetaPiškule
Šebestová
mateřskáZŠ
škola6.16.
2015
STŘEDA 17:00-18:00
a děti
Petra
tělocvična
10.9.
2015
17:00-18:00
Netradiční
hry
Lenka
Rousová
Bóriková
tělocvična
ZŠ ZŠ 16. 9.9.2015
ÚTERÝ
19:00-21:00
Odbíjená
Anna
Štaifová,
Pavel
Štembera
tělocvična
9.
2015
18:00-19:00 Gymbally
Václava Zelenková
tělocvična ZŠ
8. 9. 2015
Zdravotní TV
Iveta
mateřská škola 16. 9. 2015
STŘEDA 18:30-19:30
IvaŠebestová
Kokešová,
Jarmila Jedličková,
17:00-18:00 Netradiční hry
Lenka
Rousová Bóriková
tělocvična ZŠ
16. 9. 2015
19:00-21:00
Odbíjená
Anna
Štaifová,
Pavel Štembera
tělocvična
ZŠ ZŠ 9. 1.
9. 10.
2015
15:30-16:30
Nejmladší žactvo
Lenka
Konstantinovičová,
tělocvična
2015
ČTVRTEK
Iveta Šebestová
mateřská škola 16. 9. 2015
STŘEDA 18:30-19:30 Zdravotní TV
Lenka
Rousová
Bóriková
Iva Kokešová, Jarmila Jedličková,
19:00-21:00 Odbíjená
Anna Štaifová, Pavel Štembera
tělocvična ZŠ
9. 9. 2015
Nejmladší
žactvo Lenka
Konstantinovičová,
tělocvična
ZŠ ZŠ 1. 10.
2015
ČTVRTEK
18:30-19:30
Badminton
Karel
Šebesta
tělocvična
2. 10.
2015
PÁTEK 15:30-16:30
Iva
Kokešová,
Jarmila
Jedličková,
Lenka Rousová Bóriková
tělocvična ZŠ
1. 10. 2015
ČTVRTEK 15:30-16:30 Nejmladší žactvo Lenka Konstantinovičová,
18:30-19:30 Badminton
Karel
Šebesta
tělocvična ZŠ
2. 10. 2015
PÁTEK
Lenka
Rousová Bóriková
PÁTEK

18:30-19:30 Badminton

v Domě služeb – Dýšina
(na rohu ulic Přátelství a V Jámách)

tělocvična ZŠ
2. 10. 2015
PŘIJĎTE SI NĚCO
VYTVOŘIT,
POHRÁT SI A POPOVÍDAT SI.

Karel Šebesta

PŘEZŮVKY S SEBOU!

ÚTERÝ 9.30 – 11.30 hod
(Veronika K.)

Kontakt:
Věra Beránková		
Ing. Veronika Kopecká

(KREATIVNÍ DOPOLEDNE, TVOŘENÍ S DĚTMI, MALOVÁNÍ, MODELOVÁNÍ)
(724 506 411)
(739 015 286)

www.obecdysina.cz/klubicko; www.facebook.com

Cena: 20 Kč (dítě + maminka, resp. dospělý doprovod),
v ceně zahrnuty náklady na výtvarné pomůcky
večerní tvoření 1x za 14 dní ST od 20.00 hod,

nákup, prodej a pronájem nemovitostí
výstavba a rekonstrukce
autodoprava a stěhování
vyklízecí služby
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Pozvánky na akce
Pátek 2. října, 15:15 hod. zastávka
MHD u Paškova parku v Nové Huti,
vycházka Okrašlovacího spolku po
stopách slavného malíře a uznávaného
karosáře nazvaná Víme kde žil rod Brožíků
aneb z Nové Hutě do Dýšiny.
Sobota 3. října, areál koupaliště v Nové
Huti, 56. ročník Akátovky pořádané SKI
klubem Dýšina. Prezence závodníků od
9 hod., start první kategorie v 10 hod. Závod
je jako tradičně i soutěží o putovní pohár
mezi ZŠ Dýšina a ZŠ Chrást.
Sobota 3. října, 18 hod., dýšinský
kostel, koncert vynikajícího plzeňského
Sojkova kvarteta ve složení Martin
Kos, Martin Kaplan-housle, Josef Fiala-viola, Hana Vítková-violoncello. Nadšení
aktivní muzikanti a pedagogové nám
v čase barevného podzimu nabízejí slyšení
dalších krás hudebního světa. Program:
Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový
kvartet F-Dur, K.590; Josef Haydn:
Smyčcový kvartet F-Dur, op.77 No.2.
Neděle 4. října, Capkací výlet - autobusový
zájezd na Tachovsko (rozhledna Tachov,
jízdárna Světce), TJ SPV Dýšina
Středa 7. října, 14:30 hod., zasedací
místnost OÚ, Setkání ZO ČS důchodců
Středa 7. října, 15 hod., setkání pro
seniory na dýšinské faře. Promluví Jaroslava

Kreuzbergová, vedoucí nutriční terapeutka
z Oddělení klinice dietologie FN Plzeň na
téma Senioři a zdravý životní styl a manželé
Klimešovi doprovodí hudbou.
Sobota 17. října, les za mostem přes
Klabavu v Nové Huti, Slalom na suchu,
11. ročník memoriálu Zdeňka Krismana,
pořádá SKI klub Dýšina. Prezence
závodníků 9:30 hod., start první kategorie
v 10 hod. Povinné vybavení: lyžařské hole.
V cíli pro každého účastníka připraven teplý
čaj a buřtík k opečení.
Sobota 17. října, zájezd zahrádkářů
vlastní dopravou do sadu pana Sedláčka, do
Spáleného Poříčí, nákup jablek na uskladnění.
Neděle 25. října, 15 do 18 hod., dýšinská
fara, Podzimní bazar na faře
Středa 28. října, Slavnost sv. Šimona
Judy, patronů dýšinského kostela; pouť
z Plzně do Dýšiny. Sraz v 10 hod. v kostele
v. Jiří v Plzni–Doubravce, poté se půjde
poutním procesím podél Berounky, poutní
mše sv. v 15:00 v dýšinském kostele, slouží
novokněz Petr Konopík, poté uděluje
novokněžské požehnání.
Středa 28. října, 17:30 hod., dýšinský
kostel, poutní koncert flétnových kvartet
Moštování v moštárně Dýšina:
pondělky 5 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. od
16 do 18 hod.

Přijďte si pro teplé oblečení
Vážení přátelé, zveme vás na PODZIMNÍ
BAZAR NA FAŘE! Jedná se o volné pokračování Bazaru uprostřed léta, neboť komu
by se v létě chtělo zkoušet si kabát!! V neděli
25. 10. od 15 do 18 hodin se přijďte na faru
zahřát nejen báječnými svetry, kulichy
a kabáty, ale i čajem a punčem. Zároveň
přijměte pozvání na povídání o Sýrii „včera,

dnes a …“. Cestovatel Michal Dolejš nás od
18 hodin zasvětí nejen do vlastních zážitků
a postřehů z cest do Sýrie, ale také nás
seznámí s aktuální situací místních obyvatel.
Peníze z prodeje oděvů i výtěžek z čajovny
budou věnovány na opravu kostela, neprodaným oblečením bychom rádi pomohli
syrským uprchlíkům.
Irena Brůčková

Diamantová svatba v Dýšině

3. září před 60 lety si řekli prvně své „ANO“
manželé Jiří a Anna Brujovi z Dýšiny. Vychovali
spolu 3 syny, mají 7 vnoučat a 5 pravnoučat.
Přejeme jim do dalších společných let pevné
zdraví a pohodu mezi svými nejbližšími.
za SPOZ Dýšina Hana Tlustá

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
Marie Fáryová
Eduard Kubát
Miroslava Lukešová
Bohumil Vaněček
Josef Kouřim
Marie Burdová
Ilona Kejvalová
Vladimír Kelíšek
za SPOZ Hana Tlustá

DĚJE SE ZA
HUMNY
Pozvánka pro milovníky běhu
Zveme Vás na běžecký závod pro
amatérské běžce na 6,5km Forestova
šestka, který pořádáme s přáteli 18. října
v Záluží u Třemošné. Trať vede v lesích
kolem Třemošné. Start v 11 hod. Registrace možná na místě od 10 hod. nebo
předem na www.forestova-sestka.cz.
Všichni, kteří rádi běhají a chtějí si poměřit
své síly s ostatními amatérskými běžci,
jsou vítáni.
Petr Kvapil
Bazárek pro malé i velké
Zveme srdečně 10. října na již druhý ročník
bazárku do hospody u Závor v Chrástu.
Najdete zde oblečení, hračky, sportovní
potřeby. Bazar otevřen od 9 do 11 hodin.
Markéta Süzsová
Děje se za kopcem
Vážení příznivci kultury. Nejen dýšinská
náves tepe kulturním životem. Za kopcem
a oudolím jsou Smědčice, kam se můžete
vypravit na Limonádového Joa. Divadelní
soubor Smečka ho hraje ve smědčickém
obecním domě 17. 10., 7. 11. a 27. 11.
Petr Brůček
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