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V sobotu 15. srpna 2015 uspořádal Veteran Car Club Plzeň další ročník jízdy historických vozidel - Memoriál F. A. Elstnera. Jednalo se
o vyjížďku vozidel vyrobených do roku 1948. Vozidla startovala z náměstí v Dobřanech se zastávkou na zámku v Žinkovech, cílem
cesty pak bylo náměstí Míru v Dýšině. Jízdy se zúčastnilo na 40 osobních automobilů a 15 motocyklů. Účastníci jízdy si také na pozvání
prohlédli sbírku historických traktorů Ing. Vojtěcha Čechury. K jistě velice vydařené akci přispělo příjemné letní počasí a diváci tak mohli
obdivovat tyto naleštěné krasavce.
Foto a text: Miroslav Tlustý

Úvodník
Vážení a milí,
není to tak dávno, kdy jsem Vám všem
přála krásný, zasněžený únor. Jak ten čas
letí; máme tady období letních prázdnin
a dovolených. Vlastně spíš už konec
prázdnin a začátek nového školního roku.
Máme tu tedy období, které, především
u mládeže školou povinné, nevyvolává
zrovna pocity štěstí a euforie. Věřím však,
že vstup do nového školního roku jim
zpříjemní rozšíření dětského hřiště „V Jamách“ o několik nových herních prvků.
Upravený prostor vedle basketbalového
hřiště přímo vybízí pro hru s fotbalovým míčem a všem návštěvníkům otevírá výhled
do míst, kde se dětské fantazii a touze po
dobrodružství meze nekladou; do Rokle.

Rokli se záhy dostane nemalých
změn a terénních úprav. Můžeme hovořit o první fázi revitalizace. Práce
v této etapě budou především směřovat
ke zpřístupnění pravého břehu potoka
na dně Rokle, kde vznikne zatravněná
pěšina. Pod sběrným dvorem, tzv. u Kubíků, vznikne rekultivovaný zatravněný
prostor se třemi terasami. Tento prostor
může plnit funkci učebny v přírodě,
amfiteátru, výstavní síně pod širým nebem, parku nebo místa pro vzájemná
setkání. V této první fázi revitalizace
půjde především o hrubé zemní práce,
ale dojde i k prořezání a odstranění náletových dřevin, zetlelých pařezů a stromů. Chápu to tak, že Rokle může mít ne-

jen pro školní děti, ale i pro nás ostatní,
několik cílů a významů. Výchovné, kulturní, vzdělávací a sociální. Například
výchova vztahu ke krajině, k záchraně
zeleně, která je součástí našich životů,
k funkci krajiny, k ekologii s možností
využití sousedního sběrného dvora, ke
vztahu k vesnické zeleni, výchova ke
kreativitě a rozvoji představivosti. V neposlední řadě by Rokle měla sloužit k posílení identity s místem, kde žijeme.
Proto držme Rokli palce a buďme hrdi
na to, že máme kousek krásné přírody
přímo v centru obce!
Zase někdy u novin na shledanou.
Mgr. Lenka Rousová Bóriková,
místostarostka obce
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Sv. Václav
V roce 2000 rozhodl parlament o tom, že
do seznamu státních svátků přidá další.
Od té doby máme volno i 28. září a toto
datum nazýváme dnem české státnosti.
V rozmezí přesně jednoho měsíce, 28. září
a 28. října, slavíme dva svátky, které se
vztahují k našemu státu.
Říjnový svátek jak známo odkazuje na
rok 1918, kdy vzniklo samostatné Československo. Je to velmi důležitý úsek našich
dějin trvající už bezmála sto let, ale je to
pořád jen malá část z celého koláče naší
národní historie.
Zářijový státní svátek si naproti tomu
dělá ambice zahrnout celé dějiny českého
státu, jak to vyjadřuje už jeho název, den
státnosti. A vztahuje se k osobě, která
stála na jejich počátku, svatému knížeti
Václavovi.
Snad neuškodí si rychlým tempem
připomenout údaje z jeho života, jak je
známe z hodin dějepisu. Sv. Václav se
narodil asi roku 907 jako syn českého
knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, byl vychováván svou babičkou
sv. Ludmilou a když se r. 925 ujal vlády,
patřil mezi nejvzdělanější panovníky
Evropy. Založil v Praze chrám sv. Víta,

hlavní kostel knížectví. Snažil se vést
striktně mírovou politiku. Byl zavražděn
28. září r. 929 nebo 935 ve Staré Boleslavi
na popud bratra Boleslava, který po něm
převzal vládu.
A teprve tady to všechno začíná.
Vliv knížete Václava se totiž s jeho smrtí
nevytratil, ale paradoxně velmi prohloubil.
Bratrovrah Boleslav nechává ostatky
Václava, kterého zabil, přenést do Prahy
do kostela, což se v té době rovnalo svatořečení. Mrtvý kníže začal být uctíván
jako světec, byly mu zasvěcovány kostely
a svatováclavský chorál, jedna z našich
nejstarších písní, se stal státní hymnou.
O několik století později, kdy se ve 14. stol.
ujal vlády Karel IV., dosáhl vliv knížete
Václava svého vrcholu. Císař Karel nechal
zhotovit české korunovační klenoty, které
nazval svatováclavskými, umístil je do
tajné místnosti v nově postavené katedrále
sv. Víta, kde drahocenná česká koruna
podle jeho rozhodnutí spočívala na lebce
sv. Václava, jehož prohlásil dědičným
panovníkem české země. Král, který
právě vládl, vlastně králem nebyl: byl jen
zástupcem sv. Václava na této zemi. Když
byl korunován, musel si korunovační

klenoty „vypůjčit“ od sv. Václava a zaplatit
za to tučný poplatek.
Je to zvláštní. Českým králům se dává do
vínku, že musí vládnout ve jménu dávno
zemřelého panovníka, že musí reprezentovat styl jeho vlády a hodnoty, na nichž
svou vládu založil. A ještě více zvláštní
je, že tyto hodnoty nepatří mezi ty, díky
nimž může být panovník úspěšný. Václav
se prý staral o chudé, sirotky a vdovy,
vykupoval otroky, investoval nikoliv do
zbrojení, ale do kostelů, místo aby rozšiřoval území, zavázal se platit daň cizí
mocnosti, aby neuvedl zem do války, ve
chvíli smrti odpustil svému bratru. To
rozhodně nejsou vlastnosti, které potřebuje vládce, aby byl úspěšný.
A přesto si náš národ nezvolil za patrona
úspěšného a sebevědomého Boleslava,
ale jeho neúspěšného bratra Václava.
U kořenů naší státnosti stojí přesvědčení,
že jsou i důležitější hodnoty než ostré
lokty, úspěch, vliv a prosperita.
Těžko říct, jak jsme na tom dnes. Pokud
bychom stejně jako Karel IV. zatoužili po
dědičném panovníku země české, koho
z oněch dvou bratří bychom si vybrali?
P. Pavel Petrašovský, farář

Zážitky návštěvníka dýšinského bazaru
Neděle 9. srpna. Poněkud zmateně se
motám po farní zahradě. Nedaleko se
město P. nadýmá kulturou a na opačné
straně v rozkošném údolíčku probíhá
mezinárodní lítý boj pod pečlivou
kontrolou NOVY, PRIMY, IVY, ČIVY
a dalších. (VIP jedou doleva, obyčejní
diváci doprava.) Vše se tam pečlivě měří,
hlídá, zapisuje, míčky i miliony létají
vzduchem…
A co se to děje tady? Mohu si koupit
domíchávač betonu za dvacet, hasičské
auto s výsuvným žebříkem také za dvacet,
medvěda jak ze zoo, dalmatina, koně, či
chobotnici po deseti - a obyčejný skleněný
půllitr na pivo také za celých deset!
Kam jsem se to dostal? Do ráje milovníků nákupů, nebo do páté dimenze
osmiboké krychle?
Nikolivěk, stojím uprostřed úsměvů
a laskavých pohledů na dýšinském bazaru, který již potřetí organizují dýšinští
(farníci, okrašlovací spolek, přátelé fary
a další) na své faře. Pospolitost, úsměvy, ochota, pohoda, radost ze setkávání,
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U nás jsou nejvíce činní přespolní, ale
v Dýšině si radostná setkávání organizují
spoluobčané sami pro sebe a své blízké.
V tom je možná ten rozdíl. V radostné
vzájemnosti a pospolitosti, která leckde
dost chybí. Díky za poučení a zážitek.
Josef Brůček

z práce pro ostatní, z dětí které pomoc
při prodeji mají za hru. V rytmu skvělého blues se motám v tom roztomilém
mumraji a údivem otevírám ústa. U nás
(v Sudoměřicích u Bechyně) také organizujeme setkávání krásných lidí, také jsou
hojně navštěvovaná, také se na nich lidé
usmívají - ale ta pospolitost, ta sousedská
soudržnost mi u nás nějak chybí. Dívám
se na radostný zmatek kolem a začínám
na otázku nacházet odpověď:

Poznámka organizátorů: Díky všem,
kteří skrze bazar darovali a nakoupili,
napekli dobroty a věnovali svůj čas
dobré věci. Letošní bazar vydělal asi
13 tisíc Kč na další opravy dýšinského kostela. Zbylé knížky z bazaru byly darovány Národopisnému
muzeu v Plzni do projektu „Knihobudka“, který slouží všem zájemcům
k výpůjčce či volné výměně knih.
Letní oděvy, nádobí a hračky si odveze Diakonie Broumov, zimní oděvy
si můžete přijít vyzkoušet a nakoupit
na podzimním bazaru.
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Co nového v technické četě obce
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vás
opět po delším čase seznámil s činností
technické čety naší obce a co se v posledním čase změnilo. Před dvěma roky
obec Dýšina nahradila již dosluhující
sekací traktor Agrozet novým traktorem
zn. Karsit. V loňském roce byl také zakoupen nový křovinořez pro údržbu a sekání travnatých ploch v obci. V letošním
roce pak bylo po důkladném zvážení
zakoupeno sekací příkopové rameno za
traktor SAME Solaris. Toto zařízení velice
usnadní údržbu travnatých svahů a těžko
dostupných ploch. Pomocí tohoto ramene
jsme schopni udržovat např. svah nad
parkovištěm u kostela, protipovodňové
valy u řeky Klabavy v Nové Huti a další
travnaté plochy, při jejichž údržbě hrozilo
nebezpečí zranění pracovníků čety.
Naše technická četa doznala také některé personální změny. Byl přijat jeden

pracovník prostřednictvím Úřadu práce.
Mezi naše pracovní povinnosti patří úklid
a svoz odpadků v obci, který provádíme
3x týdně, pravidelná obsluha bioskládky
ve sběrném dvoře a mnohé další drobné
i větší úkoly. Protože letošní zima byla
velice mírná, měli jsme například čas
v lednu a únoru vyrobit prodejní stánky,
které měly svoji premiéru při vepřových
hodech v únoru na hřišti TJ Spartak
Dýšina. Od jarních měsíců, kdy začne růst
tráva, provádíme její pravidelné sekání.
Musíme tak stihnout upravit plochy především kolem základní školy před květnovými oslavami, posekání návsi a hřbitova před poutí a další plochy. Je to téměř
neuvěřitelné, ale celou obec musíme posekat 4x až 5x za sezónu a některé plochy
i vícekrát. Ohlédnu-li se několik roků
zpátky a porovnám udržované plochy
dříve a nyní, je evidentní, že dnes udržu-

jeme mnohem více zeleně (např. zelené
pásy kolem ul. Přátelství po její rekonstrukci, plocha od dětského hřiště V Jamách až ke sběrnému dvoru, protipovodňové valy v N. Huti a mnohé další).
Při tom všem si musíme také najít čas
třeba na přípravu květnových oslav u ZŠ.
V červenci jsme pomáhali při úpravách
dětského hřiště V Jamách a při instalaci
nových herních prvků na tomto hřišti,
v srpnu jsme pak ve spolupráci s Jednotkou SDH obce Dýšina provedli zálivku
49 mladých stromů v obci.
Vážení čtenáři, řádky, které jste právě
dočetli, nemohou vystihnout celou škálu
povinností a úkolů technické čety obce
Dýšina – je jich mnohem více a povídání
o nich by zabralo také více prostoru. Tak
snad někdy příště.
Miroslav Tlustý,
vedoucí technické čety obce Dýšina

Foto: Mgr. Lenka Rousová Bóriková, Miroslav Tlustý
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Informace z rady a ze zastupitelstva obce
Noví nájemníci obecních bytů
Rada obce na jednání 8. srpna přidělila
jeden volný obecní byt a dvě nové bytové
jednotky v Domě s pečovatelskou službou.
Úspora na obecních pojistkách
Obec ukončila spolupráci se stávajícím
makléřem Alfa Brokers a bude usilovat
o aktualizaci různých pojistných smluv
pro obecní účely, která přinese úsporu
na platbách pojistného při zachování
rozsahu služeb.
Obec podepsala smlouvu
na odkup areálu plnírny plynu Flaga
Zastupitelé schválili na jednání 24. srpna návrh smlouvy na odkup areálu plnírny plynu od společnosti Flaga, který dojednala s vedením společnosti pracovní
skupina zastupitelstva ve spolupráci s AK
Havel. Smlouva byla podepsána na konci
srpna. Odkoupení areálu bude financováno stoprocentně z úvěru ve výši
10,8 mil. od České spořitelny, s úrokovou
sazbou 0,53% na dobu 10 let. Prostředky
budou uloženy v advokátní úschově do

doby, než bude převod na obec zapsán
v katastru nemovitostí a areál předán
obci. Pak bude kupní cena vyplacena
společnosti Flaga. K vyklizení areálu
a jeho předání obci by mělo dojít zhruba
do konce března příštího roku. V mezičase bude obec připravovat varianty,
jak dále s areálem naložit.
Připravuje se dražba čtyř pozemků
V říjnu se uskuteční dražba čtyř obecních
pozemků v lokalitě V Loužku. Pozemek
označený A má výměru 820m2, pozemek
B výměru 840m2, pozemek C výměru
864m2 a pozemek D výměru 988 m2.
O přesném termínu a podmínkách budete informováni prostřednictvím dražební vyhlášky, kterou projedná zastupitelstvo na jednání 21. září.
Skončí platnost dvou obecních vyhlášek
Kontrola ministerstva vnitra o prázdninách konstatovala, že dvě obecní vyhlášky
nejsou platné. Jedná se o vyhlášku č. 1/2014
o vedení technické mapy obce, která nebyla řádně vyvěšena, a vyhlášku č. 3/2011

Ceny za svoz odpadů budou nižší
O dvacet procent se sníží od 1. ledna 2016 ceny za svoz odpadů v obci. Zastupitelstvo
obce v červnu rozhodlo o výpovědi stávající smlouvy se společností AVE o poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady a pověřilo úřad přípravou výběrového řízení na
nového provozovatele této služby. Společnost AVE reagovala na výpověď nabídkou
nového ceníku s výhodnějšími cenami. Nabídky oslovených konkurenčních společností Becker a Západočeské komunální služby nižší nebyly. Zastupitelé proto 24. srpna
rozhodli vzít zpět výpověď a pokračovat nadále v jinak bezproblémové spolupráci se
společností AVE. Nový ceník svozů odpadů bude schválen obecně závaznou vyhláškou.
Tabulka uvádí nové ceny navržené společnostíAVE.
Typ
nádoby

Chataři

110, 120l

1124 Kč 872 Kč

vlastní
vývoz

1x
měsíčně
12 svozů/
rok

1x2 týdny
24 svozů/
rok

1403 Kč

Kombin.
42 svozů/
rok

1953 Kč

1x týdně
52 svozů/
rok

Mimořádný
svoz

2215 Kč

76 Kč
129 Kč

240l

2533 Kč

4394 Kč

1100l

7292 Kč

13 302 Kč 462 Kč

Plastový
pytel 70l

76 Kč

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné): 7. září v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 21. září v 18 hodin v Modrém salonku
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o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích obce
Dýšiny, která obsahovala právně neplatnou
formulaci. Zastupitelstvo proto obě tyto
vyhlášky zrušilo.
Rada i zastupitelstvo diskutovali o tom,
zda není vhodné přijmout nově formulovanou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu. Praxe posledních let bohužel ukázala,
že právní vymahatelnost vyhlášky je minimální a k řešení problému nijak nepřispěla. Spíše jen komplikovala pořádání kulturních a společenských akcí v režii obce i jiných pořadatelů. Pohled na popíjející osoby
v centru ale nadále patří k smutnému koloritu obce. Problematiku konzumace alkoholu na veřejnosti se proto bude snažit obec
řešit užší součinností s Policií ČR a také ve
spolupráci s provozovateli místních „náleven“.
Zprávy připravila: Kateřina Chejlavová

Změna MHD
Od 1. září dochází ke změně času víkendového spoje. Spoj č. 53, který jezdil dosud
z Plzně do Dýšiny v 13.18hod. a z Dýšiny do
Plzně v 13.39 hod., bude jezdit následovně:
11.54 ze zastávky Plzeň, Doubravka do
zastávky Dýšina - Nová Huť
12.19 ze zastávky Dýšina, Nová Huť do
zastávky Plzeň, Doubravka
Změnu iniciovala obec na základě požadavků občanů. Přidání dalších víkendových spojů a případné jiné změny v jízdních řádech bude obec řešit v návaznosti
na to, v jakém rozsahu zůstanou zachovány
vlakové spoje na regionální trati, jejíž součástí se staneme po vybudování tunelu
a spuštění provozu na nové hlavní železniční trati do Plzně.

Poděkování
Před několika málo dny proběhly obnovené dýšinské pivní slavnosti. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem partnerům,
kteří se finančně podíleli na uspořádání
této akce, a to konkrétně: Ekolevel s.r.o.,
První plzeňská galvanovna s.r.o., POHL cz
a.s., Vladislav Maur-Auto Maur, e-plast,
s.r.o., Plzeňský golf park, a.s., Jiří Procháska, Trhy kovového odpadu – Plus,
spol s.r.o., ASPEKTA Trading s.r.o., Jiří
Vaněk-ELEKTROSERVIS a AVE CZ,
odpadové hospodářství s.r.o.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Zvonička v Nové Huti zkrásněla

Fotio: Miroslav Tlustý
V sobotu 12. července se v Nové Huti
uskutečnilo slavnostní vysvěcení nově
renovované zvoničky u Bílého mlýna,
kterého se zúčastnila téměř stovka místních
i hostů.
Původní dřevěná zvonička byla postavena
před 143 lety, tj. r. 1872. Obnovena byla
podle projektu Josefa Paška a odhalena při
slavnosti pořádané obcí a okrašlovacím
spolkem v roce 1923. Dřevo na ni poskytl
p. farář Hák z farských lesů.
Druhá obnova zvoničky byla provedena
v roce 2000 ve spolupráci obce Dýšina,
Okrašlovacího spolku, majitele slévány
Hájek V. Čermáka, majitele Bílého mlýna
V. Kepky a novohuťských rodáků. V. Čermák nechal odlít z litiny repliku dle zvonu
jiného. Mlynář V. Kepka jun. dal vybudovat
nový základ a cestičku ke zvoničce,
finančně pomohli i rodáci z Nové Huti.

Za okrašlovací spolek odvedl nejvíce práce
Z. Mourek. Z původní konstrukce zvoničky
bylo možné použít jen nosné sloupy
a zavěšení zvonu. Pamětní měděná cedulka byla zcizena, nahrazena plastovou.
Třetí generální obnova (oprava) byla
zajištěna a financována obcí Dýšina v květnu až červnu 2015. Slavnostního vysvěcení i přestřihnutí pásky se ujal plzeňský
biskupský vikář pro pastoraci P. Kryštof
Dedek. Pásku držely holčičky Gábinka Novotná z Dýšiny a Linda Kolářová
z Hutě – tímto „patronky“ zvoničky do
dalších let. Během slavnosti promluvil
starosta Jaroslav Egrmajer a Jan Nesvadba
za Okrašlovací spolek. Zahrála kapela
novohuťských hudebníků ve složení Radek Chejlava, Pavel Hartl, Honza Kolář
a Anežka Hartlová. O občerstvení se
postaral Okrašlovací spolek.

Stav řeky Klabavy
Rád bych Vás informoval o novinkách, které se v uplynulých dvou měsících staly.
Byla dokončena intenzifikace ČOV, dořešila se a byla podepsána smlouva se společností FLAGA na odkoupení areálu, bylo
provedeno doplnění a nahrazení nevyhovujících prvků na dětském hřišti, byly
vybudovány dva nové byty a společenská
místnost v DPS, byla dokončena oprava
vybraných místních komunikací a oprava
kanalizace v ulici Ke Strži. Dále bych
Vám rád sdělil, jak jsme vyřešili problém
se zakalením řeky Klabavy ze staveniště

Metrostavu, kdy se nám podařilo s dotčenými orgány státní správy a společností
Metrostav najít dostatečné technické řešení
na zachycení nerozpuštěných kalů. Byly
vybudovány dostatečně velké odkalovací
nádrže, ve kterých se kaly spolehlivě usazují.
Kapacita byla navýšena cca 300x. Změna
sice přišla později, než bychom chtěli, ale
i tak považuji za velký úspěch, že řeka je již
několik měsíců bez znečišťování ze staveniště. O dalších připravovaných akcích se
dočtete v jiných částech zpravodaje.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Děkujeme za bohatou účast, potěšila
přítomnost všech, především pak místních pamětníků paní B. Liškové, J. Neumanové, L. Forgačové, M. Fridrichové, J. Svejkovské, V. Hoštičkové, pana
J. Hoštičky, J. Sofrona a dalších.
Jan Nesvadba,
Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu

Zábavně-naučný
večer pro dámy
Vodopád nápadů, dekorací, módy a kosmetiky a dobré nálady slibuje večer pro
dámy, který připravuje studio Marga. Po
tři hodiny mohou jeho účastnice relaxovat a věnovat se výhradně ženským tématům jako jsou barevné inspirace pro
stolování, originální nápady na květinovou
výzdobu, praktické rady a babičkovské
tipy pro úklid domácnosti, ale také třeba
etiketa stolování. Prostor je i pro péči
o sama sebe – ukázky aktuálních trendů
v kosmetice, barevná typologie v praxi,
jak být elegantní za pár korun.
Program zajišťuje finančně obec, pro
účastnice je zdarma. Na akci se nic
neprodává. Pokud byste měli chuť se
večera zúčastnit, informujte prosím
o svém zájmu na email mistostarostka@
obecdysina.cz. Pokud bude zájem, bude
se realizovat v Dýšině někdy v průběhu
podzimu.
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Vzpomínka na PhDr. Kamila Kroftu
V neděli 16. srpna dopoledne
se na dýšinském hřbitově konalo setkání u příležitosti výročí
70 let od úmrtí Kamila Krofty.
Akci inicioval evangelický farář
Karel Šimr z Chrástu a organizačně zajistil Okrašlovací spolek.
Význam Kamila Krofty připomněl
Prof. J. Vokoun z Teologické
fakulty Jihočeské univerzity a s jeho životopisem nás seznámil
dýšinský radní Doc. Ing.
M. Brandner Ph.D. Na setkání
přišlo 32 účastníků.
Prof. PhDr. Kamil Krofta (1876 – 1945)
byl synem plzeňského starosty a poslance
Českého sněmu i Říšské rady Judr. Josefa
Krofty. Coby profesor rakouských dějin se
stal členem České akademie věd a umění
i České královské společnosti nauk.
Na základě osobní žádosti presidenta
T. G. Masaryka vstupuje v r. 1919 do diplomatických služeb. TGM považoval
K. Kroftu za nástupce E. Beneše. V r. 1927

je jmenován zástupcem ministra zahraničí
a to posléze i ve vládě M. Hodži. Ministrem
zahraničí byl v letech 1936 – 1938 a i jeho
jméno bývá spojováno s nejtragičtějším
neúspěchem československé diplomacie –
Mnichovem. Za II. svět. války se zapojil do
odbojové činnosti, v červnu 1944 byl zatčen
a vězněn do konce války v Terezíně. Umírá
16.8.1945, dožil se tedy 69 let.
Jak je spojena tato významná osoba
s Dýšinou? Jeho manželka pocházela

Moštování začíná
V měsíci září zahajujeme moštování v moštárně ČZS Dýšina, která se nachází v proluce mezi
základní školou a školní jídelnou. Cena za zmoštování 1 kg ovoce je 4 Kč. Moštujeme vždy
v pondělí od 16 do18 hod. Termíny moštování: 14. 9., 21. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10.,
2. 11., 9. 11., 16. 11., 23. 11. a 30. 11. 2015. V prosinci mimořádně v sobotu od 8 do 10 hod.
Jiří Krejzar, ČZS

z Tylova mlýna v Ejpovicích.
Tento mlýn (zanikl při otevření
dolu Hrudkoven) býval na řece
Klabavě v místech nynějšího
Ejpovického jezera a Ejpovice jsou
přifařenou obcí Dýšiny. Hrob
rodiny Kroftů na dýšinském
hřbitově je u hřbitovní zdi naproti presbytáři kostela. Zajímavý
je i tím, že je na něm zednářský
symbol. Pro zájemce o osobnost
K. Krofty doporučuji si přečíst
článek RNDr. J. Sofrona ve
Zpravodaji obce Dýšiny č. 3/1991
(viz též sekce Okrašlovacího spolku na
webových stránkách obce).
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek

Chcete mě?
Jsem společenská, přátelská a nenáročná.
Abych se jen nevychvalovala, trochu chrápu.
Dne 14. srpna byla
v obci Dýšina nalezena fenka bígla. Momentálně je v péči psího útulku v Němčovicích. Majitel se
stále nehlásí. Kdo byste měl o ni zájem,
přihlaste se na OÚ Dýšina nebo se rovnou za ní do Němčovic rozjeďte!

nákup, prodej a pronájem nemovitostí
výstavba a rekonstrukce
autodoprava a stěhování
vyklízecí služby
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Fotbalové okénko

Nohejbalový turnaj o pohár starosty

Podzimní fotbalová sezóna je v plném proudu a naše
první mužstvo se uvedlo domácím vítězstvím 3:0 nad béčkem Černic a druhé mužstvo
zahájilo sezonu remízou 0:0 s Prazdrojem Plzeň. Oba týmy tak začaly
sezonu velmi slibně.
V letošní sezóně nám chybí starší
žáci resp. dorost, a to z důvodu věkového, protože polovina z loňského
žákovského družstva postaršila do
mladšího dorostu a druhá polovina
ještě zůstala v kategorii starších žáků.
A tak nám nezbylo nic jiného, než po
vzájemných dohodách starší kluky
dát na hostování na Letnou nebo na
Rapid do Plzně a zůstávající kádr
starších žáků bude letošní soutěžní
ročník hrát za sousední Spartak Chrást.
Petr Pěč,
předseda FK Dýšina

Přijďte fandit na zápasy
Mužstvo „A“

Sobota 5. 9., 17 hod.
Dýšina A – Smíchov
Sobota 19. 9., 17 hod.
Dýšina A – Union
Sobota 3. 10., 17 hod.
Dýšina A – Malesice

Nohejbalový turnaj o pohár starosty se
uskutečnil 8. srpna na koupališti v Nové
Huti. Pod dohledem rozhodčího Davida
Havelky se nakonec jednotlivé týmy umístily takto: 1. místo Stanislav Hájek, Václav
Reichert, Miroslav Ota, 2. místo Jan Štrunc,
Václav Míka, Miloš Johánek, 3. místo Petr
Pěč, Luboš Kříž, Ladislav Hájek.
Foto: Aneta Hájková

Mužstvo „B“

Neděle 6. 9., 17 hod.
Dýšina B – Touškov B
Neděle 20. 9., 17 hod.
Dýšina B – Union B
Neděle 4. 10., 17 hod.
Dýšina B – Křimice B

Tělovýchovná
jednota Sport
pro všechny Dýšina, z. s.
zve malé i velké na

Starší žáci

Středa 23. 9., 17 hod.
Dýšina – Kohouti Rokycany B
Středa 7. 10., 17 hod.
Dýšina – Smíchov

Mladší přípravky

Pondělí 7. 9., 17hod.
Dýšina – VS Plzeň
Pondělí 27. 9., 17 hod.
Dýšina – Senco Doubravka

Datum: Neděle 4. října 2015.

CAPKACÍ VÝLET

Tachovsko

Odjezd: V 8:00 hodin z autobusové zastávky Dýšina-náves.
Trasa: Autobusem do Tachova, výstup na rozhlednu Vysoká a dále procházkou po turistické stezce do Světců.
Prohlídka Jízdárny, procházka k tachovskému zámku. Odjezd autobusem do Dlouhého Újezdu, kde je možné se
v restauraci U Švábků naobědvat, nebo jen občerstvit. Návrat do Dýšiny do 15:00 hodin. Celková délka pěší trasy
cca 4,5 km. Kočárky možné uložit do autobusu.
Odměna: Z rozhledny máte celý Tachov jako na dlani. Mezi vrcholy, které uvidíte, určitě bez problémů poznáte Vlčí
horu, Přimdu i Rozsochu. No, a jestli máte dobrý zrak a budeme mít štěstí na počasí, uvidíte možná i Klínovec
v Krušných horách. Navštívíte Jízdárnu - jednu z nejhonosnějších památek v kraji a vstoupíte na místo, které vás
ohromí svojí architekturou a proporcemi.
Cena: 150 Kč za každého účastníka je nutno zaplatit předem, buď ve cvičebních hodinách, nebo u paní Jarmily
Jedličkové, Dýšina, Zahradní 155, nejpozději do 29. září. V případě malého zájmu, může organizátor akci zrušit.
S dětmi je nutný doprovod dospělé osoby, výstup na rozhlednu na vlastní nebezpečí.
Na pochodníky se těší pořadatelé
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Pozvánky na akce
Úterý 1. září, 16.30 hod., kostel Požehnání dětem na začátek školního roku,
17 hod. farní zahrada Odpoledne plné her.
Středa 2. září, 14:30 hod., zasedací místnost
OÚ, Setkání členů ZO ČS důchodců
Sobota 5. září, cyklovýlet Od Plzně pod
Brdy, start jedné z tras (13 km) od 9 do
10:30 hod. na koupališti v Nové Huti. Cíl
fotbalové hřiště FC Rokycany. Startovné
20,- Kč. Pořádá Dobrovolný svazek obcí
Horní Berounka, povodí Klabavy. Více
na http://www.hbpk-dso.cz/akce/
Sobota 12. září, nákup švestek a jablek
ve Spáleném Poříčí, ČZS Dýšina
Neděle 13. září, tradiční loučení s létem Putování za Večerníčkem. Začátek
pohádkové cesty plné úkolů a pohádkového vyprávění od 14:30 do 15 hod. za
mostem přes řeku v Nové Huti. Putování
končí na koupališti, kde budou další
soutěže, opékání buřtů a dětská diskotéka. Pořádá TJ SPV Dýšina ve spolupráci
s SDH Dýšina a divadelním spolkem
Lucifer.
Neděle 13. září, 17 hod., dýšinský kostel, ekumenická bohoslužba s evangelickým sborem z Chrástu.

Sobota 20. září, U nás v Dýšině,
slavnost 20 let vesnické památkové zóny.
Pátek 2. října, vycházka Z Nové Hutě
do Dýšiny: Víme, kde žil rod Brožíků?
Okrašlovací spolek
Sobota 3. října, autobusový zájezd do
Hořovic na cibulový jarmark, ČZS Dýšina
Sobota 3. října, 56. ročník Akátovky,
SKI klub Dýšina
Sobota 3. října, 18 hod., koncert
smyčcového kvarteta v dýšinském kostele
Neděle 4. října, Capkací výlet, autobusový zájezd na Tachovsko (rozhledna
Tachov, jízdárna Světce), TJ SPV Dýšina podrobnosti viz plakátek str. 7
Středa 7. října, 14:30 hod., zasedací místnost OÚ, Setkání členů ZO ČS důchodců
Středa 7. října, 15 hod., setkání pro seniory s Jaroslavou Kreuzbergovou na téma
Senioři a zdravý životní styl na dýšinské faře
Sobota 10. října, Poznávací zájezd na
Severní Plzeňsko, Okrašlovací spolek
Sobota 17. října, Slalom na suchu, SKI
klub Dýšina
Sobota 17. října, nákup jablek na
uskladnění ve Spáleném Poříčí v sadu
p. Sedláčka. Vlastní doprava. ČZS Dýšina

Slavnost U nás v Dýšině
V neděli 20. září Vás zveme na slavnost
U nás v Dýšině, kterou pořádá kulturní
výbor zastupitelstva u příležitosti výročí
20 let vyhlášení Vesnické památkové zóny.
Hlavní program se bude konat od 13hod. na
návsi. Po celé odpoledne tu bude farmářský
trh a občerstvení a také venkovní výstava
„Proměny dýšinské návsi“. Ve 15.00 hod.
začne vycházka po návsi s názvem Dýšinské
statky očima Pavly Vellekové. Bude to
procházka po stopách vojáků, kteří v roce
1770 číslovali na příkaz Marie Terezie dýšinské dvory a chalupy, spojená s povídáním
o cestách, návsi a statcích z netradičního
pohledu, a také zajímavou soutěží pro děti.
Ve 14.30 zahájí program na velkém
podiu, kde se postupně vystřídá několik folklórních souborů – Rokytička,
Plzeňské cácorky, Sluníčko a Gutta. Budou
také vyhlášeni a oceněni vítězové výtvarné
a fotografické soutěže U nás v Dýšině
a odhalena informační tabule o historii

a proměnách dýšinské návsi. V Modrém
salonku se bude souběžně s programem
na návsi konat od 13 do cca 15 hodin
setkání rodáků a starousedlíků. Po celé
odpoledne tam bude otevřena výstava
U nás v Dýšině, která představí vítězné
práce stejnojmenné výtvarné a fotografické soutěže. Na závěr máme pro Vás kromě srdečného pozvání ještě otázku.
Máte doma po babičce či dědečkovi kroj?
Pak je určitě čas jej vyvětrat, poopravit,
doplnit stuhami či věnečkem, naškrobit
halenku a čepec! Bedřiška Koželuhová
s Guttou se totiž chystají oživit náves nejen zpěvem, ale společně s nadšenci
z Lucifera, především Maruškou Krausovou, opět jednou „obléci Dýšinu do
krojů“. Kdo se chcete připojit, nebo si kroj
či jeho část ze sbírky kostýmů Lucifera
vypůjčit, dejte jim vědět, nebo rovnou
v kroji na náves přijďte.
Kateřina Chejlavová, Slávka Nesvadbová

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti
při OÚ Dýšina blahopřeje těmto
občanům, kteří v září letošního
roku oslaví svá významná životní
jubilea. Přejeme všem mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobní pohody.

Mašek Josef
Piškulová Marie
Hrdlovičová Danuška
Kovaříková Emilie
Bikár Dezider
Roubová Marie
Lepší Miroslav
Svejkovská Jiřina
za SPOZ Hana Tlustá

Pozvání pro
milovníky běhu
Zveme Vás na běžecký závod pro amatérské
běžce na 6,5 km 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

Golf park Plzeň
zve k návštěvě
Srdečně Vás zveme na den otevřených
dveří, který se koná 3. 9. od 16 hodin na
golfovém hřišti v Dýšině, kde si můžete
vyzkoušet golf pod vedením profesionálních trenérů. Den je určen převážně
dětem plzeňských základních škol a blízkého okolí. S sebou si vezměte jen pohodlné sportovní oblečení, golfové vybavení Vám bude zapůjčeno. Těšíme se na Vás!
Markéta Tupá,
Golf Park Plzeň
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