květen 2018

květen 2018

Při dubnové akci Ukliďme Česko odvedli letos největší díl práce v Dýšině školáci. Více si o jejich zapojení do společného úklidu obce můžete
přečíst na straně 3. Foto: Marcela Šašková

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v únorovém úvodníku jsem Vás seznamoval s plánovanými akcemi na letošní rok.
Příprava na ně je v plném proudu, některé
již byly zahájeny a ostatní budou zahájeny v nejbližší době. Samozřejmě se pracuje i na přípravě akcí pro další období,
a to zejména projektová dokumentace pro
sídliště K Chlumu a Malé náměstí a dále
úprava veřejného osvětlení prostoru návsi
související s kabelizací vzdušného vedení
(připravuje ČEZ Distribuce na rok 2019).
Též jsem v jednání s SÚS PK o kompletní
opravě průtahu obcí silnice II/180, který se podařilo zařadit na jejich plán pro
rok 2019.
Co nás ještě čeká letos mimo stavební akce? Koncem roku dojde k zásadní
změně v železniční dopravě, kdy budou
spuštěny tunely na trase koridoru Plzeň -

Rokycany a naše území bude obsluhovat
přímý spoj Plzeň – Radnice. O definitivním jízdním řádu se stále intenzivně jedná mezi zúčastněnými stranami. Společně
s obcí Chrást a Plzeňským krajem bojujeme za zachování hodinového taktu v obslužnosti našeho území. V příštím roce
bude vybudována nová železniční zastávka u bývalého házenkářského hřiště, která
doplní stávající zastávky.
V letošním roce se též můžete těšit na již tradiční akce. Po květnových
oslavách osvobození 5. 5. se uskuteční
10. 6. Folklorní odpoledne v rámci festivalu MFF CIOFF Plzeň 2018 a samozřejmě též pivní slavnosti, které proběhnou
25. 8. Mimo tyto největší akce bude probíhat řada dalších menších akcí připravovaných jednotlivými spolky. Tímto bych
rád poděkoval všem organizátorům, kte-

ří se podílí na pestré nabídce kulturního
a společenského vyžití v naší obci. Přesný
plán akcí najdete vždy na poslední straně
zpravodaje.
Závěrem bych Vás rád upozornil ještě
na jednu mimořádnou akci, kterou přivítají hlavně fanoušci cyklistiky. Ve dnech
23.–24. 6. bude přes naši obec vést okruh
závodů mistrovství ČR a SR. Účast na této
prestižní akci potvrdila i největší současná hvězda silniční cyklistiky Peter Sagan
a dále se zúčastní celá česká a slovenská
špička. Přesnější informace včetně dočasného dopravního omezení budou zveřejněny v dalších zpravodajích a oficiálních
propagačních materiálech závodu.
Přeji Vám krásné slunné dny plné pohody a hezkých zážitků.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Kazatelna

Foto: Pavel Petrašovský
V dýšinském kostele je právě rukám restaurátorovým svěřena barokní kazatelna.
Kdysi dávno koupil někdo v drogerii plechovku lesklé černohnědé barvy a celou ji
přetřel. Muselo to jít strašně rychle, široký
štětec a za půl hodiny bylo hotovo. Napadlo nás podívat se, co pod touto vrstvou vězí, a na sondách se objevilo jemné
šedozelené mramorování, červenohnědé
plochy vystouplých zrcadel a vyřezávané

voluty potažené stříbrem a zlatem. A protože se jeden dobrodinec rozhodl to zaplatit, mohli jsme pověřit restaurátora, aby dal
dýšinskou kazatelnu do původního stavu.
Dalo dost práce, než se z celé její plochy
omyla ona hnědočerná barva. Restaurátor
vyzkoušel snad všechna rozpouštědla, než
byl úspěšný. Někde šla s barvou dolů i původní polychromie. Musela se pak maličkým štětečkem dodělat, hrát si s tím,

Malé připomenutí nositele
Nobelovy ceny za fyziku Petera Grünberga
Možná jste si všimli zprávy, že 7. dubna
2018 zemřel německý fyzik Peter Grünberg. Proč ji připomínáme? Slavný nositel
Nobelovy ceny má totiž vazby k Dýšině.
Narodil se r. 1939 v Plzni a část dětství prožil ve Školní ulici v Dýšině. Naši obec také
po Listopadu 1989 a pak ještě v roce 2008,
již jako nositel Nobelovy ceny, navštívil.
Zprávu o tom napsala Iva Kokešová do
tehdejších Dýšinských novin. Můžete si ji
přečíst a více se o tomto vynikajícím vědci dozvědět na webu obce v elektronické
knihovně Okrašlovacího spolku: http://
www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_10.pdf&original=D%C3%BD%C5%A1insk%C3%A9+noviny+-+L%C3%A9to+2008.pdf.
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nenatírat, ale linku za linkou pomaloučku
dotvořit původní vzor. Zlatým hřebem
programu bude, až se kazatelna opět dočká stříbra a zlata na své voluty. A pak
už bývalá hnědočerná bedna bude tančit
hrou barev a lesku.
A může být nějaká podobnost mezi dýšinskou kazatelnou a člověkem?
Věřím, že pod všemi hnědočernými
lesklými nátěry tlustým štětcem, které
nám někdy uštědřili rodiče, někdy život
a někdy my sami, se u každého z nás
ukrývá jemné mramorování. Věřím, že
srdce každého z nás je pod všemi nepovedenými přemalbami krásné.
Zatímco přetření polychromie našeho nitra všemi maskami, které si s sebou
neseme, je vždy velmi rychlá záležitost,
odhalování původních krásných vzorů je
běh na dlouhou trať a dá to strašnou práci,
která ale stojí zato.
A jako farář věřím v Restaurátora, který má ruce rozežrané od všech těch chemikálií, jež na nás zkouší, aby přetěr povolil, a pak s maličkým štětečkem v ruce
doplňuje to ze svého díla, co slezlo dolů
i s barvou. Neudělá tečku navíc, aby nezničil nic, co už do nás bylo vloženo, ale
prázdná bílá místa citlivě jednou doplní.
Pokud tedy nebudou všichni ti natěrači
našeho srdce s tlustými štětci rychlejší
než on.
P. Pavel Petrašovský, farář
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Ukliďme Dýšinu, duben 2018

Za letošní dubnové uklízení v Dýšině
je nutno na prvním místě poděkovat především školním dětem a jejich učitelům,
kteří uklízeli v pátek 6. dubna dopoledne. Nasbírali opravdu velké množství
odpadků.
Poděkování si ale zaslouží i ti dobrovolníci, kteří přišli pomoci v sobotu 7. dubna
v Nové Huti. Letos se nenašel, resp. o tom
nevíme, nikdo, kdo by se ujali organizování úklidu v Dýšině. Víme ale, že více seniorů sbírá odpadky při svých vycházkách!
V Huti se v Paškově parku sešla v 9 hodin již tradičně skupinka těch, kteří se
nejen rádi potkávají, ale mají i potřebu

žít v pěkném, uklizeném okolí. Bylo nás
celkem „deset statečných“. Katka Robbová, Honza Nesvadba a Míra Šnajdr chtěli
vyčistit začátek cyklostezky; shrnuli organický materiál z okrajů asfaltové silničky,
pročistili odvodňovací rýhu i okolí přístřešku U Obrázku. Cesta, resp. její začátek, je připravena na jarní nápor cyklistů.
Marek a Šimon Brandnerovi a Slávka
Nesvadbová vyhrabali zbytky listí a větviček z Paškova parku, okopali okolí stromových muchovníků i hlohů a vypleli
zákonky s vysazenými tulipány, vysbírali
vajgly a zametli kolem zastávky MHD, Eva
Bartovská vyčistila okolí Husova pomníku.
Přišla pomoci i dvě menší děvčata ze sousedství a nabídla svou pomoc! Paní I. Vlková očistila na mostě přes Klabavu k lesu
jednu stranu zarůstající spáry mezi silnicí
a chodníkem. Štěpánka Štemberová vysbírala skoro pytel odpadků při cestě z ulice
Na Vyhlídce k nádraží a od nádraží k viaduktu cestou pod tratí (podél současného
cvičiště psů). Stejně tolik odpadků vysbíral Míra Šnajdr s dětmi, kteří prošli hojně

frekventovanou polní cestu od Bílého mlýna kolem vily Anny směrem na Chrást.
Deset, resp. dvanáct letošních dobrovolníků přišlo a vědělo, co a proč chtějí
udělat. Je to určitě méně než 100 v prvních
dvou ročnících. Ale jsme rádi, že jsme se
zase potkali, že se udělal kus práce a že
z toho máme dobrý pocit. Jiní se omluvili (i za to děkujeme). Někteří Huťáci již
vyhrabali veřejné trávníky kolem svých
zahrad a chystají se i zde na celosezonní
vysekávají trávy. I ti si zaslouží velké díky.
Věříme, že jim (nám) to vydrží!
A co na závěr? Hodně toho uklidily děti, odpadky odvezla technická četa
obecního úřadu. Dýšina i Huť jsou teď
čisté, snad ty odpadky nebudou hned zase
přibývat… Záleží jen na nás; možná si jen
připomínat moudrá slova vyrytá na kamenech s poselstvím v parku: Verba movent, exempla trahunt – Slova povzbuzují,
příklady táhnou…
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Jak uklízeli
školáci
Také naše základní škola se letos zapojila
do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Ve spolupráci s obcí, která přistavila kontejnery, všechny třídy vyrazily vybaveny
igelitovými pytli a rukavicemi do boje s nepořádkem. Žáci prošli náves, dětské hřiště,
rokli, cestu podél trati i sokolské hřiště. Co
všechno se dá v Dýšině najít? Kromě „běžných“ odpadků vyzdvihli sedmáci např.
staré pneumatiky z rokle, šesťáci objevili
a ve spolupráci s policií zajistili pohozené
injekční stříkačky. V každoročním střetu se
znečištěnými kouty naší obce člověka možná napadne myšlenka, jestli má cenu uklízet, když napřesrok opět leccos najdeme.
Možná právě ale to, že se nikdy nevzdáme
a příští rok opět vyrazíme do ulic, je to důležité. Možná to, že děti uklízejí za nás, některé dospělé, nám ukáže hodnotu takové
práce. Možná nám mezi igelity a gumovými rukavicemi vyrůstají lidé, kteří si budou
vážit prostředí kolem sebe. Děkuji žákům
za skvěle odvedenou práci, učitelům za jejich vedení a paní učitelce Lence Dolanové
za zorganizování celé akce na naší škole.
David Klimeš, ředitel školy
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Dotace na územní plán a chodník
Zastupitelé na svém zasedání 23. dubna
schválili přijetí dvou dotací Plzeňského kraje. Jedna je z dotačního titulu
PSOV PK 2018 - Územní plány na akci
„Územní plán Dýšina“ ve výši 243 tis.
Kč, druhá z dotačního titulu PSOV PK
2018 - Projekty obcí na akci „Dýšina Nová Huť chodník podél III/18014 - II.
etapa“ ve výši 250 tis. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2017
Hospodářský výsledek obce Dýšina
za rok 2017 činí 12 833 842,26 Kč
a byl převeden na účet s výsledky
hospodaření předcházejících účetních
období. Předpokládaný hospodářský
výsledek plánovaný v rozpočtu byl

záporný, konečný výsledek je dán tím,
že se nepodařilo realizovat několik
plánovaných investic, které se přesunuly
do dalšího roku.
Černá lávka se bude rekonstruovat
Černá lávka přes Klabavu v Nové Huti
se bude opravovat. Rada a zastupitelstvo projednávaly několik variant,
jak vyřešit havarijní stav lávky, včetně
výstavby nové. Nakonec zastupitelé
schválili provedení opravy stávající
ocelové konstrukce a nahrazení stávající
mostovky. Předpokládané náklady jsou
cca 750 tis. Kč. Lávka bude nějakou
dobu mimo provoz – o termínech
budou občané informováni.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
14. května v 18 hod.,
OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
28. května v 18 hod.,
Modrý salonek

Úpravy na návsi – aktuální stav

Plánované úpravy, které se týkaly hlavně prostoru u pomníku obětem světových válek na dýšinské návsi, jsou téměř u konce. Vše se stihlo v průběhu
dubna 2018 dle plánu, o kterém jsme
Vás podrobně informovali v předchozím vydání Obecního zpravodaje.
Nyní už zbývá pouze drobné urovnání terénu před pomníkem a osetí trávy.
Díky patří všem dodavatelským organizacím, které se na úpravách postupně po-

dílely, pracovní četě obce za součinnost
v průběhu celé akce a Ing. Petru Pěčovi za
dodání velkých dlažebních kostek.
Konečný výsledek můžete posoudit
dle foto snímků.V prostoru návsi byly
současně odstraněny dva jehličnaté stromy. V nejbližších dnech se ještě provede
odfrézování pařezů a prostor bude doplněn o novou lípu podle zpracovaných
studií revitalizace návsi.
David Göttler, stavební technik obce

Hlasujte pro Paškův park v soutěži Stavba roku
Paškův park v Nové Huti byl nominován v jedné z kategorií soutěže Stavba Plzeňského kraje za rok 2017.
Z 28 přihlášených staveb jich bylo nominováno na titul 19. Odborná porota
odůvodnila zařazení našeho parku takto:
„Nominace je navržena za estetickou úpravu veřejného prostranství s využitím tradičních a danému prostředí adekvátních
materiálů. Zanedbanému prostranství
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v nenápadné a jen málo navštěvované části
obce vtiskli autoři nový výraz a povznesli
jeho význam nad rámec lokality. Půdorys
i materiál kříže symbolizuje návrat ke kořenům naší kultury, jejíž charakteristickou
součástí vždy bylo vytváření prostoru pro
odpočinek poutníků, setkávání sousedů
a spočinutí ve stínu pod korunami stromů.“
Vedle odborníků se můžete zapojit
do hodnocení i Vy. Na základě hlasová-

ní, které probíhá na webových stránkách
soutěže, se totiž uděluje Cena veřejnosti.
Hlasovat lze do 27. května 2018 na www.
stavbarokupk.cz.
Vyhlášení titulů Stavba roku Plzeňského kraje 2017, Stavba století Plzeňského
kraje, Ceny veřejnosti i ostatních cen
proběhne na galavečeru 5. června 2018
v Měšťanské besedě v Plzni.
Kateřina Chejlavová
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Ocenění pro Guttu

Foto: Jana Bártlová
Jak si již mnozí měli možnost přečíst
v březnovém Zpravodaji, zpěváci z Gutty
zazářili v krajském kole soutěže dětských
školních pěveckých sborů v Rokycanech
a zvítězili ve své kategorii. Porotu jejich

výkon natolik oslovil, že náš sbor vyslali
na celostátní přehlídku do Uničova. Dětem se tak dostalo největší pocty, na kterou jsme čekali dlouhé roky a je jim odměnou za celoroční snahu, píli i trochu

odříkání - když třeba v době sluníčka
i sněhu sedí ve zkušebně a trénují, zpívají
1x, 2x, 3x… dokud Bedřiška s Janou nejsou spokojené.
Bedřiška Koželuhová, Jana Bártlová

Zahrádkáři v Paškově parku

Foto: Honza Nesvadba
Trpělivost přináší růže. Určitě znáte váhání nad tím, jestli má smysl něco pořádat,
jestli lidé přijdou, zda je to baví…. Obzvlášť, když jde o akci pod širým nebem.
Nedělní zahrádkářský jarmark 22. dubna
byl jasnou odpovědí – ano, má to smysl
dělat „něco“ pro druhé. Paškův park je
místem, kde se lidé rádi setkávají. A lás-

ka k zahrádkám je naše téměř národní
vlastnost. A ten, kdo má rád květiny, má
vesměs rád i lidi…
Na zahrádkářský jarmark pravidelně
přicházejí a přijíždějí nejen místní, ale
i lidé z širokého okolí: Plzně, Ejpovic,
Druztové, Bušovic, Kyšic i z Chrástu.
Pěšky, na kole, autem; místní s košíčky,

přepravkami a hlavně s už téměř historickými kárkami a přinášejí i odvážejí si
nové „úlovky“ do své zahrádky. Nebo
i malé obálky se semínky rostlin a zeleniny. A vyměňují si zkušenosti, co a jak
mají udělat…A za pět let, kdy trvá náš
jarmark, vznikla i nová, nečekaná tradice – buchtová! Lidé přicházeli s otázkou,
jestli letos zase budou buchty. Byly, tvarohové a makové. A k nim byl i makovník,
dobrá káva. Potěšil i osvěžující studený
čaj, obzvlášť v těch letních teplotách, které o víkendu vládly.
Posedávalo se na trávníku, maminky
s dětmi se pokoušely najít cestu z bludiště
sochaře Fialy, obelisk poskytoval příjemný stín a k tomu modré nebe a letní šaty
– zní to až kýčovitě, ale bylo to pěkné nedělní odpoledne.
Všem co přišli, patří poděkování těch,
co odpoledne připravovali.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek
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Co se děje ve škole a školce?
Počítačová učebna
Od Správy informačních technologií
města Plzně se nám podařilo získat darem 24 počítačů, které mají o něco lepší
parametry než stávající. Je to provizorní
řešení, které má zajistit pokud možno
fungování počítačové sítě do doby, než
bychom vytvořili a realizovali projekt
na digitalizaci školy.
Učebnu jsme následně upravili do té
podoby, aby byl v místnosti dostatečný
prostor i dostatečný počet počítačových
stanic. Zbylými počítači jsme nahradili
staré počítače v učebnách (fyzika, výměna proběhne v angličtině) či ve sborovně.
Děkuji p. Hahnovi za převezení počítačů
z Plzně do školy.
Nářadí v tělocvičně
Omlouváme se všem kroužkům a sportovním nadšencům, kteří využívají prostor
naší tělocvičny, za poněkud ztížené podmínky. Firma A-z Sportservis s.r.o., provádějící revizi sportovního náčiní, shledala,
že řada sportovního nářadí je nezpůsobilá
k užívání. Toto nářadí je v současné době
označeno barevným puntíkem.
Opravy většiny nářadí nejsou obtížné, jen je firma realizuje až v květnu. Pan
školník již některé náčiní opravil. Škola též

koupila nové míče, lano na šplh a lavičky.
V revitalizaci nářadí budeme postupně dle
finančních možností pokračovat.
Zároveň jsme vstoupili v jednání s obcí
ohledně budoucnosti tělocvičny či její
případné opravy. Revitalizací projdou
i některé hrací prvky v zahradě MŠ.
Webové stránky školy
Přihlásili
jsme
se
do
soutěže
sCOOLweb 2018, kterou organizuje společnost EDUin, o.p.s. Kromě možnosti
vyhrát se nám nabízí možnost analýzy
současné podoby našich webových strá-

nek s doporučením, co lze zlepšit. V neposlední řadě nám též soutěž poskytne
informace o webových stránkách v souvislosti s blížící se účinností evropského nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). V současné době náš IT technik
pracuje na vytvoření vlastních školních
mailů (nahradí stávající maily od Seznamu). Budeme rádi za Vaše podněty
k webovým stránkám, aby web byl pro
Vás přehledný a obsah přínosný.
Další informace najdete na školním
webu www.zsdysina.cz.
David Klimeš, ředitel školy

Duben – doba zápisů

Foto: Jana Bártlová
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V dubnu se na nás konečně usmálo sluníčko, a tak jsme se vydali k řece definitivně skoncovat se zimou v podobě Morany. Letos nás podpořily čtyři babičky
– turistky a moc se jim s námi líbilo.
Předškoláci si hned po Velikonocích
prohlédli 1. třídu, vyzkoušeli si, jak se píše
na tabuli i jak se sedí v lavicích, a pak vše
předvedli rodičům a p. učitelkám ze ZŠ při
zápisu do 1. třídy ZŠ. Mladší občánkové
z Dýšiny i okolí si zase přišli převážně s maminkami (ale dorazilo i několik tatínků
nebo sourozenců) prohlédnout MŠ, pohráli si s hračkami, rodiče se dozvěděli potřebné informace a teď už jen získat potvrzení
od pediatra a zapsat se v ředitelně ZŠ.
Dalším začátkem byl plavecký kurs pro
předškoláky již tradičně v bazénu v Rokycanech, kde jsou velmi milé a zkušené cvičitelky, příjemné prostředí, teplá voda a vířivka.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

květen 2018

Vydařený Povelikonoční capkací výlet

V autobuse 51 účastníků a dalších třicet
„pod čarou“. Tak takový zájem o Povelikonoční capkací výlet nikdo z organizátorů neočekával. Velkou radost jsme měli
hlavně ze všech zúčastněných v dětském
a mládežnickém věku, protože právě těm
jsou naše akce určeny.
Všichni si prošli dvě trasy v podzemí
bývalých příbramských dolů. Obdivovali

jsme těžkou práci havířů i velikost parních těžních strojů, uvěřili jsme v dobré
vlastnosti permoníků a samozřejmě jsme
se svezli důlním vláčkem. Na prohlídce
Wasserlaufu prokázali všichni i výbornou
fyzickou kondici, když zdolali 156 schodů. Síly jsme opět načerpali v zájezdním
hostinci Drmlovka a pak už jsme se věnovali umění.

Naším dalším cílem byl zámeček ve Vysoké u Příbrami, kde je umístěn Památník
Antonína Dvořáka, jednoho z největších
géniů české hudby. A abychom název našeho výletu naplnili úplně, capkali jsme po
rozlehlém parku až k Rusalčinu jezírku.
Bezva parta, bezva počasí. Prostě se
nám výlet vydařil. A už se těšíme na další.
Vendula Zelenková, TJ Sport pro všechny

Děti ze Základní umělecké školy v Chrástu přinášejí radost

Že jsou dýšinské děti vedeny odmala ke
zpěvu a muzicírování, se můžeme přesvědčovat během roku častokrát. A nejen
na oficiálních přehlídkách, přehrávkách a
slavnostních vystoupení. Potěšily ve středu 5. dubna místní důchodce v jednací
místnosti obecního úřadu. Zde pod vedením svých paní učitelek R. Klimešové a
P. Sovové zahrály, zazpívaly i zarecitovaly.

Na flétny hrály: Katka Mollerová,
Eliška Bílá, Daniela Havelková, Anežka
Štemberová, na housle Linda Kolářová –
J. S. Bach Zelená se, Baruška Kaftanová –
S. Mach – Concertino facile, Vavřinec
Šimr – L. Havel – Fidlovačka, Saša Kolářová – A. Vivaldi – Koncert a moll – část
1. věty, Tereza Maurová – anonym – tanec
Kottilion, Diana Brožková, violoncello:

Hedvika Klimešová. Ostatní hráli jako
celý soubor skladby G. F. Händela – Sarabanda, Anonym – Bergamasca.
Z literárně-dramatického oboru vystupovali a recitovali: Amálka Průšová, Daniel Emanuel Průša, Adam Škubal, Petr
Holub, Miroslav Mutinský. Všichni sklidili zasloužený potlesk a uznání.
dýšinští důchodci
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Pozvánky na akce
 Středa 16. května, Český den proti
rakovině, veřejná sbírka, při níž již
tradičně pomáhá TJ Sport pro všechny
 Čtvrtek 17. května, 16:30 h., Modrý
salonek, Jarní koncert. Všechny své
příznivce zvou Kapičky, Kapky a Zpěváčci
z dýšinské ZŠ a MŠ.
 Sobota 19. května, 18 hod., dýšinský
kostel, Varhanní koncert prof. Jitky
Chaloupkové, na housle doprovodí
Renata Klimešová.
 Pátek 25. května, od 19 hod., Noc
kostelů, pořádá farnost – viz níže.
 Sobota 26. května, 14 hod. Májová
slavnost v Paškově parku v Nové Huti,
pořádá Okrašlovací spolek

 Neděle 27. května, 13–17 hod.,
5. řemeslný jarmark a poutní veselice
na zahradě fary. K prodeji se budou
nabízet různé výrobky tradičních řemesel,
k občerstvení bude točené pivo a klobásy.
 Neděle 27. května, odpoledne, dýšinský
kostel, Setkání základních uměleckých
škol Plzeňského kraje a jejich přehrávky
 Sobota 2. června, 14 hod., koupaliště
v Nové Huti, Dětský den. Zve obec, TJ
SPV a nájemce sportovního areálu.
 Sobota 23. června, 14 hod., Setkání
seniorů 75+, Modrý salónek, pořádá
Obec Dýšina ve spolupráci s dobrovolníky a se ZŠ a MŠ

Program Noci kostelů 25. května 2018
Putování po kostelech a kaplích
Dýšinské farnosti
Pro zájemce bude z Dýšiny vypraven autobus, rezervace místa je možná na bafarbafar@seznam.cz. Prostory všech staveb, které jsou zahrnuty v programu, budou volně
přístupné mezi 20:00–22:00.
 19:00–19:30
Kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině
• Zahájení programu, koncert dětských sborů Kapky a Kapičky.
19:30 Odjezd autobusu z Dýšiny
 19:45–20:00
Kaple sv. Antonína Paduánského v Nadrybech
• Světelné a zvukové oživení prostoru Santiniho zvonice s přistavěnou lodí.
 20:05–20:30
Kostel sv. Jiří v Kostelci
• Architekt Santini a jeho dílo (krátká přednáška).
 20:35–21:10
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nade Mží
• Prohlídka s restaurátorem gotických fresek Karlem Švugerem, občerstvení.
 21:15 - 21:35
Kaple sv. Kateřiny v Nynicích
• Instalace v prostoru kaple.
 21:50 - 22:10
Kostel sv. Maří Magdaleny v Druztové
• Rozeznění kostela.
 22:15 - 22:30
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Druztové
• Duchovní zakončení putování s páterem Pavlem Petrašovským.
Cca 22.45 Návrat autobusem do Dýšiny

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

Vlastimil Kondr
Jitka Šebelová
Jan Nesvadba
Milena Výrutová
Libuše Chudíková
Ladislava Strnadová
Zdeňka Košařová
Miloslav Bernášek
Jindřiška Kaufnerová
Marie Záhlavová
Vasil Suremka
Hynek Jehlička
Anna Sládková
za SPOZ Hana Tlustá

DĚJE SE
ZA HUMNY
Forestova čtrnáctka
Stejně jako v minulých letech se uskuteční
v neděli 27. května 2018 od 11h v Záluží
u Třemošné běžecký závod pro amatérské
běžce na 14 km Forestova 14. Krásná trať
vede v lesích kolem Třemošné a Horní
Břízy. Tak všichni, kteří rádi běhají, jsou
vítáni. Podrobné informace na www.
forestova-sestka.cz.
Petr Kvapil
Za broukem Pytlíkem
Děti, paní učitelky i rodiče a prarodiče
určitě potěší návštěva výstavy muzea
v Rokycanech „Po stopách brouka Pytlíka“.
Připomenete si zajímavé brouky, ploštice,
mravence a dozvíte se řadu zajímavostí
z jejich života. Více na: http://www.zcm.
cz/vystava/po-stopach-brouka-pytlika.
Výstava končí 27. května, neváhejte!
Slávka Nesvadbová
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