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Úvodník
Vážení čtenáři,
je na čase se s Vámi
rozloučit. S časových důvodů již nemohu připravovat
zpravodaj. Mateřská
dovolená mi skončila a já se vrátila
naplno do zaměstnání, k tomu mám ještě částečný úvazek
v druhé práci a mně už nezbývá čas a síla
pro dýšinský zpravodaj. Nicméně je pro

mne velkým potěšení, že už teď víme, kdo
se zpravodaje ujme. Jde o Ivu Kokešovou
a já mám z toho upřímnou radost, protože
zpravodaj bude v těch nejlepších rukou.
Když se ohlédnu zpátky, byla práce pro
zpravodaj jedna velká neznámá. Snažila jsem se jí dělat tak, jak jsem nejlépe
uměla. Odpusťte mi ten sentiment, ale
právě díky zpravodaji jsem v naší obci
poznala skvělé lidi, kterých si moc vážím,
jsme si navzájem oporou. Jejich jména
vypisovat nebudu, protože až budou číst

tyto řádky, budou vědět, že se jich to týká.
Velké díky patří všem přispěvovatelům
zpravodaje. Jsou to lidé, kteří mnoho svého volného času věnují obci. Teď i já se
stanu občasným přispěvovatelem, bude
mi ctí.
Prázdninové vydání zpravodaje bude mít
na starosti naše nová šéfredaktorka Iva
Kokešová a já jí děkuji, že se ujala této šéfredaktorské role.
Mějte se krásně a užívejte života.
Helena Vafková

www.obecdysina.cz
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Oslavy 74. výročí osvobození v Dýšině
pohledem Miroslava Tlustého

V neděli 5. května 2019 se v Dýšině konaly oslavy již 74. výročí osvobození. Před
zahájením oslav starosta obce Ing. Jaroslav Egrmajer položil květiny u pomníků
gen. Harmona v Dýšině na náměstí Míru
a v Nové Huti v Lesní ulici.
Program oslav osvobození byl zahájen
v 16:00 hod. u ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina, p.o. za přítomnosti vnuka gen. Pattona pana G. P. Watterse, válečných veteránů a jejich doprovodu, příslušníků
Military Car Clubu Plzeň a zástupců
Velvyslanectví USA v ČR. Mezi dalšími
hosty byli zástupci obce Dýšina, ředitel
ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina, autor sochy
gen. Pattona pan Jaroslav Bocker s manželkou, zástupci Magistrátu města Plzně
a mnozí další hosté a občané Dýšiny i další návštěvníci.
Po oficiálním zahájení uctili všichni
přítomní povstáním a chvilkou ticha památku jednoho z významných sponzorů
sochy a čestného občana Dýšiny pana
Oldřicha Kuřátka, který krátce před oslavami zemřel. Pak již následovalo pěvecké
vystoupení žáků základní školy pod vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové a Jany
Bártlové a taneční vystoupení členů skupiny TNT (Terezy nadšení tanečníci) pod
vedením Terezy Koželuhové. Poté následovaly projevy přítomných hostů. Tuto
část oslav ukončilo pokračování taneč-
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ního vystoupení skupiny TNT. Podle připraveného programu následovalo položení věnců a květin u sochy gen. Pattona.
Závěrem zazněly stání hymny ČR a USA.
Celý odpolední program uváděla paní
Iva Kokešová a pan Radek Chejlava, který
se zhostil role překladatele. I přes chladné počasí a neustálou hrozbu deště se při
tomto již tradičním slavnostním odpoledni sešlo několik stovek hostů a občanů,
kteří se zájmem sledovali celý program
oslav.

K malému pietnímu aktu u sochy
gen. Pattona došlo také již v sobotu
4. května 2019 v dopoledních hodinách.
Členové klubu Harley Davidson Plzeň
a jejich zahraniční přátelé se na své cestě po pietních místech obětem II. světové
války zastavili také již tradičně v Dýšině,
aby uctili památku gen. Pattona a položili
zde květiny. K vidění tak bylo na 60 těchto krásných silných strojů věhlasné značky Harley Davidson.
Text a foto: Miroslav Tlustý
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Květnové oslavy pohledem
Jindry Žaloudkové
První letošní májová neděle byla v Dýšině tradičně slavností osvobození Československa. Hlavní program byl připravený obcí v návaznosti na slavnosti
plzeňské. Zahraniční hosté – veteráni se
svým doprovodem, proslovy, důstojné
kladení věnců, česká a americká hymna,
profesionální moderování i výborný překlad. Nadstandardní byla i návštěva našich vrcholných politiků.
Naše škola přivítala příchozí otevřenými okny v přízemí a první patře, do nichž
směřovaly dlouhé hasičské žebříky – vše
součást promyšlené choreografie nadšených dýšinských tanečníků. Školní děti
se svými sbormistryněmi již dávno překročily pomyslnou hranici „amatérských“
vystoupení. Také právem všichni sklízeli
uznalý potlesk. V druhém patře školy
byly vystaveny s velkou pečlivosti uchovávané historické fotografie z archivu školy.
Příchozí s chutí zopakovali své spolužáky
i učitele. Novinkou byla letos „retro“ třída
– Učebna 1958, se školními pomůckami
z doby před šedesáti lety. Připravili ji žáci
deváté třídy …. Příchozí si s chutí prohlíželi historické učebnice i zavěšené mapy.
Překvapil stavební deník z období dokončování výstavy školní budovy; kéž by se
objevily i historické plánky!
Galerie Modrý salonek připravila v pořadí již pátou tematickou fotografickou
výstavou ke květnovým událostem 1945.
Skvěle se doplňovala s otevřenou kavárnou, která nabídla posezení v teple, cukrářské výrobky školní kuchyně i příjemné
teplé nápoje. A rodiče s malými dětmi
evidentně přivítali otevřenou zahradu
školky, kde se děti mohly proběhnout
i zahřát se.
Poslední účastníci slavnostního odpoledne odcházeli od školy i přes chladné
počasí až po 18 hodině. Májová slavnost
se vydařila, děkujeme všem, kdož obětavě
přispěli k jejímu průběhu.
Jindra Žaloudková

Očkování proti vzteklině:
Dýšina a Nová Huť
15. 6. 2019
11:00–11:30 na parkovišti před OÚ
V Huti u bývalé hospody 11:30–12:00
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Festiválek jógy a zdraví, s láskou a radostí

autor: Tereza Vokurková
Festiválek jógy a zdraví měl úspěch.
Do Modrého salónku v Dýšině dorazilo
koncem dubna přes čtyřicet lidí. Bylo to
vůbec poprvé v historii obce, co se taková
akce konala. Jak je vidět, o jógu, bylinky
a zdravé potraviny má zájem dost lidí.
Akci pro všechny nadšence jógy pořádaly tři kamarádky z Dýšiny, Kateřina
Postlová, Veronika Šmídlová a Helena
Vafková. S organizací takové velké akce
jsme neměly příliš zkušeností, přesto
jsme do toho šly naplno. Hlavou nám jen
projelo, že to musí vyjít a také vyšlo. Věřte
nám, je to krásný pocit.
Festiválku jógy a zdraví se také zúčastnila Vlasta Maršálková s aromaterapií

a Magda Čepičková s náramky pro ochranu. O skvělé fotky a plakátek se postarala
dýšinská fotografka Tereza Vokurková, TJ
Dýšina nám vypůjčila cvičební pomůcky
a díky také patří obci Dýšina za prostory
Modrého salónku.
Plánovaný začátek akce byl ve 14 hodin. Půl hodiny před tím jsme začaly být
nervózní, že nikdo nepřijde, že to bude
pořádný trapas. Naštěstí nebyl, návštěvníci začali přicházet a bylo jich opravdu
dost. Řekla bych, že víc by se jich do salónku ani nevešlo. A co že jsme si to pro
příchozí připravily? Přednášku o studiu
jógy v Indii, cvičení jógy, relaxaci, dechové cvičení, aroma olejíčky, bylinné čaje,

ochutnávku vybraných potravin, kosmetiku, ochranné náramky i přednášku
o bylinkách a zdravém stravování.
Měly jsme upřímnou radost, když
za námi návštěvníci Festiválku přicházeli a ptali se nás, zda ještě někdy něco
podobného připravíme, že jsou nadšení.
Cvičení jógy s Katkou Postlovou bylo
skvělé, dobrou zprávou je, že Katka začala v Dýšině jógu cvičit. Každou neděli
od 18. hodin v tělocvičně školy. Co na samotný závěr dodat? Snad jen to, že Festiválek jógy bude mít i svůj druhý ročník.
Tahle akce, má totiž smysl.
Helena Vafková

Vážení spoluobčané,
jak jste se dočetli v úvodníku, naše šéfredaktorka Helena Vafková se rozhodla z pracovních důvodů ukončit činnost šéfredaktorky. Chtěl bych jí tímto moc poděkovat za její práci pro náš zpravodaj. Když jsem se tuto informaci dozvěděl, začal jsem se obávat,
jak post šéfredaktora zpravodaje obsadíme. Po zralé úvaze jsem vyhodnotil jako nejlepší kandidátku na prvním místě paní Ivu
Kokešovou, která nabídku po zvážení přijala. Jsem přesvědčený, že je to ta nejlepší volba a zpravodaj bude opravdu v dobrých
rukách. Přeji Ivě Kokešové, aby ji práce šéfredaktorky našeho zpravodaje co nejvíce bavila a měla z ní dobrý pocit.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Nová
parkovací místa

Dýšinské sídliště K Chlumu prochází částečnou obnovou. Vznikne tady 64 nových
parkovacích míst – podélná, kolmá i šikmá. V sídlišti bude také zavedena „zóna
30“, budou zde zpomalovací polštáře pro
rychlost 30 km/hod. Zároveň dojde k přemístění kontejnerů na tříděný odpad.
Text a foto: Helena Vafková

Poslední dubnový den s rejem čarodějnic
přilákal opět po roce na Dýšinskou náves
množství dětí i dospělých.

Tradiční rej, pořádaný TJ SPV Dýšina,
SDH Dýšina a Obcí Dýšina byl letos
ale přece jen od samého počátku jiný.
Čarodějnice se shromáždily na hřišti „V Jamách“ a odtud za doprovodu
hudby prošly Školní ulicí průvodem až
na náves, kde se ještě pobavily při malé
diskotéce.

Všechny zúčastněné děti potom
protáhly a procvičily svoje tělo při čarodějnické honičce
a v duchu říkanky
„baba Jaga v lese
bydlí, koho chytí,
toho zmydlí“ nebylo lehké je dohonit
a chytit.
Společné zdobení
májky, její vztyčení,
upálení
čarodějnice, čarodějnické
tvoření, sportovní aktivity, psaní hříchů
i závěrečné opékání vuřtíků – zkrátka
příjemně prožité, prosluněné odpoledne.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili i těm,
kteří pomáhali s přípravou a organizací.
Za zapůjčení ozvučení děkujeme Okrašlovacímu spolku a za výrobu nádherné
čarodějnice panu V. Kabrnovi.
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Capkací výlet do Mariánských lázní

44 zájemců, z toho 11 dětí se vydalo v sobotu 18. května na tradiční Capkací výlet
pořádaný TJ Sport pro všechny Dýšina.

Cílem byly tentokrát Mariánské Lázně
a Kladská. Nejprve jsme si prohlédli Park
Boheminium a obdivovali 75 miniatur

památek z celé České republiky. Cestou
do centra Mariánských Lázní jsme zdolali
100 schodů rozhledny Hamelika a odpočinek jsme si dopřáli až při poslechu Zpívající fontány. To už nám svítilo sluníčko,
takže kromě nezbytných lázeňských oplatek si děti pochutnávaly i na zmrzlině.
Autobusem jsme se svezli na Kladskou
a vydali se po trase naučné stezky, která
vede kolem Kladského rybníka po okraji
přírodní rezervace Kladské rašeliny, části
Tajga.
Celý capkací výlet se vydařil, všichni
úžasně zvládli 10km trasu a všichni víme,
co je Čarověník. Víte to také? Ne, tak příště pojeďte s námi!
Václava Zelenková

Školka na cestách
Poslední dubnový den vyjely všechny
děti se svými učitelkami na výlet do Milínova. Naším cílem byla rodinná farma
Moulisových. Děti si v rámci programu
Malý farmář vyzkoušely dojení na atrapách (včetně umělé krávy), vlastnoručně
stloukly máslo a po namazaných „jednohubkách“ se během chvilky zaprášilo.
Pak se děti rozdělily na 2 skupiny –
jedna se svezla na malém koníku a učila
se hřebelcovat druhého, druhá část dětí
se přesunula do velké stodoly, kde si nejdříve popovídaly s p. Moulisovou o práci
na poli a strojích, které se dnes využívají,
pak jsme se všichni vrátili v čase a děti si
zkusily sekat kosou, mlátit cepem nebo
mlít obilí na dřevěném mlýnku. Došlo
i na pořekadlo o jehle v kupce sena (nebo
vejci ve slámě). Unavení, ale plni zážitků
jsme se před polednem rozloučili se zvířátky a vrátili se do MŠ.
Společně s kyšickými myšičkami se
naše koťata vydala na dopravní hřiště
u 23. MŠ v Plzni. Nejprve si teoreticky
oprášily a doplnily své znalosti z dopravních pravidel a předpisů (výbava cyklisty,

řidiče a spolucestujících v autě, dopravní
značky, důležitá telefonní čísla), a pak si
vše vyzkoušely v praxi. Malá část dětí si
zahrála na semafory, které řídily dopravu
chodců a řidičů s volanty, poslední skupina vyfasovala helmy a koloběžky a vyjela
na cestičky i kruhový objezd.
Na cestu po ČR vyjely Kapičky při
Jarním koncertě. Děti si pro posluchače
nacvičily pohádku „Na výletě s pejskem

a kočičkou“. Imaginárním vláčkem nebo
na kole děti s písničkami navštívily Plzeňskou věž, projely Okolo Hradce, vyšláply Až na Sněžku s partou ježků, v Praze
se zastavily na Karlově mostě a celý výlet zakončily Dýšinskou polkou. Teď se
již všichni těšíme na prázdniny a letní
cestování.
J. Bártlová, učitelka. MŠ

Hurá na novou in line dráhu do Nové Huti
Nová in-line dráha se slavnostně otevře
už 22. června. Právě v tento den si rovněž můžete, v rámci jejího představení
veřejnosti, užít další ročník Dýšina Festu, sportovní akce pro celou vaši rodi-
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nu. In - line dráha je dlouhá 275 metrů.
Součástí dráhy jsou také dvě nohejbalová
hřiště s antukovým povrchem. Najdeme
tady i parkovací místa, toalety, sklad pro
nářadí i hrací prvky. Návštěvníci mohou

využít i speciální posilovací sestavu a speciální pumptrackovou dráhu.
Helena Vafková
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Dýšina se opět rozrostla
Do naší obce jsme v sobotu 11. května 2019
přivítali 7 nových občánků. Členky Sboru
pro občanské záležitosti se starostou obce
Ing. Jaroslavem Egrmajerem pro ně, jejich
rodiče a ostatní hosty připravily malou
slavnost „vítání nových občánků“ v Modrém salonku. Se svým milým hudebním
dárkem vystoupily děti ze základní školy
pod vedením Mgr. Bedřišky Koželuhové.
Rodiče se slavnostně zapsali do kroniky
SPOZu, maminky obdržely kytičku a děti
plyšové zvířátko. Novými občánky Dýšiny
jsou: Antonín Kasík, Filip Voříšek, Tomáš
Nykl, Ema a Josef Borkovi, Kryštof Bihary.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, krásný a radostný život v naší Dýšině.
Hana Tlustá

autor: Miroslav Tlustý

Tajemství strýce Alberta

Už se smrákalo, venku bylo počasí, že by
psa nevyhnal a najednou u našich dveří
zazvonil zvonek. Nikoho jsem nečekala...
Otevřela jsem dveře a k mému velkému
překvapení stál ve dveřích, celý zmoklý,
špinavý a zadýchaný, náš strýček Albert,
kterého jsem už spoustu let neviděla. Se
syknutím: „Honem!“ mi vrazil kufr a promočenou obálku do ruky, otočil se o a utíkal pryč. Ještě jsem zaslechla, jak si mumlá
pro sebe, že jeho poklad nikdy nenajdou…
Nevím, kdo ho pronásledoval, snad to
byl jen výplod jeho až příliš bujné fantazie. Ráda bych ale zjistila, alespoň co
skrývá v kufru, který nám od té doby
leží doma. Ten je ale bohužel zamčený

a zmatená slova v obálce mi nedávají smysl.
Pokud máte trochu detektivních schopností, rádi se s rodinou projdete na čerstvém vzduchu za tajemným neznámým cílem, přihlaste se. Hru jsem připravila tak,
aby zapojila všechny členy rodiny, menší
i starší děti i rodiče. Ujít jí zvládne každý,
trasa má cca 3 km, jen po zpevněných cestách vhodných i pro kočárek. Aby měl každý klid a dostatek času pro luštění, je nutné
si telefonicky nebo přes Facebook zarezervovat čas hry (kontakt na plakátku). Udělejte si s dětmi pěkný závěr školního roku
a nalaďte se na prázdninovou vlnu, budeme se na Vás se strýčkem Albertem těšit!
Martina Dolejšová

Velký tenisový
úspěch
Víkend 11. 5. – 12. 5. 2019 nám kromě
„podzimního“ chladného a deštivého počasí přinesl i velký tenisový úspěch. Vše
začalo v sobotu ráno na kurtech v Nové
Huti, kde nastoupilo družstvo dospělých
proti družstvu Sokola Nepomuk A. Družstvo TK Dýšina vyhrálo tzv. o prsa - nejnižším možným rozdílem 5:4. Zhruba
15 minut po skončení posledního zápasu
se obcí prohnal obrovský liják a další víkendové hraní bylo v ohrožení. Operativně
jsme tedy v neděli 12. 5. přeložili domácí
zápas dorostu s TK Kaznějov na hřiště soupeře a i přes velkou zimu a vítr jsme zde
přesvědčivě vyhráli 7:2. Souběžně hráli v Plzni mladší žáci s SK Sportcentrum
Roudná. Role víkendového favorita byla
potvrzena, mladší žáci vyhráli shodně
7:2. Mezitím nám vysychaly novohuťské
kurty. Ještě ve 14 hodin nebylo jasné, zda
se poslední víkendové zápasy uskuteční.
Díky obětavé práci tatínků jsme nakonec
v 15 hodin zahájili poslední víkendovou
bitvu v naší nejmladší kategorii babytenisu
s týmem TK Vodní stavby Plzeň A. Víkend
jsme zakončili první výhrou dreamteamu
(našich nejmladších) v této sezóně. Skóre
zní jasně 5:1.
Co víc říct? Byl to první parádní tenisový
víkend, když nás nehřálo počasí, ale skvělé
výsledky. A co víc si přát? Štěstí a dobrou
kondičku do dalších zápasů.
Tomáš Plicka
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Pozvánky na akce
 Mezinárodní folklorní odpoledne na návsi v Dýšině se
uskuteční v neděli 9. června od 14 hodin.
 Letní kino v Dýšině promítá v pátek 14. 6. od 22 hodin na
víceúčelovém hřišti u ZŠ. Těšit se můžete na film Jumanji.
 Další ročník Dýšina Festu, spojeného s otevřením In-line
dráhy v Nové Huti, se koná v sobotu 22. června 2019 na hřišti
v Nové Huti.
 Letní koncert Gutty si můžete poslechnou v kostele v Dýšině
v úterý 25. 6. v 18 hodin.

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina
blahopřeje těmto občanům, kteří v červnu 2019
oslaví svá významná životní jubilea. Přejeme všem
mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Pavel Šimice, Štěpánka Paidarová,
Ludmila Sofronová, Anna Brujová,
Jana Šnebergerová, Zdeněk Ocelík,
Petr Štuksa, Pavla Velleková.
za SPOZ Hana Tlustá
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