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Kostel v Dýšině ozdobila na jednu jedinou noc v celé jeho historii atrakce, kterou se mohou pochlubit jen na několika místech na světě
- orloj. Ten dýšinský byl navíc originální tím, že to byl orloj živý. O Noci kostelů, kdy se orloj roztočil, si můžete víc přečíst na straně 2.
Foto: Pavel Petrašovský

Úvodník
Vážení spoluobčané,
právě otevíráte prázdninové dvojčíslo
obecního zpravodaje, a proto bych Vás rád
seznámil s nejdůležitějšími záležitostmi,
která nás v tomto období čekají.
Na prvním místě si dovolím uvést
jednání se společností FLAGA o kupní
smlouvě na areál plnírny propan butanu.
Připomínky společnosti FLAGA k obcí
navržené smlouvě řeší pracovní skupina
zastupitelů a právní zástupce obce AK
Havel. Věřím, že na srpnovém jednání
zastupitelstva obce bude kupní smlouva
schválena.
Další významnou událostí bude dokončení intenzifikace čistírny odpadních
vod. V těchto dnech probíhá spuštění
druhé linky a následovat budou dokon-

čovací práce (fasády, terénní úpravy atd.).
Koncem srpna bude zahájen zkušební
provoz, který bude trvat 12 měsíců a následně proběhne kolaudace.
Mezi menší investiční akce patří dokončení oprav místních komunikací,
oprava kanalizačního řadu v ulici Ke Strži
(u retenční nádrže), stavební úpravy DPS,
obnova dětského hřiště V Jamách, na
kterou se nám podařilo získat dotaci cca
300 tis. Kč, přechod pro chodce u domu
služeb.
Pokračujeme na přípravě projektové dokumentace akcí: chodník od železničního
viaduktu do Nové Hutě (na tuto akci se
podařilo získat dotaci 300 tisíc Kč z Plzeňského kraje a zajistit další spolufinancování Správou a údržbou silnic Plzeňského

kraje, předpokládáme realizaci příští rok),
pokračování chodníku v ulici Školní, dokončení ulice Jasmínová (realizaci bychom
rádi zvládli na podzim tohoto roku).
Pro letní sezónu jsme se snažili vylepšit
zázemí na koupališti, kde se opravila
střecha kiosku, kvalitněji vyčistilo dno
koupaliště a budeme přispívat na chemickou údržbu kvality vody. Snad nám
bude přát i počasí a vynaložené úsilí se
projeví ve spokojenosti návštěvníků.
Přeji Vám příjemné letní dny, krásnou
dovolenou a našim dětem vydařené prázdniny plné hezkých zážitků. Tyto prázdniny
budou 29. 8. zakončeny návratem „Dýšinských pivních slavností“, na které bych Vás
touto cestou rád pozval.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Mistr Jan Hus
Od 5. července 1415 do 5. července
2015 uplynulo šest set let. Mistru Janovi
se právem staví pomníky a jeho osobní
pravdivost, radikalita a věrnost až k smrti
je jistě oslovující i po tolika letech po jeho
upálení.
Mistr Jan Hus byl knězem a samozřejmě,
že domovem jeho víry a myšlení bylo
křesťanství. Anglický spisovatel G. K.
Chesterton si všímá, že křesťanská víra
je často vyjádřena dvěma opačnými
pohledy, které se vzájemně vyvažují a ani
jeden z nich nesmí přebujet na úkor toho
druhého. Křesťané tvrdí obojí: Bůh je
jeden, ale zároveň v něm můžeme oslovit
tři: Otce, Syna a Ducha sv. Křesťané tvrdí
obojí: Ano, Ježíš je člověk, ale zároveň
Bůh. Křesťané tvrdí obojí: člověk je prach
a v prach se obrátí, ale zároveň v Božích

očích má nekonečnou cenu. A Chesterton
představuje křesťanské učení jako velký
viklan, který spočívá na jednom bodě, je
dokonale svými opačnými póly vyvážený
a pokud by jedno tvrzení zvítězilo na úkor
druhého, skončilo by to pádem celého
kolosu.
Snad něco podobného můžeme nalézt
i v běžném životě. Ano, snoubenci se
berou z lásky, ale ona láska se velmi často
musí projevovat snášením toho, co je na
druhém protivné a nepříjemné. Ano, děti
potřebují pro svůj harmonický rozvoj
bezpodmínečné přijetí rodiči, ale i určitou
dávku přísnosti a řádu. Obojí je pravda
a bylo by špatně, kdyby jedno přerostlo na
úkor druhého.
Mistr Jan Hus byl reformátorem
tepajícím do soudobé společnosti a církve.

V tom je jistě velmi inspirující dodnes.
Ano, společenské poměry, církev a třeba
i vztahy v rodině a osobní život každého
musí být stále očišťovány, představitelé
společnosti i církve, rodiny i jednotlivci se
nikdy nesmí spokojit s tím, jak žijí, stále
se musí snažit o pravdivost svého myšlení
i jednání a stále si musí uvědomovat,
jak je nehorázné, že ideálu pořád ještě
nedosahují.
Zároveň si ale myslím, že tento reformní
akcent musí být vyvážen i druhou
pravdou: Jsou chvíle, kdy člověk musí
přijmout druhého – a někdy i společnost
a církev - i s jeho ranami, bolestmi
a chybami a mít jej rád přesto, že se tolik
odlišuje od ideálu toho, jaký by býti měl.
P. Pavel Petrašovský, farář

Pestrý víkend na faře

Během posledního květnového víkendu
proběhla na faře, v kostele a na farní
zahradě řada kulturních akcí. Odehrály se
tu se Noc kostelů, Přehlídka komorních
orchestrů ZUŠ, řemeslný jarmark
a dýšinská pouť, které dohromady utvořily
nezapomenutelný maraton setkání a zážitků.
V pátek večer vše odstartovala Noc
kostelů. Po společném zahájení panem
farářem a starosty Dýšiny, Chrástu
a Kyšic vystoupila Gutta, Kapky a Kapičky.
Kostel praskal ve švech, byl plný malých
zpěváků, dychtivých posluchačů a radosti.
Jiný pozoruhodný okamžik nastal asi
v polovině programu, kdy Rosťa Florian
naplnil kostel svým procítěným zpěvem
o Madonách. Za zmínku určitě stojí
i hluboký zážitek vytrvalých návštěvníků,
kteří ke konci programu rozezněli kostel
duchovními kánony pod vedením Renaty
Klimešové a dýšinské scholy. Čajovnice
se po celou dobu staraly o návštěvníky
s péčí a ochotou, v lodžii fary pak byly ke
shlédnutí obrazy Pavly Nejedlé.
Bylo toho hodně a navíc můžeme po
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letošní Noci kostelů hrdě zvolat „Dýšina
je první vsí s vlastním orlojem!“ Zde je
třeba obzvlášť poděkovat jedenácti svatým
a dvanáctému blahoslavenému za jejich
tiché svolení s účinkováním v této taškařici.
V sobotu na návsi ožily kolotoče
a střelnice a na faře jim statečně
konkuroval druhý ročník „tradičního
řemeslného jarmarku“. Farní zahrada
se stala útočištěm pro hrnčíře, mýdlaře,
bylinkáře, malíře, šperkaře, švadleny
a spoustu dalších šikovných hlav a rukou.
Atmosféra vládla poklidná, před stánky
nedošlo k žádné rvačce, ani když bylo
u bylinkářky vyhlášeno vše zdarma. Děti si
zdobily obzvláště tvrdé keramické perníčky
nebo si nechaly pomalovat obličej veselými
zvířátky.
Kromě přehlídky řemesel zde vznikl
i jakýsi festiválek dobrého jídla a pití. Na
plotně pekli své dobroty manželé Dolejšovi,
Lesní školka Berounka se připojila se
zdravými pomazánkami a ochotná
pekařka paní Bradáčová zadělávala chleba
a pekla ho ve farní peci. Za kulturním
zážitkem bylo možné si „odskočit“ do
kostela na přehlídku komorních souborů
plzeňského kraje. Znavené návštěvníky
i prodejce občerstvovali Chejlavovi čajem,
kávou a točeným pivem Opat.
V neděli byl víkend završen slavností
Nejsvětější Trojice, kdy se v Dýšině slaví
pouť. Ohlášený celebrant Mons. Josef
Žák bohužel nemohl dorazit, leč mše
sv. byla přesto platná a krásná. Po ní na

farní zahradě následovala poutní veselice
s klobásy, pivem a zpěvem v doprovodu
dvou harmonik.
Za letošní vydařenou Noc kostelů,
jarmark i pouť patří dík všem, kteří byli
přítomni - účinkujícím, organizátorům,
skvělému osazenstvu čajovny i milým
návštěvníkům a zvlášť panu faráři Pavlu
Petrašovskému, za jeho obětavou podporu
kulturních a charitativních akcí v kostele i
na faře.
A na co se můžete těšit příště?
V neděli 9. srpna od 14 do 18 hodin bude
opět po roce na faře bazar. Přijďte mezi
zbožím najít svůj poklad, levně nakoupit,
poslechnout si rodinnou kapelu, zatančit
si a samozřejmě dát si něco dobrého na
zub. Předměty do bazaru budeme vybírat
v prvním srpnovém týdnu. Výtěžek
z prodeje půjde na opravu dýšinského
kostela. Co neprodáme, poskytneme
Broumovské diecézní charitě. Dotazy pište
na bafarbafar@seznam.cz.
Petr a Irena Brůčkovi
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Informace ze zastupitelstva obce
Jednaní o odkoupení plnírny plynu
Zastupitelstvo obce mělo na programu
jednání v pondělí 22. června smlouvu se
společností FLAGA o odkoupení areálu
plnírny plynu, pro který se rozhodla obec
v květnu. Protože společnost i obec mají
ještě k obsahu smlouvy připomínky,
stanovilo zastupitelstvo pracovní skupinu,
která bude za obec se společností FLAGA
jednat o finální podobě smlouvy tak, aby
vyhovovala oběma stranám. Předpokládá
se, že se podoba smlouvy a s tím i způsob
financování nákupu budou projednávat na
zasedání zastupitelstva v srpnu. Finanční
výbor zastupitelstva doporučuje, aby se
celková kupní částka 10, 8 mil. Kč nehradila
z vlastních finančních prostředků obce, ale
velmi výhodného úvěru České spořitelny
na deset let s úrokovou sazbou 0,53% ročně.
Jeho splácení by obec stálo méně než činí
zisk z úroků našich prostředků uložených na
účtech obce.
Začnou úpravy v DPS
Výběrové řízení na stavební úpravy v DPS
vyhrála společnost Plzeňské stavitelství
PSV PLUS. Byla jediným uchazečem již
podruhé vyhlášeného výběrového řízení –
první bylo zrušeno, protože se nepřihlásil
žádný zájemce. S přípravou nových dvou
bytových jednotek a společenské místnosti
se začne na začátku července. Stát budou
úpravy cca 330 tis. Kč

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce (neveřejné):
10. srpna v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné):
24. srpna v 18 hodin v Modrém salonku

Na dětském hřišti V jamách přibudou
nové herní prvky
Během prázdnin se bude pracovat na
dětském hřišti V jamách. Stávající domek se
skluzavkou bude nahrazen novou dřevěnou
sestavou. Navíc bude hřiště doplněno o kolotoč pro menší děti a šplhací lanovou věž
pro starší děti. Výběrové řízení na realizaci
vyhrála společnost TR Antoš s nejnižší
nabídkovou cenou 382 tis. Kč. Obec bude
ze svých prostředků financovat pouze část
obnovy hřiště, většina bude proplacena
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 295 tis. Kč, kterou se podařilo získat.
Majitelé si odkoupí pozemky pod
garážemi
Obec před časem vyhlásila záměr prodat
obecní pozemky pod garážemi jiných vlastníků, a to za cenu 100 Kč/m2. Všichni
majitelé projevili zájem pozemky
odkoupit. Zastupitelé proto schválili kupní
smlouvy a v nejbližších dnech budou
jednotlivé prodeje realizovány.
Občané budou přizváni k přípravě plánu
rozvoje obce
Zastupitelé odsouhlasili přípravu plánu
rozvoje obce. V současné době má Dýšina
pouze závazný územní plán a plán investičních záměrů pro stávající volební
období. Plán rozvoje obce by měl nastínit
rizika a příležitosti pro rozvoj obce v delším

časovém výhledu, od roku 2016 do 2026.
Diskuse o dalším vývoji Dýšiny začne
v pracovním zastupitelstvu v září, do další
fáze chce obec zapojit širokou veřejnost.
Formou ankety či veřejného setkání se
bude dotazovat Vás, obyvatel, kde vidíte
problémová místa, co v obci podle Vás
chybí, kam by se měly v budoucnu investovat obecní peníze a podobně. O přesné
podobě přípravy rozvojového plánu Vás
budeme včas informovat.
Pozemky v Loužku se budou prodávat
formou dražby
Čtyři obecní pozemky v ulici V Loužku,
v proluce mezi domy po pravé straně
ulice, se budou prodávat formou dražby,
s vyvolávací cenou 1100 Kč/m2. Přesné
podmínky dražby, její vyhlášení a termín
budou schvalovat zastupitelé v srpnu.
Výpověď smlouvy se společností AVE
Zastupitelé schválili na doporučení rady
obce výpověď smlouvy se společností AVE,
která zajišťuje v obci služby odpadového
hospodářství. Smlouva má výpovědní
lhůtu půl roku. Vypovězena bude k 30. červnu, aby její platnost skončila k 31. 12.
2015. V daném čase obec vyhlásí výběrové
řízení na nového poskytovatele těchto
služeb. Cílem je zajistit pro občany výhodnější ceny svozů odpadů.
Zprávy připravila: Kateřina Chejlavová

„Komu překážejí?“
Vážení čtenáři,
v naší obci je zajištěn odvoz komunálního
i tříděného odpadu prostřednictvím svozové společnosti, která je podle platných
právních předpisů oprávněná s těmito
odpady nakládat. Z tohoto důvodu jsou po
obci rozmístěné na několika místech sběrné
kontejnery na tříděný odpad, mimo jiné
i v ul. Přátelství v Nové Huti za viaduktem.
V posledních několika měsících se však
stává, že tyto nádoby v tomto prostoru asi
někomu „překážejí“. Nejednou se stalo,
že kontejnery byly odtažené na bývalém
házenkářském hřišti, u bývalého hradla na
louce a nedávno si dokonce nějaký „silák“
dal tu práci, že kontejner postavil na koleje
železniční tratě. Nedovedu si představit, co
by se stalo, kdybychom ho včas neuklidili.
Už jsme si zvykli, že v lepším případě jsou
jen převržené, v horším jsou převržené

v propustku nebo v rokli u viaduktu.
V takovém případě nezbývá nic jiného,
než za pomoci traktoru nebo jiné techniky
kontejnery vyprostit a dopravit na původní
stanoviště.
Nevím, komu tyto nádoby překážejí, jsem
však přesvědčen o tom, že je to jen hloupá
aktivita někoho, kdo si neváží práce jiných
a nedokáže si najít jinou zábavu. Co k tomu
více dodat … !
Miroslav Tlustý,
vedoucí technické čety
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Náš rok s Guttou
V červnu Gutta úspěšně reprezentovala
naši školu na historickém víkendu
v Plzni. Děkujeme všem zpěvákům, že
věnovali sobotu a neděli středověkému
zpívání. I přes obrovské vedro a prudký
déšť muzicírovali jako vždy perfektně.
Tato náročná dvoudenní akce završila
celoroční „guťácké“ koncertování. Jejich
práce však zdaleka nekončí. Už teď
pečlivě studují nový pohádkový pořad,
se kterým pojedou v září do Jičína.
Ale nepředbíhejme! Naopak! Vraťme
se zpět a zavzpomínejme na koncerty
Gutty, kterých bylo v tomto roce
požehnaně:
Září: pohádkový festival Jičín, město
pohádky – pořad Uspávačky (opakování
v říjnu v Dýšině pro rodiče a děti z MŠ
a 1. tř. ZŠ), koncert pro Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně v dýšinském
kostele
Listopad: rozsvícení vánočních stromů
v Dýšině a Nové Huti
Prosinec: koncert V Galerii „13“ + křest
knihy, Vánoční koncert v Modrém
salonku, Společné koledy s Luciferem
(vánoční pohádka)
Březen: víkendové soustředění v Plzni
Květen: Oslavy osvobození tentokrát

Gutta na Historickém víkendu v Plzni 			
v lidovém duchu a krojích, Noc kostelů
– koncert v dýšinském kostele
Červen: Historický víkend
Ani mladší zpěváci nezaháleli. Kapky
z 1. třídy si připravily program na
Vánoční i Jarní koncert, Zpěváčci (2.+3.
tř.) předvedli své pěvecké umění i při
Noci kostelů a Vítání občánků.
Pestrý program měly i Kapičky
z MŠ: Svatováclavská polévka na návsi
(září), Vánoční koncert, Vystoupení pro
seniory na OÚ (květen), Jarní koncert,
Noc kostelů a soutěžní přehlídka v plzeň-

Foto: Jana Bártlová

ské Velké synagoze (červen).
Co říci závěrem?
Našim dětem patří velký dík za
obrovskou práci ve sboru, za čas, který
svému koníčku věnují, za krásné zpívání
a nezapomenutelný zážitek pro posluchače. Děkujeme také rodičům za jejich
přízeň a spolupráci (dovoz dětí, ňamky
na soustředění…). Hezké prázdniny
všem malým (Zpěváčci, Kapky) i velkým
(Gutta) zpěvákům přejí
Bedřiška Koželuhová a Jana Bártlová

Rozloučení se školkou

Učitelky dýšinské MŠ s dětmi, které po několika letech péče pošlou od září do lavic 1. třídy
a do života školáků. 		
		
Foto: Lenka Stuchlíková
Ve středu 10. června se na školkové
zahradě sešli rodiče a jejich „velcí“
předškoláci ze tříd Sluníček a Motýlků,
aby byli slavnostně pasováni na školáky.
Už při nástupu myslím všem naskakovala
husí kůže, protože nepřišli malí rošťáci
a uličnice, jak je známe, ale krásné princezničky a kluci s motýlkem pod krkem. Já
jako matka jsem opět přes slzy neviděla.
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Děti nám zazpívaly, zatančily mazurku
a maminkám daly kytičku. Pak už za
komentáře paní učitelky Jany všichni prošli
bránou, kde na ně čekal pan ředitel a paní
učitelky Mirka, Helenka a Hanka, dostali
šerpu, kytičku a dárek. Následoval přípitek
se šampusem (samozřejmě dětským) a
pak už se všichni pustili do dobrot, které
napekly a nachystaly maminky.

O pár dní později děti čekalo přespávání
ve školce, na které se někdo těšil, někdo
nevěděl, protože ještě nikdy nespal jinde
než doma nebo u babičky očekával toto je
velké dobrodružství.
Chci touto cestou poděkovat p. učitelkám Hance Tlusté, Mirce Stuchlíkové
a Janě Bártlové za jejich práci, trpělivost
a vstřícnost, a za jejich péči o naše děti.
Kolikrát jsem měla možnost sledovat,
jak jsou mnohdy děti „rozjeté“ a ukočírovat to dá velkou práci. A paní učitelka
Jana Bártlová sklízí můj obdiv i co se
týče souboru Kapičky, protože představte
si těch 25 dětí ……naučit je písničku,
k tomu nějakou choreografii a ještě je udržet
v klidu, tu trpělivost a nervy ….nevím, ale
já bych to dělat nemohla, takže skládám
velkou poklonu a velký DÍK.
Chci poděkovat i paním kuchařkám
Jarušce Poláčkové, Ivetě Židové a Ivě
Klímové a kuchařovi Vlastovi Bauerovi
z naší školní jídelny za ochotu a laskavost,
kterou dětem dávají.
Romana Peková
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Kroužek Zajímavá fyzika pracoval při ZŠ dva roky

V rámci projektu „Podpora technického
a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
kraji“ se někteří žáci 8. a 9. ročníku zapojili
do kroužku „Zajímavá fyzika“.
Kroužek se konal v inovované laboratoři
fyziky v Gymnáziu Luďka Pika v Plzni.
Některé činnosti se uskutečnily formou
terénního měření. Součástí programu
byly i odborné exkurze probíhající mimo
budovu GLP.
V Techmánii jsme si např. vyzkoušeli,
jak se člověk cítí v gyroskopu, zhlédli
jsme projekci dvou filmů v kopuli planetária, měli jsme možnost porovnat různá
záření, zjistit stadia vývoje hvězd atd.
Žáci měli pracovní listy s otázkami, na
které vyhledávali na jednotlivých stanovištích odpovědi. Výstupem z naší návštěvy
budou zpracované listy a prezentace, které
poslouží k výuce přírodovědy, zeměpisu,
dějepisu, přírodopisu, fyziky a chemie.
Při jedné z hodin jsme počítali svůj
vlastní výkon při vystupování na židli
nebo na stůl, povídali jsme si o výkonu
různých spotřebičů a seznámili jsme se
s pojmem účinnost elektrospotřebičů
na příkladu varné konvice. Zjistili jsme,
že její účinnost je jen asi 66%, což nás
překvapilo. Zamysleli jsme se, jak můžeme
doma šetřit energií.
Věnovali jsme se také tématu Bubliny.
Seznámili jsme se s pojmem povrchové
napětí kapaliny, vysvětlili jsme si, proč
nejdou dělat bubliny ze samotné vody
atd. To byla ale pořád jen teorie. To

nejlepší přišlo potom. Pomocí brčka
nebo bublifuku jsme vyráběli bubliny
v bublinách a jiná krasodíla.
Pak jsme si vyrobili vlastní obří
bublifuky a speciální roztok s glycerolem a odešli na školní dvůr vyrábět
maxibubliny. Některým se dařily opravdu
překrásné.
Jindy jsme dělali pokusy na tření se
soupravami, které u nás ve škole nemáme.
Pak přišla na řadu mikrovlnka. Naštěstí je
určená k pokusům, doma by nebylo dobré

žádný z pokusů provádět.
Zjistili jsme, na jakém principu mikrovlnná trouba pracuje a ověřili jsme si
její účinek na vodu ve srovnání s jinými
látkami. Co dokáží kovy v mikrovlnce,
asi všichni slyšeli. Nám se díky jiskření
podařilo v mikrovlnce „rozsvítit“ žárovku
s prasklým vláknem... :-)
Předposlední akcí kroužku, jehož
členové dva roky dojížděli s paní učitelkou
Křížkovou na GLP Plzeň, aby se zdokonalili ve fyzice, byla zajímavá exkurze.

Ve středu 13. 5. jsme jeli do muzea v Míšově
v Brdech, které je v prostorách bývalého
skladiště jaderných hlavic. Po obědě ve
Věšíně jsme jeli do Příbrami, kde jsme
navštívili muzeum hornictví. V bývalém
dole Anna jsme výtahem sjeli desítky
metrů pod zem, kde jsme absolvovali trasu
dlouhou necelý kilometr bez osvětlení, jen
s několika baterkami. Chodby byly dostatečně prostorné. Obdivovali jsme, jak
mohli předkové před mnoha staletími jen
s pomocí jednoduchého náčiní vyrubat
chodby a štoly v hloubce i přes 1 km. Na
povrch jsme se dostali v sousedním dolu
Vojtěch. V Příbrami se těžilo zlato, stříbro,
olovo a zinek. V muzeu jsme viděli také
unikátní parní těžní stroj z roku 1914,
který byl vyroben v ČKD Praha. Dopravoval kabiny s vozíky proti sobě nahoru
a dolů rychlostí větší než mají současné
výtahy. Na kotoučích je navinuto 2 200
m lana, dopravovalo se do hloubky 1 400
m. V podzemí jsme se svezli také důlním
vláčkem.
Vycházející žáci hodnotí své působení
v kroužku jako přínosné. Přestože ne
všichni budou studovat technické obory,
poznali fyziku z pohledu praktického
využití a trochu i zábavy.
Členové kroužku: Jitka Kresničerová,
Khanh Nguyen Hoang, Eva Matějčková,
Monika Plzáková, Libor Rűckauf, Nikola
Šnebergerová, Sandra Švecová.
Jitka Křížková
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Známe dýšinské památky?
Mnohé z nich jistě ano, protože kolem nich
denně chodíme či jezdíme do zaměstnání
nebo do školy. Při pohledu na tabulku s jejich
kompletním seznamem ale možná budete
překvapeni, kolik jich vlastně Dýšina má.
V Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky je v Dýšině jako
nemovitá památka zapsáno celkem 13
památek. Devět z nich je chráněno už od
roku 1958, tj. víc jak 50 let, jen čtyři usedlosti
byly vyhlášeny památkou až po roce 2000.
V r. 1995 bylo podle zákona č. 20/1987 sb.
o státní památkové péči vyhlášeno širší
okolí návsi, včetně kostela a fary, jako
vesnická památková zóna.
Lákalo by Vás dozvědět se o příbězích
a historii staveb, které jsou už po staletí
součástí každodenního života Dýšiňáků,
trochu víc? Pak si nenechte ujít vycházku
po návsi s průvodcem v neděli 20. září.
Uskuteční se v rámci odpoledne „U nás
v Dýšině“, jehož program bude velmi
pestrý. Kromě slíbené procházky nás čeká
vystoupení folklórních souborů, výstava
o historii statků. Bude příležitost si povídat
o historii i současném životě, diskutovat,
potkat se s rodáky. Chystá se vyhlášení
vítězů výtvarné a fotografické soutěže
i farmářský trh s výrobky místních šikovných
lidí i trhovců. O návsi a její historii bude
vyprávět i nová informační tabule, která
bude při této příležitosti instalována.
Určitě proto třetí zářijovou neděli na
náves přijďte!
Slávka Nesvadbová,
kulturní výbor zastupitelstva
Čp., ulice

Mapka ze sborníku Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny
v Plzeňském kraji, původně publikovaná Mgr. Karlem Foudem v materiálu Dýšina –
Historické jádro vsi.

Základní popis památky

Chráněno od

kostel nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy: kostel, ohradní zeď s brankou, socha Immaculaty, schodiště I a II.

3. 5. 1958

čp. 1, Plzeňská

fara, ohradní zeď, brána I a II.

3. 5. 1958

čp. 3, V. Brožíka

venkovská usedlost: obytná budova, bez objektu ve vých. části parcely, chlévy, kolna, stodola

3. 5. 1958

čp. 4, nám. Míru

venkovská usedlost: pouze brána s brankou

3. 5. 1958

čp. 8, nám. Míru

venkovská usedlost: obytná budova, chlévy, špýchar, konírny, (bez novostavby čp. 319)

3. 5. 1958

čp. 19,
5. května

venkovská usedlost: obytné stavení s chlévy, hospodářské stavení, kolna, chlévy I., chlévy II., stodola, brána
s brankou

3. 5. 1958

čp. 24, nám. Míru

venkovská usedlost: obytná budova, stáje, chlévy s řezárnou, zadní brána, zbytky ohradní zdi

20. 2. 2009

čp. 25, 179, nám. Míru

venkovská usedlost: obytná budova výměnek s chlévy, stodola, brána s brankou

29. 6. 2007

čp. 26, 179, nám. Míru

venkovská usedlost Skokovský dům: obytné stavení, prádelna, chlévy, řezárna, stodola, kolna, ohradní zeď, brána
s brankou, výměnek

11. 9. 2003

čp. 27, nám. Míru

venkovská usedlost Blahošovský dům: obytná budova, chlévy s řezárnou, stodola, kolna, dřevník, chlévy, brána
s brankou, ohradní zeď

4. 12. 2003

čp. 36, nám. Míru

venkovská usedlost: pouze brana a branka

3. 5. 1958

čp. 67, Školní

venkovská usedlost: ohradní zeď, obytná budova, chlévy, stodola, brána s brankou

3. 5. 1958

čp. 126 (původně čp. 20),
nám. Míru

venkovská usedlost: pouze brána a branka

3. 5. 1958
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Poděkování za Běh naděje

Tělovýchovná jednota Sport pro všechny
Dýšina děkuje všem účastníkům 8. ročníku Běhu naděje, sportovně společenské
humanitární akce inspirující se Během
Terryho Foxe, jejíž výtěžek byl věnován
na výzkum rakoviny.
Již 16. ročník této humanitární akce se
v Dýšině uskutečnil v pátek 19. června
2015. Na výzkum rakoviny přispělo

celkem 63 účastníků, kteří absolvovali
trať jízdou na kole a koloběžce, během či
chůzí. Na výzkum rakoviny byla odeslána
částka 3 188 Kč. V letech 2000–2015 bylo
na výzkum rakoviny poukázáno celkem
87 962 Kč.
Za spolupráci a pomoc děkujeme SDH
Dýšina.
Jarmila Jedličková,
předsedkyně TJ SPV Dýšina

Historické vozy
míří do Dýšiny
V sobotu 15. srpna pořádá Veteran Car
Club Plzeň jízdu historických vozidel
s názvem Memoriál F. A. Elstnera. Akce
se účastní automobily i motocykly do
roku výroby 1948. Tato jízda se koná
k připomenutí osobnosti prvorepublikového cestovatele, spisovatele, skauta
pana Františka Alexandra Elstnera. Celá
akce začíná výstavou od 9 hodin na
Dobřanském náměstí kde se sjede cca
padesátka vozidel. V 11 hodin odtud
odstartuje první vozidlo na trať dlouhou
cca 80 kilometrů. Automobily vyrazí
směr Žinkovy, kde na parkovišti před
zámkem budou k vidění od 12 do 14
hodin.
Ve 14 hodin účastníci postupně budou
odjíždět. Trať, kterou mají vyznačenou
na mapě je povede až do cíle jízdy, který
se nachází na parkovišti u fotbalového
hřiště v obci Dýšina. Závodníci tam
budou očekáváni mezi 15 a 17 hodinou.
Další podrobné informace získáte na
stránkách klubu www.vccplzen.eu
Jiří Weger

Náves plná dětí
I tak by se dala krátce pojmenovat
akce, kterou na 1. června připravily ve
spolupráci s Obcí Dýšina Tělovýchovná
jednota Sport pro všechny Dýšina, z.
s. a Sbor dobrovolných hasičů Dýšina.
Na dýšinské návsi se pro všechny děti,
slavící svůj svátek, nabízela řada atrakcí,
zejména pohybových, které vyžadovaly
šikovnost, rychlost, obratnost, ale i soustředěnost. Za každou správně splněnou
disciplínu děti získaly finanční žeton,

který potom mohly proměnit v bazárku
za drobné odměny nejen v podobě
sladkostí. Nabízely se i školní potřeby,
výtvarný a pracovní materiál, hračky.
A o tom, že se děti opravdu snažily, že
byly aktivní, svědčí i fakt, že celý bazárek
vykoupily.
V průběhu odpoledne si mohli
účastníci prohlédnout i vybavení hasičského auta SDH Dýšina. Vyřádit se děti
mohly i ve skákacím hradu.

Naše poděkování patří také pracovníkům školní jídelny ZŠ a MŠ, kteří pro
malé oslavence připravili čaj na uhašení
žízně. A protože nám počasí přálo
a sluníčko hodně hřálo, přišlo občerstvení všem k chuti.
Moc nás těší kladné ohlasy od
maminek zúčastněných dětí, rádi se o ně
podělíme. Najdete je na www.spvdysina.
unas.cz
Bc. Václava Zelenková
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Pozvánky na akce
Sobota 4. července, 18.30 hod., Kino
na půdě kostela: dokumentární film
Martina Pátka představuje příběhy dětí
a jejich rodičů, kterým do života vstoupilo
vážné onemocnění.
Pondělí 6. července, 14 hod., tradiční
připomenutí upálení mistra Jana
Husa u pomníku v Nové Huti. Vystoupí
smíšený pěvecký sbor Chrástochor. Na
setkání se těší Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Chrástu u Plzně
a Okrašlovací spolek.
Neděle 12. července, 14 hod.,
Slavnostní odhalení rekonstruované
zvoničky v Nové Huti s hudebním doprovodem. Zve Okrašlovací spolek ve spolupráci s obcí.
Neděle 2. až sobota 8. srpna: tábor
dýšinské farnosti pro děti, na faře

v Jesenici. Informace a přihlášky: P.
Pavel Petrašovský, 737 814 525, boyda@
centrum.cz
Neděle 9. srpna, 14 – 18 hodin, farní
zahrada a podloubí, 3. ročník Bazaru
uprostřed léta. Pořádá Farnost Dýšina.
Sobota 15. srpna, 15 – 17 hodin, parkoviště u fotbalového hřiště, cíl jízdy historických vozidel nazvané Memoriál F. A.
Elstnera.
Čtvrtek 20. srpna, Autobusový zájezd
na výstavu květin do Čimelic, ČZS ZO
Dýšina. Cena 200 Kč.
Pátek 28. srpna až neděle 6. září,
Pobytový zájezd u moře v Itálii – Lido d.
Estenzi, ČZS ZO Dýšina. Cena 5 500 Kč.
Sobota 29. srpna, od 12h., náves,
Dýšinské pivní slavnosti - více viz dole.

Podmínky jsou stejné jako po celý rok.
Cena za dopoledne je 20 Kč (dítě +
maminka, resp. dospělý doprovod),
v ceně jsou zahrnuty náklady na výtvarné
pomůcky. S sebou si vezměte přezůvky.
Více info najdete na www.obecdysina.cz/
klubicko; www.facebook.com.

PŘIJĎTE NA DÝŠINSKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI

Po Chrásteckém dnu, který se konal na
konci června, jsme se pustili naplno do
příprav obnovených Dýšinských pivních.
Doufejme, že termín sobota 29. srpna
nám bude přát počasím a vy si přijdete
v klidu po dovolených ochutnávat piva
z 25 malých pivovárků z našeho i vzdálenějšího okolí.

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

Emilie Kohoutová
Alois Cígler
Anna Ditrichová
Hana Aubrechtová
Petr Pěč
Milena Šimečková
Věra Košanová
Vlasta Votrubcová
Miloslava Auterská

PRÁZDNINY V KLUBÍČKU
Mateřské centrum Klubíčko bude
otevřené i v průběhu prázdnin. Zavřeno
bude pouze od 23. srpna do 6. září 2015.
Po zbytek léta můžete přijít na kreativní
dopoledne a tvoření s dětmi každé úterý
od 9.30 do 11.30 hod. Program vede
Veronika Kopecká (kontakt 739 015 286).

Blahopřejeme

Doprovodný program bude začínat
v pravé poledne heligonkářským vystoupením. Poté shlédneme muzikál Starci
na chmelu v režii Bedřišky Koželuhové
a dále budou následovat kapely Hřebend,
Paheyl, Medium a nakonec těžkotonážní
uskupení Trautenberk!
Zvykem se stala i páteční předpitná,
která začne přibližně v 18 hod. za účasti
party Krakonošů a Klubu malých pivovarů.
Aktuality z příprav můžete sledovat
i na facebookovém profilu Dýšinských
pivních slavností.
Těšíme se na shledanou!
Petr Strnad, Klub malých pivovarů

Marie Kazmířová
Josef Hoštička
Zbyněk Fáry
Václav Fait
Miloslav Kopáček
Zdeňka Kusová
Petr Ježek
Marcela Kopicová
Jiří Kopáček
za SPOZ Hana Tlustá
Výzva

Dne 20. 9. 2015 bude obec Dýšina
pořádat slavnost k 20tému výročí
Dýšinské vesnické památkové zóny.
V rámci této akce se budou konat od
13.00 hod. farmářské trhy.
Vyzýváme místní i přespolní pěstitele,
zahrádkáře, výrobce všech zajímavých
předmětů, včetně potravin, které chtějí
představit, prodat nebo se jen pochlubit,
aby se přihlásili do poloviny srpna 2015
na OÚ Dýšina pí. D. Panuškové tel. 377
845 058, mail panuskova@obecdysina.cz
Děkují organizátoři a obec.
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