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Na titulní fotografii minulého Zpravodaje bruslili dýšinští sportovci ještě na zamrzlé Kačárně, tentokrát už se museli vydat s TJ Sport
pro všechny na zimní stadion v Rokycanech. Víc o jejich výpravě si přečtete uvnitř čísla. Najdete tam také články o dvou velkých úspěších
– v březnu si sáhli na zlatou naši sportovci i hudebníci. Foto: Iva Kokešová

Úvodník
Zdravím Vás milí Dýšiňáci a zdravím
i Vás, kteří Dýšiňáky nejste, ale čtete náš
dýšinský zpravodaj.
Letošní rok není jen rokem magických
osmiček a stého výročí vzniku naší republiky, ale i rokem volebním – rokem voleb
do zastupitelstev obcí.
Na podzim uplynou přesně čtyři roky,
co působím v Dýšině jako místostarostka,

uplynou přesně čtyři roky, které nemůžu
nazvat procházkou růžovou zahradou.
A jaké tedy ty čtyři roky vlastně byly?
Náročné, dlouhé, ale krásné, obohacující a netradičně vtipné: („Kde mám zase
svého pána?“, „Proč sousedovy slepice smrdí?“, „Co se psem, který štěká?“,
„Přejete si pánev, sporák či škrabku
na brambory?“)

Prostě doporučuji vyzkoušet! Vám, kteří se touto čtyřletou cestou chcete vydat,
držím palce, přeji pevné nervy, jasnou
mysl, vtip a bystrý úsudek, protože Dýšina právě Vás potřebuje.
Krásné jarní dny.
Lenka Rousová Bóriková,
místostarostka obce

www.obecdysina.cz
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Nová podoba prostoru u pomníku obětem světových válek
O historii a vzniku pomníku obětem světových válek na dýšinské návsi Vás podrobně informovala paní Slávka Nesvadbová
v předchozím vydání Obecního zpravodaje.
Nyní bychom Vás rádi seznámili s novou podobou prostoru kolem tohoto pomníku, která se bude postupně vyvíjet
a realizovat během měsíce dubna. Celková koncepce úprav vychází z návrhu pana
Ing. Karla Drhovského z roku 2017, se
kterým jsme se letos v únoru sešli na místě
samém a projednali detailní řešení úprav.
Konkrétní úpravy a mozaika dodavatelů je následující:
V předpolí pomníku bude vybudována
půlkruhová plocha ze žulových kostek
a dále rozšířena plocha u stávající dlážděné cesty v místě lavičky. Tyto práce již
realizuje firma LANDSTAV s.r.o.
Zadní stranu pomníku, která není pohledově opracována, budou nově zakrývat
3 ks tisů (Taxus baccata), tj. dřeviny, která
je v Česku původním druhem. Doporučeny byly kvalitní a zapěstované tisy, o jejichž
výsadbu se postará Ing. V. Štěpán, který už
např. realizoval výsadby v Paškově parku.
Místo pro výsadbu tisů bylo již uvolněno;
pracovní četa obce koncem zimy odstranila nevhodné keře chvojky.
Pomník bude dále z boku a ze zadní strany ohraničen žulovými štípanými sloupky,
tj. z materiálu korespondujícího s charakterem pomníku. Mezi sloupky bude osazen litinový ozdobný řetěz, který dodá Slévárna Hájek. Související kamenické práce
včetně čištění pomníku a busty (zde se
jedná i o restaurátorský zásah) zajistí firma
Kamenoprůmysl Plzeň spol. s r. o.
Dokončení všech uvedených prací
směřujeme na konec dubna 2018.
Věříme, že delší dobu diskutovaný pomník a jeho okolí dostanou nový estetický
rozměr a budou důstojnou vzpomínkou
na místní občany, kteří padli ve světových
válkách.
David Göttler, stavební technik obce

Foto: David Göttler

Výzva – slavnostní setkání 75+
V únorovém čísle Obecního zpravodaje
byla na straně 7 zveřejněna informace o přípravě setkání našich spoluobčanů a rodáků
starších 75ti let. Kontakty na místní máme
již připravené, stejně tak na „rodáky“, které
svolávala již dříve paní Hoštičková. Stále

nám však scházejí adresy na ostatní, narozené v Dýšině, kteří vychodili zdejší školu,
ať již „starou“ na návsi nebo 6. až 8. třídu
v Chrástu ale dnes žijí mimo Dýšinu. Pokud nám ti z Vás, kdož svoláváte ročníkové srazy, adresy neposkytnete, nebudeme

moci Vaše spolužáky pozvat. A to by určitě
byla škoda. Připomínáme, že jde o ročník
narození 1942 a starší.
Čas utíká, prosíme, ozvěte se.
Za organizátory
Slávka Nesvadbová a Jaroslava Maurová
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Informace z rady a zastupitelstva obce
Na jaře začne výstavba
nových komunikací
Obec zahájí výstavbu místních komunikací v ulici Novohuťská a Duhová
a opravu části komunikace v ulici Lesní.
Zastupitelé schválili na svém zasedání
26. března výsledky výběrového řízení,
které vyhrála společnost BP STAVBY
CZ s nabídkovou cenou 9,5 mil. Kč.
Práce by měly začít na začátku prázdnin,
dokončení všech ulic je stanoveno
nejpozději do 20. prosince 2018.

chodníku vyřešením vjezdu do svých
areálů a parkovišť. Největší komplikací
je menší pozemek v soukromém vlastnictví, jehož majitelé požadují neadekvátně vysoké náhrady. Zastupitelé
obce proto schválili, že se bude pokračovat s přípravou projektu v upravené
podobě – pouze před průmyslové
areály. Další etapa výstavby chodníku
podél průmyslových areálů se bude
nebo nebude realizovat později podle
dalších jednání s vlastníky pozemků.

Výstavba chodníku
před průmyslový areál se komplikuje
Projekt výstavby chodníku k průmyslovému areálu směrem na Kyšice se
komplikuje. Obec již řadu měsíců
jedná s majiteli jednotlivých pozemků.
S některými došlo k dohodě, jinde
se nedaří. Společnost Schäfer Menk
a Mrazírny Dýšiny podmiňují výstavbu

Rekonstrukce malého bazénu
na koupališti v Nové Huti
Zastupitelé schválili úpravu malého
bazénu ve sportovním areálu v Nové
Huti. Z bazénu prasklinami ve dně uniká
voda, dlouhodobě jsou také problémy
s tím, jak vyřešit, aby dětem na mokrém
betonu neklouzaly nohy nebo si je
naopak o hrubší povrch neodřely. Dno

a okraje bazénu budou proto pokryty
speciální fólií, která by měla být protiskluzová a současně měkčí pro případ
pádu. Cena za úpravu bude 360 291 Kč
bez DPH, akce by měla být provedena
do zahájení sezóny.
Obec zvažuje prodej vyhořelého domu
v Horomyslicích
Starosta obce navrhl na jednání zastupitelstva zvážit znovu prodej domu čp.
26 v Horomyslicích, který před lety
vyhořel. Uvedl, že se na obec obrátili
v poslední době dva zájemci o koupi,
soukromé osoby, z jichž jedna vlastní
další pozemky v okolí domu. Zastupitelé nakonec uložili starostovi obce
zajistit provedení znaleckého posudku
na objekt čp. 26 a zjistit podmínky
dražby uvedené nemovitosti do příštího
jednání zastupitelstva obce.
Zprávy připravila Kateřina Chejlavová

Co se staví v Dýšině
Většina z Vás jistě zaregistrovala bujnou
stavební činnost na katastru obce Dýšina,
ať už se jedná o záměry drobných stavebníků, nebo o větší akce soukromých subjektů či vlastníků technické infrastruktury.
Jednou z takovýchto akcí soukromého investora je právě probíhající výstavba na přilehlých pozemcích u silnice V.
Brožíka po levé straně při výjezdu z obce
směrem na Kyšice. Jedná se o stavbu ad-

ministrativní budovy s prodejem a skladovací halou. Součástí akce je kromě souvisejících inženýrských sítí, komunikací,
opěrné zdi a oplocení také garáž, která se
aktuálně realizuje.
Stavebníkem je společnost AH Profi
s.r.o., která buduje tuto provozovnu pro
účely svého vlastního podnikání a rozvoje. Dokončená stavba bude sloužit jako
prodejna a sklad nářadí, autotechniky

V Modrém salonku se tvořilo

Na 17. března byl připraven Jarní jarmark
spojený s tvořením pro děti.Sice Jarní jarmark, ale venku mrzlo a sněžilo - dá se
říct přímo chumelilo.
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I přesto si děti s rodiči přišly užít sobotu, vybraly si drobnou dekoraci, věneček,
jarní kytičku, perníčky, tašky, čepice. Děti
si tvořily jarní korálkové zápichy - zapojili
se i někteří tatínkové a maminky, ti menší si mohli ozdobit velikonoční věneček
nebo papírové přáníčko, vybarvit sádrové
odlitky nebo si vlastnoručně vyrobit náramek s kamínky.
Pro doplnění pohody bylo připraveno i drobné občerstvení. Doufáme, že se
všem líbilo, děkujeme za přízeň a určitě se
budeme těšit zase příště.
Korálkovna Kyšice a Jana Šmídová

a dílenského vybavení. V žádném případě se nejedná o developerskou výstavbu
nebo objekty pro ubytovací účely. Myslím, že se můžeme spíše těšit na odbornou provozovnu se specializovaným technickým sortimentem.
David Göttler,
stavební technik obce

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva
Jednání rady obce
(neveřejné):
9. dubna v 18 hod.,
OÚ
Zasedání zastupitelstva obce
(veřejné):
23. dubna v 18 hod.,
Modrý salonek
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Březen – do Afriky jedem

Foto: Jana Bártlová

Česká pranostika říká „Březen – za kamna vlezem“, zima tedy opravdu vládne,
a tak školkáčci „vyrazili“ do Afriky – tedy
prostřednictvím divadla a návštěvou
ZOO.
V první divadelní pohádce děti se zvědavým slůnětem a velrybou procestovaly
celý svět a poznávaly zvířata typická pro
ten který kontinent. Pak nám Zdenička a Martin z divadla Hra přivezli úplně

novou pohádku Do Afriky, kde děti pomohly papouškovi Lóře dostat se do Afriky a najít papouščí rodinu, cestou ještě
potkaly slona, velblouda, žirafu a další
obyvatele černého kontinentu.
Své poznatky si koťata a sluníčka ověřila návštěvou plzeňské ZOO, kde si spolu
s průvodkyní, p. Jandovou prošla africkou část zahrady a dozvěděla se řadu novinek o konkrétních zvířatech. Víte např.,

že opička Gueréza má na předních nohou
4 prsty a na zadních 5?
Na konci měsíce jsme se všichni vrátili
domů a pilně se chystali na Velikonoce.
Nejprve rozhýbat tělo s Hankou při rytmické zumbě, pak koťata učila babičky
malovat vajíčka.
Jana Bártlová, učitelka MŠ

Gutta na soutěži
Zpěváci z Gutty, složení z 2., 4., 5,
a 6. třídy, se ve středu 28. 3. 2018 zúčastnili krajského kola soutěže dětských
školních pěveckých sborů v Rokycanech.
V konkurenci sborů z Rokycan, Nepomuku, Plzně a dalších měst Plzeňského
kraje získali ve své kategorii (děti ze ZŠ
1. stupeň) ZLATÉ PÁSMO! Děkujeme
všem za snahu, píli a výborný zpěv, Hedvice Klimešové z 8. třídy, Nikče Uhlové
a Lucce Prokopové ze 6. třídy a Adamovi
Žídekovi ze 4. třídy za výborný instrumentální doprovod (i když Lucce selhala
flétna).
Bedřiška Koželuhová, Jana Bártlová
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Galerie Modrý salonek vás zve na výstavu
Z Chrástu až do Peru a Bolivie

Na první pohled docela běžný jarní, nebo
spíše předjarní den, 22. března. Přes den
lehce popadával sníh, bylo zataženo a my
jsme ještě pokračovali v instalaci fotografii i „horolezeckého předsálí“, vařili teplé
nápoje a těšili se na podvečerní setkání
s místními i přespolními přáteli fotografie.
V čem byl ten den výjimečný? Po více
než roce se v Dýšině opět otevřela Galerie Modrý salonek. Už i s novou tabulkou KULTURNÍ SÁL Modrý salonek
u vrátek do areálu místní školky, kde se
budova salonku nachází. A s více novinkami. Od února 2018 se o salonek stará
vedení a personál místní školy (a školky).
Funguje regulovatelné vytápění, chystá
se vymalování hlavního sálu, diskutují se
další úpravy. Na webových stránkách je
přehledný kalendář, kdy a kým je salonek
obsazen a kdy je možné si jej pronajmout.
A jaké plány má galerie? Místní škola
by zde ráda prezentovala výtvory školních
dětí, což samozřejmě všichni vítají. Bez
místních dětí, jejich rodičů a prarodičů
postrádá galerie své opodstatnění. První
letošní výstava s názvem „Z Chrástu až
do Peru a Bolivie“ nabízí fotografie Lubora Zalabáka; velkého znalce a milovníka
přírody, hor, rostlin, živočichů a hlavně
ptáků. A také výborného horolezce.
Vystavené
fotografie
představují,
s ohledem na velikost salonku, jen malou část z fotografií, pořízených při třítýdenním pobytu v Bolivii, Peru a částečně i Chile. Byly pořízené v podmínkách
fyzicky velice náročných, v silném větru
a mrazu i oslnivém slunci např. při výstupu nad 6.000 m. Nejinak tomu bylo
podle Lubora i při fotografování místních občanů – měli obavy, že jim fotograf
vezme jejich duši… Přesto máme šanci
vidět na výstavě nádherně pestré barvy
svátečních oděvů při slavnostech i na trzích. Fascinující jsou i fotografie starých
památek Inků. To, že byli skvělými stavi-
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teli, víme. Ale při pohledu na jejich díla,
vzniklá před více než 500 lety, se stále
tají dech. Je to pestrý a leckdy i tajemný
svět, kde život plyne úplně jinak než zde
ve střední Evropě.
Ale vraťme se ještě k vernisáži 22. března
– v čem spočívá ona „slavnostnost“ a radostnost? Především v setkávání lidí stejně naladěných. Cestovat, dnes nikoliv jen
prstem po mapě, ale především virtuálně
po internetu je celkem běžnou zábavou
i poznáváním. Když si ale o svých zážitcích
a zkušenostech, nebo i pochybnostech
a nejasnostech, můžeme popovídat s těmi,
kdo znají tu kterou krajinu na vlastní kůži,
je to zážitek k nezaplacení.
Fotografické výstavy v Dýšině mají již
své příznivce, dnes bychom řekli svůj
fanklub. Přijíždějí fotografové z Rokycan,
Plzně, Plas, Horní Břízy, Březiny, Chrástu… Nás těší, že přišli někteří místní foto-

grafové, především ale školáci, např. školačka Kája Š., která zde v roce 2015 vystavovala svá první autorská díla. Tradičně
nechyběly dýšinské seniorky, které se až
do čtvrtka 26. dubna, kdy výstava končí,
budou o provoz výstavy starat, za což jim
patří velký dík.
Čtvrteční podvečerní setkání zpříjemnilo i občerstvení, o které se postaral nejen autor výstavy, Okrašlovací spolek, ale
i hosté-fotografky Anynka a Dana B.
Závěrečný dík patří Luborovi Zalabákovi, našemu kamarádovi, kterému tímto
i dodatečně gratulujeme k loňským sedmdesátinám. Lubore, ať Ti to stále dobře
chodí i fotí. Těšíme se zase za rok na další
úžasné fotografie ptáků a jiných zvířat.
Slávka a Honza Nesvadbovi,
kurátoři výstavy
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Naši šampioni ve vybíjené
Vybíjená?? Tu snad umí každý, ne? Dovolila bych si v zásadě nesouhlasit. Vybíjenou může hrát každý, ale ne tak skvěle
jako mládežníci z TJ SPV Dýšina, z. s.,
kteří se v sobotu 17. 3. 2018 v Kaznějově
zúčastnili turnaje ve vybíjené družstev.
Jejich hra byla naprosto senzační. Některé výměny dokonce zvedaly přítomné diváky z laviček. Ani jeden prohraný zápas,
jedna remíza, p r v n í m í s t o. Není to
skvělé? Odpovím za Vás, je a oni jsou také
skvělí. Je radost s nimi pracovat. Díky.
Lenka Rousová Bóriková,
TJ SPV Dýšina, z. s., oddíl míčových her

Sportovní sobota:
bruslení

Vás zvou na

Rej čarodějnic
Jaro se už sice čtyři dny hlásilo o svojí vládu, ale dýšinští bruslaři si ještě chtěli užít
zimních radovánek. Celkem 64, z toho 37
dětí, dojelo přistaveným autobusem nebo
po vlastní ose na Zimní stadion Rokycany.
Myslím, že jsme se důstojně se zimou
rozloučili, zasoutěžili si a teď už můžeme
brusle uložit k letnímu spánku. Ale ne
moc hluboko, na Svatého Martina pojedeme znovu!
Vendula Zelenková, TJ SPV Dýšina
UPOZORNĚNÍ
V obci se 17. dubna a 19. dubna
uskuteční plánované
přerušení dodávky elektřiny
v časech od 7.30 do 19:30 h.
Rozpis ulic a čísel popisných
je zveřejněn mimo jiné
na webových stránkách obce.
V případě potřeby se můžete
informovat na obecním úřadě či
přímo u dodavatele elektřiny.

v pondělí, 30. dubna 2018 od 16:30 hodin
na dýšinské návsi

Program:
16:30 zdobení májky, příprava košťat
17:00 vztyčení májky
17:30–18:30 slet čarodějnic, soutěže, zábava
18:30 opékání vuřtů z vlastních zdrojů

Vlastní čarodějnické rekvizity,
masky a doplňky vítány!
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Pozvánky na akce
 Sobota 7. dubna, 9 hod., Ukliďme
Česko, Paškův park, vyhrabávání zbytků
listí a větviček v parku a přilehlých ulicích,
Okrašlovací spolek
 Sobota 14. dubna, 8:30, Povelikonoční
capkací výlet na Příbramsko, pořádá TJ
SPV Dýšina.
 Neděle 22. dubna, 14 hod., Zahrádkářský jarmark v Paškově parku v Nové
Huti, pořádá Okrašlovací spolek pro
Novou Huť a ČZS ZO Dýšina. Je možné

nabídnout přebytky z Vašich zahrádek!
 Neděle 22. dubna, 14 hodin, Malé
setkání pěveckých sborů v dýšinském
kostele. Pořádá Farnost Dýšina.
 Pondělí 30. dubna, 16.30 hodin, náves,
Rej čarodějnic. Na tradiční akci zve TJ
SPV, více info v plakátku na straně 7.
 Sobota 5. května, 15 hodin, u pomníku
gen. Pattona, Slavnost osvobození,
připomínka výročí konce 2. světové války.
Více info na plakátku na straně 2.

Z chrásteckého KULICHA
 V březnu proběhla krajská kola
soutěží základních uměleckých škol,
se ZUŠ Chrást se jí účastnili i mladí
hudebníci z Dýšiny. Ve hře na zobcovou
flétnu a na hoboj získali žáci (třída p. uč.
Neumannové) Šimon Kotalík, Rozálie
Vojáčková a Kateřina Peková první místa.
Ve hře na příčnou flétnu byla třetí Anděla
Neumannová (třída p. uč. Brabcové).
V komorním zpěvu naše trio i kvartet
(třída p. uč. Výrutové) obsadily první
místa. Katka Peková (hoboj) a trio (Zuzka
Kielbergerová,
Veronika
Zákružná
a Petra Klementová) budou chrásteckou
ZUŠ reprezentovat i ve státním kole.

 Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zvu v neděli 15. dubna
na letošní posvícení (památku posvěcení
sborového domu). Odpolední program
začne ve 14 hodin slavnostním představením a požehnáním nového altánu
a kříže na farské zahradě za účasti autora
návrhu Davida Vávry. Dále vystoupí duo
CaineMi, Lidová muzika z Chrástu a sbor
Chrástochor. Zastavit se můžete také
na koláče z cukrářství paní Pacholíkové,
dobroty z grilu, točené pivo nebo kvalitní
kávu a čaj z bike-café Herajtovna.
Těším se na shledanou!
Karel Šimr, farář

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

Petr Kodl
Marian Csaszta
Anna Zeithamlová
Zdeněk Auterský
Jan Kozlík
Květuše Vašínová
Věra Popílková
Marie Valdmannová
Drahuše Valentová
Marie Čechová
Eva Laštovičková
Jiřina Čiperová
Ludvika Kopelentová
Ivan Kaválek
Ivana Silovská
za SPOZ Hana Tlustá

Základní škola a Mateřská škola generála Pattona Dýšina, p.o.
přijme pracovní sílu na místo

školníka

• částečný, popř. plný úvazek
• nástup možný od 1. 7. 2018
• mzda: 4. platová třída, dle započitatelné praxe pro plný úvazek
v rozsahu 11.160 (bez praxe) – 16.800 (nejvyšší započitatelná praxe) Kč
V případě zájmu kontaktujte ředitele školy telefonicky – 725 924 446,
nebo mailem – klimes.dysina@gmail.com
V Dýšině dne 3. 4. 2018
Mgr. David Klimeš, ředitel školy
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