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foto: Jiří Mičan
Dýšinské pivní slavnosti 2016 jsou již minulostí. Stejně jako v loňském roce se konaly poslední srpnovou sobotu. Horké počasí vyzývalo
ke zchlazení a spousta z Vás si k tomu vybrala ochutnávku piva na návsi za hudebního doprovodu a příjemné atmosféry. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravě této akce a to zejména Petru Strnadovi a technické četě. Dále patří velké poděkování sponzorům: Ekolevel,
s.r.o., První plzeňská galvanovna s.r.o., Jiří Procháska, POHL CZ, a.s., Plzeňský Golf Park a.s., Jiří Vaněk – Elektroservis, e- Plast s.r.o.,
BRM s.r.o., Aspekta Trading, s.r.o. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.. Společně s Vámi se těším na další ročník dýšinských pivních
slavností. 								
Ing. Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Úvodník
Milí rodiče, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil
s novým školním rokem. Věřím, že jste si
během prázdnin odpočinuli a načerpali
mnoho nových sil, které budete potřebovat při přípravě vašich dětí do školy.
Zatímco naši žáci relaxovali, snažili
jsme se jim společně s naším zřizovatelem vylepšit prostory školy. V průběhu
prázdnin se nám podařilo kompletně
zrekonstruovat všechna sociální zařízení
v budově. Doufám, že jejich novou podobu, která splňuje nejen hygienické normy,
ale i estetické nároky dnešní doby, ocení
všichni žáci, zaměstnanci i rodiče. Můžete
se přijít podívat na výsledky rekonstrukce
v rámci Dne otevřených dveří, který připravujeme na úterý 13. září od 14 hodin.
Dále bych rád vyzdvihl prospěšnou čin-

nost, která nás provázela v minulém školním roce. Jistě jste zaregistrovali, že probíhají práce na obnově části území obce
nazývané „rokle“. Škola a její žáci se stali
patrony tohoto projektu. Akce probíhá ve
spolupráci s obcí a s paní Mgr. Kuklíkovou. Do budoucna bychom rádi využili
tuto aktivitu k zapojení žáků do tvorby
životního prostředí, v němž žijí, a k získávání jejich kladného vztahu ke svému
okolí. Chtěli bychom jim tímto dát možnost spolurozhodovat o budoucí podobě
naší obce. V současné době proběhla kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje, jež byla zaměřena na čerpání přidělené
finanční dotace. Vše proběhlo v souladu
s dotačním programem a není vyloučeno,
že se v budoucnu pokusíme získat další
prostředky na obnovu této části Dýšiny.

Zároveň mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem, kteří měli či budou mít
jakékoli podněty týkající se školy. Nápady
vedoucí ke zlepšení naší práce jsou vždy
vítány a velmi seriózně a zodpovědně
se jimi zabýváme. Jen bych rád podotkl,
že ne vše je možné aplikovat okamžitě
nebo v plném rozsahu v podmínkách
naší školy. Jsem připraven řešit s rodiči,
ale i spoluobčany Dýšiny vše, co se týká
našich společných zájmů, jen je potřeba
přijít se svými myšlenkami až do školy.
Za sebe a za své kolegyně bych vám rád
slíbil, že uděláme vše, aby se naši předškoláci a žáci nejen něco nového naučili, ale
hlavně aby se jim zde líbilo a mohli jsme
společně říkat „těším se do školky, těším
se do školy“.
Mgr. Jiří Švolba, ředitel školy
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Václav a Boleslav
Od roku 2000 je 28. září státním svátkem,
Dnem české státnosti. Paradoxně připomíná, že na jejím začátku stojí bratrovražda, která se odehrála právě v tento den.
Budoucí kníže Boleslav zabil se svými pomocníky v roce 929 nebo 935 svého bratra, knížete Václava. Ten pak velmi brzy po
své smrti začal být ctěn jako světec, mučedník a patron české země.
První staroslověnská legenda o sv. Václavovi vznikla už na přelomu 10. stol. Dovolme si krátký úryvek z této naší naprosto mimořádné literární památky:
Byl jeden kníže v Čechách jménem Vratislav a jeho žena se zvala Drahomíra. I narodil se jim prvorozený syn a na křtu dali
mu jméno Václav. (...)
Když otec jeho Vratislav zemřel, dosadili Češi na dědičný trůn jeho syna, knížete
Václava. Jeho bratr Boleslav vyrůstal pod
ním, neboť oba byli ještě malí. Ale matka
jejich Drahomíra zajistila zemi a spravovala lid, dokud Václav nedospěl, a když
dospěl, sám se jal spravovat svůj lid. (…)
Milostí boží vskutku kníže Václav nejen
se dobře naučil knihám, ale i ve víře byl
dokonalý. Všem nuzným prokazoval dobrodiní, nahé odíval, lačné krmil, pocestné
přijímal podle slov evangelia, vdovám nedával ukřivdit, všechny lidi chudé i bohaté
miloval, přisluhoval služebníkům božím,
kostely zlatem zdobil. Ježto věřil celým srdcem v Boha, konal za svého života všechny
dobré skutky, jaké jen mohl.
Oba bratry, Václava a Boleslava, chápeme jako dva protiklady: jeden je zbožný,

druhý ne, jeden je ctnostný, druhý vrah,
jeden vládne se soucitem, druhý silou.
Oba vyrůstali spolu, se stejným otcem
Vratislavem, stejnou dobrou babičkou
Ludmilou, stejnou nedobrou matkou
Drahoslavou, dva lidé s podobnou genetickou výbavou, s podobnými vlohami,

se stejnou výchovou, stejným rodinným
prostředím – a z každého z nich vyroste
úplně jiný člověk. Jaromír Nohavica zpívá
v jedné své písni: Jenom mi netvrď, že tě
život naučil, člověk, to není páčka, kterou si
kdo chce mačká, to už jsem dávno pochopil.
Člověk není páčka, kterou si mačkají naše
danosti, geny, výchova, okolnosti, politické uspořádání, společnost, zvyky, osud…
Být svobodnými na tom všem, snaha to
všechno překročit a nenechat se tím manipulovat, je samozřejmě velmi nepohodlná. Člověk se snaží různými způsoby ze
své svobody vyvázat, nechat na někom či
něčem jiném, aby za něj rozhodlo. A tak
nás horoskopy přesvědčují, že za to, že budeme zlí na kolegy v práci, nemůžeme my,
ale hvězdy, vědci nás přesvědčují, že našli
gen na lidskou nevěru a pokud někdo zahýbá manželce, nemůže za to on, ale jeho
DNA, psychologové nás přesvědčují, že za
svou agresivitu neneseme odpovědnost
my, ale naše výchova, a sociologové nás
přesvědčují, že za absenci hodnot v našem
životě může společnost, nikoliv my sami.
Dva bratři, Václav a Boleslav, dostali do
rukou podobnou hrnčířskou hlínu svých
daností. Jeden z nich z toho uhnětl světce,
druhý z nich ze stejného materiálu vytvořil bratrovraha. O svobodě mluvíme často
jen v souvislosti s politickým uspořádáním, ona však je něčím mnohem hlubším, tím, co je vloženo do našich rukou.
Člověk, to není páčka, kterou si kdo chce
mačká.
Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA
Hádanka z prázdninového čísla Zpravodaje byla lehká, určitě
všichni poznali, že na obrázku je
Armaturka Dýšina (též U Čechurů, Slévárna Čechura, Škoda Dýšina aj.) Historii podniku zpracoval
v r. 2002 Ing. Jan Hučka a je k pročtení na: http://www.obecdysina.
cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/
okraslovaci-spolek/knihovna/
Poradíte si stejně snadno s dnešním obrázkem?
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Dobrovolníci z celého světa pomáhají v Dýšině

Od 21. srpna do 4. září se do Dýšiny sjela skupina mezinárodních dobrovolníků, aby pomáhala s různými renovacemi

Dýšinské kulturní
léto
Bylo pestré, veselé, humorné, hravé,
poznávací. Za červen, červenec, srpen
(a v plánu na září) se odehrálo a odehraje
15 akcí – koncerty, vycházky, divadelní
přestavení, přednášky, folklorní odpoledne, pivní slavnosti, zájezdy, pietní zastavení, hry pro děti.
Poděkování patří především farnosti Dýšina – spravuje „úžasnou koncertní síň“ – kostel, společenskou místnost
s kavárnou i zahradu. A všeho využívá
v míře vrchovaté a nabízí široké veřejnosti. Okrašlovací spolek vsadil na oblíbené
a hojně navštěvované vlastivědné vycházky, TJ SPV se v létě, jako po celý rok, věnuje péči o děti a mládež. A letošní červnová
novinka Dýšina FEST opravdu nadchla.
A nejen teenagery, ale i dospěláky. Letos
přispělo i koupaliště více akcemi.
Do konce roku je připravena řada dalších akcí, máme se na co těšit. Přijďte!
Slávka Nesvadbová, kulturní výbor

a pořádáním kulturní akce. Mezinárodní
dobrovolnický projekt (tzv. workcamp) je
organizován ve spolupráci s neziskovou
organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).
Dobrovolníci pocházejí z Ekvádoru,
Japonska, Španělska či Turecka. V obci
pomáhali s úpravou místní zeleně, připravovat k provozu rekonstruovaná školní
sociální zařízení či zajišťovat technickou
pomoc při přípravě každoročního pivního festivalu. Je to už pojedenácté, co obec
takto s dobrovolníky spolupracuje.
Kulturní výměna
Účastníci projektu se začátkem školního roku také setkají s žáky místní školy,
aby jim prezentovali kulturní zvyky či
zajímavosti z jejich zemí. Během pivních
slavností se také setkají s místními občany, aby tak mohli navzájem sdílet něco ze
svých kultur.

Organizace se dobrovolnictví věnuje
čtvrtstoletí
INEX-SDA, pod jehož záštitou budou
dobrovolníci na místě pomáhat, je neziskovou organizací, která v oblasti dobrovolnictví působí již od roku 1991. „Zprostředkováváme dobrovolnické projekty
po celém světě a pro zahraniční zájemce
též organizujeme pobyty na území České
republiky, jako je tento. Každým rokem
vysíláme na krátkodobé či dlouhodobé
projekty do zahraničí kolem 700 dobrovolníků a pro 400 zahraničních zajišťujeme program v ČR tak, aby pomáhali, kde
je třeba a aby vyvíjenou činností přispěli
nejen k dobré věci, ale obohatili i sebe samotné,“ představila INEX-SDA ředitelka
Martina Ekrtová.
Monika Urbášková
PR/média koordinátor
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Letní charitní bazar

V neděli 7. srpna se fara a farní zahrada
proměnila v bazar. Předcházela tomu však
náročná příprava: už týden předtím nosili
lidé na faru vše, co se mohlo stát prodejním artiklem: oblečení, knihy, hračky, bižuterii, keramiku, televize a automatickou
pračku. Mnoho ochotných lidí vše třídilo,
věšelo, a připravovalo. A díky nim mohlo
v neděli ve dvě odpoledne vše vypuknout.
Na stoly se vyvalilo oblečení, o kus dál
byl kout s hračkami, všude visely kabáty
a kdoví co ještě. To vše se prodávalo, výtěžek činil téměř patnáct tisíc korun, které
přispějí na opravu kostela.
Děti si mohly během celého odpoledne zkusit vyrobit postavičku z ponožek
nebo na zakoupené triko něco natisknout.
O kus dál se zase vyráběly palačinky s domácí marmeládou. A točilo se pivo.
Závěr bazaru patřil divadelní kultuře. Návštěvníci mohli zhlédnout reprízu
z Noci kostelů, scénku zachycující dýšin-

skou pověst o kostelníku Václavovi, který
ze strachu před vojáky schoval dva zlaté
anděly z kostela u Kokotských rybníků
a jak to s ním nakonec dopadlo. Dále
scénu obsadilo sdružení tří herců, otce
a synů Brůčkových, a jejich báječné loutkové divadlo s loutkami pohybujícími se
za oponou, kde se děj mohl sledovat podle
neartikulovaných zvuků všech tří herců.
A vše zakončil v šest hodin večer v kostele krásný koncert dýšinského rodáka
a výjimečně dobrého kytaristy Martina
Škubala. Krásné to bylo.
Zbývá poděkovat všem, kdo se o krásné odpoledne zasloužili: především Ireně a Petrovi Brůčkovým, organizátorům
a hybným prvkům bazaru, dále všem, kdo
se na organizaci také jakkoliv podíleli,
těm, kdo přinesli na faru věci na prodej
i těm, kdo na sebe vzali roli prodavačů.
Díky.
Pavel Petrašovský
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Areál plnírny plynu obec neprodá
Zastupitelé na jednání 29. srpna znovu
jednali o dalším využití areálu bývalé
plnírny plynu Flaga. Neschválili prodej
společnosti Friza, která jej chtěla přestavět na mrazírnu. Proti výstavbě mrazírny
a dalšímu průmyslovému využití areálu
vystupovali zejména občané z okolní zástavby.
Zastupitelé vzali na vědomí studii využití areálu pro bytové účely a technické
zázemí obce, která navrhuje čtyři varianty různého typu výstavby rodinných
domků nebo bytových domů. Konkrétní
varianty bude ještě obec posuzovat. Než
bude zvoleno řešení, je třeba upravit způsob ostrahy areálu.
Zastupitelé schválili ukončení fyzické
ostrahy, která je nákladná. Bude nahrazena elektronickým zabezpečením objektu.
Obec upřesňuje plán investičních akcí
V návaznosti na schválený plán rozvoje
obce Dýšina připravil investičně stavební
výbor investiční plán obce do roku 2018.
Zastupitelé jej dostali k připomínkování, v říjnu na základě jejich připomínek

a podle stanovení priorit jednotlivých
akcí bude vytvořen finální plán investic.
Územní plán obce bude zpracovávat
Design M.A.A.T.
Zastupitelstvo obce Dýšina schválilo výsledky výběrového řízení na zpracovatele
Územního plánu obce Dýšina. Vítězem
výběrového řízení se podle stanovených
pravidel stala společnost Design M.A.A.T., s. r. o. z Tábora. Splnila všechna zadávací kritéria a nabídla nejnižší pořizovací
cenu.
Areál Armaturky chce obec řešit novým
územním plánem
Společnost AD Armaturka Dýšina s.r.o.
si podala opětovně upravenou žádost
o změnu územního plánu. Na jednání zastupitelstva představil záměr společnosti
s vizualizací architekt Navrátil. V areálu
bývalé armaturky má společnost zájem
vystavět rodinné domy a bytové domy
s tím, že by bylo zachováno co nejvíce
stávajících budov, které by byly přestavěny na obytné domy a byly by zachovány i architektonické prvky těchto budov.

Zástupce společnosti uvedl, že v případě,
že by obec neumožnila změnu územního plánu, vlastník areálu prý má kupce
na tento areál a nemohl by zaručit, že
zde nebude i nadále pokračovat průmyslová výroba. Starosta obce potvrdil, že
výrobní areál skutečně do této části obce
nepatří, stejně jako bývalá plnírna, nové
využití území pro bydlení by bylo mnohem vhodnější. Obec se však domnívá, že
je lepší řešit celou věc v rámci práce na
novém územním plánu, neřešit souběžně změnu stávajícího a přípravu nového.
Zastupitelé proto neschválili samostatné
projednávání změny požadované AD Armaturka.
Zprávy připravila
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
12. září v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce
(veřejné): 24. října
v 18 hodin v Modrém salonku

Budou ještě někdy odbíjet v Dýšině hodiny?
Před rokem 1958, kdy byla otevřena
současná škola, chodily děti do školy na návsi (viz černobílé foto). Do
staré budovy s věžičkou a hodinami, které do všech stran ukazovaly,
jak čas běží. Byla postavena r. 1818
a sloužila 150 let. Několik jejich historických fotografií, včetně „absolventských“, bylo vystaveno 20. září
2015 na výstavě Proměny návsi.
Při úvahách či připomínkách občanů ke vzhledu návsi, které vzešly z debat ke Strategickému plánu,
„došlo“ i na historický hodinový
stroj z věže staré školy. Je uložený na
obecním úřadě.
Při prohlídce stroje během srpnové schůze kuturního výboru jsme
zjistili, že jde o výrobek hodináře
Karla Adamce st. z Čáslavi. Ten vyrobil od r. 1883 asi 400 kusů hodinových strojů, postavených v celé Evropě. Dnes je jich zachováno údajně
jen několik.
Odpovědi na otázky stáří stroje, jak a kdy se dostal do Dýšiny, zda byl
zkonstruován opravdu pro budovu staré
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i na webu. Výsledkem je (prozatím)
následující přehled:
•
•
•

•
•
•

školy nebo byl možná přenesen z věže
kostela, jsme hledali ve školních i obecních kronikách, v kronice rodu Maurů

1888 – zakoupila „obec Dejšinská“ nové hodiny na věž a dala
nově pobíti věž plechem
1911 – pro špatný technický stav
byla snesena věž staré školy
1922 – opravovala se celá škola;
byla postavena nová věž. Hodiny
opravoval hodinář Karel Adamec ml. z Čáslavi, syn stavitele
původních hodin.
1937 – na věž se dávaly pozlacované ciferníky
1966 – podruhé sejmuta věž
školy
1968 – škola zbourána; začíná
nová etapa podoby návsi…

A dnes, po 50. letech, se vnucuje
otázka, jak se zachovat k takovému
„pokladu“, jakým hodinový stroj
určitě je. Myslíme si, že by naší vesnické památkové zóně věžní hodiny
opravdu slušely …
Slávka Nesvadbová, Petr Brůček
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Letní stavby v obci
Vážení spoluobčané,
v úvodníku prázdninového čísla jsem Vás informoval
o stavbách, které měly být realizovány v letních měsících. Ptáte se, jak to dopadlo? S velkou úlevou musím
říct, že dobře - viz přiložené fotografie. Samozřejmě
jsme měli obavy, aby se vše povedlo a stihlo, a to zejména oprava hygienického zařízení v základní škole.
Nikdy si nemůžete být 100% jisti, protože každá stavba
přináší menší či větší „překvapení“. V tomto ohledu
musím pochválit provádějící firmu SILBA-Elstav s.r.o.
v čele s vynikajícím mistrem panem Novým, který měl
vše pod kontrolou. Dokázal skvěle reagovat na vzniklé
situace, vše výborně organizoval a ve spolupráci s projektantkou paní Švecovou a stavebním technikem panem Göttlerem dolaďovali i ty nejmenší detaily. Opravy místních komunikací (Husova, Lepší, Na Vyhlídce)
jsou již také hotové, včetně chodníku při Školní ulici.
Věřím, že tyto opravy prospějí k větší bezpečnosti
v okolí mateřské školy a školky. Dovolím si nyní apelovat na všechny řidiče, aby chodníky (nové i stávající)
nevyužívali k parkování, a to ani k částečnému, protože k tomu nejsou určeny. Parkováním na nich dochází
k omezení pohybu chodců a případným vstupem do
vozovky k jejich ohrožení. Jedná se zejména o bezpečnost našich dětí! Děkuji všem ohleduplným řidičům.
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce
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Příběh Černé (a Bílé) lávky
Před více než rokem upozornil Okrašlovací
spolek na havarijní stav Černé lávky, která
vede přes Klabavu pod vyústěním náhonu
Bílého mlýna. Po lávce je vedena oblíbená
vycházková cesta na celodenně osluněnou
cestu k mohylám v lese Háj a dále směrem
do Chrástu.
Bílá lávka byla předchůdkyní železobetonového mostu, postaveného v letech 1937–
1941 a zničeného povodní v roce 2002.
Stav Černé lávky byl předmětem jednání investičně-stavebního výboru ze 7. 10.
2015, rady obce 9. 11. 2015 a v diskusi zastupitelstva obce 21. 12. 2015 a 22. 2. 2016.
Bylo sděleno, že Černá lávka je majetkem
Golfu, stejně jako řečiště Klabavy. Ve stavebním archivu obce ani v technickém
archivu města Plzně nebyly k Černé lávce
nalezeny žádné dokumenty.
Bezprostředně poté spolek pořídil v terénu fotografie dokládající nejen neutěšený

stav, ale opakovaně nabádající k ostražitosti
a konání. Naše pátrání proto pokračovalo
listováním v soukromých i obecních kronikách. Díky ochotě a pochopení vlastníků rodových fotografických archivů jsme
získali historické fotografie obou lávek. Na
závěr jsme 15. srpna 2016 navštívili Státní
okresní archiv Plzeň-sever v Plasích. Zde
jsme našli velké množství zásadních dokumentů (např. zápisů z jednání obecního
zastupitelstva a rady obce Dýšina), včetně
projektové dokumentace; podrobnosti viz:
http://www.inventare.cz/pdf/soap-ps/soap-ps_ap0218_00192_ao-dysina.pdf. Jsou
dokladem toho, jakou péči a finance investovala obec Dýšina na pořízení i údržbu
lávky.
Výsledky jsme rozdělili do tří období:
1. období
Prozatím nejstarší nalezený údaj je z roku
1899, další pak z roku 1902 – původní
lávka byla dřevěná. Použité jedlové dřevo
se nakoupilo na Březině, vzdálené vzdušnou čarou 6,5 km. Stavitelé Josef a Václav
Pašek zpracovali pro obecní úřad velice
podrobný Návrh výloh, ve kterém se hovoří o „odkopání štěrkování staré lávky
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na pěšinku na stráni….“, což dokládá
existenci lávek ještě staršího data, o kterých víme z obecní kroniky (str. 244):
„Přes řeku Klabavku jsou položeny dvě
lávky. Každá z nich sestávala původně ze
dvou trámů, které byly podepřeny kameny
na obou březích. Zábradlí k nim tvořila lať,
upevněná na dvou kůlech. Později byly trámy upevněny na drátěném laně, aby byly
zabezpečeny proti velké vodě. Po čase nahraženy obě tyto primitivní lávky železnou
konstrukcí…“.
2. období
Podle kroniky rodu Maurů byly dne 15.
června 1916 zakoupeny lávky od Františka
Musila z Německého Brodu za 4 672 Kč,
od dráhy přišlo 517Kč a dodání na místo
76 Kč. Od položení a betonování p. Josefu
Paškovi 4 745Kč. Celkem 10 010 Kč 50hl.
Podle dodnes zachované mostní tabulky
(rozměr 23 x 9,5 cm) s datem 1884 šlo
zřejmě o již starší konstrukce pro Černou
i Bílou lávku.

Černá lávka s touto železnou konstrukcí (s 13 „moduly“ – křížení) nad řekou je
zachycená na unikátní historické fotografii z r. ca 1920, kterou zapůjčil pan mlynář
V. Kepka. Na pravém břehu Klabavy byla
lávka ukotvena na betonových podpěrách. Lávka pokračovala nad loukou lehce
sešikmenou částí, s odlišným a jednodušším zábradlím.
3. období
V letech 1938 až 1942 byla provedena
úprava koryta Klabavy, postaveny první
ochranné valy kolem řeky, vyprojektován
nový železobetonový most (ing. Jelínek,
Plzeň) a byl dokonce zpracován projekt
na stavbu komunikace z Nové Huti do
Rokycan nad pravým břehem řeky Klabavy! V srpnu 1941 schválila obecní rada
rovněž i opravu Černé lávky přes Klabavu. Tehdy byla oprava svěřena známému
plzeňskému staviteli Františku Holcbecherovi, který pobýval v novohuťské vile

čp. 50 a projektoval více domů v Huti,
včetně projektu na novohuťské koupaliště.
V září téhož roku navrhuje stavitel místo projektované železobetonové pochozí
vrstvy (dlažby, podlahy) použít kvůli statickým poměrům a stáří konstrukce lávky
hurdisdesky, což bylo úřadem odsouhlaseno. Pravděpodobně někdy v této době
byla Černá lávka „nastavena“ kovovou
konstrukcí z odstraněné Bílé lávky, resp.
bylo z ní použito 5 „modulů“.

Pozn.: Zřejmě poslední údržbu Černé lávky (natření kovové konstrukce) financoval obecní úřad v roce 1992.
Nalezením těchto dokumentů umožňuje stanovit stáří pochozí vrstvy lávky na
75 let; dnes se bortí a vyžaduje generální
opravu. Kovová konstrukce Černé lávky
již slouží v Nové Huti 100 let. Takové jubileum si určitě zaslouží nejen pozornost,
ale především konání obecní rady a zastupitelstva. Dosud neznámé dokumenty
z archivu v Plasích výrazně mění dosavadní náhled na vlastnictví a financování
Černé lávky.
Jaroslava a Jan Nesvadbovi,
Okrašlovací spolek

září 2016

Semínkovna v Dýšině - sázej, sklízej, sdílej...
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce
2015 na podporu svobodného sdílení osiva,
semenaření a přírodního ekologického zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les
Grainotheques a americké The Seedbanks.
Semínkovny jsou místem, kde si pěstitelé
mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo
vypěstované na svých zahrádkách, nebo
přebytky zakoupeného osiva, pokud možno
v „Bio“ kvalitě, tedy nemořené a z chemicky
neošetřovaných rostlin.
V současné době dozrávají semena odkvetlých letniček, balkonových květin, bylinek i zeleniny, sejí se dvouleté květiny.
V Dýšině se správy Semínkovny založené
s podporou Okrašlovacího spolku ujala studentka učebního oboru se zahradnickým
zaměřením Hana Velleková. Semínkovna je
k dispozici na adrese U Vodojemu 354, Dýšina - nebojte se přijít si osivo vybrat, nebo
věnovat své přebytky. Dále bude Semínkovna otevřená na akcích Okrašlovacího spolku, zahrádkářů, případně farnosti. Informace lze získat na telefonu 605830148, nebo
vellekova.p@seznam.cz.
Pavla Velleková
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Pozvánky na akce
Čtvrtek 1. září, 16.30 hod., kostel,
Požehnání školákům na začátku
školního roku, 17 hod., farní zahrada,
Odpoledne plné her
Pátek 2. září, 19 hod., fara, Přednáška
o Sýrii s promítáním fotek. Večerem bude
provázet Michaela Besedová, absolventka
Institutu blízkovýchodních studií FF
ZČU.
Středa 7. září, 14.30 hod., zasedací
místnost OÚ Dýšina, Setkání seniorů ZO
Svazu důchodců, dále pravidelně každou
1. středu v měsíci
Úterý 13. září, 14 hod., ZŠ gen. Pattona,
Den otevřených dveří
Středa 14. září, 16.30 hod., Modrý
salonek, přednáška Informovaný senior
o rodinném právu pro seniory, sousedských vztazích a vlastnickém právu.
Přednášky jsou součástí bezpečnostně
informačního projektu Plzeňského kraje.

Jeho cílem je zvýšení informovanosti
a bezpečnosti starších spoluobčanů.
Pondělí 19. září, 16 až 18 hod.,
moštování, ZO ČZS Dýšina
Sobota 24. září, 18 hod., kostel, koncert
kytarového dua Manera s názvem Večer
španělských melodií a argentinského
tanga. Duo Manera tvoří Soňa Rumlerová
a Miroslav Žára, oba absolventi prof.
Štěpána Raka. Zahrají skladby španělských a argentinských autorů (I.Albéniz,
E.Granados, A.Piazzola).
Neděle 25. září, 14 hod., sraz za mostem
v Nové Huti, Vycházka s myslivcem do
lesa, pořádá Okrašlovací spolek
Pondělí 26. září, 16 až 18 hod.,
moštování, ZO ČZS Dýšina
Sobota 1. října, Běh akátovkou, koupaliště Nová Huť, pořádá Ski Klub
Pondělí 3. října, 16 až 18 hod.,
moštování, ZO ČZS Dýšina

Fotím, fotíš, fotíme…!

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

Josef Mašek
Ludmila Jedličková¨
Marie Piškulová
Danuška Hrdlovičová
Jiřina Sýkorová
Emilie Kováříková
Hana Kokošková
Marie Roubová
Marie Uxová
Josef Kasík
Anna Hošková
Jiřina Svejkovská
za SPOZ Hana Tlustá

Fotografická soutěž vyhlášená v roce 2015
v březnovém čísle Zpravodaje se setkala
s velkým zájmem. Proto jsme se rozhodli
vyhlásit druhou výzvu: FOTÍM, FOTÍŠ,
FOTÍME…!
Výsledkem bude výstava v Galerii Modrý salonek. Pokusíme se přivést zkušené
fotografy, se kterými si můžete popovídat
na téma „jak se co fotí“.
Po dlouhých úvahách jsme zvolili téma,
které se nabízí téměř v každé rodině, a tím
jsou „DOMÁCÍ MAZLÍČCI A KAMARÁDI“ – naši psi, kočky, andulky, křečíci,

užovky, gekoni atd. Věříme, že podobných fotografií máte už ve svém archivu
hodně, a ještě budete mít čas a příležitost
nové fotografie pořídit.
Pravidla jsou jednoduchá:
Své digitální fotografie v počtu max. 5
foto může poslat kdokoliv, nejpozději do
10. 10. 2016 do 10 hodin, na adresu zpravodaj@obecdysina.cz. Z vybraných fotografií bude uspořádaná výstava.
Těšíme se na Vás zájem a Vaše fotografie.
Kulturní výbor zastupitelstva
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