duben 2015

duben 2015

Velikonoce v tvůrčím pojetí maminek z MC Klubíčko.

Foto: Věra Husová / Alena Kolářová

Úvodník starosty obce Dýšina
Vážení spoluobčané,
jak jste si již zvykli, s každým měsícem
přichází nové číslo obecního zpravodaje.
Jsem přesvědčený, že změna periodicity
na měsíční vydávání prospívá Vaší informovanosti, což dokládají mnohé kladné ohlasy. Uvítal jsem rozšíření řad přispěvatelů a postupný vznik pravidelných
rubrik. Tímto bych chtěl poděkovat všem
přispěvatelům a zejména paní Mgr. Kateřině Chejlavové, která vydávání zpravodaje zaštiťuje. Věřím, že nastavený trend
se nám podaří udržet.
V současné době se zabýváme různými vážnými problémy, které se dotýkají
životního prostředí a bezpečnosti občanů. Jedním z nich je občasné silné zakalení řeky Klabavy, které jsem řešil místním
šetřením a následně projednal s Povodím
Vltavy, Odborem životního prostředí Ma-

gistrátu města Plzně a zástupcem společnosti Metrostav. Situace je poměrně složitá, o výsledcích Vás budu neprodleně
informovat.
Další záležitost, která vyžaduje komplexní řešení, je přerostlá zeleň v prostoru místního hřbitova. Chceme zajistit
bezpečnost návštěvníků hřbitova a zabránit možnému poškození hrobových
míst, proto do příštího zasedání Rady
obce připravuji nabídku na vypracování
projektu revitalizace zeleně. Tento projekt bude po etapách navrhovat úpravy
prostoru celého hřbitova.
Důležitým tématem je pro nás bezpečnost pohybu občanů – zejména dětí,
proto bude realizován přechod pro chodce u Domu služeb. Projekt je v současné
době ve fázi schvalování. Podařilo se nám
zajistit provedení dopravního značení pře-

chodu organizací SÚS Plzeňského kraje,
obec vybuduje pouze jeho osvětlení.
Problematika bezpečnosti silničního
provozu se vztahuje i k poslednímu bodu
mého úvodníku, což jsou odstavená nepojízdná auta. Chtěl bych Vás tímto ujistit,
že se všemi dostupnými právními prostředky snažíme o odstranění všech vraků
automobilů na území obce, a to zejména
na příjezdové cestě u fotbalového hřiště.
Spolupracujeme v součinnosti s Policií
ČR a SÚS Plzeňského kraje. Nyní probíhá 60-ti denní lhůta na odstranění vraků
jejich vlastníky. Pokud k odstranění nedojde, nechá tyto vraky odtáhnout a sešrotovat obec.
Hezké jarní dny plné pohody a dobré
nálady Vám přeje
Jaroslav Egrmajer,
starosta obce
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Příběh a jeho myšlenka
Velikonoce v křesťanském pohledu nekončí pondělní pomlázkou, ale pokračují dalších padesát dní. Příběh o ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše je považován za
tak silný, že může doznívat sedm týdnů
a stále je z něj co odečítat.
Na dýšinské faře se jednou čtrnáct dní
koná kurz Beta, představení křesťanství pro
všechny, kdo se o něm chtějí něco dozvědět,
ať jsou věřící či nevěřící, kostelní či nekostelní. Směs lidí je velmi pestrá. Občas mezi
námi vznikne zajímavá debata. To, co se
snažím z křesťanské víry přiblížit, se zdá
být pro některé účastníky zcela pochopitelně nepřijatelné a divné. Velikonoční
příběh končící Ježíšovým zmrtvýchvstáním
je názorným příkladem. Naprosto chápu
všechny argumenty, které zde zaznívají,
a jsem velmi rád, když se diskuse rozproudí.
Potom se debata stočí k tomu, co z příběhu
o kříži na Golgotě a o prázdném hrobu
vyplývá a co chce sdělit, a je pro mě velmi
překvapivé, že tohle už většinou nikomu
divné a absurdní nepřipadá. Skoro všichni
účastníci, aniž by sami sebe nazvali věřícími,

naprosto souhlasí s vírou, že nic, co se
zdá být v našem světě temné, absurdní,
nesmyslné – a dokonce ani smrt sama – nás
nemusí připravit o smysl života, že lidský
život je něčím mnohem víc než jen čekárnou
na smrt. A křesťan by k tomu jen rád tiše
poznamenal, že jeho osobně ke všem těmto
tvrzením dovedlo vyprávění o Božím synu,
který zemřel na kříži a vstal z mrtvých.
Příběh, který nese myšlenku a myšlenka,
která se za příběhem skrývá, je tím, o co
se hraje.

Spisovatel devatenáctého a začátku dvacátého století začínal vždy psát svůj román
tím, že v sobě nosil poselství, které chtěl
svým čtenářům předat, a vtělil jej do postavy,
jejímiž osudy se pokusil svou ideu převyprávět. Zdá se mi, že spisovatel či filmový
scénárista současný má jinou ambici: začne
prostě představovat zákruty a slepé uličky
života svého hrdiny a když se dobere ke
konci, zůstane ve vzduchu viset nezodpovězená otázka, co si z toho lze odnést. Naši
předkové měli své světce a mučedníky,
svatého Václava, Mistra Jana Husa a tatíčka
Masaryka, my už žádné podobné příběhy,
do nichž by se vměstnaly hodnoty, o něž
nám jde, nevyprávíme.
Samozřejmě, že to všechno má ústit do
nabídky otázky, jestli by se z vyprávění
o našich životech dal přečíst nějaký hlavní
motiv, nějaké poselství, hodnoty, o které
nám šlo a pro které jsme žili. Příběhy, za
nimiž by stála myšlenka, nám velmi chybí
nejen v knihovničkách a na filmových plátnech, ale především kolem nás.
P. Pavel Petrašovský, farář

Informace z rady obce
Série výběrových řízení
Obec vyhlásila z rozhodnutí rady obce
několik výběrových řízení – na stavební
úpravy v Domě s pečovatelskou službou,
kde zastupitelé rozhodli vybudovat 2 nové bytové jednotky a společenskou místnost pro obyvatele DPS, na opravy místních komunikací a na opravu kanalizační
řadu v ulici Ke Strži. Zadání je vyvěšeno
na úřední desce i webových stránkách
obce, otevírání obálek s nabídkami se
uskuteční 10. dubna.
Příprava projektů na rekonstrukce
Rada obce schválila přípravu projektové dokumentace pro dokončení rekonstrukce zbývající části místní komunikace Jasmínová a projekt na chodník
ve Školní ulici, v části od křižovatky
s ulicí V Jamách po odbočku do ulice
Luční. Chodník zvýší bezpečnost dětí
při cestě do a ze školy, současně se upraví přímo pod školou komunikace tak,
aby se zajistilo víc míst pro parkování
rodičů.
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Oprava výtluků
Rada schválila opravy výtluků pro část
komunikací v obci novou technologií
SILKOT. Jedná se o jedinečnou technologii využívající patent hloubkové aktivace asfaltového povrchu (ITHR). V místě
poruchy se silniční svršek tepelně aktivuje infrazářením, rozruší se a objem výtluk se doplní vhodným předehřátým
materiálem. Vzájemně se materiály promísí a zválcují vibroválcem. Půjde o výtluky v ulici Přátelství, Husova, Lesní,
Horomyslická, U slévárny, Jižní, Malé
náměstí, K Chlumu. Oprava bude stát do
250 tis. Kč, zajišťovat ji bude společnost
DIPOS J&C. Práce mají být hotové do
24. dubna. Pro další ulice, kde bude oprava výtluků rozsáhlejší (Na vyhlídce, Školní), bude postup a dodavatele obec teprve
vybírat.

Dotace na ČOV
Obec již v minulém volebním období
jednala o možnosti navýšení dotace na vícepráce při intenzifikaci ČOV. Vícepráce
však bude muset financovat z vlastního
rozpočtu. Ministerstvo zemědělství zaslalo
oznámení, že dotaci na ČOV z důvodu
nedostatku finančních zdrojů nerozšíří.
Výstavní systém v Modrém salonku
Kulturní výbor doporučil, aby byl v Modrém salonku instalován výstavní systém,
který by umožnil pořádání různých výstav.
Rada schválila pořízení výstavního systému v ceně do 35 tis. Kč. Poprvé bude
využit u příležitosti Oslav osvobození,
kdy budou v salonku vystaveny různé
dobové fotografie a dokumenty.
Kateřina Chejlavová

Termíny příštích jednání rady a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné) : 13. dubna a 11. května v 18 hodin na OÚ
Zasedání zastupitelstvo obce (veřejné): 27. dubna v 18 hodin v Modrém salonku
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Obnovení symbolů demokracie a svobody v naší obci
Harmonova deska

Originál Harmonovy desky, který je umístěn
v kanceláři starosty na Obecním úřadě.
Byl duben 1990. V Plzni byly v plném proudu přípravy na velkolepé oslavy 45. výročí osvobození města americkou armádou.
V Praze se připravovala společná cesta
prezidenta Havla a velvyslankyně USA
Shirley Temple-Blackové na tyto oslavy a do
dalších památných míst v západních Čechách a o pamětní desce, kterou věnoval
Dýšině generál Ernest N. Harmon, jsme stále v koordinačním výboru OF nic nevěděli.
Kdo to vlastně byl generál Harmon a jaký
byl jeho vztah k Dýšině? V dubnu a květnu
před 70 lety byl konec války už nepochybný,
probíhaly poslední boje a na západě Čech
to znamenalo netrpělivé očekávání americké osvobozenecké armády. Tím vším žila
i Dýšina. V naší obci pořád ještě žije hodně pamětníků, kteří osvobození zažili jako děti. Je velice zajímavé poslouchat jejich
vzpomínky. Važme si jich! A jejich vzpomínky zapisujme a uchovávejme.
Vraťme se tedy do doby před 70 lety a zaposlouchejme se do vzpomínek, jak je sepsal pro jedno z prvních čísel porevolučního
obecního zpravodaje pan Jaromír Sofron.
„Byla neděle 8. května 1945, pršelo a na
návsi se konala slavnost vztyčení československé vlajky. Večer pak jsme poslouchali
a pozorovali dunící proud amerického železa
a oceli, jedoucí po státní silnici na pomoc

zoufale se bránící Praze. Žel, nedojel. Nesměl. Další den jsme si tuto armádu prohlédli zblízka. Pod lesem u Kyšic se utábořila menší tanková jednotka a nám,
dvanáctiletým klukům nic nebránilo prolézat jejich tanky, dívat se jak vaří a domlouvat se posunkovou řečí. Byla to pozoruhodná armáda. K pozdravu generála
stačilo neformální „hallo“ s lehkým dotekem konečků prstů pravé ruky okraje
vycházkové haleny. Když pochodovali, nebylo nic slyšet, měkké podrážky kanad
tlumily zvuk kroků. (Na rozdíl od rachotícího wermachtu). Téměř šokující byla do
puntíku promyšlená praktičnost a účelovost výzbroje a výstroje“.
Za 16. pancéřovou divizí gen. Johna
Pierce přišly do západních Čech 2. a 97. pěší
divize, začleněné do 5. sboru 3. pancéřové
armády gen. George S. Pattona. V druhé polovině června byl 5. sbor nahrazen 22. sborem, jehož velitelem byl generálmajor
Ernest N. Harmon.
Ten si za své sídlo
zvolil vilu č. 49
v Nové Huti. Harmon si naši obec
velmi
oblíbil.
(Vzpomínal na ni
dokonce ještě ve
svém projevu na
Hlasu Ameriky na
jaře roku 1950.)
A lidé si oblíbili jeho. Dodnes o něm
pamětníci velmi
zaujatě a s láskou
mluví.
Do Nové Huti za
ním během léta
přijel dvakrát i sám
gen G. S. Patton.
Oba pak byli
27. července prezidentem Benešem
vyznamenáni Čs.
řádem Bílého lva.
4. srpna 1945 přijel na pozvání Harmona americký velvyslanec Laurenc
Steinhard a 5. srpna se na návsi konala slavnost, při

níž gen. Harmon daroval obci ukořistěné
německé dělo, na němž byla umístěna
bronzová deska s anglicko-českým textem
věnování dýšinským občanům, jako upomínku na osvobození západních Čech
americkou armádou.
To dělo stálo na návsi u staré krásné školy
nedaleko místa, kde je dnes pomník T.G.M.
Vydrželo tam do roku 1952, kdy MNV
rozhodl o jeho odstranění. Kanon rozřezat
a pamětní desku zničit. Po tomto rozhodnutí deska přes noc záhadně zmizela! Potkal
ji stejný osud jako bustu T.G.M.! Nikdo
nevěděl, kdo ji vzal a kde je ukrytá. Na
rozdíl od busty T. G. M. se neobjevila ani
v roce 1968.
O pokračování jejího osudu se dozvíte
v květnovém pokračování tohoto našeho
vzpomínání na rok 1990 v Dýšině.
Václava Kuklíková,
Antonín Jedlička
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Přijďte také uklidit Dýšinu
O akci Ukliďme Česko jsme Vás již
informovali v minulém zpravodaji. Jde
o celorepublikovou akci, jejímž cílem je
podnít zájem lidí o veřejná prostranství
a péči o ně. Okrašlovací spolek se letos
rozhodl připojit a bude s pomocí dobrovolníků uklízet v sobotu 18. dubna hned
několik míst v obci. Budeme moc rádi,
když se k nám přidáte, pomocníků stále
není dost. Přijít můžete rovnou na některé
z níže uvedených míst. Pokud dáte předem
vědět organizátorům na uvedené emaily,
určitě budou rádi za zprávu. Ujmout se
můžete i některého z dalších míst, které
si ještě nikdo nevzal „na povel“. Náměty
najdete také o kousek níže.
Kde budeme uklízet naši část Česka?
Nová Huť, chodník od viaduktu směrem
do Hutě. Je třeba: vysbírat odpadky,
vyhrabat listí, ostříhat větvě bránící
průchodu. Sraz 9 hod. u viaduktu.
Organizátor: Slávka a Honza Nesvadbovi

(nesvaslavka@seznam.cz). S sebou: pevné
hrábě, rukavice, zahradnické nůžky.
Nová Huť, prostranství před koupalištěm – akce pro rodiny s dětmi. Chceme
zde hlavně vysbírat odpadky, a to za pomoci velkých i malých dobrovolníků, kteří tak rádi dělají „dospěláckou“ práci. Za
odměnu jim práci zpestříme hrami a soutěžemi. Sraz 10 hod. u koupaliště.
Organizátor: Katka a Radek Chejlavovi
(chejlavova@post.cz) S sebou: rukavice.
Dýšina, náves, louka kolem obecního
potoka. Je třeba: vysbírat odpadky, vytahat
napadané větve z koryta potoka.
Sraz 10 hod. na návsi.
Organizátor: Simona a František Kaftanovi
(fr.kaf@volny.cz)
S sebou: rukavice, holínky
Dýšina, podél cesty od viaduktu k nádraží. Je třeba: především vysbírat odpadky.
Sraz: 10 hod u sběrného dvora U Kubíků.
Organizátor: Štěpánka a Pavel Štemberovi
(stepanka.st@email.cz) S sebou: rukavice.

Další lokality, které by si úklid zasloužily
a „hledají“ někoho, kdo si ho vezme na
starost:
■ okolí garáží u „hrudkováckých“ bytovek
■ Dýšina, lety zanedbaný pozemek u silnice
nad sběrným dvorem proti dvojdomku
188/189. Místo by si zasloužilo vysekávání
staré trávy, srovnání terénu – tvrdá práce,
vyžadující mechanizaci a silné chlapy.
■ Nová Huť, bývalé sokolské cvičiště u trati,
kde by prospělo vyřezání náletů u vstupu
na hřiště
■ další místa ve Vašem bezprostředním
okolí, u autobusových zastávek, v okolí
vycházkových cest
Může se připojit každý. Nasbírané odpadky odveze technická četa obce, jen je třeba uvést, kde hromadu odpadků připravíte. Informaci můžete poslat na email:
nesvaslavka@seznam.cz.
Slávka Nesvadbová,
Okrašlovací spolek

Elektronická knihovna Okrašlovacího spolku
Víte o tom, že máme v Dýšině dvě knihovny? Místní obecní knihovnu zná jistě
téměř každý. V roce 2014 byla založena
knihovna druhá - elektronická. Můžete ji
najít na webových stránkách okrašlovacího spolku, které jsou součástí webu naší
obce. Naším prvním počinem bylo naskenování a zveřejnění všech čísel zpravodaje obce, který vycházel v letech 1990
až 1994. Lze v něm samozřejmě najít řadu zajímavých a dodnes podnětných informací (včetně textů od odborníků a znalců
regionu). Je to však zajímavé čtení i v jiném ohledu: člověk si uvědomí, v čem
jsme se změnili a v čem jsme po dvaceti
letech zůstali stejní. Knihovna je postupně
doplňována. Jako příklad uveďme texty
bývalého kronikáře Jaromíra Sofrona či
nové texty některých členů okrašlovacího
spolku.
V současnosti najdete na pomyslných
poličkách tyto položky:
J. Nesvadbová, P. Velleková: Paškův
park. Prezentace (2013).
J. Nesvadbová, J. Nesvadba: Emanuel
Šonský a Nová Huť (2014).
J. Nesvadba: Cestou za La Boema na Radnicko po stopách uhlí, hutí a skláren (2013).
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J. Sofron: Doplňky ke kronice Dýšiny
(1999).
J. Sofron: Stručný nástin přírodních poměrů katastru obce Dýšiny a kontaktních
území (2003).
J. Sofron, J. Nesvadba: Závodní lyžování
v Nové Huti a Dýšině. Studie byla publikovaná ve Sborníku Muzea Dr. Bohuslava
Horáka Rokycany, č. 25/2013.
P. Velleková: Procházka Dýšinou (2012).
Zpravodaj obce Dýšina 1990, 1991,
1992, 1993, 1994
A proč vlastně vznikl tento krátký
článek? Má být výzvou a současně prosbou. Máte-li k dispozici nějaký zajímavý text o naší obci a okolí nebo napíšete text nový, budeme velice rádi, když
jej v elektronické podobě pošlete na
adresu spolku. E-mailová adresa spolku
pro zaslání novinek je: nesvaslavka@
seznam.cz
Chcete-li si některý z textů přečíst,
nemusíte opustit pohodlí domova. Stačí
do internetového prohlížeče zadat
http://www.obecdysina.cz/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
knihovna-2/

Těšíme se všechny čtenáře i nové přírůstky do naší knihovny.
Marek Brandner,
Okrašlovací spolek
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17:30–18:30 slet čarodějnic, soutěže, zábava
18:30 opékání vuřtů z vlastních zdrojů
18:30 opékání vuřtů z vlastních zdrojů
Vlastní čarodějnické rekvizity,
masky a doplňky vítány!

Vlastní čarodějnické
Vlastní rekvizity,
čarodějnické rekvizity,
masky a doplňky
vítány!
masky
a doplňky vítány!

Vlastní čarodějnické rekvizity,
masky a doplňky vítány!
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Jaro nakouklo i do MŠ
Přišlo jaro do vsi… začíná jedna oblíbená
říkanka a děti a učitelky v MŠ to vzaly
vážně. Začalo velké jarní zdobení, tvoření
a předvelikonoční vyrábění. Ve třídách se
objevila barevná vajíčka, kuřátka, beránci,
zajíčci. Děti malují, lepí, stříhají, sází…
Na jarní prázdniny vyhlásily paní učitelky u předškoláků soutěž pro děti s rodiči o nejhezčí vejce. Donesené výrobky byly vystaveny v Modrém salonku na jarní
prodejní akci. Soutěž vyhrál Adámek
Spiller.
Broučci a Koťátka se rozhodli „skoncovat“ se zimou definitivně a vydali se na
pochod s Moranou ke Klabavce. Aby zima

Školkáčci na velikonoční výstavě v Modrém
salonku.
Foto: Jana Bártlová

opravdu zmizela za hory, vydá se brzy na
svou pouť i Morana Sluníček a Motýlků.
Příchod jara nám také oznámili pejsek
s kočičkou s herci z divadla Úsměv.
Po Velikonocích se již předškoláci vydají na 1. lekci předplaveckého výcviku, Kapičky finišují s nácvikem na jarní koncert (se staršími kamarády ze ZŠ)
a všichni se těší, až odloží kulichy a teplé
bundy a pořádně vyzkouší nové atrakce (pohyblivý most, pérové houpačky,
nové zastřešené pískoviště) na školní
zahradě.
Jana Bártlová,
učitelka MŠ

Soustředění plná nej
ní jsme objevily řadu NEJ: nejvíc buchet
(děkujeme všem pekařům – včetně šesťaček
ze školy), nejvíc dopravců (MHD, rodiče), nejblíž Dýšině, nejvíc stěhování (při
ubytování probíhala akce „kulový blesk“),
nejvíc střídání dětí (průběžně odjížděly
a přijížděly na jiné akce), nejvíc zranění
(přivezených s sebou z jiných – zejména
sportovních akcí). Teď již jen dopilovat
všechny písničky a těšíme se na své posluchače na našich koncertech. Určitě budou
také nej.
Jana Bártlová

Jarmark v parku
Pozor nehýbat – společné foto účastníků jarního soustředění.
Gutta se s příchodem jara vydala jako
obvykle na tradiční soustředění. Tentokrát
naším útočištěm byly internáty SOUE
v Plzni. V pátek 27. března se část zpěváků
vydala společně několika prostředky MHD
do Plzně, ostatní přijeli „po vlastní ose“.
Během 3 víkendových dnů nás čekalo
plno práce. Chystáme vystoupení na květnových oslavách osvobození, během Noci
kostelů, na Historickém víkendu a hlavně
připravujeme nový program na zářijový
festival Jičín – město pohádek.
Kluci a holky střídali zpěv s pantomimou,
hráli divadlo, tančili lidové tance a hlavně si
užívali bezva muzikantskou partu. Chystaná vystoupení v sobě skrývají náročný
a rozmanitý hudební program, lidové písně

Foto: Jana Bártlová

střídají středověké nebo pohádkové písničky doplněné tancem a instrumentálním doprovodem (flétny, housle, klarinet, kytara) –
vše „obstarají“ naše šikovné děti. S nácvikem
nám opět pomáhali naši milí „veteráni“
Kuba, Anežka, Terezka a Váša, v pátek si
s námi přišla zazpívat i Janina.
Volné chvilky vyplnily děti hlavně sportem – využívali jsme místní tělocvičnu,
v pátek jsme vyzkoušeli několik skvrňanských prolézaček (zabodovala lanová pyramida), v sobotu se uskutečnil velký turnaj
v bowlingu zakončený procházkou v přírodě
(zejména čtvrťáci si ji náležitě užili).
Díky ochotným maminkám Martině
a Saše probíhalo bez problémů i zásobování
hladových bříšek. Při závěrečném hodnoce-

Druhý zahrádkářský jarmark se konal
v neděli 28. března v Paškově parku
v Nové Huti. Počasí mu přálo a sluníčko vytáhlo ven víc návštěvníků než
v loňském roce. Vyměňovaly se sazenice,
přebytky ze zahrádek, ke koupi byly
zahrádkářské potřeby i zdobené kraslice.
Pohodu odpoledne dotvářela kavárna
pod širým nebem se zákusky šikovných
místních hospodyněk.
Foto: Pavla Velleková
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Z Klabavy na nejvyšší stupínek

Řeka Klabava se v těchto zimních měsících stala tréninkovým místem pro čtyřiadvacetiletého Petra Šlajse z Dýšiny. Petr se
stal historicky prvním mistrem ČR v kryatlonu. Co je to kryatlon? Je to extrémní
závod, kde se plave v ledové vodě, běží a běží
na lyžích. Zakladatelem je Angličan Jack
Bright, sám účastník mnoha extrémních
expedic. Měla to být zkouška kdo s koho:
otužilci versus běžci???
Petr běhá na lyžích a dělá olympijský
triatlon. Se studenou vodou se potkal výjimečně ráno ve sprše. Kryatlon, to pro něj
byla výzva. V lednu začal s otužováním,
dvakrát to zkusil s pražskými otužilci ve
Vltavě a během víkendu se vnořil do ledové
Klabavy. Z původní jedné minuty strávené
ve vodě se koncem ledna posunul na tři
minuty. To by mělo stačit.
1. února přišel den D. V pražské Chuchli
krásně svítilo sluníčko, ale teploměr ve vodě ukazoval nemilosrdné 3 stupně. Závod byl jasný: 250 m plavání, 2 km běh
a 5 km na lyžích (kvůli nedostatku sněhu
byla nakonec trať zkrácena na 3 km).

Petr Šlajs při tréninku v Klabavě a při závodě.
Petr lezl do vody jako poslední. Zatímco
si otužilci ve Vltavě lebedili, pro něj byla
každá vteřina navíc citelná. S výstřelem
se však u něj probudil závodnický duch,
zkušenosti z triatlonu a možná i snaha
ledové trápení zkrátit na minimum a z vody
vylézal na první pozici. V depu trochu
ztratil při převlékání (někteří borci se o to
ani nesnažili a vybíhali v mokrých plavkách
a tričku), ale brzy své soupeře dostihl
a v lyžařském depu už byl zase první. Na
běžkách už byl jako doma a na dvaceti

Foto: Jana Šlajsová
okruzích umělého sněhu už nenechal nikoho na pochybách. Během celého závodu
byla skvělá atmosféra, o kterou se starali
nejen závodníci, ale množství fanoušků
a hlavně sportovní moderátor ČT Stanislav
Bartůšek.
Petrovi se ve studené vodě zalíbilo.
Občas ho můžete vidět brázdit Klabavu
u bývalé plovárny v Nové Huti nad jezem.
Ale jak sám říká: ,,Triatlon v teple je jiný
kafe.“
Václava Kuklíková

Vítání jara s dětským odpolednem zábavných her

Nejmladší generace při tradičních jarních hrách svých rodičů a prarodičů. Foto: Iva Kokešová
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Na čtyřicet dětí přišlo v pátek 20. března
přivítat jaro nejen tvořením nebo soutěžením o nejhezčí velikonoční vajíčko do
Modrého salonku, ale také pohybovým
vyžitím na zahradě mateřské školy. Díky
TJ Sport pro všechny Dýšina měly děti
možnost vyzkoušet si tradiční jarní radovánky svých maminek a babiček – cvrnkání kuliček, skákání panáka, pohánění káči.
Vše sice s novým náčiním, ale se stejnými požadavky na šikovnost a obratnost.
Dalšími disciplinami byla srážená, mířená,
zaječí i foukaná. Počasí nám přálo a nám
všem bylo krásně jarně.
Václava Zelenková,
TJ SPV Dýšina

duben 2015

Fotbalové okénko
Jarní fotbalová sezóna je v plném proudu, a mužstvo “A“ se
blýsklo hned dvěmi výhrami 6:1 a 3:1 a udržuje se tak stále na předních místech tabulky městského přeboru. Ani naši starší žáci
nezůstávají pozadu a jarní část soutěže začali vítězstvím na domácím hřišti
3:1. Do jarní části soutěže se zapojili
už také i naši nejmladší fotbalisté,
ve věku 6 - 8let, kteří trénují každé
úterý a čtvrtek na fotbalovém hřišti
od 16:30. Vezměte své malé budoucí
hvězdičky fotbalu a přijďte s nimi na
trénink.

Přijďte fandit na zápasy
Mužstvo „A“

Sobota 18. 4., 17 hod.,
Dýšina A - Lhota B
Sobota 2. 5., 17 hod.,
Dýšina A - Rapid B
Sobota 16. 5. ,17 hod.,
Dýšina A - Slovan spoje

Maminky poběží Dýšinou
MAMINY RUN, niky nekončící štafetový
běh maminek, propaguje zdravý životní styl po celé České republice. Cílem
projetu MAMINY RUN je ukázat co
nejvíce maminkám, že pohyb na čerstvém
vzduchu je zábava a zúčastnit se ho může
každá žena s jakoukoli
kondicí, s kočárkem či
těhotenským bříškem.
Neběžíme na čas a na
výkon, ale abychom ukázaly, že aktivně
strávený čas s rodinou a přáteli je ten nepříjemnější. MAMINY RUN je o setkávání
stejně naladěných lidí, kteří se mohou
v aktivním životním stylu podporovat po
celý rok.
Pojďte se proto k nám připojit a 16. května se proběhnout nebo projít po naší obci.
Čeká na vás 5 km dlouhá trať v příjemném
prostředí a pohodové atmosféře. Start
a cíl bude u mateřského centra Klubíčko

v Dýšině. Poběží se od 14.30 hod. V rámci
startovného (150 Kč) obdržíte slušivé
tričko s logem MAMINY RUN! V cíli na
vás bude čekat malé občerstvení 
„MAMINY RUN je výzvou k aktivitě a především je poděkováním všem maminkám, které jsou
dobrým vzorem svým
dětem ve vztahu ke
zdravému životnímu
stylu a pohybu“, říká autorka projetu
Jana Kastnerová. Více na stránkách www.
maminyrun.cz a https://www.facebook.
com/maminyrun?fref=ts
Pokud se chcete zúčastnit, nahlaste se patronkám běhu na email jezkovam@volny.cz
nebo peta.vaci@seznam.cz.
Mirka Ježková,
Petra Piškule,
patronky

Den otevřených dveří
na golfovém hřišti

Mužstvo „B“

Neděle 19. 4., 17 hod.,
Dýšina B - VS Plzeň A
Neděle 3. 5., 17 hod.,
Dýšina B – Prazdroj
Neděle 17. 5., 17 hod.,
Dýšina B – Bolevec B

Starší žáci

Neděle 12. 4., 10 hod.,
Dýšina – ZČE Plzeň
Neděle 26. 4., 10 hod., Dýšina – Zruč
Neděle 10. 5., 10 hod.,
Dýšina – Touškov

Mladší přípravky

Středa 15. 4., 16 hod.,
Dýšina – Senco B Plzeň
Středa 29. 4., 16
Dýšina – Viktoria Plzeň U7
Středa 13. 5., 16 hod.,
Dýšina – 1. FC Junior
Přijďte fandit našim fotbalistům reprezentujícím Dýšinou !!!
Petr Pěč, předseda FK Dýšina

I přes nepřízeň počasí se malí i velcí návštěvníci dne otevřených dveří plně soustředili na
svoje odpaly.
Foto: Viktor Hörner
V pondělí 30. března se brána Golf Parku
Plzeň otevřela všem zájemcům o golfový
zážitek. Akce byla určena primárně žákům
plzeňských ZŠ a blízkého okolí. I přes
obrovskou nepřízeň počasí a počáteční
obavy trenérů se na driving sešlo přes
30 účastníků, z toho nadpoloviční většina
byly děti. Po prvotním uvedení od našich
zkušených trenérů, Jana Mergla, Jiřího
Jandy a Martina Vancla, se děti i dospělí

vrhli k odpalování. Nadšení z golfu bylo tak
velké, že jim nevadily ani extrémní povětrnostní podmínky. Postupně se vystřídal
déšť, kroupy i bouřka, ale ani to zaujaté
děti a dospělé neodradilo. Po skončení akce
všichni odcházeli zmoklí, profouknutí, ale
s úsměvem na tváři a některé z dětí se
rovnou přihlásily do našich jarních dětských
tréninků.
Viktor Hörner, Golf Park Plzeň
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Pozvánky na akce
 Sobota 11. dubna, 18 hod., kostel
v Dýšině, koncert středověké hudby souboru Musica ad gaudium. Zazní cembalo,
flétny a zpěv. Vstupné dobrovolné.
 Neděle 12. dubna, 13.20 hod., Povelikonoční capkací výlet na rozhlednu Na
Vrchách v Břasích. Pořádá TJ Sport pro
všechny Dýšina, sraz na nádraží ČD
v Chrástu, návrat vlakem v 17:22, příp.
19:22. S dětmi musí jít dospělý doprovod.
 Neděle 19. dubna, 14 hod., Otevírání
studánek, vycházka pro děti i dospělé
za tajemstvím lesa Kokotsko a jeho studánek. Sraz u lesa za mostem v Nové
Huti, pramínkové i polední víly, bludičky
a skřítkové jsou vítáni. Možná přijde i sám
Král lesa. Nezapomeňte na buřtíky! Pořádá
ochotnický spolek Lucifer a Okrašlovací
spolek.
 Čtvrtek 30. dubna, 16 hod., dýšinská
náves, Rej čarodějnic, pořádá TJ SPV
Dýšina, SDH Dýšina a Lucifer Dýšina.
Program: 16h zdobení májky, příprava
košťat, 17h vztyčení májky, 17.30 - 18.30 slet
čarodějnic, soutěže, zábava, 18:30 opékání
buřtů z vlastních zdrojů. Vlastní čarodějnické rekvizity, masky a doplňky vítány!
 Neděle 3. května, 15 hod., u pomníku
gen Pattona před ZŠ gen. Pattona, Oslavy

osvobození, vzpomínka 70. výročí konce
2. světové války. Program: příjezd kolony
historických vozidel, prohlídka vojenských
vozidel, pietní akt za účasti slavnostních
hostů, vystoupení souboru Gutta.
 Středa 13. května, 19. ročník charitativní akce Český den proti rakovině,
pořádá TJ SPV Dýšina.
 Čtvrtek 14. května, 16.30 hod., Modrý
salonek, Jarní koncert (nejen pro maminky) Kapiček, Kapek a Zpěváčků.
 Pátek 15. května, 19.30 hod., zahrada
dýšinské fary, Pašijová hra o umučení
a vzkříšení Krista. Účikují ochotníci z Dýšiny, Chrástu a Plzně pod vedením Marcely
Švejdové - Žandové.
 Sobota 16. května, 14.30 hod.,
MAMINY RUN, běžecký okruh 5km,
start a cíl u MC Klubíčko.
 Sobota 16. května, 18 hod., kostel
v Dýšině, Varhanní koncert – vystoupí
Přemysl Kšica (varhany) a Miroslav Smrčka
(trubka).
 Sobota 16. května, 20 hod., kulturní
dům v Kyšicích, 15. ples dýšinské farnosti.
 Neděle 17. května, 14 hod., Májová
slavnost v Paškově parku, tančírna a kavárna pod širým nebem, pořádá Okrašlovací spolek a Lucifer.

Kamenný farmářský trh
v Plzni na Roudné
Dáváte přednost zdravým potravinám,
a nejlépe těm od českých farmářů? Přímo
v centru Plzně funguje od podzimu 2014
Náš grunt u Lidušky, největší farmářský
obchod v Plzni. Otevřeno je od pondělí
do soboty a nemusíte tak čekat na
farmářské trhy, abyste si nakoupili své
oblíbené potraviny.

Otevírací doba:
Po–Pá: 7.00–18.0
0 hod.
So: 8.00–12.00 hod
.

Náš grunt u Lidušky
Na Roudné 105/1
(vchod z ulice Otýlie Beníškové)
301 00 Plzeň
tel.: 603 226 682
mail: plzen-roudna@nasgrunt.cz
www.facebook.com/gruntulidusky

U nás nakoupíte denně vše čerstvé - od
masa a poctivých uzenin, přes kompletní
škálu mléčných výrobků až po čerstvé
pečivo a sezónní ovoce a zeleninu. Náš
grunt u Lidušky milují i rodiny s malými
dětmi a alergici, neboť sortiment
bezlepkových potravin a výrobků bez
zbytečných „éček“ je opravdu široký.
Zbývá jen popřát dobrou chuť!

www.plzen.nasgrunt.cz

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.

Jana Pospíšilová
Jan Rett
František Lacko
Květa Irdzová
Jan Kozlík
Marie Valdmannová
Drahuše Valentová
Milada Vajnerová
Marie Čechová
Vlasta Vachovcová
Petra Cíglerová
za SPOZ Hana Tlustá

Co se děje
za humny
Letošní výročí 600 let od upálení
Mistra Jana Husa provází celá řada
akcí tzv. Husova roku. V sousedním
Chrástu se například konají 4 večery s Janem Husem. Jeden byl
již v březnu, nejbližší se uskuteční
24. 4., kdy bude o Husovi z pohledu
muzikologie mluvit PhDr. Eliška
Baťová. Husa v kontextu starší české literatury představí 22. 5. Prof.
PhDr. Viktor Viktora, CSc., historický pohled představí přednáška
PhDr. Jiřího Stočesa Ph.D. 19. 6.
Večery se konají na faře (Železniční
477) vždy od 19 hod. Více na http://
chrast.evangnet.cz
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