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Do celorepublikové akce Ukliďme Česko se letos zapojila i naše základní škola. Vyzbrojeni ochrannými rukavicemi a pytli se ochotně
pustili do práce nejen žáci, ale i pedagogové. Uklidila se rokle, dětské hřiště, okolí školy, cesta směrem k nádraží a ke golfovému hřišti.
Také se pomocí mobilní aplikace podařilo lokalizovat menší černé skládky na www.zmapujto.cz. Věříme, že jsme tím přispěli k jejich
následnému odstranění.Všem, kteří se aktivně podíleli na úklidu obce, patří velký dík (více si o tom můžete přečíst také na straně 4).
Lenka Dolanová a Marcela Šašková

Úvodník
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje připomněl
Okrašlovací spolek skutečnost, že hledá
každoročně osobnosti nebo firmy,
které pozitivním způsobem přispěly ke
zkrášlení naší obce, nebo výrazně a nezištně podporují veřejné aktivity v obci.
A na spolkové valné hromadě jim pak
předává Poděkování s grafickým listem.

Výjimečné ocenění však může za
významný přínos udělit i obec. Je jím
Čestné občanství. V Čechách byl institut čestného občanství právně zakotven novým obecním zřízením
z 1864. Obec Dýšina využila této možnosti poprvé o 12 let později v r. 1876,
stejně tak sousední obec Chrást. Pak
více než sto let nebylo toto ocenění

v Dýšině udělováno.
Okrašlovací spolek se možností udělení čestného členství zabýval v roce
2015 u příležitosti 20. výročí dýšinské
vesnické památkové zóny. Nejprve bylo
ale zapotřebí dohledat ve spisech obecního úřadu komu a kdy bylo čestné
Pokračování na další straně
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občanství vlastně uděleno, protože
v archivu obce tomuto ocenění nebyla
věnována samostatná agenda. Dnes
už víme, že naše obec udělila pět čestných občanství. Jejich přehled najdete
v tomto Zpravodaji na straně 4.
Současná rada obce se čestným ob-

čanstvím opakovaně zaobírala v r. 2015
a 2016 a dospěla k názoru, že čestné
členství bude do budoucna možné navrhovat mimo dýšinským občanům,
kteří mají o rozvoj Dýšiny mimořádnou
a trvalou zásluhu. Podnět může dát
kdokoli z občanů. Třeba Vás výčet do-

posud oceněných osobností inspiruje
a připomene Vám, že i dnes máte kolem
sebe někoho, kdo by si zasloužil stát se
čestným občanem Dýšiny.
Jaroslava Nesvadbová,
zastupitelka obce

Hora ruit, respice finem

Při loňské opravě kostela se na jednom
z opěrných pilířů presbytáře narazilo při
oklepávání omítky na starobylé sluneční
hodiny. Památkáři nám nedovolili je
obnovit, musely se opět zaházet omítkou,

ale dovolili nám nechat namalovat
nové na stejné místo a ve stejném
tvaru.
Několikrát jsem už slyšel výtku,
že se o nových slunečních hodinách
na kostele moc neví a že pokud si
člověk nedá práci s hledáním, nemá
šanci při běžné návštěvě hřbitova si
jich všimnout. Tímto zamyšlením
chci tedy svůj dluh splatit a pozvat
k jejich objevení.
Na
původní
už
značně
poškozené fresce bylo patrné, že
dvě stuhy vytvářely jakýsi kruh.
Spodní z nich nesla římské číslice,
aby na nich stín mohl ukazovat
čas, na horní byl umístěn nějaký
nápis, který už byl bohužel zcela
nečitelný. Když vznikala replika
této malby, rozhodli jsme se
inspirovat mnohými starými
slunečními hodinami, které nesly
latinský nápis Hora ruit, respice
finem: Hodina běží, pamatuj na
konec. Snad to nemusí znít jako
strašení naší smrtelností, ale připomínka toho, že lidský život někam
směřuje, má mít zadání, které se
má jednou (nejpozději v hodině smrti)
naplnit.
Sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů,
radil v 16. století mladým lidem, kteří
se rozhodovali o tom, jak svůj život

prožít, aby si zkusili představit, že leží
na smrtelné posteli. Pokud rozlišovali
mezi možnostmi stát se řemeslníkem
s velkou rodinou nebo mnichem, měli si
představit, že umírají v jednom případě
s tím, že za sebou mají dlouhý život se
svou rodinou a že za nimi je vidět kus
odvedené práce, v druhém případě že za
sebou mají dlouhý život v klášteře a světu
sloužili svou modlitbou. V čem budou
mít více pocit, že svůj život neprožili
nadarmo, že to všechno mělo smysl?
Touto cestou se pak mají vydat.
Lidský život potřebuje mít nějaký směr,
potřebuje nebýt jen přežíváním ze dne na
den a z roku na rok, potřebuje mít nějaké
hlavní téma, které se postupně naplňuje,
potřebuje jednou dosáhnout svého cíle.
Člověk potřebuje vědět, že na tesání
sochy svého života má jen omezený počet
hodin a že jednou bude muset své dílo
odevzdat, a byla by škoda, kdyby mělo být
nedokončené.
Hora ruit, respice finem. Každá hodina,
o kterou se posune stín na opěrném pilíři
kostela z jedné římské číslice na druhou,
může být hodinou, v níž se člověk přiblíží
k tomu, nebo oddálí od toho, co je jeho
zadáním. Až někdy půjdete kolem
sakristie dýšinského kostela, zajděte si
ke slunečním hodinám a vzpomeňte na
konec.
P. Pavel Petrašovský, farář

FOTO HÁDANKA

Jak mnozí z Vás jistě správně poznali, fotohádanka z minulého čísla Zpravodaje
představovala snímek areálu podniku Rudné a nerudné doly Ejpovice, stav před
rokem 1958. Komíny dominující obrázku se bouraly v zimě 1969.
Zájemcům doporučujeme obrazovou dokumentaci i základní informace na
webových stránkách:
http://www.obecdysina.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
historicke-fotografie/
http://www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_1.pdf&original=Doplnky+ke+kronice+Dysiny_rukopis_Sofron_1999.pdf
A odkud je dnešní obrázek? Pozor, nejde o historickou, ale současnou
fotografii!
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Informace z rady obce a zastupitelstva
Houpačky, lavičky a prkno na koupališti
Na novou terasu objektu kiosku ve
sportovním areálu v Nové Huti, kterou
nechala obec rekonstruovat, bude
umístěno před letní sezonou 8 nových
setů laviček a stolů. Další 4 lavičky budou
umístěny kolem velkého bazénu a 1
lavička k pískovišti. Půjde o betonové
lavičky s barevným kamínkem a sedací
plochou ve světlém dřevě. Dále rada obce
souhlasila s pořízením jedné dvouhoupačky a dvou pružinových houpadel pro
dětské návštěvníky. Po několika letech
se k velkému bazénu vrátí také odrazové
prkno. Nebude umístěno na konstrukci
jako dříve, ale rovnou na hranu bazénu,
délka prkna je 180 cm. Beachvolejbalové
hřiště, které provozovatel také navrhoval,
se bude v závislosti na nákladech případně
realizovat až pro příští sezonu.
Modrý salonek zůstává v provozu
Po odložení stavby školní jídelny a po
dohodě obce a provozovatele zůstává
Modrý salonek v nájmu paní Zuzany
Vojáčkové. I nadále je zde možné realizovat kulturní a společenské akce podle
stávajících pravidel.
Územní plán obce
Zastupitelé schválili vyhlášení veřejné
zakázky malého rozsahu na zpracovatele
nového územního plánu obce. Nabídky
budou posuzovány podle následujících
kritérií: nabídková cena, výše smluvní
pokuty za nedodržení termínů, součet
termínů jednotlivých etap a také kvalifikační předpoklady a reference. Lhůta pro
podání nabídek končí 6. 6. 2016.
Žádost AD Armaturka
AD Armaturka Dýšina podala žádost
o změnu Územního plánu obce Dýšina.
Chce změnit účel areálu bývalé armaturky
z výrobní plochy na smíšenou obytnou.
Společnost uvádí ve své žádosti, že má
v souladu se současným územním plánem
zpracovanou studii na výstavbu nových
průmyslových hal v místě dnešních
opuštěných a chátrajících objektů. Píše,
že si je však vědoma, že průmyslový
areál v blízkosti obytné části obce není
ideální. Preferovaným způsobem využití
dnešního průmyslového areálu by byla
podle žádosti výstavba rodinných domů,

alternativou kombinace bytových domů
a prostor pro služby a objekty občanské
vybavenosti jako kulturně-sportovní
objekt s restaurací, sportovní hřiště
a podobně.
Zastupitelé žádost neschválili s tím, že
by jednotlivá změna byla příliš komplikovanou ve chvíli, kdy obec zahájila přípravu
práce na novém územním plánu. Společnosti doporučí, aby podali svůj požadavek
v rámci zpracování nového ÚP.
Chodník k průmyslové zóně I.P.P.E.
Zastupitelé schválili dodavatele projektové
dokumentace na vybudování chodníku
k průmyslové zóně I.P.P.E. Bude jím ing.
Viktor Vaidiš, cena 260 tis. Kč. Pro realizaci
chodníku je nezbytný také souhlas všech
majitelů pozemků, přes které by chodník
měl vést. Někteří už se vyjádřili souhlasně,
s dalšími obec v současné době postupně
jedná.
Rekonstrukce místních komunikací
Zastupitelé
odsouhlasili
zahájení
rekonstrukce dalších tří ulic. Půjde
o komunikaci v Husově ulici v Nové Huti
a v ulicích Lepší a Na Vyhlídce. Budovat
se bude také nový chodník při Školní ulici.
Jedná se celkově o investici ve výši cca
2,5 milionů korun. V plánu investic pro
letošní rok je ještě rekonstrukce Kostelní
ulice, na niž se v současné době připravuje
projektová dokumentace.
Výsledky hospodaření za rok 2015
Na webových stránkách obce nebo
na obecním úřadu si mohou občané
prohlédnout závěrečný účet, výsledky
hospodaření a auditu za rok 2015, které
schválilo zastupitelstvo obce. Na začátku
roku 2015 měla obec na účtech 18,4 mil.
Kč, ke konci roku to bylo 26,3 mil. Kč.
Zprávy připravila: Kateřina Chejlavová

Termíny příštích
jednání rady
a zastupitelstva

Jednání rady obce (neveřejné):
9. května a 13. června v 18 h na OÚ
Zasedání zastupitelstva obce:
23. května mimořádné k plánu
rozvoje obce
27. června řádné
vždy v 18 h v Modrém salonku

Pozor! Výstraha
před psinkou.
V předchozích dnech byla v polesí Kokotsko
odstřelena podivně se chovající liška.
Veterinární kontrolou bylo zjištěno, že zvíře
bylo infikováno nebezpečným virovým
infekčním onemocněním psinkou.
Toto onemocnění je též někdy nazýváno
psími spalničkami, postihujícími psy, lišky,
kuny, fretky a další volně se pohybující
masožravá zvířata.
Nevstupujte proto do polesí Kokotsko
se svými psy a vyhněte se případnému
kontaktu s uhynulými nebo podivně se
chovajícími zvířaty! Obec Dýšina

TJ SPV
Dýšina

SDH
Dýšina

Obec
Dýšina

Náves plná dětí
(společná oslava Dne dětí )

Kdy?
Středa 1. června 2016 od 16:00
hodin.
Kde?
Dýšinská náves.
Co vás čeká?
Soutěžní stanoviště s řadou
disciplin, v nichž je třeba
prokázat šikovnost, obratnost
a sportovního ducha. Za výkon
získáte „peníze“, za které si
v bazárku nakoupíte odměnu.
Pro obveselení zajistíme skákací
hrad a na žízeň dostatečné
množství tekutin. Bude možné
opéci si donesené vuřty.
Odměna?
Radost ze společného setkání,
z aktivně stráveného odpoledne
a z dárků za splněné úkoly.
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Známe čestné občany Dýšiny?
Matyáš Salzmann (*11. 5. 1810 Bukovec,
+ 1878, místo posledního odpočinku
není bohužel známo). V kronice rodu
Maurů je uvedeno: „20. prosince 1876
Matěj Salzman p. Derektor Šmelcovny
v Horomislicích obdržel čestné občanstvý
od obce Dejšinské a daroval na propitnou
pro zastupitelstvo 50 zl.“. Tento datum je
uváděn ve více zveřejněných publikacích
věnovaných železářství a hutnictví, včetně
internetu. Jmenování se, pokud víme,
nezachovalo.

Libuše Vaidišová (* 27. 3. 1924 České
Velenice, + Plzeň 9. 9. 2011, pohřbena
v Dýšině), učitelka ve výslužbě, byla 31. 7.
2002 oceněna usnesením obecního zastupitelstva za rozvoj sportu v obci k výročí 760 let
obce. Jmenování se nezachovalo. Zájemce
najde podrobnosti k životu L. Vaidišové na
str. 19 následující webové stránky: http://
www.obecdysina.cz/e_download.php?file=data/editor/275cs_1.pdf&original=Doplnky+ke+kronice+Dysiny_rukopis_
Sofron_1999.pdf

Karel Holub (* 2. 8. 1909 Plzeň, + 1. 8.
2004 Mirošov, pohřben v Dýšině) se stal
čestným občanem 1. 10. 1999 u příležitosti svých 90. narozenin. Stalo se tak na
slavnostním zasedání obecního zastupitelstva. K. Holub byl sportovec duší
i tělem, člověk kamarádský a společenský.
Ke sportu přivedl více generací Dýšiňáků.
Jmenování se nezachovalo.

Zdeněk Krisman (* 14. 7. 1920 Plzeň, +
12. 3. 2004 Chrást, pohřben v Dýšině), byl
31. 8. 2002 usnesením obecního zastupitelstva jmenován čestným občanem za
rozvoj sportu v obci k výročí 760 let obce.
Na počest Dennyho, jak se Z. Krismanovi
říkalo, pojmenoval dýšinský lyžařský
oddíl tradiční podzimní soutěž Slalom na
suchu „Memoriálem Zdeňka Krismana“.
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Jmenování je uloženo v archivu oú.
Oldřich Kuřátko přispěl významným
finančním darem na sochu generála Pattona
a byl čestným občanem jmenován 16.
11. 2005. Jmenování je uloženo v archivu
obecního úřadu.
Poděkování za pomoc při zpracování
přehledu: Datum jmenování Z. Krismana,
L. Vaidišové a O. Kuřátka dohledala
v usneseních zastupitelstva L. Rousová-Boriková, datum narození Matyáše
Salzmana nalezla P. Velleková, která
zpracovává i jeho životní osudy. Vzpomínky
Karla Holuba a paní O. Krismanové na
Z. Krismana zpracováva Jan Nesvadba;
postupně budou zveřejněny na webu obce.
Děkujeme i pracovníkům obce Přívětice,
Chrást, Mirošov, D. Šnajdrové a J. Holubové
za poskytnutí informací.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek
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Ukliďme Česko 2016 v Dýšině

Letos měl každý příležitost se díky vysílání
rozhlasu a televize o celostátním úklidu
Ukliďme Česko dozvědět hodně informací.
V Dýšině uklízení už známe od loňska
moc dobře! Letos si místní dobrovolníci
vytipovali 11 stanovišť, na kterých 16.
dubna uklízeli. K nim se přidali jejich
přátele a sousedé – celkem 90 lidi, z toho 23
dětí mladších 18 let. Nejmladší účastník byl
několikaměsíční Jonatán, nejstarší účastníci
se blížili svým věkem k osmdesátce!
Uklízeli jsme v Nové Huti u koupaliště,
u cyklo přístřešku u Obrázku, kolem mostu,
u mlýna, na křižovatce Jasmínová a Polní,
nad sběrným dvorem, cestičku od viaduktu
až k nádraží, kolem silnice na golf a vlečky
k bývalé plnírně, kolem garáží u hrudkováckých bytovek, podél pěšinky od bytovek
k Horomyslicím, v Loužku, v ulicích Za
Farou a Luční i u rybníka Kačárna.
Sesbíralo se cca 750 kg odpadu, vytřídilo
cca 50 kg, pytlů s odpadem bylo nespočet
a stejně tak hromad biologického materiálu
(větve, drny…). Vše postupně odvážela
technická četa obce.
Úklid připravoval Okrašlovací spolek –
provedl registraci na ústředí úklidu, objed-

návku rukavic, pytlů, sestavil pozvánky,
vyhlášení místním rozhlasem, zapůjčení
nářadí a odvoz odpadů. Všechno bylo
v pohodě, nikomu se nic nestalo, lidé se při
práci i seznámili se svými vzdálenějšími
sousedy.
Část prováděných „úklidů“ bylo spíše
ale údržbou veřejných prostranství. To, co
dříve z větší části vyřešila příroda (voda
a vítr odnesly listí a prach do kontaktních
trávníků), dnes vyžaduje více rukou
s košťaty či později kovovými škrabkami,
ev. použití chemie, nebo nákup další
techniky (rotační kartáče apod.). Máme na
mysli obrubníky a dlažbu chodníků. A ty
zřejmě budou přibývat – někteří urbanisté
hovoří o „době chodníků“. Už při rozhodování o výstavbě by se nemělo zapomínat
na to, že nejsou bezúdržbová!
Dalším problémem je zarůstání
okrajových části cest a pěšin, ale i větších
prostorů nálety bříz, osik, trnek, hlohů,
rozšíření kopřiv, invazních širokolistých
bylin i trav, kam se nastěhují se svými
obydlími nejen mravenci, ale „dobře se
sem schovají“ nejrůznější odhozené pytlíky,
PET-lahve, nepotřebné boty, kusy ošacení,

ale i odpady ze soukromých zahrad. Něco
snad vyřeší odpadkové koše, o které jsme
obec požádali.
I u nás jsou bohužel stále v okrajových
částech obce černé skládky. Také jsme
je objevili a připravili k odvezení. Rádi
bychom věřili tomu, že jsou z doby, kdy
ještě nefungoval sběrný dvůr, jinak tomu
nerozumíme…
Je toho hodně, co nás při uklízení
napadlo a je toho i hodně na domlouvání
s obecním úřadem. Především je ale velká
zodpovědnost na nás všech. Starat se nejen
o svůj dům a zahradu, ale i o okolí místa,
kde žijeme, by mělo být běžnou součástí
všedních dní. Možná je dobrým základem
i to, že přišlo se svými rodiči hodně dětí,
které s chutí pomáhaly a pracovaly. A že se
ve čtvrtek 14. 4. připojila k akci Ukliďme
Česko i škola, jejíž žáci pod vedením paní
učitelek pracovali kolem školy, v prostorách
dětského hřiště i Rokle!
Máme velikánskou radost, že se nám
opět chtělo uklízet. A v Dýšině je to vidět!
Všem moc a moc děkujeme.
Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu

Osmnáct statečných
Přesně tak by se dala nazvat skupina lidí, kteří se
v sobotu 16. dubna sešli na chodníku u viaduktu
nad naší dýšinskou roklí. Asi si říkáte, zda přízvisko
„stateční“ není přehnané. Ale ono to nebylo jen
tak jednoduché. V rokli totiž dříve bývala skládka
a odpadků tam tedy bylo víc než dost. Plastové lahve,
sklo, zrezlé plechovky, léky, skelná vata … . Odpadky
se nesbíraly jen v rokli, do pořádku se dávala i cesta
nad roklí vedoucí od viaduktu k nádraží. Z výsledku
jsme měli všichni velkou radost. Všem, kteří se na
sobotním úklidu podíleli a obětovali tomu svůj
volný čas, bych chtěla touto cestou poděkovat.
Anežka Štemberová
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Letošní dubnové „Studánky“
Třetí ročník otvírání studánek 17. dubna
se povedl – jak tomu bývá, když si lidé
sami vymýšlejí, co chtějí udělat. Pro
sebe i pro druhé. Studánkové víly měly
krásné dlouhé šaty, uvily a rozdávaly
věnečky, vílí závoje ozdobily hlavy většiny
přítomných, modrá víla Terezka zatančila
v jehličí a zazpívala půvabnou píseň,
a šaramantní pan král Jirka (v civilu)
u Formánkovy studánky přednesl verše
napsané k Otvírání studánek na Vysočině.
A pak jsme si zazpívali za doprovodu
kytary několik „pramínkových a vodních“
písniček.
Zásoby buřtíků, křenu s jablky
a domácího chleba byly dostatečné, tak
jsme si prostřeli v přístřešku U obrázku,

a bylo nám dobře.
Jen taková drobnost scházela: kromě
Luciferáků a Okrašlováků přijela pouze
jedna spřátelená rodina z Božkova
a Plzně. Z místních nikdo. A tak jsme si
říkali, že se na nějaký čas se studánkami
rozloučíme. Třeba se nám pak po nich
bude zase časem stýskat, uvidíme…
Ony snad nevyschnou. Věřím, že si
budeme i nadále moci (možná potichu)
říkat, že „Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les, tam roste tmavé
kapradí a vůkol rudý vřes…“ A když
půjdeme kolem na vycházku, sehneme
se, a ten pramínek nebo studánku sami
trochu vyčistíme.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Pomocné tlapky v Dýšině
V úterý 19. dubna přijely do naší MŠ p.
Tomášů a p. Krejčová z organizace Pomocné
tlapky se svými psími pomocníky – Tarou
a Renčou, aby dětem přiblížily a názorně
předvedly význam a smysl výcviku
asistenčních psů. Renča předváděla, co vše
umí pes na povel podat, sundat, s Tarou
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se děti mazlily, zkoušely s ní rehabilitační,
uklidňující terapii. Děti byly velmi pozorné,
zahrnuly obě cvičitelky množstvím dotazů
a vyprávěním vlastních zážitků. Přednáška
s ukázkou se nám moc líbila a těšíme se na
další možné setkání.
Jana Bártlová, MŠ Dýšina

Už jste slyšeli
slavíka?
Slavíka obecného chodíme zjara poslouchat
už několik let k viaduktu v Nové Huti, kde
hnízdí pravidelně v okolních stromových
a křovinatých porostech. Letos jsme se
vzhledem k soustředění mechanizace
a stavebním pracím na chodníku obávali, že
zde nebude dost klidu pro zahnízdění. Ale
ptáci jsou zřejmě „moudřejší“ a přizpůsobivější – 22. dubna jsem jeho nezaměnitelný
„tlukot“ slyšela po cestě na nádraží – zjevně
hnízdí ve zdejších porostech mezi tratí
a cestičkou. Nenechte si jeho „pohádkový“
hlas ujít, obzvláště v noci je slyšet naprosto
jasně!
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek

Přišlo jaro
do školky
Sice pomalu a s rozpaky, ale i k nám do
mateřské školy dorazilo jaro. Před Velikonoci
děti vyráběly věnečky, slepičky, kuřátka
a samozřejmě vajíčka, sely jarní osivo
a zdobily misky a květníčky. Pro inspiraci si
sluníčka a motýlci zašli do Modrého salonku.
Výrobky šikovných rukou si odnášeli
domů i budoucí žáčci naší školky při Dnu
otevřených dveří. Aprílové počasí si z nás
dělá legraci, ale nás to od pobytu v přírodě
neodradí. Koťátka podnikají tradiční
dlouhé pondělní procházky, ve středu 20. 4.
společně s broučky vyjeli do plzeňské ZOO,
kde si prohlédli hlavně zvířata z Afriky
i „vyspinkané“ medvědy. Sluníčka a motýlci
se rozhodli definitivně skoncovat se zimou
a na tradiční topení Morany si pozvali
rodiče. Nejprve si všichni prošli dobrodružnou stopovačku, v jejímž cíli musely
děti najít své v lese ukryté rodiče (a nebylo to
vůbec jednoduché), po výborných buřtících
jsme se vrátili ke Klabavce a s pokřikem “…
zimo, zimo, táhni pryč…“ poslali babu na
plavbu k Severnímu moři. Duben zakončili
broučci a koťátka čarodějnickým rejem na
školní zahradě.
Jana Bártlová. MŠ Dýšina

květen 2016

Jak se letos jezdilo dýšinským lyžařům

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jistě víte, že už několik desítek let existuje
v naší obci Lyžařská škola při SKI Klubu
Dýšina. Někteří z vás s ní mají i osobní
zkušenosti, neboť vaše děti už s námi
pár sezón odjezdily. Na mě připadla milá
povinnost zhodnotit sezónu letošní.
I tento rok se nám opět podařilo naplnit
dva autobusy a 10. ledna jsme vyrazili
na první z našich šesti zájezdů. Jeden
směřoval do Kašperských Hor a zbylých
pět jsme odjezdili na Zadově. Nic však
není dokonalé a tak se ani naše zájezdy
neobešly bez mírných komplikací. Ať
už však šlo o méně příznivé sněhové
podmínky na počátku roku, neshody
s dopravci, nebo občasné slzičky na
dětských tvářích, se vším jsme se jako
vždy statečně poprali a vypořádali. Když
už jsme se první zájezd, po třetím návratu
do autobusu pro zapomenutou rukavici,
konečně dostali na svah, myslel jsem, že
došlo na nejhorší. Chvíli to totiž vypadalo,
že děti po roce vše zapomněly. Naštěstí se
však ukázalo, že jen potřebovaly chvilku
na rozkoukání, takže jsme během chvíle
mohli začít lyžovat. Vyzkoušeli jsme si
slalom, procvičili carvingový oblouk,
zablbli jsme si ve vláčku a podobně.
Zkrátka a dobře, zvládli jsme toho hodně.
Děti se moc snažily, a tak bylo téměř

na všech vidět velké zlepšení. Nakonec
jsme ještě, ke konci března, uspořádali
závěrečné posezení v Modrém salonku,
kde jsme si promítli fotky a rozdali mnoho
ocenění.
Kdo jsou ale lidé, kteří za tím vším stojí?
Jsou to naši skvělí instruktoři! Jmenovitě
Láďa st. a Pavel Rousovi, Štěpánka a Jirka
Paidarovi, Jana Polcarová, Hanka Hrubá,
Kačka Nezbedová, Honza Hlava, Dan
Kratochvíl, Markéta Cubrová, Jirka
Novotný a Markéta Sládková. Vynechal
jsem však toho nejdůležitějšího ze všech.
Člověka, kterému chci velmi poděkovat za
to, že si každý rok mohu užít tolik skvělých
okamžiků, protože nebýt obrovského úsilí
a spousty jeho volného času, který naší
škole věnuje, možná by tu už žádná škola
nebyla. Je jím náš vedoucí Láďa Rous ml.
Možná se ale ptáte, proč to všechno
absolvujeme? Odpovím vám tím, že budu
citovat jednoho z našich instruktorů, který
prohlásil: „Hlavní je, že mají radost děti,
vždyť pro ně to všichni děláme“ a měl
určitě pravdu. Děti jsou tím, co nás žene
dál. Své povídání bych rád zakončil citací
ještě jedné naší instruktorky. „Když si
vzpomenu, kolik už jsem za tu dobu, co
dělám instruktorku, cvičila dětí, a když
vidím, jak mi některé z nich už posílají
své děti, tak je to neuvěřitelné.“ A přesně
o tomhle by to podle mne
mělo být. Tvoříme zde
v obci skvělou komunitu
lyžařů, stejně jako naši
předchůdci už několik
desítek let. Jsem nesmírně
vděčný, že toho mohu
být součástí a doufám,
že společně zde tradici
lyžování udržíme alespoň
několik dalších let.
Jakub Rous, instruktor
Lyžařské školy při SKI
Klubu Dýšina

Dýšina FEST
– pozvánka ke
spolupráci
Pokud jste v tomto čísle Zpravodaje hledali
další informace o Dýšina FESTU, udělali
jste mi velkou radost. Vás nemůžu zklamat,
a proto mám dnes pro vás speciální pozvání
ke spolupráci.
Realizační tým tohoto minifestivalu tvoří
cvičitelé Tělovýchovné jednoty Sport pro
všechny Dýšina, členky Kulturního výboru
Zastupitelstva Obce Dýšina a starosta
Sboru dobrovolných hasičů Dýšina. Je nás
sice dost, ale chybí nám nápady a postřehy
vás mladých.
A tak bychom rádi ve svých řadách
uvítali každého z vás, kdo by si s námi chtěl
povídat, kdo by nám chtěl poradit, kdo by
byl ochotný nám pomoci nejen při přípravě
a průběhu, ale i po skončení akce. Hledáme
šikovné moderátory, pořadatelskou službu,
ale třeba i pomocníky uklízecí čety.
Proto bych vás chtěla pozvat na schůzku,
která se uskuteční v pondělí 9. května od
17 hodin v zasedací místnosti Obecního
úřadu Dýšina (nad hasičskou zbrojnicí).
A kdybyste si sebou vzali případně
i rodiče, nebo paní učitelku, bylo by to
SUPER! Na setkání se těší
Vendula Zelenková, TJ Sport pro všechny

Turnaj ve vybíjené
V sobotu 9. dubna vyrazila naše dvě
družstva na turnaj ve vybíjené, který
se konal v Nýřanech v tělocvičně ZŠ.
Hrálo se více zápasů. První zápas mladší
družstvo vyhrálo a další jakbysmet.
Staršímu družstvu se až tak nedařilo, ale
stejně jsme všem vytřeli zrak. Dopadli
jsme celkem dobře. Mladší družstvo
skončilo na 2. místě a starší na 3. místě. Za
odměnu jsme jeli do chrástecké cukrárny
na závěrečnou sladkou tečku.
Celý den jsme si velmi užili. No a naše
trenérka? „Ta je náramně spokojená.“
dýšinští mládežníci
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Pozvánky na akce
Neděle 8. května, 15:30 hod.,
u pomníku gen. Pattona před ZŠ, Oslavy
osvobození za účasti vnuka gen. Pattona,
tradiční kolona historických vozidel,
koncert souboru Gutta
Středa 11. května, 20. ročník charitativní akce Český den proti rakovině, TJ
Sport pro všechny Dýšina
Sobota 14. května, Zájezd ZO ČZS
Dýšina do Sušice a okolí, cena 150 Kč
Sobota 14. května, 18 hod., dýšinský
kostel, koncert Komorního sboru
českých muzikantů. Na programu budou
skladby A Vivaldiho, W. A. Mozarta, C.
Monteverdiho a dalších.
Neděle 15. května, 14 hod. Májová
slavnost v Paškově parku, open air
kavárna s tančírnou a živou hudbou,
prvorepublikové kostýmy vítány. Okrašlovací spolek
Neděle 22. května, 11:30 hod., dýšinský
kostel, poutní mše sv. ze slavnosti Nejsv.
Trojice
Neděle 22. května, 14 – 18 hod., farní
zahrada, jarmark a poutní veselice.
Přijďte se podívat na výrobky šikovných
lidí (pokud sami můžete něco nabídnout,

napište nám prosím na bafarbafar@
seznam.cz). K tanci a poslechu hraje živá
hudba, k občerstvení bude točené pivo
a klobásy.
Úterý 24. května, soutěž Mladý
zahrádkář, ZO ČZS Dýšina ve spolupráci
se ZŠ gen. Pattona Dýšina
Čtvrtek 26. května, 17 hod., Modrý
salonek, Jarní koncert Kapiček, Kapek
a Zpěváčků. Přijďte si poslechnout,
co nového pro Vás nejmladší dýšinští
muzikanti připravili.
Středa 1. června, Náves plná dětí –
oslava Dne dětí, TJ Sport pro všechny
Dýšina ve spolupráci s Obcí Dýšina
Pátek 10. června, Noc kostelů
v dýšinském kostele.
Neděle
12. června,
Folklorní
odpoledne pořádá Obec Dýšina
Sobota 18. června, 14 hod. Dýšina
FEST, sportovně kulturní festival pro
teenagery, TJ Sport pro všechny Dýšina
ve spolupráci s Obcí Dýšina, SDH Dýšina
a Okrašlovacím spolkem
Pátek 24. června, 17 hod. Běh naděje,
TJ Sport pro všechny Dýšina ve spolupráci se SDH Dýšina

Český den proti rakovině v Dýšině
Za několik dní se uskuteční již 20. ročník
nejstarší sbírkové akce v ČR, při kterém
můžete koupí žlutého kvítku měsíčku
lékařského podpořit boj proti rakovině.
Pořadatelem Českého dne proti rakovině
je Liga proti rakovině Praha z.s., v Dýšině
ho již tradičně organizuje TJ Sport pro
všechny.
Tématem letošní sbírky je rakovina prsu
u žen a u mužů. Informace o prevenci
onemocnění obdrží každý dárce na
informačním letáku, který za minimální
příspěvek 20 Kč dostane ke kytičce. Pokud
chcete i Vy přispět finančním darem na
boj proti rakovině, můžete si pro kytičku
přijít na tato stanoviště:

- Základní škola a Mateřská škola generála
Pattona Dýšina (na pracovišti MŠ i ZŠ)
- prodejna ELIN Dýšina,
Obecní úřad Dýšina
- Mateřská škola Chrást,
Knihovna Chrást
V letech 2001–2015 přispěli občané
Dýšiny a Chrástu částkou 98.148,80 Kč.
Zakoupením kytičky za minimální cenu
20 Kč umožníte Lize proti rakovině Praha
plnit své poslání: šířit nádorovou prevenci,
zlepšovat kvalitu života onkologických
pacientů, podporovat onkologický výzkum
a přispívat k vybavenosti onkologických
center.
Organizátoři z TJ Sport pro všechny

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

Ladislav Rous
Ladislav Vlk
Marie Faimanová
Miroslava Muzikářová
Vladislav Zíka
Jana Rousová
Jana Šindelářová
Zuzana Doskočilová
Karel Kuklík
Zdeňka Košařová
Vojtěch Smetana
Ondřej Červeňák
Jiří Koželuh
Marie Záhlavová
Ladislav Fronk
Vasil Suremka
za SPOZ Hana Tlustá

Děje se za humny
V galerii U Randů v Kyšicích na návsi
můžete do 12. června shlédnout výstavu
malby a tapiserii plzeňské výtvarnice Lydie

Šloufové. Otevřeno je vždy v pá 17-19h,
so 16-19h a ne 17-19h., ve všední dny po
domluvě.
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