U příležitosti Dne válečných veteránů navštívili
Dýšinu členové americké organizace Veterans
of Foreign Wars. Více čtěte na straně 2.
foto: Miroslav Tlustý
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední zpravodaj roku 2019, a proto si v tomto vydání přečtete i souhrnné informace o proběhlých
investicích a o plánovaných investicích na příští rok. Život v obci ale není jen o nich. Uskutečnilo se mnoho
kulturních, společenských a sportovních akcí, které byly pořádány jak obcí, tak spolky nebo jednotlivci. Akcí bylo
opravdu hodně. Na tomto místě bych rád všem, kdo se na jejich organizaci podíleli, upřímně poděkoval.
V posledních týdnech jsme si po celé zemi připomínali jeden z nejvýznamnějších českých státních svátků –
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Jsem moc rád, že se oslavy tohoto svátku v Modrém salónku
zúčastnil náš spoluobčan pan Ing. Tomáš Jícha, který byl členem stávkového výboru VŠSE v Plzni a aktivně se
podílel na revolučních změnách. Při této oslavě jsme nejen vzpomínali na revoluční dobu konce roku 1989, ale
připomenuli jsme si i význam a hodnoty svobody a demokracie.
Rád bych všechny pozval na již tradiční zahájení adventu, spojené s rozsvícením vánočního stromu v Nové Huti
a v Dýšině. Těším se na setkání s Vámi první adventní neděli 1. prosince.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

DÝŠINA NEZAPOMNĚLA NA DEN
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

11. listopadu jsme si připomněli Den válečných
veteránů položením květin u pomníku gen. Ernesta
N. Harmona na nám. Míru a poté u pomníku gen.
George S. Pattona u základní školy v Dýšině. Na Den
válečných veteránů připadá i datum narození gen.
Pattona. Narodil se 11. listopadu 1885.
V sobotu 16. listopadu pak naší obec opět navštívili
američtí veteráni, sdružení ve Veterans of Foreign
Wars (VFW) a také členové Vojenského řádu Cootie,
který podporuje nejen veterány, ale i jejich děti a
manželky. Hosté se nejprve poklonili památce gen.
Pattona u jeho pomníku, kde položili květiny. Navštívili
také pomník s pamětní deskou v Nové Huti v Lesní
ulici, u vily, kde byl ubytován gen. Harmon se svým
štábem v roce 1945. Díky laskavosti současných
majitelů si mohli američtí veteráni a jejich doprovod
prohlédnout vilu zvanou "Vajsovna" opravdu detailně.
Při cestě zpět se ještě všichni zastavili na nám. Míru
v Dýšině, kde se také poklonili u druhého pomníku
gen. Harmona a prohlédli si pomník obětem světových
válek i T. G. Masaryka.
Obou vzpomínkových akcí se účastnila místostarostka
Dýšiny Mgr. Ing. Jana Krupičková. V sobotu také
tradičně s americkými veterány přijel do naší obce
starosta města Rokycany Václav Kočí.
Miroslav Tlustý
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INVESTIČNÍ AKCE LETOS A PŘÍŠTÍ ROK
Rok 2019 se pomalu blíží ke konci a tak je na místě malé ohlédnutí. Končící letošní rok byl bohatý na investiční
akce a následující bude také. Stručně připomenu nejdůležitější obecní akce: areál in-line dráhy v Nové Huti,
dokončené rekonstrukce místních komunikací ulic Duhová, Novohuťská, Kostelní, sídliště K Chlumu, komunikace
ke školní jídelně, II. etapa chodníku do Nové Huti, veřejné osvětlení kolem dětského hřiště a Východní ulice.
Ve spolupráci s ČEZ Distribuce a. s. proběhla kabelizace návsi, včetně nového veřejného osvětlení. Byla vyhotovena
studie odkanalizování lokalit místní komunikace Ke Strži, dokončuje se studie odkanalizování dalších problémových
lokalit. Zpracovává se nový územní plán, studie nové sportovní haly, včetně propojení se stávající tělocvičnou
a její rekonstrukcí. V neposlední řadě jsme podpořili a financovali projekt modernizace učeben počítačů a dílen
včetně konektivity školy. Probíhá oprava povrchu komunikace na návsi, stezky podél trati a stavba Správy a
údržby silnic Plzeňského kraje (silnice II/180 mezi Chrástem a Dýšinou).
A jak to bude v následujícím roce? Navážeme na rozpracované akce zmíněné výše a dále máme v plánu
pokračovat v realizaci a rekonstrukci místních komunikací ulic Slepá, Lesní, Ke Strži, V Loužku, komunikace kolem
hřbitova, sídliště Malé náměstí (parkovací místa, veřejné osvětlení). V případě získání dotace proběhne oprava
ulic Školní, Slunečná, Husova, Ke Hřišti a komunikace do Horomyslic.
Mezi další plánované akce patří problematika řešení kanalizace a dešťových vod v intravilánu i v extravilánu
obce, oprava střechy základní školy, stezka z Horomyslic kolem trati, chodník k průmyslovému areálu a ve spolupráci
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje průtah obce II/180, včetně úpravy vjezdů a pokračování v přípravě
dalších projektových dokumentací a jednáních ve věci železniční zastávky a obchvatu obce.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ PRVNÍMU POREVOLUČNÍMU STAROSTOVI
Pan František Martínek(1951-1997) byl starostou Dýšiny v letech 1990 až 1997. Své druhé volební období nedokončil.
Nikdy jsme mu oficiálně nepoděkovali, ani já ne. Mám takový dluh. Proto to udělám za sebe a za všechny dýšiňáky
alespoň teď. Hodí se to, je přece 30. výročí sametové revoluce. Jsem přesvědčená, že bychom měli umět poděkovat
za práci pro druhé. Sluší se to. Děje se to všude po světě a mělo by i u nás v Dýšině.
František Martínek byl zvolen prvním porevolučním starostou v Dýšině v roce 1990. Začít starostovat v téhle
vlastně ještě revoluční době, bylo velmi nejednoduché. Zásady a především zákony se teprve tvořily. V obcích
bylo většinou šedivo, neútulno. Téměř všude scházela infrastruktura, dobré silnice, kanalizace, vodovody, o plynu
ani nemluvě. Byly nevypořádané pozemky, byty zděděné po OPBH, zanedbaná krajina, opomínané staré kulturní
zvyky, neexistovaly spontánní občanské aktivity. František, zapřisáhlý nepřítel komunistické strany, se nikdy do té
doby nijak nesnažil společensky angažovat. Miloval les a byl aktivní v myslivosti. Vstoupil do složité porevoluční
doby velmi zostra a racionálně. Někteří mu nevěřili, byl i odsuzován pro svoji razantní mluvu, bez servítků. Avšak
i těm nevěrcům dokázal mnohé, a to za docela krátkou dobu jednoho a půl volebního období.
První jeho velká akce byla realizace průtahu obcí. Byla to komunikace II. tř. od Kyšic na Chrást. Při této akci se
musel těžko vypořádávat s velkou skupinou kritiků. Dodnes jsem jejich argumenty nepochopila. Další významný
počin byla výstavba čističky odpadních vod a hlavního kanalizačního sběrače. Obrovská to práce! Peníze se tehdy
těžko sháněly, pořád jsme přece byli na začátku 90. let. Mnohé obce nemají čističku dodnes. A poslední jeho velká
akce byla plošná plynofikace obce. Byla jedna z prvních v kraji.
Věřte, vím, o čem mluvím. Když jsem po jeho předčasné smrti nastoupila na to nelehké starostenské místo, bylo
opravdu na čem stavět. Za to patří Františkovi obrovský dík. A dík patří i zastupitelům, kteří mu v tom všem
pomáhali.
Václava Kuklíková, starostka obce Dýšina v letech 1997 - 2009
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DÝŠINSKÉ SENIORKY ANI V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU NEZAHÁLELY
Velmi pestrý program absolvovaly seniorky z Dýšiny v posledních týdnech a měsících. Zavítaly například do kreativní
zóny DEPO2015 v Plzni a shlédly venkovní výstavu Benedikta Tolara Autopark, která kriticky reaguje na ekologii,
systém recyklace a podobně. Při tomto výletě se byla dýšinská seniorská parta také podívat na novou náplavku
řeky Radbuzy.
Další výlet směřoval do Národopisného muzea Plzeňska. Tentokrát si prohlédly výstavu Křehká krása motýlů,
která měla především upozornit na ochranu motýlů a hmyzu obecně. V přírodě ho totiž dramaticky ubývá.
Výstava Krok poKroku se věnovala historii a vývoji Americké třídy v Plzni. I tato zajímavá prezentace se stala
cílem našich seniorek. Stejně tak jako zcela nová expozice v Muzeu rodiny Škodů v Pražské ulici v Plzni.
Nejnovější zážitek mají dýšinské seniorky z exkurze do spalovny ZEVO Chotíkov. Dozvěděly se spoustu zajímavých
informací o ekologickém nakládání s odpady a názorně se seznámily s tím, co všechno se děje s odpadem od jeho
sběru přes třídění až po energetické využití.
Ve druhé polovině roku byly seniorky také na tanečním odpoledni s Václavem Žákovcem v Kyšicích, absolvovaly
přednášku z projektu Informovaný senior na téma dopravní bezpečnost, nezapomněly na čtení dětem v mateřské
škole a pomáhaly opět při organizaci výstav v Modrém salónku.
Nezbývá než poděkovat za takovou aktivní skupinu dýšinských občanek. Přejeme jim pevné zdraví a spoustu
dalších pěkných zážitků.
Iva Kokešová

GUTTA I ZPĚVÁČCI MAJÍ NABITÝ KONEC ROKU
Na první adventní neděli budou Zpěváčci vystupovat asi od 16:20 v Paškově parku v Nové Huti. Pomohou tam
rozsvítit vánoční strom. 10. prosince pak zazpívají na tradičním vánočním koncertě od 16:30 v Modrém salónku.
Gutta bude mít prosinec také velmi pestrý. Vystoupí samozřejmě na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu
na návsi v Dýšině v neděli 1. prosince po 17. hodině. Ve čtvrtek 5. prosince ji čeká vystoupení na vánočních trzích
v Plzni. Pak už přijde tradiční Vánoční koncert v Modrém salónku. Gutta začne zpívat v 17:30. Poslední letošní
vystoupení čeká sbor pět dní před Štědrým večerem, ve čtvrtek 19. prosince. Od 17 a od 19 hodin doprovodí
divadelní vystoupení ochotnického spolku Lucifer. Na všechny koncerty jste srdečně zváni.
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ŽÁCI 8. A 9. TŘÍDY BYLI OPĚT V ANGLII
útulné zahrady. Je to místo, kde si představíte, že jste ve filmu
nebo v pohádce. Samotný palác je moc krásný, má hezké
obrazy a interiér. (Klára Vovsová, 8. třída)

Díky dotačnímu titulu Podpora mezinárodní spolupráce
dětí a mládeže v roce 2019, který vyhlašuje Plzeňský
kraj, získala ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina dotaci ve výši
25 000,- Kč. Díky této podpoře patnáct žáků naší školy
vycestovalo na pět dnů do této nádherné ostrovní země.
Během návštěvy jsme si prohlédli několik zajímavých
míst a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušeli znalosti
angličtiny. Byli jsme totiž ubytováni v anglických rodinách,
které na nás každý večer čekaly nejen s teplou večeří,
ale i s mnoha otázkami. Výlet byl velice povedený, o čemž
svědčí i reakce našich žáků.

Mně se nejvíc líbil Oxford, ráno jak vycházelo sluníčko
a odráželo se v řece Temži. A Londýn! – ten byl prostě
nádherný. (Ondra Procháska, 9. třída)
							
V Anglii se nám moc líbilo. Cesta skvěle utíkala.
Poznali jsem nové kamarády z Prahy a viděli kus světa
ve společnosti přátel. Mně se nejvíce líbil výlet na
Stonehenge. Návštěva Blenhim Castle byla taky super a
strašně se nám tam líbilo. Celý výlet byl velmi povedený!
(Eliška Egrmajerová 8. třída)

Renata Šilhánková, zástupkyně ředitele
ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina

V Anglii se mi líbilo všechno – rodina, výlety, noví
kamarádi a i počasí nám vyšlo. (Ondra Kočandrle,
9. třída)

Moc se mi líbil Stonehenge hlavně proto, jakou má
minulost a historii. Vůbec se vlastně neví, proč vznikl, k čemu
sloužil, kdy přesně, proč se nedochovala většina kamenů
všech kruhů. Je to takové tajemné místo a dokazuje to, že
lidstvo toho ještě hodně nezná a máme se pořád co učit..
Také se mi líbil Blenhim Castle. Má nádherné, malebné a

Nejvíc se mi líbil Oxford a pobyt v anglických
rodinách. (Kevin Ulrich, 8. třída)

ZE SALONKU ZNĚLA MODLITBA PRO MARTU I KAREL KRYL
V neděli 17. listopadu se v Modrém salonku uskutečnilo slavnostní odpoledne ke 30. výročí Sametové revoluce.
Celá akce se nesla v příjemném duchu, i když podle mého názoru, vzhledem k vážnosti tohoto výročí, ve velmi
komorním počtu návštěvníků. Průvodního slova se jako vždy výborně zhostila Iva Kokešová. O kulturní část se
postaral pěvecký sbor Gutta. Samozřejmě zazněla i státní hymna a také symbol sametové revoluce, píseň Modlitba
pro Martu. Velice zajímavé a poučné bylo vyprávění Tomáše Jíchy, místního občana, který byl na podzim v roce
1989 členem stávkového výboru VŠSE v Plzni. Za svoje občanské postoje obdržel před pár dny od Akademického
senátu ZČU pamětní medaili.
Věřím a doufám, že se na dalších akcích podobně důležitého významu budeme v příštích letech setkávat v daleko
větším počtu.
Jakub Rous
5

Obecní zpravodaj / prosinec 2019

BEZVAHOLKY Z GUTTY NA PORTĚ
Ještě je neznáte? Tak tedy dovolte, abych vám je
představila. Bezvaholky si říká skupina zpěvaček
z Gutty ze 7. a 8. třídy – Nikča, Lucka, Klárka, Eliška,
Terezka, Emička, Péťa a Darča, doplněné Barunkou
ze 4. tř. Tahle prima holčičí parta pod vedením
Bedřišky Koželuhové a ve spolupráci s učiteli ZUŠ
Chrást se od jara připravovala na soutěž dětská
Porta.
To takhle jednou ve čtvrtek po sboru vytáhly
Nikča s Eliškou ukulele a že nám něco zahrají. A
myšlenka na účast ve folkové soutěži byla na světě.
Bedřiška vybrala vhodné písně a děvčata
(i s ostatními spolužačkami) přes léto samostatně
trénovala. Od září dostávaly písničky finální podobu
pěveckou i instrumentální. Na začátku listopadu
poprvé svůj program představily veřejnosti –
dýšinským seniorkám, před soutěží si pro poslední
(generální) zkoušku vybraly dětské publikum v MŠ.
V sobotu 16. 11. je ochotné maminky dovezly do Plzně, kde v bolevecké sokolovně probíhal 19. ročník oblastního
kola dětské Porty. Soutěže se zúčastnilo přes 50 muzikantů v několika kategoriích – jednotlivci, dua, skupiny. Naše
děvčata se rozhodně neztratila, a i když nezvítězila, předvedla divákům velmi pěkný výkon. Porota ocenila jejich
zapálení i výběr písniček, které mohli posluchači posoudit i při vzpomínce na 30. výročí Sametové revoluce. Domů
odjížděly všechny zpěvačky rozhodnuté, že za rok se na Portě objeví znovu. Tak jim držme palce!
Jana Bártlová
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FARA ZAŽILA PODZIMNÍ BAZAR A BESEDU O BANÁTU
Nepatřím do užšího okruhu farnosti a tak tento článek je jen můj pohled z vnějšku. Bazary na dýšinské faře probíhají
od roku 2014, tedy 6 let. Hlavními motory jsou manželé Mgr. Irena Brůčková a Ing. Petr Brůček. Irena učí angličtinu
na umělecké škole Zámeček v Plzni. Petr je rodák z Bechyně i absolvent tamní keramické školy . Pak vystudoval
VŠCHT v Praze. Brůčkovi zakoupili v Dýšině roce 2007 chalupu k trvalému bydlení a hned se ukázali jako velmi
aktivní, protože stojí, stáli a snad i budou stát za bazary, jarmarky, keramickými dílnami, divadly a mnoha ročníky
Noci kostelů.
Inspirací pro farní bazary bylo waleské městečko Llangadog, kde Irena půl roku pracovala jako dobrovolnice
v komunitním domě pro dospělé se speciálními potřebami. Obyvatelé vesnice organizují pravidelné charitativní
bazary na místní faře mnoho let a je to velmi oblíbená společenská událost. První bazar v Dýšině byl experiment,
jestli podobná akce může fungovat i v Čechách. Vše se rozběhlo díky Pavlovi Petrašovskému, který nejistý projekt
jednoznačně podpořil. Hlavním smyslem je pomoci lidem nejen z Dýšiny, vyprázdnit skříně. Letním bazarům
předchází vždy týdenní příprava, kdy občané přinášejí věci. Jedná se o dětské a dospělácké oblečení, ale i o hračky,
knihy, CD, keramiku i sportovní vybavení. Ukázalo se, že v létě lidé nosí i množství zimního oblečení, o které není
v létě zájem. Proto se tyto věci uloží a použijí se až na podzimní bazar, kdy už se většinou další věci nepřijímají.
Myslím, že bazary v Dýšině mají smysl. Ti, co sem něco přinesou, mají dobrý pocit, že věci nevyhodili a mohou
někomu dál sloužit. Ti, co si něco odnesou, jsou spokojeni, že věci lacině nabyli a přispěli na dobrou věc. Tyto
hřejivé pocity jsou jedinou odměnou pro celý dobře fungující pořádající tým. Z vlastní zkušenosti vím, jak se
ulehčilo našim šatníkům. Naopak jsem si z bazarů přinesl dvě šaramantní saka, která mi padnou jako ulitá. Někdo
si odnese zajímavou dětskou hračku nebo knihu. Ochotnický soubor Lucifer si zde trvale doplňuje svůj fundus.
Aby byly bazary pestřejší, tak je doprovází pokaždé jiná kulturní akce. K všeobecné pohodě přispívají i kavárny
na faře. Zde se podává nejen káva, čaj a limonády, ale i sladké a slané zákusky.
V předchozích letech výtěžek bazaru pomohl například s opravou fasády kostela, brány na hřbitov nebo
s restaurováním oltáře sv. Barbory. Zbylé věci z bazarů se hned po skončení akce zabalí do igelitových pytlů a
krabic. Pak si je odváží některá charita. Již 3 roky je dobrá zkušenost s charitou v Plzni ve Cvokařské ulici.
Letošní Podzimní bazar zimního vybavení byl v neděli 10. listopadu. Zájemců o zimní oblečení i boty bylo dost,
přesto poměrně hodně kvalitních věcí zbylo na charitu. Vyvrcholením byla beseda o Banátu. Banát je v Rumunsku
poblíž Dunaje a byl kolonizován Čechy okolo roku 1880. Do současnosti se tam zachovalo několik ryze českých
vesnic, jako je Gernik, Sv. Helena, Eibentall, Bígl, Rovensko a Šumice. Životní podmínky v Banátu jsou dost tvrdé,
ale vesnice jsou malebné, lidé pohostinní a vstřícní. Jen obyvatel po roce 1990 ubývá a věkový průměr roste.
Přesto je to boží kraj hlavně pro turisty a cyklisty, nic obdobného v Čechách ani na Slovensku není. Besedu vedla
etnografka Eva Figurová, kterou doplňoval Tomáš Benhardt, oba z plzeňského Národopisného muzea. Eva Figurová
má k tomuto kraji blízký osobní vztah, protože její prarodiče jsou z Eibentallu. Naši dýšinští sousedé pocházejí
převážně z Gerniku. Porovnávaly se zvyky našich babiček se zkušenostmi z Banátu - jak a kde se mlelo, jak a kolik
se peklo chleba, co a kdy se selo, jaké svátky a zvyky se držely, co a jak se oblékalo. Jako stylový doplněk besedy
o Banátu upekla paní Maruška Bradáčová s maminkou domácí chléb v peci na faře tak, jak ho dříve dělaly v Gerniku.
Tento chleba se pekl v Dýšině opět po třech letech(foto na straně 10). Také připravila plněné zelné listy, což je
v Banátu slavnostní jídlo.
Na dýšinské faře i v kostele je živo. Kostel, hřbitov i fara jsou opravené. Okolo fary se pohybuje dost nadšených
lidí, aniž by museli být nutně věřící, fara ovlivňuje i děti a dorost. Nostalgicky se mi vybavila dávná doba, kdy
vesničtí páni vzdělanci - starosta, řídící učitel a farář hráli v hospodě mariáš. Fara i kostel je jedno z kulturních,
nyní se módně říká komunitních, center Dýšiny a spoluobčané by měli zdejší činnost ocenit a být na něj právem
pyšní.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
Moji milí čtenáři,
sotva jsme si všichni stačili zvyknout na novou podobu našeho Obecního zpravodaje, už se zase chystají změny.
Firma Funprint, v jejímž systému zpravodaj tvoříme, se rozhodla pro celkovou rekonstrukci grafického editoru.
Slibuje, že bude lepší, rychlejší a výsledek profesionálnější. Můžete to sami posoudit hned v prvních lednových
dnech. Doufám, že budete spokojeni.
Přeji vám klidný adventní čas a krásné Vánoce, Iva Kokešová.
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PF 2020
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým
popřál krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i
pracovních úspěchů. Ať Vás v roce 2020
provází pocity lásky a spokojenosti.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

PODZIM V TJ SPV DÝŠINA
9. listopadu uspořádala tělovýchovná jednota v chrástecké tělocvičně tradiční volejbalových turnaj smíšených
družstev. Ze zúčastněných pěti týmů skončili naši zástupci na výborném 2. místě. Blahopřejeme a děkujeme
za přípravu A. Šindelářové, P. Štemberovi a V. Košařovi.
Junioři zastupovali TJ 9. listopadu na okresní soutěži v přehazované staršího žactva ve Zruči. Skončili těsně pod
bednou. Jsme rádi, že i při studiu středních škol si udělali čas na partu kamarádů a na naši reprezentaci.
Tradičního bruslení na rokycanském zimním stadionu se 16. listopadu zúčastnilo celkem 47 zájemců, z toho 27
dětí. Společně jsme si užili první letošní bruslení, vyřádili se při honičkách, vypilovali techniku a jsme tedy připraveni
vyrazit na dýšinskou Kačárnu.
Václava Zelenková
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PO ZBYLÝCH KOLEJÍCH SMĚR ZÁBĚLÁ JEZDILA DRESINA
Někteří z vás se na historické dresině svezli. Jezdila v neděli 27. října od železničního přejezdu v Chrástu u Atmosu
po zbylé koleji směr Zábělá. Překvapil nás menší zájem lidí, snad to bylo dáno nedostatečnou propagací. Druhý
den na svátek 28. října pak jezdila dresina v Bukovci. Dresina byla pro pět lidí, z nichž dva zajišťovali ruční pohon.
Jezdilo se k bývalému strážnímu domku směrem k Zábělskému lesu, tam a zpět, bez otáčení stroje, bylo to asi
700 metrů. Od závor u Atmosu za zatáčkou bývalé dvoukolejné železnice je neznatelný sklon trati. Na cestě
zpět bylo poznat, jak je pohon stroje namáhavý.
Perfektně udržovanou dresinu, starou skoro 170 let(foto na straně 10), přivezl na plošině za osobním autem
ing. V. Zahrádka, majitel Muzea železničních dresin na Čachrově u Klatov. Berte to jako tip na výlet. Při rozhovoru
s panem Zahrádkou jsem se dozvěděl o rozsáhlosti a zajímavostech muzea. Jeho stroje vystupovaly v mnoha
filmech a seriálech.
I vás napadne otázka, kdy výletní dresinová trať, včetně souběžné cyklostezky s povrchem pro in-liny bude
v provozu? Mne to taky zajímalo a tak jsem trochu pátral. Nebude to asi ani příští rok. Celý projekt je v gesci
Krajského úřadu v Plzni a nevím, jak se k němu budou stavět dotčené obecní úřady. Zatím jsou prý hlavním
problémem pozemky a to jejich převod, včetně mostů a propustků pod bývalou dvoukolejnou železnicí,
z majetku SŽDC na kraj. Též si nedovedu nyní představit souběh dresiny a cyklostezky.
Jako bývalého cyklistu-turistu mě zajímají cyklostezky hlavně v naší republice. Zamrzí, že tak pomalu a málo
koncepčně se budují. Například v Německu, z druhé strany Šumavy, je mnoho zrušených jednokolejných
železniček, vedoucích dolů až k Dunaji, nyní využívaných jako cyklostezky s mírným sklonem. Z počátku, v horní
části, mají šotolinový nebo mlatový povrch, který asi 5 km před městečky přechází v perfektní asfaltový, hojně
využívaný i pro in-liny. Absolvovali jsme před lety většinu těchto cyklostezek s CK Hardegen a i s mojí paní.
Pokud pojedete směrem dolů ze Šumavy, je to pěkně pohodové, včetně osvěžoven. Terminologické upřesnění:
na značené cyklostezce jsou vyloučeni pěšáci i provoz veškerých motorových vozidel. Značená cyklotrasa vede
převážně po vedlejších silničkách nebo cestách, je tedy lacinější, protože se osadí jen směrovky a je to.
Jediná cyklotrasa na katastru Dýšiny je č. 2159, tedy nižší třídy, a vede jen po okraji obce. Navazuje na páteřní
celorepublikovou cyklotrasu č. 3 v Rokycanech, která je vyznačena z Prahy asi až do Norimberka. Stávající
cyklotrasa vede z Rokycan do Klabavy a přes Dianu na ejpovickém jezeře do Horomyslic. Před Horomyslicemi,
v úseku mezi mostem na bývalý důl Hrudkoven přes řeku Klabavu a Horomyslicemi, vybudoval nedávno Golf
park Plzeň její asfaltovou část v in-line kvalitě. V Horomyslicích č. 2159 přechází na pravý břeh řeky a lesem míří
do Nové Huti, zde okolo zvoničky, pak přes brod nebo Černou lávku vede ku Chrástu. Celý úsek z Rokycan, až
na výjimky, je cyklotrasa, a ne cyklostezka. Její část na katastru obce Dýšiny byla vybudována za starostování
Mgr. V. Kuklíkové, už si přesně nepamatuji v kterém roce. Její součástí je nyní hodně využívaný cyklopřístřešek
se stylovým cyklostojanem. Cyklopřístřešek ale musel být po pár letech fungování opraven péčí Okrašlovacího
spolku. Byla položena kvalitní střešní krytina proti zatékání a také zapuštění nosných trámů přímo do země se
nejevilo jako šťastné řešení. Později byl doplněn vhodným dřevěným cyklostojanem, který je po vichřici už dost
dlouho v nedůstojném stavu.
V souvislosti s očekávaným budoucím mohutným provozem na nové cyklostezce Plzeň - Zábělá – Chrást, se
nabízí její prodloužení přes Dýšinu do Kyšic, nebo napojení na stávající cyklotrasu v Horomyslicích. Ovšem
k tomu je nutná spolupráce obce Dýšiny s Chrástem, případně s Kyšicemi. V případě nové cyklostezky do
Horomyslic je možno uvažovat o vyžití pozemků po zaniklé dvoukolejně trati z Chrástu až po železniční viadukt
v Nové Huti. Dále by pak bylo výhodné spojit komunikací bývalé sokolské cvičiště, nyní in-line dráhu, s odpalištěm
Green gate v Horomyslicích. Zde musí silnice vzniknout, je to jen otázka času. Celý prostor mezi Novou Hutí a
železnicí je v územním plánu určen k zástavbě desítkami domků, včetně autobusové dopravy.
Případné prodloužení nové cyklostezky z Chrástu do Horomyslic si v těchto místech nutně vyžádá geometrické
vytyčení obecních pozemků i jejich označení v terénu a projekční přípravu v předstihu. Štěstí přeje jen připraveným.
To, jak přivést do Horomyslic další normální lidi, zviditelnit Dýšinu a zase trochu oživit obec, by mohlo být
impulzem pro obecní zastupitelstvo a jeho investičně-stavební výbor.

Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
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Zadělávání chleba na Podzimní farní bazar.
foto: Alena Havelková

Den válečných veteránů 2019.
foto: Miroslav Tlustý

Rekonstrukce povrchu návsi. Fotografie je z 15. listopadu.
foto: Iva Kokešová

Jízdy
historickou
dresinou.
foto: Jan
Nesvadba
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jsem
k nakousnutí

Tip na originální vánoční nadílku
Vytvořte zcela jedinečný dárek.

Použijte váš nebo některý ze stovek připravených motivů.
Potisknout lze trička, polštáře, hrnky a mnoho dalšího.
SLEVA 15 PRO VŠECHNY ČTENÁŘE Z DÝŠINY, NOVÉ HUTI A HOROMYSLIC

Pro získání SLEVY 15 % zadejte při nákupu kód „FUNPRINT15“.

Navštivte ještě dnes www.funprint.eu/vanoce
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POZVÁNKY
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dýšina zve na přednášku
o pěstování vinné révy. Uskuteční se v zasedací místnosti obecního úřadu
v úterý 10. prosince od 17 hodin. Přednášet bude Ing. Jan Kratochvíl,
připravena je také degustace českých vín.
Zahrádkáři pořádají tradiční vánoční moštování. Proběhne v sobotu
14. prosince od 8 do 10 hodin v moštárně pod školní jídelnou.
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní v kostele sv.Šimona a Judy
v Dýšině 23. prosince od 19 hodin. Hrát bude Lidová muzika z Chrástu a
zazpívá pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí spolu se svými kamarády a příznivci.
V pátek 27. prosince začne v 16 hodin v dýšinském kostele pořad Jesličky
u jesliček. Čeká vás čtení vánoční balady Lešanské jesličky od Františka
Hrubína. Zvou vás Přátelé mluveného slova.
Společný ples obcí Kyšice a Dýšina se koná v kulturním sále v Kyšicích
v pátek 10. ledna 2020 od 20 hodin. Vstupenky se prodávají na obecních
úřadech obou obcí.
Mateřské centrum Klubíčko zve všechny zájemce na pravidelná setkání.
Přijít můžete každé pondělí od 9 do 11 hodin.

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti
při Obecním úřadu Dýšina
blahopřeje občanům, kteří
v měsíci prosinci slaví svá
životní jubilea. Přejeme všem
pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a osobní pohody.
Růžena Krocová
Petr Soroka
Anna Smahová
Jaromír Sofron
Viktor Holmik
Jiří Nový
Hana Tlustá, SPOZ

Oznamujeme občanům, že OÚ
Dýšina bude 23. a 27. prosince
2019 uzavřen. V ostatní dny bude
provoz dle úředních hodin.
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