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Razicí štít pokřtěný Viktorie byl hlavním tahákem dne otevřených dveří na stavbě tunelu Ejpovice. Přišlo se na něj podívat několik tisíc
lidi. Více si přečtete na str. 4
Foto: Milan Kučera

Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
přátelé a kamarádi,
dnes bych začala tak trochu netradičně,
rozpočitadlem. Ententýky, dva špalíky už
to na mě padlo, buď napíšeš úvodník nebo
vezmi hrablo. Protože však v noci napadnuvší sníh odklidila s vervou sobě vlastní
obecní četa a co nestihla, obstaralo počasí,
nezbývá mně nic jiného, než zasednout,
vzít tužku do ruky a začít psát. Ale o čem?
Štěstí, zdraví a úspěchy v novém roce Vám
přál již starosta obce v minulém čísle, mně
nezbývá nic jiného, než Vás pozvat na pár
tradičních masopustních akcí.

I když se pod názvem masopust skrývá
celé období od Tří králů do začátku postní
doby, tedy do popeleční středy, držel se
v dřívějších dobách masopust hlavně po
tyto tři dny: tučný čtvrtek, taneční neděle
a maškarní úterý. Tučný čtvrtek býval před
masopustní nedělí a je typický pestrým
a od 19. století, kdy nastoupila obliba zabijaček, i velmi tučným jídelníčkem. Vraťme
se tedy o několik set let zpět a přijďme se
7. února ve 12 hod podívat na fotbalové
hřiště na tradiční zabijačku.
Taneční neděli nahradí 14. února
Valentýnská zábava v Modrém salón-

ku pořádaná TJ SPV Dýšina a SDH
Dýšina.
Jediné, co u nás v Dýšině bude letos
chybět, je maškarní úterý. Nepřijde Vám
to líto? Mně určitě ano, protože ochotnický počin z roku 2012 byl velice silným
kulturním zážitkem.
Na závěr bych nám všem chtěla popřát spokojený a snad už aspoň na
týden zasněžený únor, dobrou náladu
a u některého z dalších článků zase nashledanou.
Lenka Rousová Bóriková,
místostarostka obce
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Postní plátna
Čtyřicet dnů před Velikonocemi, letos
18. února, začíná podle starobylé tradice
postní doba. Mnozí lidé se v ní rozhodují si
dobrovolně odepřít něco z toho, co se možná v jejich životě rozrostlo do větší důležitosti, než by mít mělo. Tento čas je protkán
mnohými zvyklostmi a jednou z nich je zahalování oltářních obrazů a kříže v kostele.
V některých krajích to před staletími
dělali velmi důkladně. V postu zavěšovali
obrovské plátno, často zdobené různými
biblickými výjevy, o rozměrech mnoha metrů mezi kněze, který sloužil mši, a přítomné
lidi. Ti celou postní dobu chodili do kostela
na bohoslužby – a nic z nich neviděli,
hleděli jen na onen kus látky. K postu
žaludku se přidával půst očí.
V Dýšině jsme střízlivější, pokud se
v postní době přijdete podívat do kostela,
budou vám pouze výhled na krásné barokní
obrazy a sochy na několika místech zaclánět
kusy fialového plátna. Co nám tento starobylý zvyk může říci?
Před pohledem očí se postními plátny
skryje to, co je sice krásné, ale ne nejdůležitější. Zakryje se výhled na barokní madonu a na kříž nad oltářem, aby byl o to
zřetelnější oltář, na němž se slouží mše.
Otázka, která visí ve vzduchu, zní, zda se
nedají podobně interpretovat mnohé ztráty našeho života, kdy je nám – třeba nepříznivými okolnostmi – vzato či zakryto
něco důležitého. Nemůže to třeba o to
více ukázat na něco ještě důležitějšího, co by
se jinak dalo snadno přehlédnout? Vzpomínám na staršího muže, který se svěřoval,
že až ve chvíli, kdy jeho žena onemocněla,
jí po letech dokázal znovu říci, že ji má rád,
a že je paradoxně za všechny ty zlé okolnos-

ti jejich životů vděčný, protože v souvislosti
s nimi se uzdravil jejich vzájemný vztah.
Druhé možné vysvětlení, proč se zakrývají oltářní obrazy a sochy, můžeme
hledat o šest týdnů později, ve chvíli, kdy se
zas o Velikonocích plátna sejmou. Pokud
se na čtyřicet dní člověk vzdá pohledu na
něco krásného, dá se předpokládat, že pak
pro něj tato věc zazáří v neomšelé kráse.
Znovu si všimne neobyčejných barev obrazů a tvaru soch. Při opravě kostela se
nejvíce těším na chvíli, kdy se zboří lešení a člověk může poprvé vidět výsledek
práce zedníků a kameníků. Po půl roce
už to takový efekt nemá, člověk si zvykne.
Když se dívá i na krásnou věc každý den,
časem si jí přestane všímat.
Odstranit manželku, děti, přátele, příbuzné a sousedy na čtyřicet dní z očí lze asi
těžko. Nevím, jestli by šel nasimulovat
alespoň onen efekt stržení postního plátna:
chvíle, kdy si člověk jejich existenci znovu
uvědomí jako něco nesamozřejmého, kdy
na chvíli prozře, že tím, co tvoří jeho život
každý den a co už skoro přestal vnímat, je
vlastně velmi obdarován.
P. Pavel Petrašovský, farář

Poděkování
Vážení spoluobčané,
úvodník na titulní straně jsem přenechal též dalším představitelům obce,
aby Vás i oni mohli oslovit se svými
postřehy a náměty a měli dostatečný
prostor vyjádřit své názory.
Rád bych se s Vámi podělil o dvě
zkušenosti získané v prvních měsících
ve funkci starosty.
První souvisí se zřízením nových
výborů zastupitelstva obce – Kulturního výboru a Investičně stavebního
výboru. Zúčastnil jsem se všech dosavadních jednání výborů a s radostí
Vám můžu sdělit, že výbory naplňují naše očekávaní. Do rozhodování
o obecních záležitostech je zapojeno
více lidí a tyto výbory doporučují radě
obce a zastupitelstvu obce konstruktivní podněty, o kterých bude následně
rozhodnuto. Po těchto zkušenostech
jsem přesvědčený, že výbory budou
dlouhodobým přínosem pro jednání
zastupitelstva obce a rady obce.
Druhou neméně důležitou zkušeností je činnost SPOZu (Sbor pro
občanské záležitosti při OÚ Dýšina).
Při společných návštěvách jubilantů
jsem si plně uvědomil, jak jsou tyto
osobní gratulace pro nejstarší generaci spoluobčanů důležité. Proto bych
rád všem členkám tj. Haně Tlusté,
Ludmile Topinkové, Jindřišce Žaloudkové a Jitce Burdové i tímto veřejným způsobem za jejich činnost,
která vyžaduje velké množství času
a energie, poděkoval.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Apel na majitele psů
Žijeme v prostředí, které vyniká historií, přírodní krásou a architekturou, ale
i velkou láskou k psům – dalo by se tak
alespoň soudit podle stále většího počtu
psích společníků nejrůznějších plemen,
kteří jsou součástí mnohých dýšinských
rodin.
Radost ze soužití s čtyřnohými přáteli
jde v ruku v ruce s péčí a řadou povinností.
Jednou z nich je i povinnost zvládat psa ve
veřejném prostoru a uklízet po něm.
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Neplnění této povinnosti velmi nepříjemně dopadá na ostatní obyvatele obce
a je také přestupkem proti veřejnému
pořádku podle zákona o přestupcích.
Na obecní úřad se obrátily před časem
maminky z Nové Huti, zoufalé ze stavu
chodníků a travnatých ploch v trase obvyklých vycházkových okruhů, které jsou plné
neodklizených exkrementů. Podobná situace je často i v Dýšině, bohužel i na trávnících kolem mateřské školky. Čištění výkalů

z dětských bot a kalhot určitě není ideálním zakončením rodinné procházky po vsi.
Přestože žijeme na vesnici, neměla by být
veřejná prostranství veřejnými psími toaletami. Apelujeme proto na majitele psů, aby
byli vůči ostatním obyvatelům obce ohleduplní a po svých psech uklízeli. Osvědčenou praxí zodpovědných „pejskařů“ jsou
igelitové pytlíky v kapse nebo přivázané
na vodítku, využít lze také speciální sáčky
a koše umístěné na různých místech v obci.
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Ocenění pro ty, kdo si rádi zpívají
Pěvecký sbor Gutta působí v Dýšině už od
roku 1990, kdy nastoupila do místní školy
po ukončení vysokoškolského studia jeho
sbormistryně Bedřiška Koželuhová. Od té
doby se stal neodmyslitelnou součástí zdejšího kulturního dění. Okrašlovací spolek
pro Novou Huť a Dýšinu jim udělil za
dlouholetou tvůrčí práci a reprezentování
obce v polovině ledna veřejné poděkování.
Požádali jsme při té příležitosti Bedřišku
Koželuhovou o krátký rozhovor. Začali jsme
tím, odkud se vlastně vzal název Gutta.
Zpočátku bezejmenný sbor děti zanedlouho samy pokřtily podle oblíbené písničky J. Zajíčka Kapka. V roce 2000 se
Kapka změnila dle latinského překladu
na Guttu a z našich dívek se rázem staly
středověké princezny s krásnými točenci
ve vlasech. Nesmím zapomenout i na
středověké rytíře, kterých je sice ve sboru
početně méně, ale o to více si je hýčkáme.
V repertoáru sboru se objevují kromě
středověkých latinských a španělských písní
také české lidovky, muzikálové a současné
populární písně. Zpěváci takovou změnu
rádi uvítají a zároveň se nám tímto rozšiřují
příležitosti k vystupování.
Víte, kolik za dobu existence prošlo sborem dětí?
V současné době navštěvuje Guttu kolem
40 nadšenců. K tomu ještě připočítám
Zpěváčky a Kapky, tj. děti z 1. - 3. třídy,
takže dohromady tvoří všichni skoro polovinu celé školy. A za celá dlouhá léta to
budou stovky dětí, přesně to nespočítám.
Mnozí mi už do sboru přivedli své potomky.
Co podle Vás dětem čas strávený ve sboru
dává?
Podle mého názoru je potřeba trefit se
do teenagerovského vkusu, nabídnout takové skladby, které děti přitáhnou. Dále je
to určitě vzájemné kamarádství, veřejné
vystupování a v neposlední řadě společně
strávený čas na soustředěních, zkouškách
i koncertech. Těch akcí je opravdu hodně,
proto jsem velmi ráda, že mi pomáhá moje
kolegyně, zapálená muzikantka, ale hlavně
obětavá kamarádka Jana Bártlová, které za
to velmi děkuji.
Jakým dalším hudebním projektům vedle
Gutty se věnujete?
Při ZUŠ B. Smetany v Plzni vedu Plzeňský
dětský sbor a jeho přípravku Javořičky.
A aby těch hudebních těles nebylo málo,
se čtyřmi kamarády vystupujeme pod stej-

Bedřiška Koželuhová s Jaroslavou Nesvadbovou na Valné hromadě Okrašlovacího
spolku.
Foto: Jiřina Sýkorová

nojmenným názvem Gutta na různých
středověkých akcích.
Co Vás na práci se sbory osobně nejvíc těší?
Mám skvělý pocit, když slyším potlesk publika po zdařeném vystoupení. Jsem ráda,
když dětem písnička tzv. ,,sedí“, když se už
nemohou dočkat, až pojedeme na soustřeďko
nebo do Jičína, když samy přicházejí s nápady, jak udělat představení lepší, jak se ,,hádají“
o sóla, jak i po letech si přijdou rádi zazpívat
a zavzpomínat na naše čtvrteční zkoušky. Tímto

bych je chtěla pochválit a poděkovat jim,
protože sbor vyžaduje nejen lásku k hudbě,
ale dlouhodobé nadšení, spousty obětovaného času a smysl pro týmovou spolupráci.
Jakou hudbu máte ráda jako posluchač?
Koluje ve mně slovenská krev, asi proto tíhnu ke slovenským a moravským lidovým
písním. Z našich současných interpretů je
zajímavý Michal Hrůza, dobrá je plzeňská
kapela Mandrage. V oblibě mám samozřejmě starou muziku, ale velmi mě baví
i současní skladatelé vážné hudby.
Trávíte volný čas i jinak než s hudbou?
Máte čas a chuť i na jiné druhy umění
nebo naopak praktické věci jako třeba
zahradničení?
Volného času mi příliš nezbývá. Dost často
jsem mimo domov i o víkendech, takže
zahradu má na starost můj manžel. Ráda
chodím do divadla, na literární přednášky
a besedy, ráda se setkávám s přáteli, ale
hlavně - ráda si zpívám…
V dalším Zpravodaji si budete moci
přečíst rozhovor s druhou sbormistryní Janou Bártlovou. Přehled ocenění
Okrašlovacího spolku z uplynulých let
najdete na: http://www.obecdysina.cz/
spolky-sdruzeni/okraslovaci-spolek/
podekovani-2/
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Krtek jménem Viktorie přitáhl k tunelům tisíce lidí
V sobotu 24. ledna se konal Den otevřených dveří na stavbě tunelu Ejpovice za
účasti obrovského množství lidí, podle
údajů Metrostavu dorazilo 8000 návštěvníků. Bylo možno zaparkovat auta před
hlavní bránou bývalých Hrudkoven i v areálu IPPE, další doprava na stavbu byla
zajištěna kyvadlovým autobusem. K čelu
tunelů se pak šlo pěšky po asfaltové komunikaci v ose budoucí trati. Autobus se
otočil celkem 30x.
Dnu otevřených dveří předcházelo v pátek
23. 1. oficiální zahájení stavby tunelů za
účasti zástupců dodavatelských firem. Zúčastnil se i dýšinský starosta Jaroslav Egrmajer
a biskup plzeňský František Radkovský,
který posvětil dřevěnou sošku patronky
horníků a tunelářů sv. Barbory umístěné
v portálu tunelu.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň je
součástí výstavby III. vnitrostátního tranzitního železničního koridoru. Investorem
stavby je Správa železniční dopravní cesty,
hlavními dodavateli jsou Metrostav a Subterra, generálním projektantem je SUDOP
Praha. Náklady na Modernizaci trati
Rokycany – Plzeň jsou z části hrazeny
z Fondu soudržnosti Evropské unie a činí
3,4 miliardy Kč. Příspěvek Evropské unie
činí kolem 80%. Trasa železnice Rokycany
– Ejpovice je vedena převážně po stávajícím
tělese, už je skoro hotová, a tak výluk na trati
bude minimálně.
Dva jednokolejné tunely pod vrchy
Homolkou a Chlumem jsou dlouhé
4,150 km, mají bezpečnostní propojky
a nouzový výlez v Bukovci. Jimi dojde k napřímení železnice i ke zkrácení trati o 6 km
(je vedena mimo Dýšinu, Chrást a Zábělou)
a časové úspoře 8 – 10 min. V úseku Rokycany – Plzeň budou moci jezdit klasické
vlaky až 120 km/hod. a jednotky s naklápěcími skříněmi (Pendolina) až 160 km/
hod. Tunel je však projektován na rychlost
až 200 km/hod. Po modernizaci železniční stanice Plzeň bude umožněn průjezd
stanicí 80 km/hod., nyní je to jen 20 km/hod.
Cílem je doprava cestujících z Prahy do
Plzně za méně než jednu hodinu. Z počátku bude provoz v tunelech řízen z dispečinku v Rokycanech, později z centrálního
dispečinku v Praze.
Hlavní atrakcí Dne odevřených dveří,
kromě impozantního tunelového portálu,
rozsáhlého zařízení staveniště a nového
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silničního mostu, byl mechanizovaný razicí
štít TBM S-799, krtek pokřtěný Viktorie.
Proč Viktorie? Protože po letech bojů s byrokracií, archeology, spekulanty a dalšími
problémy je zahájení stavby tunelů vítězstvím. Razicí štít dodala německá firma
Herrenknech a cvičně ho předem sestavila
ve Schwanau. Tato soustava strojů je 114 m
dlouhá, v tunelu se pohybuje na kolech a váží
1800 t. Náš krtek Viktorie bude dělat díru
o průměru téměř 10 m, pro porovnání krtci
Tonda a Adéla na metru v Praze umí jen 6 m.

Čelní vrták má 4,5 ot/min. a posuv 80 mm/
min., tj. skoro 5 m/hod. Použitá technologie TBM je jedním z nejmodernějších
tunelářských způsobů práce, její předností
je především bezpečnost a rychlost. Ve světě
se používá na 80% nově budovaných tunelů.
Tunely jsou vyztuženy betonovými tybinky o vnitřním průměru 8,7 m a vnějším
9,5 m. Tybinky umožňují směrové i výškové
zahnutí tunelu a jsou 2 m dlouhé. Sestavují se
vždy po sedmi kusech a jeden menší závěrák
shora, tato sestava váží 64 t. Prostor mezi
skružemi tunelu a horninou bude tlakově
vyplněn těsnící rychle tuhnoucí hmotou.
Betonové tybinky musí před instalací v tunelu 6 měsíců stárnout, a proto jich můžete vidět
v areálu firmy Armado (dříve Armabeton)
v Dýšině ohromné haldy; vyrobeno jich je
již 2 000 kusů. Rámová konstrukce štítu má
uprostřed průběžný otvor, jímž se jednoúčelovými vozy, i ty zde byly vidět, budou
dovážet tybinky na předek stroje.
Vodou skrápěná rubanina, zde černé
břidlice a pod Chlumem spility, se razicím
štítem a na meziskládku u tunelů dopravuje
gumovými pasy. Zásobník dopravníkových
pasů je řešen tak, aby nebyl brzděn postup
krtka. Na meziskládce se mohou vyskytnout
problémy se zvodnělou horninou a z ní
vyplaveným výluhem. Doposud byla vytěžená hornina vyvážena auty cestou vedle
hlavní brány IPPE a pod železniční tratí na
pozemky Golf Parku. Nedovedu odhadnout,
zda tato definitivní skládka bude dostatečná
pro celou stavbu tunelů.
Informační středisko Modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň bylo otevřeno
na podzim 2014, nachází se vlevo od hlavní
brány areálu IPPE u autobusové zastávky. Je
to jedna místnost s několika informačními
panely a modelem razicího štítu, promítá se
tu i video vysvětlující jeho funkce. Otevřeno
je pouze každou sudou středu v 15 – 17 hod.
Lze říci, že tato rozsáhlá stavba, snad
poslední, kterou naše poválečná generace
občanů Dýšiny zažije, je zatím dobře
organizačně zvládnutá. Nemá podstatný
vliv, kromě výluk, na dopravu. Jak ovlivní
krajinu, ekologii a náš život v budoucnu se
můžeme jen dohadovat.
Jan Nesvadba, Okrašlovací spolek
Foto: soška sv. Barbory Metrostav,
ostatní foto na stránce Milan Kučera
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Prvních 100 dnů OF v Dýšině, vzpomínka 2. část
Vážení spoluobčané, v prosincovém Zpravodaji jsme slíbili, že budeme pokračovat ve
vzpomínání na ono první svobodné čtvrtstoletí historie naší obce. Nuže, sebrali jsme
síly a odvažujeme se pokračovat, i když
celorepublikově je jaksi dovzpomínáno
a noviny se plní úplně jinými, většinou
děsivými zprávami. Píšeme i s vědomím, že si
„to“ někteří vůbec nepřečtou, jiní se pohrdavě
ušklíbnou už u nadpisu. Přesto se nechceme
vzdát iluze, že přece jen někoho zaujmeme.
V dnešním díle se pokusíme popsat časový úsek od vzniku místního Občanského
fóra (OF) 19. 12. 1989, po 21. březen 1990,
kdy koordinační výbor OF prosadil změny
v orgánech MNV. Protože se z tohoto období nezachovaly zápisy z jednání koordinačního výboru OF, stavíme pouze na vzpomínkách, později i na citacích z prvních
Zpravodajů. Předem se tedy omlouváme za
možné nepřesnosti a neúplnosti.
Na památném setkání občanů 19. 12. 1989
bylo v úvodním slovu moderátora mimo jiné řečeno: „Moc vás prosím, pomozte mi
s tím, aby naše dnešní jednání bylo skutečně
demokratické, abychom respektovali jeden
druhého. Nepřipusťme, aby bylo vyřizováním osobních účtů. Odložme své staré
spory, hledejme cestu k porozumění, k řešení problémů naší obce. Toto fórum se
musí stát reprezentantem názorů a vůle
občanů Dýšiny a především se stát zárukou svobodných voleb. Splní-li tento úkol,
s volbami zanikne.“
Už z tohoto úryvku je cítit, jak moc
nám záleželo na skutečném dialogu, do té
doby vlastně věci nevídané. Jak moc jsme

chtěli dostát důstojnosti, demokratičnosti
shromáždění slušných lidí tak, aby to odpovídalo Havlovu citátu: „…. od nenávisti a lži k pravdě a lásce“, bohužel v pozdějších dobách tolik nespravedlivě některými lidmi vysmívaného.
Rozprava, která na shromáždění proběhla, se zaměřila na programové prohlášení
místního OF a jeho ustanovení (podpora
volby Václava Havla prezidentem, jednání
s MNV u tzv. kulatých stolů, doplnění stávajících komisí MNV o členy OF, jednání
s koordinačním centrem v Plzni). Občané
byli také na tomto shromáždění vyzváni
k pomoci v pátrání po bustě T. G. Masaryka
a pamětní desce na americkou armádu.
Především se však rozpoutala velmi živá
debata o ekologických problémech obce, které se do té doby vůbec neřešily. Snaha o řešení těchto problémů a dalších problémů života obce se stala hlavní náplní jednání lednových a únorových jednání koordinačního
výboru OF, společných jednáni se zástupci MNV a samozřejmě i tří shromáždění
občanů, která koordinační výbor svolal.
Jednání s představiteli MNV přineslo
i první výsledky. Bylo opraveno nefungující veřejné osvětlení, byl opraven nedostatečně slyšitelný místní rozhlas, byl
vznesen požadavek na znovuzřízení zdravotnického střediska, bylo požádáno o rozšíření veřejných telefonních stanic a MNV
byl vyzván k přepracování projektu nové
hasičské zbrojnice směrem k jejímu širšímu
využití. První výsledky přinesla i činnost
OF směřovaná do oblasti ekologie. Ve
spolupráci s chrásteckým OF byl vyvinut

Ve Zpravodaji je místo i pro vás

Víte, že ve Zpravodaji je místo i pro Vaše příspěvky? Čím více bude mít autorů, tím
pestřejší bude. Můžete také napsat, o čem byste rádi četli. Příspěvky i dotazy můžete
posílat na zpravodaj@obecdysina.cz. Rádi budeme i za fotky. Obrázky zasněžené
vesnice jako je tento od Jiřího Mičana se daly nafotit zatím jen v několika dnech. Podaří
se někomu ještě letos vyfotit v Dýšině pořádnou sáňkovačku a koulující se děti?

velký tlak na chrásteckou cihelnu, kde jsme
jasně formulovali požadavky na maximální
snížení emisí škodlivého fluorovodíku do
ovzduší, který přinesl rychlé řešení.
Problémů, nahromaděných za 40 předchozích let bylo samozřejmě daleko víc.
Z bohaté zemědělské obce s krásnou návsí
a okolím se Dýšina stala zanedbanou
vesnicí bez infrastruktury, bez skutečného
společenského života. V 50. letech jsme se
výstavbou „Hrudkoven“ vlastně stali průmyslovou obcí, totálně ekologicky poničenou. Kouřící komíny hrudkovacích pecí
poničily nejen životní prostředí, ale i celý
ráz vesnice a její okolní krajiny. Rozmach
průmyslu za tuto devastaci nepřinesl obci
ani zdaleka odpovídající zlepšení. Jen si
vzpomeňme, že asfalt byl pouze na hlavním
tahu obcí a o chodnících se nám mohlo jen
zdát. Velká část obce byla bez kanalizace
a vodovodu, nebyl řízen komunální odpad
atd. Začalo se tehdy upozorňovat i na nedostatek kultury, udržování tradic, nebyl
vlastní lékař, nebylo se kde scházet, jen po
hospodách. Přesto však některá společenství
žila a přežila. Hlavně sportovní oddíly TJ
Spartak (fotbal, házená, ZRTV, lyžaři, turisté, šachisté, tenisté), hasiči, zahrádkáři.
Na budoucí vedení obce čekalo velice
mnoho práce a OF, které se na něm chtělo
rozhodující měrou podílet, si uvědomovalo,
jakou odpovědnost na sebe bere. To jasně
dali představitelé OF najevo už při prvním jednání se zástupci MNV „u kulatého
stolu“ 25. 1. 1990 a všech následujících.
Mimo jiné byl podán návrh na vydávání
informačního zpravodaje obce. Redakční
práce se ujali Slávka Nesvadbová a Jaromír Sofron. Nejvýznamnějším výsledkem
těchto jednání ale bylo dosažení dohody
o rekonstrukci rady MNV a jeho komisí
kooptací zástupců OF. Návrh OF byl přijat
a na zasedání pléna MNV 21. 3. 1990
schválen. Do orgánů MNV tak bylo kooptováno 22 zástupců OF. V rámci OF byla
ustavena ekologická komise, která na obci
dosud chyběla. OF se také ujalo občany
žádaného obnovení symbolů demokracie
a svobody v naší obci. Jak už bylo výše
uvedeno, šlo o znovu instalování busty
TGM a pamětní desky na americkou armádu. Tomuto tématu věnujeme další pokračování našich vzpomínek.
Václava Kuklíková,
Antonín Jedlička
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Informace z rady obce
Zahradnictví u školy bude pokračovat
Na záměr obce pronajmout areál zahradnictví reagoval pouze jeden zájemce, Jiří
Novotný z Dýšiny. Podle svého návrhu
chce na místě opět provozovat zahradnictví, pěstovat i prodávat rostlinný materiál, řezané květiny a zahradnické potřeby. Vymezenou část pozemku využije
k parkování strojů k chodu zahradnictví.
Rada souhlasí s tímto využitím a uložila
starostovi a místostarostce připravit návrh
pachtovní smlouvy.
Obec zaslala vyjádření
k bezpečnostní zprávě
Obec předala na Krajský úřad svoje vyjádření s námitkami k bezpečnostní zprávě plnírny plynu Flaga tak, jak ho připravila advokátní kancelář Havel (viz
minulé číslo zpravodaje). Občané v příslušném termínu žádné další námitky či
doporučení úřadu nedoručili.
Příprava projektu obytné zóny
Novohuťská-Duhová
Rada schválila pokračování objednávky na projektovou dokumentaci pro vybudování obytné zóny v ulicích No-

vohuťská a Duhová. Projekt bude zahrnovat napojení chodníku z ulice Přátelství do ulice Horomyslické, až na
kraj budoucí obytné zóny. V obytné
zóně pak zhotovení komunikace s asfaltovým povrchem a veřejného osvětlení. Projektová dokumentace byla objednána obcí již loni na jaře, dodána
měla být v létě. Konečný termín prodloužila rada do 15. 2. 2015 a podmínila
slevou z ceny za PD. Na vlastní realizaci
projektu se bude obec snažit získat
dotaci.
Přechod pro chodce u Domu služeb
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
přislíbila na svoje náklady vybudovat
přechod pro chodce u Domu služeb v Dýšině. Podmínkou je, aby umístění bylo
v souladu s příslušnými předpisy a schválila ho Policie ČR. O vhodném řešení
bude obec jednat.
Má vaše ulice tabulku s názvem?
V diskusi na prosincovém zasedání zastupitelstva se několik občanů zmínilo,
že v jejich ulicích chybí tabulky s názvem
ulice. Zaznělo i několik návrhů, kde by

bylo třeba doplnit v obci určité dopravní značky nebo zrcadla v nepřehledných místech. Obecní úřad se bude tímto podnětem komplexně zabývat. Pokud chybí i vaší ulici označení nebo
dopravní značka, informujte obecní
úřad – osobně, telefonicky nebo na
podatelna@obecdysina.cz
Hřiště v Jamách by se
mohlo renovovat z dotace
Rada obce schválila podání žádosti o dotaci na obnovu a doplnění dětského
hřiště V Jamách ve spolupráci s firmou
TR Antoš. V dotačním programu ministerstva pro místní rozvoj lze získat až
400 000 Kč, max. však 70% finančních
nákladů na projekt, 30% se podílí obec.
Od výše dotace, pokud se ji podaří získat,
se bude odvíjet přesná podoba a rozsah
renovace hřiště.
Přijďte na jednání zastupitelstva
V pondělí 23. února v 18 hod. se koná
v Modrém salonku zasedání obecního
zastupitelstva. Program bude vyvěšen na
webových stránkách obce. Jste srdečně
zváni.

Školka zve na masopustní průvod
Nový rok zahájily všechny děti a učitelky MŠ návštěvou dýšinského kostela. Pan farář jim přiblížil vánoční příběh s figurkami z Betléma, Sluníčka a Motýlci vystoupali na kůr, kde si u varhan zazpívali
nejznámější koledy. A pak jsme již všichni netrpělivě vyhlíželi sníh. Co nenasypaly mraky,
doplnily děti výrobky z papíru, vaty, modelíny…
Místo sáňkování jsme vyrazili do tělocvičny a koulovali se papírovými koulemi. Ve velké „sněhové“
bitvě vyhráli kluci nad děvčaty. Předškoláci navštívili své starší kamarády v 1. třídě, sedli si
s nimi do lavic, skládali písmenka a „učili“ se psát.
1. pololetí i měsíc leden zakončili Broučci s Koťátky maškarním bálem, Sluníčka a Motýlci zápisem do 1. třídy ZŠ.
V únoru bude vrcholit veselé masopustní období. Zveme všechny malé i velké do společného
masopustního průvodu, který vyjde od MŠ v úterý
17. 2. v 9 h. (předpokládaný závěr bude tradičně
kolem 11. h. před ZŠ).
Před zápisem do první třídy, který se konal v polovině ledna, si vyzkoušeli
Jana Bártlová, učitelka MŠ
předškoláčci, co je za pár měsíců čeká.
Foto: Jana Bártlová
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Tříkrálová sbírka má letos rekord
V sobotu 10. ledna se ráno do dýšinského
kostela sešli ti, kdo měli něco společného
s Tříkrálovou sbírkou. Při slavnostním zahájení jsme si povídali o kadidle, které přinesli mudrci Ježíškovi, tom, že je pryskyřicí ze
vzácného cizokrajného stromu Boswellia
serrata, o tom, že v čím nehostinnější zemi
roste, tím je jeho kadidlo lepší a vzácnější
a že je to možná podobné i s člověkem.
Po tomto rozjímavém úvodu jsme už řešili technické problémy. Dětí se totiž dostavilo mnohem méně, než kolik jich slíbilo,
tak jsme museli skupinky koledníků různě
přeorganizovávat a oblékat do korun a bílých
přehozů i dospělé vedoucí. Nakonec se nám
to nějak podařilo a vyrazili jsme do ulic.
Koledovalo se v Dýšině, Nové Huti, Chrástu, Kyšicích, Druztové, Červeném Hrádku,
Smědčicích a Bušovicích a druhý den v neděli se ještě leckde pokračovalo.
Počasí nám velmi přálo krásnou teplotou
nad deset stupňů a nepřálo silným větrem, při němž papírové koruny odlétávaly

Kašpar, Melichar a Baltaraz – jedna z kolednických skupinek, kterým se podařilo letos
díky štědrosti dárců vybrat rekordní částku.
Foto: Pavel Petrašovský
z hlav, a Vašík Klimeš dokonce jednou svým
pohotovým zásahem zachránil větrem vzatou
dvoustovku. Letošní raritou byl také koledník v kočárku: roční Vašík Koutecký, jehož

královská koruna byla připnuta na střeše.
Jak to zvládal se zpěvem koledy, se neví,
pravděpodobně to vykryla maminka.
Při počítání sbírky se dospělo k částce
87 547 Kč, což je náš dosavadní rekord.
Celá suma byla odeslána na účet Charity
ČR, která 35% z ní použije na své projekty
a 65% vrátí k nám, abychom z ní mohli
v místech, kde se sbírka konala, podporovat
lidi, kteří se ocitli v nezaviněné sociální
nouzi. Lze z nich např. zaplatit dětem obědy ve školních jídelnách, přispět na dětské tábory, koupit uhlí, potraviny, dětské
plenky, přispět na léčbu atd. Prosím, pokud byste ze svého okolí chtěli upozornit na někoho, kdo by podobnou podporu potřeboval, dejte vědět na mail
boyda@cetrum.cz. Pomoc samozřejmě
není automatická ani nárokovatelná.
Velké poděkování patří všem, kdo do sbírky
přispěli, a především těm, kdo zajistili její
letošní průběh a obětovali jí svůj volný čas.
P. Pavel Petrašovský, farář

Dýšinští lyžaři uprostřed sezóny
V Dýšině, Huti ani v Horomyslicích není
kopec, sníh ani vleky. A přesto máme lyžařský
oddíl, který je právě uprostřed rušné sezóny.
Má dokonce velkou tradici, sahající až do
50. let, později v letech 80tých byl oceněn
jako jeden z nejlepších v oblasti šíření tzv.
masového sportu a práce s dětmi. Překonali
jsme i velmi nepříjemné roky po revoluci
1989, kdy se oddíly všeobecně rozpadaly
a kdy se hádaly o nově nabyté majetky.
Vydrželi jsme. Tuto zimu jezdíme na sjezdovky
na Šumavě se dvěma autobusy plnými dětí.
Naše lyžařské zájezdy s výukou lyžování
nejsou v této odlidštěné době vůbec samozřejmostí. Se dvěma nacpanými autobusy dětí jezdí stabilně pár nadšenců
cvičitelů, kteří jezdí zcela zadarmo, ale
s láskou k lyžím a dětem. Učí základní
oblouky, nazouvají prvňákům, a letos i několika mateřákům, lyže, učí je první krůčky, utírají jim slzy a nos, dávají je vyčůrat,
zvedají je ze země a vysvětlují jim, že až si
je máma večer vyzvedne, budou se jí moci
pochlubit, že už sjeli kopeček a udrží se na
vleku sami. A že si taky umí sami nazout
a vyzout ty velké přeskáče, uklidit lyže
do fusaku, nezapomenou nikde rukavice

ani čepici a uklidí si po sobě v autobuse.
Ti nejstarší se pak chlubí tím, kolikrát
udělali velkou sjezdovku.
O to všechno se už čtyři roky stará Láďa
Rous, vedoucí lyžařských zájezdů, a s ním
cvičitelé Láďa Rous senior, Pavel Rous,
Vlaďka Heclerová, Kuba Rous, Štěpánka
Paidarová, Jirka Paidar, Dan Kratochvíl,
Václava Kuklíková, Jana Polcarová, Hana
Hrubá a snowboardisti Jirka Novotný, Kačka
Nezbedová a Honza Hlava. Píši o současné
době. Vzpomeňme jmenovitě i na ty, kteří
jezdili s VLŠ v čase minulém a berme to jako
zpětné poděkování za to, že se dětem obětavě
věnovali: Olina Krismanová, Václav Dostál,
Václav Smaha, Jirka Šikl, Michal Polcar, Libuše Nezbedová, Jana Tlustá, Marie Lišková, Majka Sofronová a Zdeněk Matoušek.
Lyžařská škola z Dýšiny se stává mezi lyžaři
v regionu už zase známou a uznávanou.
Spousta Plzeňáků by k nám chtěla a mnozí
již s námi jezdí. Samozřejmě, jsme levnější
a poctiví, děláme to „zadara“ a z lásky.
Co jiného by měl LO dělat? Jeho hlavním
posláním je přece učit lyžovat a získávat pro
to další generace. Nepíši to proto, abych se
nepokrytě chlubila činností oddílu. Chtěla

Nejmenší dýšinští lyžaři v akci.
Foto: Václava Kuklíková
bych jen, aby to všichni věděli, aby na nás
byli hrdí, na svoje děti, na svoji vesnici.
Nejlepší naše odměna je, když vidíme na
zastávkách autobusu v neděli ráno v půl sedmé
rodiče dětí, které jsme učili lyžovat a oni nám
teď předávají s důvěrou své ratolesti a děkují.
Toho poděkování si vážíme asi nejvíce,
protože v současnosti už to umí málokdo.
Václava Kuklíková, cvičitelka
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Pozvánky na akce
 Sobota 14. února, 20 hodin, Modrý
salonek, Valentýnská zábava, kterou pořádá TJ Sport pro všechny a SDH Dýšina.
 Neděle 15. února, 13.45 hodin, stanice MHD u Domu služeb, Dýšina málo
známá, vycházka Okrašlovacího spolku.
Doporučujeme terénní oblečení a obuv;
vycházka se koná za každého počasí.
 Úterý 17. února, 9 hodin, Mateřská škola, Masopustní průvod pro malé
i velké, projde obvyklou trasou centrem
obce, předpokládaný závěr kolem 11h.
před ZŠ.
Úterý 17. února, 18:30 hodin, fara,
Putování budhistického mnicha po severním Thajsku. Rodák z Nové Huti
Jakub Bartovský, nyní budhistický mnich
Gavesako, představí na dýšinské faře severní Thajsko a svou životní cestu. Součástí přednášky bude i promítání fotografií.
Vstup zdarma.
Pátek 20. února, Biskoupky na Radnicku, autobusový zájezd ČSZ Dýšina
na vepřové hody. Cena 85 Kč. Přihlá-

sit se můžete u Jiřího Krejzara na tel.
739 038 925.
Sobota 21. února, 15 hodin, Modrý
salonek, Valná hromada TJ Sport pro
všechny Dýšina.
Sobota 7. března, 10 hodin, fara,
Výroba linoritů s výtvarnicí Martou
Červákovou. Bude pro nás pomocí, když se předem přihlásíte na mail
boyda@cetrum.cz.
Sobota 14. března, 14 hodin, Modrý
salonek, Výroční členská schůze ČSZ ZO
Dýšina. Součástí programu bude přednáška pana Pilce a pana Rajšla.
Pátek 20. března, Biskoupky na
Radnicku, autobusový zájezd ČSZ Dýšina na přátelské posezení. Cena 85 Kč.
Přihlásit se můžete u Jiřího Krejzara na
tel. 739 038 925.
Sobota 28. března, 14 hodin, Paškův
park Nová Huť, Zahrádkářský jarmark,
pořádá Okrašlovací spolek ve spolupráci
s ČSZ ZO Dýšina.

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

Vladislav Čtrnáct
František Záhlava
Jaroslav Košař
Jiří Mašek
Miroslav Kučera
Jana Bílá
Václav Cingroš
Bohuslava Lišková
Eduard Kohout
Karel Volráb
Marie Borková
Marie Antoliková
Jaroslava Matoušková
Ludmila Forgaczová
za SPOZ Hana Tlustá

Využijte
zimní večery
Na přelomu května a června, u příležitosti dýšinské pouti, proběhne na
faře druhý tradiční řemeslný jarmark. Všichni majitelé šikovných
rukou jsou zváni k účasti. Využijte
dlouhé zimní večery k výrobě vašich
originálních řemeslných výrobků!!!
Šijte, pleťte, lakujte, malujte, skládejte, vrtejte a pilujte… Pokud se budete chtít zúčastnit a nabídnout své
výrobky na jarmarku, hlaste se prosím na e-mail: bafarbafar@seznam.cz.
Irena Brůčková
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