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Úvodník
Vážení spoluobčané,
před pár dny začal rok 2019 a jako
většina z Vás i já si
dělám plán hlavních cílů na následující rok. Vzhledem k tomu, že
před dvěma měsíci
bylo ustavující zastupitelstvo, tak se
v současnosti dívám i dále, a to až do roku
2022, kdy bude volební období končit.

Jako jednu z největších slabin minulého
období spatřuji v tom, že se nepodařilo
splnit a dokončit některé plánované akce,
proto se chci zaměřit na zlepšení plánování investičních akcí. Z těchto důvodů
bude letošní rok hlavně o dokončení rozdělaných investičních akcích a přípravě
na další roky. Jako největší cíl a svým způsobem i výzvu mám pro následující léta
posunout zásadním způsobem přípravu
obchvatu obcí Kyšice, Dýšina a Chrástu,
tak aby tato investiční akce byla kompletně připravena k realizaci na následu-

jící programové období EU a aby Plzeňský kraj na ní mohl čerpat dotaci v řádu
stovek milionů Kč. V minulém období
se nám podařilo definitivně vyřešit bezpečností hrozbu plnírny propan butanu,
i když před čtyřmi lety to vypadalo téměř
jako utopie, tak věřím, že i v případě obchvatu můžeme být úspěšní.
Závěrem tohoto úvodníku mi dovolte,
abych Vám popřál, hlavně vyznavačům
zimních sportů, krásnou zimu se spoustou sněhu a ledu.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

www.obecdysina.cz
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Vítání občánků v Modrém salónku

Foto: Miroslav Tlustý
Dýšina přivítala nové občánky. Rodiče s dětmi a dalšími příbuznými se sešli
v sobotu 10. listopadu v odpoledních
hodinách v Modrém salonku. Děti přišel
oficiálně přivítat starosta Jaroslav Egrmajer, členky SPOZu a děti z dýšinské ma-

teřské školy, které na uvítanou zazpívaly
několik písniček. Rodiče se zapsali do pamětní knihy SPOZu a převzali malý dárek
pro své děti. Do naší obce jsme tak přivítali tyto děti: Leontýna Dolejšová, Daniel a Kristýna Pariškovi, Tadeáš Pašek,

Černá lávka v Nové Huti
je po generální opravě

Maxmilián Polášek, Jakub Prášil, Tobiáš
Sopek, Nikolas Svítil a Anna Zoderová.
Všem malým občánkům přejeme hodně
zdraví a štěstí na cestě životem.
Za SPOZ Dýšina Hana Tlustá

Dobrý skutek
pro mateřské
centrum Klubíčko!
Máte doma staré hračky? Především autíčka? Pokud ano, věnujte je Klubíčku.
Malé děti, především chlapci, je v mateřském centru ocení. Klubíčko má totiž
autíček nedostatek, takže pokud vyklízíte dětský pokojíček nebo máte hračky
na půdě, udělejte těm nejmenším z Klubíčka radost.

Stavba silnice
v Novohuťské ulici
se protáhne

Historická Černá lávka je po rekonstrukci. Opravy byly nutností, na jejím špatném stavu se podepsalo stáří a také koroze. O její generální renovaci se postarala
firma z Brodku u Přerova, kam vedení
obce nechalo ocelovou konstrukci lávky
přepravit. Odborníci z Moravy během
tří měsíců lávku očistili od koroze, špat-
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né části vyměnili za nové a nezapomněli
také na nové nátěry. Šlo o náročnou akci,
která vyšla obecní kasu na 1 100 000 korun. Lávka, která vede přes řeku Klabavu
tak už zase slouží lidem. Po lávce je vedena oblíbená vycházková cesta k mohylám
v lese Háj a dále směrem do Chrástu.
Helena Vafková

Výstavba nové silnice v Novohuťské ulici má zpoždění. Práce na její stavbě měly
skončit s rokem 2018, ale silničáři nestíhají plnit své práce podle harmonogramu.
Stavba komunikace se tak nejspíš protáhne
nejpozději do poloviny května 2019, vše se
bude odvíjet podle počasí. Silnice v Duhové ulici je již hotová, tady jsou dělníci
s prací již hotovi a vše proběhlo podle plánu. Za nové silnice zaplatí Dýšina 7 milionů korun. Místní komunikace Kostelní
a v Nové Huti Krátká a Lesní byly dokončeny v celkové ceně 7,5 mil. Kč.
Helena Vafková
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Nové jízdní řády pro Dýšinu

Většina obyvatel Dýšiny není spokojena
s novými jízdními řády. Podle mnohých
lidí neberou ohledy na cestující. Někteří obyvatelé, především z Nové Hutě,
uvažují o sepsání petice proti změnám
v dopravní obslužnosti. Na hlavu starosty Dýšiny Jaroslava Egrmajera tak padá
vlna kritiky. On sám, ale stojí za obyvateli obce. Ostře se postavil proti novým
jízdním řádům, nesčetně apeloval u náměstka hejtmana Pavla Čížka a organizace zajišťující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji – POVED. Šance ovlivnit
výsledný jízdní řád, je podle Egrmajera,
téměř nulová.
Pane starosto, některým obyvatelům
Dýšiny změny v dopravě příliš nevadí,
jiní jsou silně nespokojeni. Co se oproti
starým jízdním řádům změnilo? V čem
spatřujete zásadní problém?
Změna v dopravě je poměrně zásadní
a z velké části souvisí se zprovozněním tunelu na železniční trati Plzeň – Rokycany.
Úplně největší problém spatřuji ve špatné
informační kampani společnosti POVED,

která se omezila pouze na letáky, které
nám dodali velmi pozdě. Bylo to v době,
kdy se již podle nových jízdních řádu jezdilo. Navíc leták je poměrně dost nepřehledný a špatně se v něm orientuje. Další
velký problém, hlavně pro seniory, je zrušení dvou dopoledních linek PMDP.
Vyjednávání se společností POVED
a plzeňským hejtmanstvím trvala několik dlouhých měsíců. Podle Vašich slov,
ale připomínky a námitky nebyly téměř
vůbec vyslyšeny…
Máte pravdu, naše argumenty, že vlaky
a PMDP využívají různé skupiny obyvatel
nebyl vyslyšen vůbec. Pouze poukazovali
na celkový počet spojů a tím, co by jinde
za to dali...
Vím, že jste pro obec prosadil projíždění
linek 230, 240 a 290…
Zatím se pouze podařilo částečně nahradit dopolední linky PMDP linkou 290,
aby alespoň něco jelo a též se podařilo zajistit větší počet průjezdů linek 230 a 240,
což zlepšuje obslužnost zastávky „Dýši-

na, Armaturka“. Bohužel autobusy linky
ČSAD nejsou pro cestující tak komfortní
jako linky PMDP a těžko umožňují cestovat maminkám s kočárky nebo seniorům,
kteří se hůře pohybují.
Je ještě nějaká šance na vylepšení dopravy v obci?
I díky stížnostem cestujících, kteří podpořili naše snažení, tak POVED svolal
schůzku všech zástupců dotčených obcí,
PMDP a ČSAD ke společnému jednání
4. 1. 2019. Tématem jsou možné změny
jízdních řádů a vylepšení současného stavu.
Co pro to ještě můžete udělat Vy? Nebo
existuje šance, že si lidé prosadí svou někde jinde a jinak?
Já se budu snažit dále jednat, aby veřejná
doprava byla co nejkvalitnější a co nejvíce
vyhovovala naším občanům. I Vy můžete
pomoci a podpořit moje úsilí, když svoji
stížnost napíšete přímo na POVED nebo
na krajský úřad.
Helena Vafková
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Anketa: Dáváte si
novoroční předsevzetí
a snažíte se je plnit?
Tereza
„Dlouho si žádná předsevzetí nedávám. Kdysi
ano, ale pak jsem zjistila, že je to zbytečné.
Záleží to přece na mně,
a na tom, co je v mých
silách, a k tomu nepotřebuji Nový rok.“
Petr
„Předsevzetí si nedávám, protože mi to přijde jako výkřik do tmy.
Spousta lidi to stejně
nedodrží.“
Markéta
,,Nedávám si Novoroční předsevzetí, alespoň
pak nejsem zklamaná,
když to nevyjde. Život si
s námi zahrává sám.“
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Soutěžte s Dýšinou o nejkrásnějšího
domácího mazlíčka!
Vyhrát můžete profi focení
v ateliéru Teraphoto.
Dýšina vyhlásila fotosoutěž o nejkrásnějšího domácího mazlíčka. Za pouhou jednu fotku vašeho zvířecího kamaráda můžete vyhrát profesionální focení v ateliéru
Teraphoto v Dýšině na Náměstí Míru!
Od nadané fotografky Terezy Vokurkové získáte speciální balíček. Zahrnuje pět
fotografií v elektronické podobě, v barevné i černobílé verzi, upravené a vyretušované a vypálené na CD. Je jen na vás,
zda se budete chtít nechat vyfotografovat
se svou rodinou nebo budete mít na fotce
jen své děti nebo svůj portrét. Tereza nabízí i těhotenské fotografie, focení právě
narozených dětí nebo portrétní snímky.
Možností je spousta a záleží na vás – jak
se svou výhrou naložíte.
Zapojit se do fotosoutěže můžete až
do 21. ledna 2019. Stačí poslat fotku
vašeho domácího mazlíčka na e-mail:

zpravodaj@obecdysina.cz nebo fotografii přinést osobně do podatelny Obecního
úřadu. K fotografii uveďte vždy své celé
jméno a kontakt na sebe a samozřejmě
jméno vašeho zvířecího šampiona. Potom
si už stačí držet palce a věřit, že právě vaši
fotografii vybere koncem ledna naše porota ve složení: starosta Dýšiny Jaroslav
Egrmajer, moderátorka Českého rozhlasu Plzeň Iva Kokešová a fotografka Tereza
Vokurková.
Tak hodně štěstí a držíme vám palce!

Velkou knihu
o Dýšině
si i nadále můžete zakoupit
v OÚ v Dýšině za 250 korun.

leden 2019

Jsme s vámi už 25 let – TJ SPV Dýšina
V prosinci loňského roku uplynulo již
25 let od vzniku samostatné Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina.
V začátcích jsme navazovali na dlouhodobou tradici tělovýchovné činnosti
v Dýšině. Čerpali jsme ze základů DTJ,
Sokola i Spartaku Dýšina, stejně jako Českého sportovního klubu po roce 1990.
Na základě poptávky jsme během uplynulých let nabízeli cvičení oddílů Dětský,
Junior i Aerobik pro dospělé, Taneční hry
dětí i Cvičení mužů, Florbal pro dospělé
i Jógu. Všechny tyto složky v naší nabídce dnes již nenajdete a je nám to upřímně
líto.
Mnohé se za ta léta změnilo. Bohužel,
i my bojujeme s nedostatkem dobrovol-

ných cvičitelů, protože bez nich nelze realizovat žádnou aktivitu.
I přes všechny problémy dnes nabízíme
pravidelné cvičení jedenkrát týdně v deseti oddílech, z toho šest je určeno pro
děti a mládež. Máme radost, že si do Dýšiny přijdou zacvičit nejen místní zájemci,
ale řada z nich za námi pravidelně dojíždí
z blízkého i vzdáleného okolí. Pro členy
TJ i pro nejširší veřejnost nabízíme nejen
tělovýchovné aktivity, ale také poznávací,
kulturní a charitativní akce.
Naší prioritou je vedení dětí a mládeže
ke zdravému životnímu stylu, k uplatňování prvků tradičních i nových sportů, k týmové spolupráci i nabídka tělovýchovných
aktivit pro zájemce z řad dospělých.

Dovolte mi, abych jménem výkonného
výboru TJ SPV Dýšina poděkovala cvičitelům za jejich obětavou práci, všem cvičencům za zájem a aktivitu, Obci Dýšina,
ZŠ a MŠ generála Pattona Dýšina a Obci
Chrást za podporu naší činnosti a SDH
Dýšina za přátelskou spolupráci a pomoc.
Srdečně zveme všechny naše členy
a příznivce do Modrého salonku v sobotu
19. ledna 2019. Od 15:00hod zhodnotíme
činnost za uplynulý rok a naplánujeme
aktivity na rok 2019 na valné hromadě
a po jejím skončení společně zavzpomínáme na uplynulé čtvrtstoletí. Těšíme se
na vás!
Bc. Václava Zelenková

Podívejte se na naše fotografie z posledních veřejně přístupných akcí TJ:

3. ročník Dýšina Festu (22. 9. 2018)

1. ročník turistického pochodu Dýšinská šlápota (13. 10. 2018)

Sportovní sobota – Bruslení na zimním stadionu v Rokycanech 1. ročník Vypouštění balonků s vánočním přáním pro Ježíška
(10. 11. 2018)
(6. 12. 2018)
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Základní škola v Dýšině má své čtenářské koutky.
Koutky jsou celkem tři, v každém patře školy se nachází jeden. Děti tak mají
k dispozici relaxační zónu, ve které si mohou během dne odpočinout a číst si knihy
podle libosti. Školáci jsou ze čtenářských
koutků nadšení. Podle ředitele školy Davida Klimeše je cílem podnítit v dětech
chuť ke čtení, a vychovávat tak stále více
čtenářů.
Díky patří všem dárcům, kteří přispěli
knihami, polštářky či jiným způsobem.
Antonie Jarošová

Nový školní parlament
v ZŠ Dýšina
Školní parlament tvoří celkem 16 žáků.
Školáci tak pomocí svých volených zástupců mohou předkládat vedení školy
své požadavky a projednávat je s nimi.
Do konce roku se zástupci tříd sešli již
třikrát. Z jejich podnětu byla uspořádána
třeba diskotéka v tělocvičně. Nejen zábava je však jejich programem. Přišli i s řadou podnětů, co ve škole zlepšit. Učitel
je příjemně překvapen, když samy děti
začnou řešit, že jim vadí ulámané věšáky v šatně u tělocvičny či schovávané
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osobní věci v šatnách. Zapojili jsme žáky
přes parlament do fotosoutěže o nejhezčí
a nejošklivější kout naší školy. Tímto můžeme dobře využít dětský pohled na to, co
je ve škole hezké a co ne.
Rádi bychom děti více zapojili do života školy i obce, ale je to spojeno i s nemalými úkoly. V první řadě stojíme před tím,
jak co nejefektivněji propojit parlament,
třídy a učitele, aby komunikace byla včasná a přesná.
David Klimeš

Obyvatelé Dýšiny se
zapojili do charitativní
akce „Srdíčkový den“
Sbírka odstartovala v rámci dne otevřených dveří v místní základní škole.
Jen během tří dnů se na pomoc těžce
handicapovaným dětem vybralo přes
6 tisíc korun. Sbírka skončila během zahájení adventu na obecní návsi. Dýšinští
tak projevili solidaritu a ukázali, že jim
není lhostejný život handicapovaných
dětí, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Helena Vafková

leden 2019

Modrý salónek rozezněl zpěv dětí

Vánoční koncert v Modrém salónku měl velký úspěch. Nejprve
zazpívali ti nejmenší – Kapičky a Kapky. Později se o hudební vystoupení postarali Zpěváčci a Gutta. Slyšet jsme mohli jak tradiční vánoční koledy, tak i písničku od Václava Neckáře – Půlnoční
a Ewy Farné – Vánoce na míru. Děti si také připravily dvě pohádky: O pejskovi a kočičce v podání Kapiček a muzikálek Sněhurka
od Zpěváčků.
Přinášíme vám fotoreportáž z vánočního koncertu, který se
uskutečnil ve čtvrtek 13.12. 2018.
Text: Helena Vafková
Foto: Vokurková Tereza
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ALMANACH školy – omluva
V září letošního roku vydala místní škola
Almanach základní školy v Dýšině 1958–
2018 (1818–2018). Bohužel, přihodilo
se to, co si nikdo nepřál a co nás velice
mrzí – při redakčních úpravách vypadl
přehled těch, kdo celá léta vedli zdejší
mateřskou školu…
Tímto zveřejněním se velmi omlouváme obětavým paní ředitelkám a panu řediteli, kteří pro Dýšinu odvedli obrovský
kus práce:
Božena Frömrová (1951–1954), Jiřina
Polívková (1954–1965), Anna Šnebergerová (1963–1968), Marie Štruncová
zastupuje za A. Šnebergerovou (1968–
1969), Růžena Jůnová (1969–1970),
Františka Králová (1970–1971), Františ-

ka Görglová-Králová (1972–1973), Jana
Oliberiusová (1974–1977), Václava Zelenková (1977–1982), Jarmila Jedličková
(1982–2001), Hana Tlustá (2001–2003).
Sloučení MŠ se ZŠ, ředitel Karel Charvát, vedoucí učitelka v MŠ Hana Tlustá
(2003–2009), rozdělení ZŠ a MŠ, ředitelka MŠ Jana Anderlová (2009–2011),
sloučení ZŠ a MŠ, vedoucí učitelka Jana
Anderlová (12/2011–1/2012), Hana Tlustá vedoucí učitelka (2012– dosud).
Pozn.: Opravy jsou zveřejněné (i ke stažení) také na webu školy. Almanach je možné zakoupit v ředitelně školy.
Jaroslava Nesvadbová

Pozvánky na akce

SKI KLUB Dýšina z.s.

 Zváni jste na putovní výstavu „Paškův park žije“. Výstava
fotografií je k vidění v Modrém salónku. Otevřen je pro vás 6.1.,
10.1. a 13.1. Čtvrtek: 15 až 16.30 hodin a neděle: 14 až 15 hodin

pořádá

Blahopřejeme
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina
blahopřeje těmto občanům, kteří v lednu 2019
oslaví svá významná životní jubilea. Přejeme všem mnoho
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobní pohody.

Ladislava Štuksová
Václav Veréb
Vlasta Hoštičková
Václav Novák
Čestmír Šíma
Zdeněk Matoušek
Marie Lišková
Viktor Bohdálek
Anna Smrčková
Jaroslav Zajíc
Leoš Trnka
Marie Blažková
Stanislava Maxová
Nataša Potěšilová
za SPOZ Hana Tlustá

zájezd do lyžařského areálu
Hochficht v Rakousku
Termín konání: 16.- 17. února 2019 (sobota – neděle)
1,5 denní lyžování

Přihlášky : co nejdříve na e-mail: nezbedovalibuse@seznam.cz
nebo osobně u pí. Nezbedové tel.: 724 908 189
Cena zájezdu :

dospělá osoba
děti 10-15 let
děti do 10 let

-

1250,- Kč
900,- Kč
800,- Kč

V ceně zájezdu je doprava, ubytování, večeře, snídaně.

Platba nejpozději do 25.01.2019 - storno poplatek 500,- Kč
anebo zajištění náhradníka
HOTOVĚ u pí. L.Nezbedové, Přátelství 28, Dýšina
( předem domluva na tel. č.: 724 908 189 )
BANKOVNÍM PŘEVODEM na číslo účtu: 205164156/0300 (identifikace účastníka)

Odjezd: sobota 16.2.2019
Nová Huť - 7.00 hod. ( u dřívější restaurace)
Dýšina - 7.10 hod. (autobusová zastávka MHD u Domu služeb)
Plzeň - Doubravka 7.15 hod. (trolejbusová zastávka MHD - Habrmanovo nám.)
Plzeň - 7.25 hod. (sady Pětatřicátníků –zastávka autobusu MHD č.41 )

Ubytovaní je zajištěno v hotelu JESTŘÁBÍ - v obci Černá v Podšumaví cca
45 km od Ski areálu Hochficht.
Veškerá pojištění si zajišťuje každý individuálně.
Skipasy nakoupíme hromadně se slevou.

Za SKI KLUB Dýšina z.s.
Libuše Nezbedová - vedoucí zájezdu
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