V srpnu projížděly Dýšinou závody
Mistrovství České republiky
v silniční cyklistice mládeže.
foto: Jiří Mičan
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po prázdninové odmlce se vám dostává do rukou další vydání Zpravodaje, v kterém musím
konstatovat, že průběh investičních akcí je specifický, stejně jako celý letošní rok. Na každé z akcí, o kterých
jsem psal v minulém vydání, se vyskytly nějaké problémy. Zvláště práce na Malém náměstí neprobíhají
podle očekávaného scénáře, ale zatěžují zdejší obyvatele ještě více, než jsme předpokládali. Za komplikace
v dočasném parkování a v přístupu k vašim bytům se omlouváme a věříme, že se situace bude již jen
zlepšovat. Žádáme vás ještě o trochu trpělivosti. Dle smlouvy o dílo by měla být akce dokončena do konce
září.
Díky zpomalení, až zastavení všech činností, související s epidemií COVID-19, se v letošním roce
nepodaří zrealizovat některé plánované investiční akce, protože jejich příprava se zpozdila a budou
přesunuty na příští rok. Například příjezdová cesta ke hřbitovu, stezka mezi areálem in-line dráhy a
Horomyslicemi a další. Aktualizaci investičního plánu na následující dva roky bude v nejbližší době řešit
investičně stavební výbor a následně zastupitelstvo obce. Pokud máte nějaké podněty, tak nám je sdělte
a my se jimi budeme zabývat. S aktualizovaným investičním plánem vás seznámím v některém z dalších
vydání Zpravodaje.
Závěrem bych rád dětem popřál úspěšný nový školní rok 2020/2021 a všem ostatním krásný konec
léta, příjemný začátek podzimu a hlavně pevné zdraví.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Do Dýšiny zavítal ministr zemědělství
Ministr zemědělství Miroslav Toman navštívil 7. srpna Dýšinu. Prohlédl si protipovodňovou ochrannou hráz
na řece Klabavě v Nové Huti. Ministra na jeho návštěvě doprovázel generální ředitel Povodí Vltavy Petr
Kubala, ředitel technické sekce Jiří Pechar a Ondřej Hrazdíra, který měl stavbu ochranných valů v Nové Huti
na starosti. Přítomen byl i starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer. Pro připomenutí – ochranný val, dlouhý
1 180 metrů se stavěl od ledna 2012 do května 2013. Součástí stavby byly také dva stavidlové a jeden
vratový uzávěr. Dodatečně se pak ještě doplnila čtyři velkokapacitní povodňová čerpadla. Celkové náklady
na stavbu činily více než 27 milionů korun.

Miroslav Toman, Ondřej Hrazdíra a Jaroslav
Egrmajer (zleva)

Petr Kubala (vpravo)
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Dýšinská škola do nového školního roku vstupuje v novém kabátě
Školáci mají to privilegium, že nový rok mohou slavit dvakrát
ročně. V úterý 1. září jim začal nový školní rok. A co se
do “školního silvestra” událo?
Z popudu obce byla zahájena výměna střechy
na budově školy a tělocvičny. Během září tak školní střecha
zazáří stejně červeně, jako září střecha školní jídelny.
Vymalovali jsme budovu mateřské školy, takže děti uvítala
při otevření 24.8. v nových barvách.
Novou školu však nedělá jen budova, ale i lidé. A naši
žáci budou moci poznat nové pedagogické tváře. Místo paní
učitelky Ivety Staňkové přišli na druhý stupeň dva budoucí
učitelé, v současné době studující: Bc. Ivana Rauchová,
která učí fyziku a matematiku, a Bc. Tomáš Glazer, který učí
dějepis a k tomu je asistentem pedagoga.
Místo asistentky Ivety Eliáškové k nám přichází nová
asistentka Mgr. Jitka Hajnová Matasová. Do čela školní
družiny se po třech letech vrací Barbora Florianová.
Různorodé aktivity, kterým se věnují naše družinářky, shrnula
letos školní družina pod dobrodružné téma, a to je hledání
pirátského pokladu.
Třídní učitelkou 9. třídy se stane zkušená metodička
prevence Mgr. Kateřina Palečková, třídní učitelkou 6. třídy
Mgr. Alena Havelková a třídní učitelkou 4. třídy Mgr. Věra
Pabstová.
Rozrostl se nám kolektiv žáků. Na naši školu od 1.září
přestoupilo z jiných škol 5 žáků, takže celkový počet dětí
základní školy činí 204. Pro srovnání: nad dvě stě žáků měla
základní škola naposledy ve školním roce 1991/1992 (214).
Přichystali jsme i novinky v oblasti digitalizace.
S licencí Office365 naše škola obdržela možnost využívat
Teamsy jako plnohodnotný nástroj pro dálkovou komunikaci
s žáky. Teamsy umožňují online vyučování, zadávání
domácích úkolů, vyvěšování materiálů a pod. Během tohoto
školního roku je budeme zavádět pro žáky 5. - 9.třídy. Využít
se dají kromě distanční výuky i jako doplněk výuky běžné či
např. pro dlouhodobě nemocné děti, aby příliš nezameškaly.
Školní rok bude nejspíš v lecčems jiný. Dle vývoje
epidemie možná zažijeme zavádění a rušení roušek
ve školách, posilování hygienických opatření, výuku
kombinovanou s distančním vzděláváním, které se stává dle
novely školského zákona za určitých podmínek povinným.
Můžeme se na tuto dobu dívat jako na dobu omezení,
nepříjemností apod. Protože však děti žijí tím, v čem
vyrůstají, chceme jim nabídnout možnost naučit se víc, než
by se naučily za běžného provozu. Pokud se dnes volá
po samostatnosti, odpovědnosti, participaci, individualizaci
přístupu k žákům, pokud se mluví o využívání moderních
technologií ve výuce, schopnosti sebehodnocení a
sebekritiky, kde jinde může vzniknout pro tato témata
vhodnější podhoubí, než je právě tento školní rok?
David Klimeš, ředitel školy
3

Obecní zpravodaj / září 2020

BLAHOPŘEJEME

Vážení jubilanti,
současná koronavirová situace
nám znovu nedovoluje osobní návštěvy
u vás doma, proto jsme nuceny předat
přání a květinu s balíčkem pouze u dveří
vašeho bytu či domu při zachování
všech
nezbytných
hygienických
opatření.
Vítání občánků bylo také již
naplánováno na 19. září 2020, ale
z téhož důvodu bylo odloženo. O novém
termínu vítání budou rodiče dětí včas
informováni.

Sbor pro občanské záležitosti při OÚ
Dýšina blahopřeje občanům, kteří v září
slaví svá životní jubilea. Přejeme všem
pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a
osobní pohody.
Josef Mašek
Jaroslava Poláčková
Danuška Hrdlovičová
Petr Smazal
Zdeňka Knoblochová
Martina Šedivá
Jana Jindrová
Věra Šůchová
Jaroslav Štrunc
Marie Fialová
Josef Novák

členky SPOZ Dýšina

Hana Tlustá (SPOZ)

Změna nástupu na autobusových
linkách 253 a 254
Od 17. srpna byla na linkách 253 a 254
upravena
organizace
nástupu
do autobusů. Nástup zadními dveřmi je
pro cestující s předplatným IDPK.
Nástup předními dveřmi je určen pro
cestující bez platného jízdního dokladu
s dokladem
z mobilní
aplikace
a s přestupním
jízdním
dokladem.
Výstup je umožněn zadními dveřmi,
na konečné všemi dveřmi.
Od 30. srpna došlo také
k drobným
časovým
změnám
v odjezdech autobusů. Aktuální jízdní
řád najdete na webu Obce Dýšina nebo
si jej můžete přímo na úřadě
vyzvednout v tištěné podobě.

Pozvánky na koupaliště
• V sobotu 19. září zahraje od 19 hodin na koupališti
v Nové Huti skupina Anakonda Benda.
• 17. října 2020 se můžete těšit na zabijačkové hody.
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Pomník mistra Jana Husa byl odborně vyčištěn
Šestý červenec je jedním ze sedmi státních
svátků v současnosti slavených v Česku. Mají
připomínat občanům tradice, ušlechtilé cíle a
dějinné zvraty, na nichž je budována česká státnost.
A realita? Den volna, který společně se dnem
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje většinou
příjemně prodlouží dny letní dovolené.
Tradice dýšinského setkávání ke svátku
upálení mistra Jana Husa má kořeny ještě
v Rakousku-Uhersku. Poprvé se konalo v roce 1899.
O 100 let později, při obnovení Okrašlovacího
spolku, se zakládající členové spolku domluvili
na pokračování, což dodržují i členové současní.
Letošní příjemné setkání u příležitosti státního
svátku nás posléze přimělo podívat se pozorněji
na vlastní pomník a zamyslet se nad jeho historií. Je
to nejstarší pomník v obci; byl v Nové Huti postaven
v r. 1916. Kámen na pomník daroval člen tehdejšího
Okrašlovacího spolku Václav Cingroš, synovec
majitele slavné kamenické firmy Jana Cingroše.
O dalších osudech pomníku téměř nic nevíme. Je
vysoký 105 cm, zasazený do podstavce
z navršených
kamenů,
zvenku
zpevněných
cementovou maltou. Pravděpodobně jde o pozdější
úpravu pomníku; fotografie zveřejněná v r. 1934
nám bohužel odpověď nedává.
Pomník pamatuje dobu, kdy hrudkovácké
komíny chrlily v letech 1955 až 1967 ročně
1700 t/km2 popílku, který se usazoval na všem.
K odstranění starých nečistot z povrchu pomníku
zřejmě nikdy nedošlo. S velkým povděkem jsme
přijali velkorysou sponzorskou nabídku klatovského
sochaře a kvalifikovaného restaurátora Václava
Fialy na jeho očistění a obnovení písma. Výsledek je
patrný z přiložené fotografie, nebo ještě lépe přímo
na místě. Sluší se poděkovat sousedům přes ulici,
kteří ochotně poskytli vodu na tlakové čistění a
potřebnou elektřinu. Za květinovou výzdoba, která
doplňuje pomník, patří dík paní M. Urbánkové.
Žulový pomník i plaketa dnes září a je
ozdobou zdejšího Husova náměstí. Pomalými
krůčky se tak přibližujeme vizi vytvořit z Husova
pomníku obklopeného stoletými lípami, Paškova
parku a obnovené veřejné studny u „kachláku“,
opravdové centrum Nové Hutě. Tak, jak je
navrhováno v Programu rozvoje obce Dýšina
z května 2016, dostupného na webu obce.

Jaroslava Nesvadbová
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Dýšinské seniorky ve svých aktivitách nepolevují
Jednou za měsíc se zasedací místnost obecního
úřadu rozezní hlasy seniorek z místní organizace
důchodců. Na rozdíl od jiných obcí či městských
obvodů v Plzni jsou členkami jen samé ženy. Dýšinští
pánové se z neznámých důvodů zřejmě obávají
rozšířit naše řady. Společné schůzky jsou příjemné,
veselé i vážné. Pogratulujeme oslavenkyním
a ochutnáme jejich dobroty. Rády si poslechneme
vyprávění o slavných lidech naší historie nebo třeba
povídání o životě v Dýšině v době minulé. Za tímto
poznáním nás vedou i vycházky po vesnici s paní
Vlastou Hoštičkovou, která má obdivuhodné znalosti
z historie obce.
Plánujeme cesty na zajímavá místa v Plzni.
Zdařilý byl výšlap kolem Boleveckého rybníku.
Navštěvujeme také výstavy v muzeích. Krásná byla
komentovaná prohlídka expozice o historii výroby
českého porcelánu v Západočeském muzeu. Občas
vyjedeme autobusem do vzdálenějších míst, jako
jsou Přeštice, Blovice, Spálené Poříčí nebo Holýšov.
u Spejbla a Hurvínka na náměstí v Plzni
Cílem posledního výletu byly Lány.
Každý výlet je zakončen v cukrárně nebo při dobrém obědě. Velkou radost máme, když přijdou ukázat
své umění školáci nebo děti z MŠ. Těm malým na oplátku my babičky chodíme číst pohádky před
odpoledním odpočinkem. Vítaná je i naše pomoc při výstavách v Modrém salónku. A protože máme rády
humor, už jsme se sešly v apartních kloboučcích, v kuchyňských zástěrách nebo jsme se zasmály nad
fotografiemi z mládí. Všechny naše akce jsou zaznamenány v naší překrásně vedené kronice. Děkujeme
Obci Dýšina za poskytnutý finanční příspěvek, bez kterého by naše činnost nebyla tak bohatá.
Je pro nás velice příjemné žít společenský život, pěstovat optimismus a být i ve vyšším věku ještě
trochu užitečné.
Anna Hošková
foto: Jana Bílá
Dům dějin Holýšovska - expozice věnovaná II. světové válce
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Letní bazar na faře již posedmé
Začal již v nedělní podvečer osmadvacátého června. Sešlo se sedm nadšenců (a několik menších dětí),
ochotných věnovat desítky hodin na přípravu již 7. ročníku letního dobročinného bazaru.
Pravidelní dárci ochotní věnovat své přebytečné „poklady“ vědí, jak se hlavní místnost na faře
ve dnech před otevřením plní velikánskými pytli i krabicemi a pomalu praská ve švech. V polovině týdne již
všichni přestávají věřit, že se podaří věci roztřídit a uspořádat. Ale jako vždy se povedlo.
Ale to je jen jeden pohled na bazar. Nabídku nejrůznějších věcí – oblečení, knihy, boty, CD, šperky,
hračky atd., doprovází koncerty a divadlo. Letos jako bonbónek na dortu, ještě výuka balkánského
kruhového tance Pravo coro.
Nezbytným zázemím je improvizovaná farní kavárna. Ti, kteří připravují celý bazar, ještě zvládnou
napéci dobroty, připravit bylinkové sirupy a skvělou kávu i čaj. Stejně tak nechybělo ani výborné pivo
z Chříče, ke kterému jste si mohli dát pečené papriky po bulharském způsobu.
Poděkování náleží obcím Dýšina a Chrást, které laskavě zapůjčily lavice a stoly, obec Dýšina
i přístřešky. K propagaci bazaru velmi přispělo i opakované hlášení místního rozhlasu i oznámení v letním
Zpravodaji. Stejně tak si poděkování zaslouží mladí mužové a chlapci, kteří v sobotu strávili celé dopoledne
stavěním přístřešků a lavic, přenášením velkých krabic a těžkých předmětů.
Rovněž těm, kteří přinesli a přivezli nepotřebné věci, náleží poděkování, stejně tak i dalším, kteří
v neděli odpoledne přišli a svým nákupem přispěli na opravu hlavního oltáře v dýšinském kostele,
chráněného jako kulturní památka od 3. května 1958.
Bazar 2020 skončil, těšíme se na bazar 2021.
Jaroslava Nesvadbová

foto: Petr Brůček

Informace od zahrádkářů

14. září 2020 zahajuje provoz
moštárna. Moštovat se bude vždy
v pondělí od 16 do 18 hodin, a to až
do konce listopadu. Cena: 4 Kč
za kilogram. Moštárna sídlí v nových
prostorách pod školní jídelnou,
přijíždí se od MŠ z ulice Na Vyhlídce.
Zahrádkáři také letos plánují tradiční
vánoční moštování, které proběhne
19. prosince 2020.
Těšit se můžete například
na oblíbené zájezdy do Biskoupek
(14.10 a 20.11.) a také na přednášku
o vinné révě. Ing. Jan Kratochvíl bude
přednášet 3. listopadu v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Dýšině
od 17 hodin.
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Chotěšov – výprava za poznáním
Ti, kdož mají ve své knihovně Velkou
knihu o Dýšině, si mohou přečíst
o tom, že ves Dýšinu věnoval král
Václav I. roku 1242 chotěšovskému
klášteru. I to byl jeden důvodů, proč se
členové a příznivci Okrašlovacího
spolku vydali v neděli 2. srpna 2020
na prohlídku Chotěšovského kláštera a
nedalekého Křížového vrchu.
Dalším z důvodů byla činnost
spolku Klášter Chotěšov, který
pomáhá vlastníkovi kláštera – obci
Obdiv fresek na stropě / foto: J.Nesvadba
Chotěšov – se záchranou objektu.
Na jeho webu jsme se dozvěděli, že 15
dobrovolníků vykonává svou pestrou a pravidelnou (!) činnost zdarma. A podle naší zkušenosti skvěle. Díky
našim přátelům, jsme měli celý areál kláštera doslova otevřený, za což jsme velice povděčni. A protože jsme
zde nebyli poprvé, nestačili jsme obdivovat tempo a kvalitu stavebních prací, které byly vidět na každém
kroku.
Při prohlídce nás na jedné z chodeb rajského dvora zaujaly fotografie, které dokumentovaly život ve
zdejším klášterním Vzdělávacím ústavu, vedeném sestrami řádu Navštívení P. Marie. V této elitní „rodinné
škole“, se chovanky vzdělávaly v odborných středoškolských předmětech, cizích jazycích, v hudební nauce,
hraní na klavír aj. Škola nabízela řadu možností sportování, včetně hraní tenisu. „Řád školy“ z let 1935-1938
je možné si prohlédnout na již zmíněném webu. Studium bylo placené; žily zde dívky více národností
i různého původu, včetně jedné z dýšinských vesnických dívek.
Po obědě jsme kus cesty popojeli auty a pak šli pěšky již za deště lesem a v menším počtu účastníků
na nedaleký Křížový vrch (487 m), v minulosti to známé poutní místo s bohatou historií. Původní kostel byl
nahrazen kaplí, vysvěcenou r. 1862. Pod vrcholem stála knížecí hájovna. Po jejím vyhoření v r. 1916
souhlasil kníže Thurn-Taxis, majitel panství, s přestavěním na výletní hostinec. Poslední pouť se zde konala
r. 1959. O osm let později přebrala vrchol do užívání československá armáda. Ta si zde opuštěnou výletní
restauraci přestavěla na rotu a kontrolovala radarem a hláskou letiště v Líních. Zdejší stavby zůstaly během
pobytu armády nepoškozené; k devastaci došlo až po odchodu armády v r. 1995.
Dnes je vrchol po nákladné rekonstrukci, provedené městem Stod, cílem vycházek i slavností. Je to
místo veskrze magické, dnes pečlivě udržované. Bývají zde letní slavnosti, „scházejí“ se zde čarodějnice,
v opravené kapli bývají výstavy. Každý víkend je zde možnost navštívit opravenou vyhlídkovou věž, což
někteří z nás také učinili (a fotografovali).
Na jednodenní výpravě Okrašlovacího spolku se sešli účastníci s velkým zájmem o věc. Byl to hodně
zajímavý i inspirativní den. Našemu průvodci Pepovi Teršlovi děkujeme za pečlivou přípravu programu
celého dne, za výklad a vzpomínky na život jeho předků ve zdejších končinách. I my se sem budeme rádi
vracet.
Jaroslava Nesvadbová

Pohled z věže kaple na Křížovém
vrchu / foto: D. Brabcová
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Loni jsme odevzdali k recyklaci 1 544,00 kg vysloužilých elektrozařízení
Elektrospotřebiče
obsahují
spoustu
materiálů
pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou
je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu
přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané
naší obce jsou si vědomi významností třídění elektra a
poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné dvory
a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky
environmentálnímu
vyúčtování
zpracovanému
kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici
přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše
společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí.
Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa,
voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových
plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají
úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který
vyčísluje přínos zpětného odběru k ochraně přírody,
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
elektrozařízení, která ušetřila 29,36 MWh elektřiny,
2 668,35 litrů ropy, 80,46 m3 vody a 1,04 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. O 2,47 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 108,03 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám
ukazuje například již 100 vytříděných mobilních
telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo
celou cisternu.
A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu
autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají
k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.

Novinky z TJ SPV Dýšina

Jak už jsme vás informovali v prázdninovém čísle, zahajujeme od září tréninky oddílu Florbal staršího
žactva. Jsou určeny především žákům ZŠ gen. Pattona Dýšina, kteří se do nich mohou zapojit od 7. září
každé pondělí od 14 do 15 hodin. Cílem je kvalitní příprava pod vedením Markéty Beranové na florbalové
soutěže jednak pod hlavičkou ZŠ, ale také TJ.
Další novinkou, kterou chceme udělat radost zejména mladším ženám a dorostenkám je oddíl
nazvaný Body shape. Jedná se k o komplexní cvičení, které pomáhá rovnoměrně tvarovat a zpevňovat
postavu. Jde o posilovací cvičení, kde je využívána převážně hmotnost vlastního těla. Určeno je všem
věkovým kategoriím bez omezení věku, váhy a pohybového nadání. Pro zahřátí se používají jednoduché
prvky z aerobiku, při vlastním cvičení se využívá vlastní váhy a různých cvičebních pomůcek (gumičky, činky,
míče, bosu, stepy) a lekce je vždy ukončena protažením a celkovým zklidněním. Toto cvičení probíhá
od 1. září každé úterý v tělocvičně Základní školy Dýšina od 19 do 20 hodin pod vedením Evy Šnajdrové.
Ukliďme Česko, ukliďme Dýšinu – TJ se zapojí do této celostátní akce navzdory koronaviru. Pomůžete
nám? Sejdeme se v sobotu 19. září v 10 hodin za mostem v Nové Huti (více na poslední straně Zpravodaje).
Václava Zelenková
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