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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vzhledem k průběhu letošní zimy se již nyní na začátku března plně rozbíhá nová stavební sezóna.
Díky zahájení opravy průtahu obce II/180 se dopravní omezení dotýká nás všech. Žádám vás o trpělivost,
protože oprava byla již víc než nutná. V rámci této opravy zastupitelstvo obce schválilo úpravu
nevyhovujících vjezdů podél této komunikace. Bude probíhat i výměna některých vodovodních armatur
na vodovodním řadu. Propojení s vodovodním řadem v ulici Tovární je již hotové. Po skončení opravy, která
je naplánována do konce dubna, bude průjezd obcí po komunikaci II/180 na další roky výrazně komfortnější
a sníží se tím hluková zátěž pro okolní nemovitosti.
Správa železniční dopravní cesty zahájila kompletní rekonstrukci železničního mostu u Horomyslic,
která též omezuje část obyvatel, ať již přímo průjezdem do Horomyslic či nutnou výlukou.
Zastupitelstvo obce Dýšina rozhodlo o realizaci výběrových řízení dalších investic, které nás
v letošním roce čekají a to zejména I. etapa chodníku k průmyslovému areálu, úprava komunikací
s parkovišti na Malém náměstí a s tím související rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v této
lokalitě, oprava střechy základní školy a střechy tělocvičny. I nadále hledáme řešení pro alespoň částečnou
eliminaci následků přívalových dešťů. Musím zopakovat, že ať již zrealizujeme jakékoliv úpravy
na kanalizační síti, tak nebudeme schopni na 100 procent bezpečně odvést všechny případné přívalové
srážky. Snahou je nalézt co nejefektivnější technická opatření za přijatelnou cenu. Na některá z nich se již
zpracovávají projektové dokumentace.
Dalšími připravovanými investičními akcemi pro letošní rok jsou např. cesta ke hřbitovu, dešťová
kanalizace v ulicích Slepá a Lesní, vybudování stezky podél trati od areálu In-line dráhy do Horomyslic,
propojení obcí Kyšice a Dýšina polní cestou včetně akce Sázíme budoucnost a další.
Důležitým bodem zasedání zastupitelstva obce 24.února bylo schválení vydání Územního plánu
Dýšina, čímž se po několika letech povedlo dokončit jeho pořízení. Nový územní plán vymezuje veškeré
plochy v intravilánu obce a určuje, co v nich může být realizováno.
Rád bych se též poohlédl za kulturně společenskými akcemi. Dne 22. 2. 2020 se konal již druhý ročník
obnoveného masopustního průvodu, který končil u fotbalového hřiště na zabijačkových hodech. Podrobněji
si o akci přečtěte v článku Ivy Kokešové. Jsem rád, že se akce povedla a věřím, dle ohlasů, že vzniká tradice,
která se bude dále rozvíjet. Tímto bych chtěl všem, kteří se na této akci aktivně podíleli, srdečně poděkovat.
Nyní nás čeká již tradiční akce Ukliďme Česko (4. 4. 2020), díky které si můžeme zkrášlit okolí svých bydlišť.
Budeme rádi, když se připojíte. Potřebné rukavice a pytle na odpad vám budou k dispozici. Pro koordinaci
úklidu, včetně odvozu se obracejte na mě nebo na vedoucího technické čety pana Miroslava Tlustého.
Přeji vám krásné jarní dny, Jaroslav Egrmajer, starosta obce.

Železniční
viadukt
u Horomyslic
na počátku
rekonstrukce.
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Dýšinou prošel pestrý
masopustní průvod
Za téměř ideálního počasí prošel předposlední
únorovou sobotu naší vesnicí masopustní průvod.
Všichni se výborně bavili. Masky byly neskutečně
nápadité a zábavné. V průvodu nechyběla smrtka,
dobrý voják Švejk, jeptiška, farář, Červená Karkulka a
její babička, cikánské vědmy, ježibaba, čert, šašci,
doktoři, nejrůznější babky a dědkové, zvířátka
a mnoho dalších postav. Sešli se děti i dospělí a
na cestu vesnicí samozřejmě vyhrávala živá muzika.
Všude, kde se průvod zastavil, čekalo na maškary
vynikající pohoštění. Nechyběly skvělé koblihy,
koláčky a plněné šátečky, dále hluchec, obložené
chlebíčky, jednohubky a spoustu dalších dobrot.
Tancovalo se a zpívalo. Všem, kteří otevřeli své
dveře, moc děkujeme. Masopustnímu průvodu
neuniklo ani mnoho aut, která musela zastavit a za svůj průjezd naší vesnicí řádně zaplatit. Masopust došel
po poledni do areálu fotbalového hřiště FK Dýšina, kde byly připraveny vepřové hody. Prodávaly se masné
speciality z Jatek Vojenice a výborné dobroty, které připravila jídelna ZŠ a MŠ gen. Pattona Dyšina.
K tradičními masopustnímu průvodu patří malá divadelní fraška s nevěstou, ženichem a medvědem, jejíž
scénář má doma ve svém archivu Bedřiška Koželuhová. Dali jsme si si slib, že na příští rok ji určitě
nacvičíme. Dýšinský masopust se vydařil. Všem, kteří se jakkoliv zasloužili o jeho krásný průběh, patří velké
poděkování. Kdo letos masopust vynechal, určitě se rád připojí příští rok.
Iva Kokešová, foto: Jiří Mičan
Fotogalerii najdete na straně 10 a také na webových stránkách obce.
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Festival zdraví II. věnuje výtěžek dýšinské škole
Už 4. dubna ovládne Dýšinu Festival zdraví II. Oblíbená akce startuje ve 13 hodin v Modrém salónku a
v tělocvičně základní školy. Festival se koná pod záštitou obce Dýšina, které tímto děkujeme. Oproti
loňskému ročníku má festival dobročinný podtext. Po uhrazení všech nákladů věnují organizátoři peníze ZŠ
a MŠ gen. Pattona Dýšina.
Festival Zdraví navazuje na 1. ročník Festiválku jógy a zdraví. Letos nabídne 6 hodin přednášek,
cvičení a inspirace. Zaměří se na zdravé stravování, spirální stabilizaci, homeopatii, ekologickou a
ekonomickou domácnost, Jin jógu a příběhy klientů Metody RUŠ. Vstupenky zakoupíte na stránkách
www.udrzsizdravi.cz, kde také najdete všechny informace k akci.
Helena Vafková, Veronika Šmídlová

Co jsme pro vás připravili?
Spirální stabilizace. 10 minut cvičení denně odstraňuje vadné stereotypy držení těla,
kompenzuje špatné sezení, vede ke zdravému stoji a chůzi / Mgr. et Mgr. Gabriela
Konečná, fyzioterapeutka a lektorka Spirální stabilizace
Sedíte každý den u stolu příliš dlouho? Bolí vás záda po sebemenší námaze či sportu?
Zdá se vám, že se vaše děti “nějak hrbí”? Právě s tím vám pomůžeme. Dozvíte se, které
zdravotní problémy odstraníte cvičením. Uvidíte příklady úspěšné léčby na časosběrných
fotkách. Cvičení si pod dohledem lektorky vyzkoušíte.
Řešíme stres s Metodou RUŠ. Příběhy klientů. / Jana Olešová, MSc., terapeutka RUŠ
Náš host se zaměří na příběhy klientů, kteří řešili stres způsobený strachem vyvolaným
rozličnými podněty nebo tlakem, který máme, když jsme v časové tísni. Mysleme na to,
že nikdy není pozdě mít šťastný život.

Homeopatie, rozdílné typy osobností / Ing. Jiří Monhart, vedoucí plzeňské poradny
homeopatie
Dozvíte se, jaký má vliv prostředí, mezilidské vztahy, strava či roční období na zdraví
u vybraných typů osobností. Návštěvníci festivalu mají možnost individuální
homeopatické diagnostiky.
Jak žít zdravým životním stylem v každém věku, co získáme pro své zdraví a kterým
nemocem můžeme předejít. / Mgr. Blanka Pavlíková, nutriční terapeutka
Cítíte se unavení a bez energie? Chcete si udržet zdraví a nevíte jak na to? Chcete vědět,
co nám ve stravě chybí a čeho je nadbytek? Chcete stravou snížit stres? Přijďte si
poslechnout, jaký by měl náš životní styl být, aby byl zdravý. Jak ho dosáhnout a udržet
si ho. Držitelé V.I.P. vstupenek mají v ceně měření a vyhodnocení rizikových faktorů
včetně individuálního doporučení. Ptejte se odborníka už nyní. Své dotazy zasílejte
na bylinytreben@gmail.com.
Aromaterapie: Oleje a emoce / Bc. Vlasta Maršálková Boková
Vůně je jedna ze základních životních substancí, kterými naše tělo přijímá informace
z okolí. Co cítíme nosem ovlivňuje, co cítíme v duši. Díky přírodě a naší vrozené
schopnosti vnímat vůně, můžeme odhodit a zmírnit těžkosti všedních dní. Více o síle
esenciálních olejů se dozvíte na festivalu.
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Ekologická a ekonomická domácnost / Mgr. Libuše Ringelhánová
Zajímáte se také o to, v čem umýváte nádobí a v čem perete své prádlo? Chcete používat
prostředky, které jsou šetrné k vašemu tělu i k přírodě a vodním organismům? Pokud ano,
je tato přednáška určena právě vám. Získáte vzorky firmy Missiva.
Jin jóga / Kateřina Postlová
Zacvičme si Jin jógu s Katkou. Jin jóga vychází z učení tradiční čínské medicíny. Jin jóga
přináší uvolňování ztuhlosti nejen na fyzické úrovni, ale otvírá prostor též k emoční
očistě a k integraci meditace do praxe jógových ásan. Mezi pozitivní účinky patří též
prožitek hluboké relaxace, pokojné mysli a obnova proudění životodárné energie.
Na cvičení si vezměte pohodlné oblečení a jógamatky.
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Západočeská galerie vystavovala v Modrém salonku
Dalo by se říci, že za všechno může kulturně výchovný pracovník Západočeské galerie Jiří Hlobil. Tato
galerie totiž v roce 2019 uspořádala tři placené sobotní fotografické kurzy (workshopy) na téma: Jdeme
fotit krajinu, Zátiší a portrét, a poslední Fotografujeme umění.
Druhé téma zavedlo 7. dubna 2019 účastníky kurzu do Dýšiny; do obce, kde je Jiří Hlobil letitým
členem místního divadelního seskupení Lucifer a dýšinských pěveckých souborů Gutta. Výsledkem této
spolupráce je únorová výstava v Galerii Modrý salonek. Její stěny kromě jiného zdobí barevné i černobílé
fotografie dýšinských zpěvaček - děvčat, které byly ochotné si obléci své zářivé kroje, do vlasů si nasadit
věnečky i se usmívat na okolní svět.
A byla to opět dýšinská děvčata se svými sbormistryněmi Bedřiškou Koželuhovou a Janou Bártlovou,
kdo 6. února přivítal účastníky vernisáže fotografií z uvedených kurzů. Mezi hosty byli autoři vystavených
fotografií i lektoři kurzů, plzeňští fotografové Anna a Karel Kocourkovi. Ti provedli výběr z několika desítek
fotografií a ve spolupráci s kolegy z galerie instalovali fotografie do rámů o velikost 70 x 100 centimetrů.
Výstava, doplněna ještě dalšími
fotografiemi, které se do Modrého
salonku nevešly, bude po jejím
skončení
v Dýšině
instalována
v galerii „13“ v Pražské ulici v Plzni.
Velmi
často
zaslechneme
od mimodýšinských návštěvníků a
hostů, jak je Modrý salonek příjemný
a „co by za něj jinde dali“. Naše
galerie začala lákat jak místní
fotografy,
tak
i organizátory
z profesionální instituce krajského
formátu. Těší nás, že zájemců
přibývá. Jen návštěvníků se mnohdy
nedostává.
Jaroslava Nesvadbová
foto: Jan Nesvadba

Fotograf
Karel
Kocourek
při vernisáži
výstavy.
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TJ SPV Dýšina vyslala tři děti na
okresní Soutěž všestrannosti
předškoláků
Tradiční místo i čas má už mnoho let desetiboj
předškoláků, pořádaný TJ SPV Zruč. Tělocvična
Masarykovy základní školy některá léta praská
ve švech a jindy se zase na účasti podepíše
chřipkové období. Letos se organizátoři potýkali
právě s druhým případem. Z Dýšiny mělo jet závodit
původně pět dětí. Nakonec nás reprezentovali tři
borci – Natálka Piškule, Adélka Spinnerová a Milan
Přibyla. Čekalo na ně deset disciplin, například hod na cíl, trojskok, kotoul, překážková dráha, slalom a
další. Všichni tři se se soutěží popasovali výborně, nejlépe pak Natálka, která v okresní konkurenci
obsadila 6. místo. Moc gratulujeme a děkujeme za účast.
Iva Kokešová
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Aktuálně z dýšinské školy
Zápis do 1. třídy dýšinské základní školy
proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30
hodin v budově základní školy v Dýšině.
Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelka
Jaroslava Ferklová. I letos se sejdeme s rodiči
předškoláků v mateřské škole, aby se mohli
s budoucí třídní učitelkou svých dětí seznámit či
se zeptat na průběh zápisů. Týden před zápisem,
27. března, navštíví předškoláci první třídu, aby se
podívali, jak to na základní škole chodí.
Kdo z rodičů předškoláků neměl možnost si
během dne otevřených dveří prohlédnout školu,
může se domluvit s vedením školy na termínu
návštěvy.
Od února dáváme našim žákům možnost
zakoupit si zdravé svačiny, které připravujeme
z čerstvých surovin přímo ve školní jídelně.
Přihlášeno je v současné době 46 zájemců.
Ve spolupráci s paní E. Sýkorovou, vedoucí školní
jídelny, jsme pro tyto žáky připravili anketu,
abychom věděli, co jim chutná.
Během února jsme vytvořili sportovněrelaxační koutek na prvním stupni. Děti si mohou
o přestávkách odpočinout nejen ve čtenářském
koutku, ale mohou se odreagovat i na twister
koberci či u házení kroužků. Nabízíme tak dětem
smysluplně strávit volný čas o přestávce.
Činnosti je učí kooperaci a zdravému soutěžení.
A u házení kroužků si procvičí i matematiku.

Mgr. David Klimeš, ředitel ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina

Masopustní minikoncertík
v mateřské škole

Kapičky nezahálí a uprostřed „hluchého“ období
uspořádaly minikoncert pro své nejbližší
s masopustním
repertoárem.
Všichni
se
nastrojili do roztodivných masek a ukázali
rodičům, co se stihli za měsíc (od Vánoc) naučit.
Koncert byl i přípravou na masopustní průvod,
při kterém hráli, zpívali a tancovali po celé
Dýšině. Čile nacvičují i další zpěváci – ti mladší
se připravují na jarní koncert (nejen)
pro maminky,
„guťáci“
trénují
rozmanitý
repertoár – lidovky, středověké písně české
i latinské. Zároveň oprašují pořad o plzeňské
Madoně, který předvedou v červnu v Plzni
na Historickém víkendu. Nejstarší děvčata
z Gutty již zvládla první letošní krátké vystoupení
na vernisáži v Modrém salonku. Těšíme se
na setkání
s vámi,
našimi
posluchači,
na některém z jarních koncertů.
Jana Bártlová
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BLAHOPŘEJEME

Vojtěch Spurný
Jaroslav Vacek
Ludmila Čechurová
Vratislav Fryček
Božena Šebelová
Oto Jindra
Eva Průchová
Josef Aubrecht
Jarmila Jedličková
Ludmila Krocová
Jitka Šnaiderová
Josef Šleis
Vlasta Stehlíková
Jiří Blažek

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu Dýšina blahopřeje občanům, kteří
v březnu slaví svá životní jubilea. Přejeme
všem pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a osobní pohody.

Hana Tlustá, SPOZ

I takové obrázky
nabídl letošní únor.
foto: Iva Kokešová

Krátké zprávy
• V sobotu 14. března 2020 proběhne výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu –
Základní organizace Dýšina. Koná se v Modrém salónku od 14 hodin.
• Rada obce Dýšina zasedá 9. března, 6. dubna, 4. května a 8. června. Zastupitelstvo obce Dýšina
bude jednat 20. dubna a 22. června 2020.
• Ve spolupráci s Magistrátem města Plzně byl ustanoven termín letošních oslav osvobození
v Dýšině. Tradiční akce je naplánována na neděli 3. května 2020.
9

Dýšinský masopust ve fotografii
foto: Jiří Mičan
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