Nahlédněte mezi dýšinské
prvňáčky. Více na straně 4.
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o některých rozhodnutích rady obce a zastupitelstva obce z prvních měsíců
letošního roku. Jako každý rok, tak i letos jsme rozhodovali o žádostech na finanční příspěvky místním
spolkům a spolkům, které tady buď působí, nebo zajišťují činnost pro občany naší obce. I když daňové
příjmy obce očekáváme výrazně nižší, tak jsme schválili zachování příspěvku ve stejné výši v jako
v loňském roce, abychom podpořili obnovení činnosti spolků po odeznění koronavirové epidemie. Jak jsem
vás informoval v minulém Zpravodaji, začali jsme se zabývat žádostí o odprodej bývalého zahradnictví
za účelem vybudování zubních ordinací. Tento záměr se zastupitelům líbil, a proto jsme schválili záměr
prodeje. Na dalším zasedání zastupitelstva obce budeme o případném prodeji rozhodovat. Do finální fáze
se dostává návrh revitalizace zeleně s doplněním mobiliáře, herních prvků a podobně v lokalitě Malého
náměstí. Pro prvotní návrh jsme nechali paní architektce zcela volné pole působnosti, čímž jsme chtěli
k diskusi ukázat možnosti řešení. Tento návrh jsme představili předsedům společenství vlastníků, kteří ho
dále prodiskutovali v rámci svých společenství a nám zaslali zpět připomínky. Některé připomínky byly
na konkrétní řešení zcela opačné, tam jsme přistoupili k většinovému názoru, ale ve většině dalších
požadavků byla shoda. Tyto připomínky byly zapracovány a návrh se tím poměrně výrazně změnil a byl
znovu předán předsedům společenství k posouzení. Předpokládáme, že výsledná podoba vznikne v několika
etapách. Výsadbu zeleně, která nebude bránit dalším pracím nebo nutnému přístupu techniky, zrealizujeme
co nejdříve a v dalších etapách úpravy dokončíme. Byl bych rád, aby se vše stihlo během letošního roku.
Bude to záležet na odsouhlasení v orgánech obce.
Rada obce Dýšina též schválila úpravu zeleně podél uličky od vodojemu k ulici Přátelství a úpravu
veřejného osvětlení v lokalitě K Chlumu, čímž by mělo dojít k eliminaci poruch. Další novinkou je schválení
pronájmu části pozemku u domu služeb pro umístění Alzaboxu. Pro návštěvníky webových stránek obce
připravujeme jejich nový vzhled, který bude odpovídat současným trendům. Jak na stávajících, tak i
na nových webových stránkách můžete najít všechna rozhodnutí rady obce i zastupitelstva obce včetně
zápisů z jednání, plánované i realizované investice a snad již brzy i pozvánky na nějaké další kulturní nebo
společenské akce.
Závěrem si dovolím mít velké přání, abych při psaní dalšího úvodníku již mohl konstatovat, že se trend
epidemie obrací a vývoj situace se zlepšuje. Přeji vám všem pevné zdraví a hodně sil v této nelehké době.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

Zastupitelstvo obce Dýšina má nového člena
V rámci současného volebního období došlo ke druhé změně ve složení Zastupitelstva obce Dýšina.
V loňském roce zanikl mandát Ing. Františkovi Kaftanovi tím, že změnil trvalé bydliště mimo obec Dýšinu.
Na jeho uvolněný post nastoupila v srpnu Ing. Magdaléna Čepičková jako první náhradník kandidátní
listiny „Dýšina SPOLU“. Začátkem února rezignoval na svůj mandát ředitel Základní školy a Mateřské školy
gen. Pattona, p. o. Mgr. David Klimeš a též rezignoval druhý náhradník Ing. Petr Brůček. Na uvolněný post
nastoupil třetí náhradník Mgr. Ing. Jiří Johánek.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce
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Technická četa nezahálí v žádném ročním období
Vážení čtenáři dýšinského Zpravodaje, po delší době vám opět předkládám malý výčet toho, co pracovníci
technické čety naší obce dělají a co zajišťují. Po skončení sekání trávy jsme se vrhli v podzimních měsících
na úklid spadaného listí. Obec pořídila pro tento účel vysavač listí, který nám tuto práci z velké části
usnadnil. Je nezbytné některá místa v obci dohrabat a listí naložit ručně, ale s tím se musí při naší práci
počítat. Ještě nebylo všude shrabáno a už jsme museli připravovat advent. Do Nové Hutě jsme přivezli a
osadili v Paškově parku vánoční strom. Byli jsme nápomocni pracovníkům firmy Jiří Vaněk Elektro Chrást
při zdobení vánočních stromů v Dýšině i v Nové Huti. Provedli jsme také rozmístění osvětlovacích těles
na hřbitově, aby byl v době adventu osvětlen dýšinský kostel. Je nezbytné po uplynutí vánočních svátků vše
demontovat, vysušit, uklidit a připravit na další rok.
V lednu letošního roku obec Dýšina zakoupila 3 nové betonové odpadkové koše. Ty jsme nainstalovali
na autobusové zastávky na Náměstí Míru a v ulici 5. května za již dosluhující původní kovové nádoby.
Pracovníci technické čety také V jamách prováděli vyřezávání náletových dřevin a odvoz tohoto odpadu
do sběrného dvora. Zajišťujeme také pravidelný sběr a svoz odpadků z odpadkových košů a z veřejných
prostranství v obci. Tuto práci musíme provádět třikrát týdně, přesto se někdy stane, že koše jsou přeplněné
především směsným komunálním odpadem z domácností.
Jedním z důležitých úkolů v zimním období je zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a
chodníků. Provádíme především shrnování sněhu pomocí sněhových radlic na nákladním vozidle a traktoru.
Úklid sněhu na chodnících je prováděn za pomoci malého sekacího traktoru s radlicí a také ručně. Pro posyp
používáme inertní materiál (štěrková drť). V případě náledí nebo ledovky sypeme ještě posypovou sůl.
V lednu a únoru letošního roku jsme na posyp použili cca 12 tun štěrkové drtě a asi 1 tunu posypové soli.
Přes veškerou snahu všech pracovníků technické čety nejsme schopni během několika málo hodin zajistit
okamžitý úklid sněhu a posyp v celé obci. To provádíme podle schváleného plánu zimní údržby s ohledem
na důležitost jednotlivých oblastí - základní škola a mateřská škola, sídliště, jednotlivé místní komunikace a
ulice.
Až budete číst tyto řádky, na pomyslné dveře bude již klepat jaro a pro nás nastává poslední fáze zimní
údržby – zamést a uklidit všechny chodníky a místní komunikace od posypového materiálu. Ten použijeme
pro vyplnění děr a výtluků na nezpevněných komunikacích v obci.
V závěru musím zmínit ještě jednu podstatnou skutečnost – koncem roku 2020 jsem odešel do starobního
důchodu a na mé místo nastoupil kolega z technické čety Václav Bradáč. Dovolte mi proto, abych poděkoval
všem, se kterými jsem po dobu působení na Obecním úřadu Dýšina spolupracoval.
Vážení čtenáři dýšinského Zpravodaje,
přeji nám všem hodně zdraví a pevné
nervy, abychom současnou nelehkou
situaci zvládli a mohli se opět sejít
všichni společně při různých kulturních
nebo sportovních akcích v naší obci.

Miroslav Tlustý,
pracovník technické čety OÚ Dýšina
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Co se děje v první třídě
V současné době platí, že 3. – 9. třída se učí distančně, z domova. Prvňáčci a druháci chodí do školy. Jak to
vypadá v první třídě?
Ačkoli situace ohledně koronaviru není jednoduchá, u nás v první třídě jsme si užívali zimní pohodu.
Nemoci se nám vyhýbají a i karantén bylo málo, a tak jsme se mohli učit podle plánu. V současné době už
umíme většinu písmen a přečteme si i delší články plné vět. Trénujeme výslovnost na jazykolamech (jen
kdyby nechyběly v pusách zuby …), hrajeme si s písmeny a skládáme opravdu těžká a dlouhá slova, umíme i
slovní fotbal a mnoho dětí se umí už podepsat nejen tiskacím písmem. Došlo i na školní lahůdku – tedy
diktát – a nezbývá než pochválit většinu velice úspěšných žáčků.
Matematika nás baví a můžeme v ní pořádat hry na početní rychlost, která má mnoho různých vítězů. Ani
slovních úloh se nelekneme, hladce je vypočteme a navíc mnozí dokáží k příkladům vymyslet slovní úlohy
vlastní. V prvouce nás trochu potrápily hodiny, ale nyní se už málokdo splete. A abychom si i odpočali,
chodíme hodně ven. Protože nám počasí přálo a sněhu bylo víc než v předchozích letech, užili jsme mnoho
zimních radovánek a dokonce jsme ve skupinách postavili 4 sněhuláky. Škoda jen, že je sluníčko tak brzy
rozehřálo. Nevadí, pocit radosti ze skvěle provedené práce nám zůstane déle.
V družině pak pokračuje tvorba nejrůznějších výrobků a obrázků na téma Piráti – tak se třeba můžete
leknout pirátů s otevírací pusou plnou zkažených či chybějících zubů. Odstoupit od piráta s hákem místo
ruky a nebo se pokochat krásnými sněhuláčky s vlastnoručně vyrobenou čapkou a šálou z vlny, zvířecími
stopami ve sněhu a dalšími originálními výtvory.
Při pohledu na rozesmáté tváře dětí zkrátka máte pocit, že tady je stále všechno v pořádku...
Mgr. Jaroslava Ferklová
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Sčítání ptáků na krmítku 2021
Letos jsem se již potřetí zúčastnila akce Ptačí
hodinka – sčítání ptáků na krmítku, pořádané
Českou ornitologickou společností (ČOS)
ve dnech 8. – 10. ledna 2021. I při letošním
sčítání bylo mírné počasí, takže ptačích
návštěvníků nebylo mnoho, ať už co do počtu,
tak i co do druhů (viz tabulka).
Zvonci i čížci, kteří létají většinou
v houfech, byli letos velmi zdráhavými
návštěvníky. A vůbec nepřilétli stehlíci.
Mým krmítkem se slunečnicovými semínky
je v Nové Huti parapet kuchyňského okna,
takže pozorování není náročné a ptačí
kamarády mohu sledovat dlouhodobě.
V únoru, kdy se teplota začala držet pod nulou
a napadl sníh, parapet výrazně ožil. Čížci
přilétali v desítkách, stehlíků bylo najednou
také plno. Jsou pěkně hašteřiví a jen tak na
krmítko někoho nepustí. Zvonků také přibylo,
ale spíše na dvoře, kde se dělili o pšenici se
slepicemi. Oproti lednu se objevil i dlask
tlustozobý, takový sympatický “strejda”. Ale
vůbec se neukázal strakapoud, který jindy
celoročně obhospodařuje starou třešeň
naproti oknu. Tam se ale krátce před Vánoci
představil šoupálek, velmi sympatický a
čiperný ptáček.
Kromě mě sledují ptačí svět i kočky z okolí,
uvelebené na plotovém sloupku. Se mnou to
mají ptáčci snazší. Já s nimi totiž žádné
gurmánské úmysly nemám.
Alena Vaidišová

Třetího ročníku sčítání ptáků
na krmítkách od 8. do 10. ledna se
zúčastnilo 27 tisíc lidí z celé
České republiky, kteří pozorovali
538 tisíc ptáků. Ptačí hodinka tak
poprvé překonala hranici půl
milionu spatřených opeřenců.
dlask tlustozobý
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PŘIJMEME
OPERÁTORY / OPERÁTORKY VÝROBY
Požadujeme: Manuální zručnost, zodpovědnost a
ochotu učit se.
Nabízíme: Smlouvu na dobu neurčitou se zkušební
dobou, mzdový růst, možnost zkráceného úvazku,
upravenou pracovní dobu pro maminky s malými
dětmi.
Benefity: Příspěvek na dojíždění, na občerstvení a
další.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Kontakt:
Interobal k.s.
Horomyslická 315
330 02 Dýšina
Telefon: +420 721 200 411
Email: a.komar@interobal.cz
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Aktuality z ordinace praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře v současné době plně funguje, ale vzhledem k velmi špatné epidemiologické
situaci jsme po většinu času zaměstnáni řešením COVIDových pacientů. Snažíme se však v rámci možností
zachovat i běžnou péči a je samozřejmé, že pacienti s akutními potížemi budou ošetřeni. VŽDY SE ALE
K NÁVŠTĚVĚ ORDINACE, PROSÍM, OBJEDNEJTE!
Někdy je obtížné se do ordinace dovolat kvůli přetíženým telefonním linkám, proto prosím o trpělivost,
anebo je možné volit i emailovou cestu k objednání návštěvy či předpisu receptů. Aktuality i kontakty
naleznete na našich webových stránkách naspraktik.cz , kde bude v budoucnu i možnost online objednání.
V naší ordinaci je také od prosince 2020 možné se nechat zdarma otestovat na COVID 19 schválenými
antigenními testy, vždy je nutné se na odběr telefonicky/emailem objednat.
Během měsíce března snad již budeme moci i u nás začít očkovat proti COVID 19, pravděpodobně
vakcínou firmy AstraZeneca. Konkrétních informací je zatím jen minimum, ale je již možné se v naší
ordinaci hlásit telefonicky či emailem, pokud máte o očkování zájem. V tuto chvíli budeme moci očkovat
pouze věkové kategorie 80+ a 70+. KDO BUDE CHTÍT BÝT OČKOVÁN U NÁS, NEREGISTRUJTE SE, PROSÍM,
SAMI DO CENTRÁLNÍHO REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU! Pro další aktuální informace, prosím, sledujte
zprávy v médiích a naše webové stránky.
Přeji nám všem hodně zdraví, sil a optimismu!
MUDr. Tereza Koutecká

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

Vladimír Halama

Ludmila Čechurová

Josef Šleis

Božena Šebelová

Libuše Kelíšková

Oto Jindra

Růžena Bernášková

Jana Millerová

Václav Tenk

Ludmila Krocová
Hana Tlustá, SPOZ
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