Oslavy
osvobození
proběhly
v Dýšině kvůli epidemiologickým
opatřením velmi netradičně. Více
na stranách 3 a 10.
foto: Miroslav Tlustý
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v posledních týdnech jsme prožili období, kdy jsme byli velmi omezeni opatřeními souvisejícími
s koronavirovou epidemií. Změn bylo poměrně dost. Například jednání rady obce se konalo ve venkovních
prostorech, stejně tak odložené zastupitelstvo obce proběhlo netradičně na hřišti u základní školy dne
18. 5. 2020. Oslava konce II. světové války s pietním aktem byla hodně komorní, ale přesto důstojná.
S radostí vám můžu sdělit, že ke společenskému životu se v Dýšině pomalu vracíme. Jako první proběhl
Den dětí na koupališti v Nové Huti. Připravujeme i další ročník Dýšina FESTU, na který vás tímto srdečně
zvu. Konat se bude v areálu in-line dráhy 20. června.
Na zmíněném zastupitelstvu jsme schválili výsledky výběrového řízení na úpravu Malého náměstí
s veřejným osvětlením a chodník k průmyslovému areálu. Po skončení lhůty pro podání námitek bude
podepsána smlouva o díla a následně přibližně v polovině června stavba bude zahájena. Hotovo by mělo
být do konce září. Obdobně bylo rozhodnuto o výběru dodavatele opravy kanalizační stoky u dětského
hřiště V Jamách. Na dalším zastupitelstvu obce dne 22. června bude rozhodnuto o kompletní opravě střech
budovy základní školy a tělocvičny a též budeme řešit opravu havarijního stavu rybníku na návsi. Jak vidíte,
tak i přes omezující opatření se nám povedlo připravit další investiční akce v obci, proto vás žádáme
o trpělivost a shovívavost při jejich realizaci.

Přeji vám krásné a pohodové skoro letní dny, Jaroslav Egrmajer, starosta obce.

Květnové zasedání Zastupitelstva obce Dýšina se konalo na školním hřišti. Důvodem byla stále platná
přísná hygienická opatření nařízená vládou České republiky.
foto: Vlastislav Šlajs

2

Obecní zpravodaj | červen 2020

Oslava 75. výročí osvobození
byla komorní

Zprávy z doby virové

Velice netradiční pietní akt, kterým si každý rok
před ZŠ generála Pattona v Dýšině připomínáme
výročí ukončení 2. světové války a uctíváme
památku všech jejích obětí a hrdinů, proběhl
v neděli 3. května odpoledne. Letošní oslava
byla více než zvláštní - bez diváků, bez
veřejnosti, bez dětí, bez dobrého jídla a pití, bez
tance a zpěvu a bez našich milých veteránů.
Hygienická opatření nedovolila oslavit 75. výročí
osvobození tak, jak jsme zvyklí. Přesto ho
Dýšina nechtěla opomenout a v komorní
atmosféře, s rouškami na ústech, se u bronzové
sochy generála George S. Pattona sešli starosta
Dýšiny Jaroslav Egrmajer, místostarostka Jana
Krupičková, dále hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard, za město Plzeň přijeli do Dýšiny
Jan Engler z Odboru prezentace a marketingu
magistrátu města Plzně a Ivan Rollinger, kurátor
a spoluzakladatel památníku americké armády
Patton Memorial Plzeň. Z amerického
velvyslanectví našel opět cestu do Dýšiny rada
pro politické a ekonomické záležitosti John
Nylin. Za rodinu Pattonových a za válečné
veterány položila u památníku květiny Hana
Reitspiesová. Oslavy se zúčastnili také ředitel
ZŠ a MŠ gen. Pattona Dýšina David Klimeš a
jeho zástupkyně Renata Šilhánková. Nechybělo
několik málo členů Military car clubu Plzeň, kteří
přijeli ve dvou krásných historických autech a
oslavě dali jako vždy dobovou atmosféru.
Po ukončení pietního aktu u pomníku gen.
Pattona starosta obce položil květiny rovněž
k pomníkům gen. Harmona na náměstí Míru
v Dýšině a v Lesní ulici v Nové Huti. Všichni
pevně věříme, že 76. výročí konce 2. světové
války oslavíme už všichni společně tak, jak to
máme rádi.
Iva Kokešová
Odkaz na videozáznam události
najdete na webových stránkách
obce. Je zde umístěna i fotogalerie.
Fotografie si můžete prohlédnout
také na 10. straně
tohoto
Zpravodaje.

3

Když začátkem března končily jarní
prázdniny, málokdo z nás tušil, že většině dětí
se na hodně dlouho prodlouží. Během dvou
týdnů nám školka velmi prořídla. Provoz
zůstal jen ve třídě koťat, u broučků jsme
rozložili stálou ložnici, vše s náležitými
rozestupy. Postupně jsme si i my, učitelky,
vyzkoušely různé profese potřebné pro chod
mateřské školy - výdej svačinek, obsluha
myčky, úklid dětských záchodků, desinfekce,
sázení keřů. Dvanáct statečných dětí se
rychle naučilo provádět všechny běžné
činnosti, kromě jídla a spinkání, v roušce.
Hráli jsme si na piráty, zvládli jsme stavět
ze stavebnic, malovat i hopsat na balónech.
V květnu se nám postupně začaly
vracet paní učitelky i děti a na konci
rozkvetlého měsíce jsme se opět rozdělili
do všech tříd a užijeme si poslední školní
měsíc s plnou partou.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
přečkat „dobu virovou“. Švadlenkám díky
za ušité roušky, tetám ze základní školy
za úklid a nakrmení hladových bříšek a
rodičům za dodržení všech hygienických
nařízení a pokynů.
Jana Bártlová
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In-line hriště v Nové Huti je v provozu už jeden rok
Téměř před rokem, tedy 22. června 2019, byla slavnostně otevřena nově
vybudovaná in-line dráha v Nové Huti. Stalo se tak při příležitosti konání již
tradiční akce Dýšina FEST. In-line dráha byla vybudována na místě
bývalého sokolského cvičiště a později házenkářského hřiště, které již
dlouhá desetiletí nesloužilo svému účelu. Celý areál nechala obec Dýšina
upravit nákladem 9,8 milionu Kč podle návrhu dětí z naší základní školy a
tak vznikl krásný asfaltový ovál o délce 275 metrů, workoutové cvičiště,
pumptracková dráha, rampy pro skateboard, dva antukové kurty a také
dětský koutek. V celém areálu bylo vysazeno několik nových stromů a
samozřejmostí jsou lavičky, toalety a sklad nářadí.
Rok provozu hřiště ukázal, že myšlenka byla dobrá a areál je hojně
využíván ke všem sportovním aktivitám, které nabízí. Od dopoledních hodin
tady najdete maminky s malými dětmi, které si přišly zacvičit, pravidelně se
zde scházejí hráči nohejbalu, ale také se zde hraje volejbal a tenis.
Na všech třech drahách je neustále živo po celý den a ovál je také hojně
využívám jak sportovci na in-line bruslích, tak i dětmi na koloběžkách a
kolech. Není také výjimkou, že si dospělí vyzkoušejí jízdu na kole
na pumptrackové dráze nebo si zacvičí na workoutových posilovacích
strojích. Můžete zde také potkat návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího
okolí a všichni se shodují v názoru, že areál je opravdu pěkný. Za dobu, kdy
je hřiště v provozu, také vyvstaly některé drobné nedostatky. Pracovníci
technické čety obce nainstalovali stojany na kola a také doplnili dlažbu
kolem laviček, protože se ukázalo, že původní trávník se v těchto nejvíce
zatížených místech zcela vytratil.
Toto byly zatím ty pozitivní postřehy. Na druhé straně se ale také
ukázaly některé negativní jevy. Přestože je na vstupní bráně vyvěšen
provozní řád areálu, je zcela evidentní, že mnozí návštěvníci se ani
neobtěžují si tento dokument přečíst, natož dodržovat stanovená pravidla.
Provozní řád v celém areálu mimo jiné zakazuje kouření, požívání
alkoholických nápojů a jiných omamných látek a také poškozování
veškerého vybavení hřiště. To zřejmě neplatí pro mladší kategorie
návštěvníků, protože ti zde kouří zcela veřejně. Také požívání alkoholu
především ve večerních hodinách se stává pravidlem. Není proto výjimkou,
že při ranním úklidu areálu najdeme na dráze rozbité lahve od piva,
rozházené PET lahve a velké množství cigaretových nedopalků a jiných
odpadků. Pokud si pozorný čtenář a alespoň příležitostný návštěvník hřiště
vzpomene, byly v celém areálu instalovány tři kovové odpadkové koše
(jeden v hodnotě cca 6.500,- Kč). I ty jsme museli demontovat a alespoň
jeden zachránit před totální devastací. Obec Dýšina proto zakoupila nové
betonové koše, které snad nájezdy vandalů vydrží. Také workoutová
tělocvična doznala značné újmy a její stav si vyžádal zásah servisního
střediska dodavatele ještě před koncem záruční doby. Na základě všech
těchto negativních poznatků obec požádala místně příslušné oddělení
Police ČR, aby zde policisté prováděli namátkové kontroly především
ve večerních hodinách.
Jsem přesvědčen, že i přes výše uvedené negativní postřehy, in-line
dráhu a všechna ostatní sportoviště využívá mnohem více lidí, kteří si sem
přijdou opravdu zacvičit a protáhnout si tělo bez toho, aby museli něco
ničit nebo dělat nepořádek. V takovém případě vynaložené investice a
snaha od původního záměru až po konečnou realizaci splnily svůj účel.
Miroslav Tlustý, vedoucí technické čety obce Dýšina
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Žáci budou denně proplouvat mořskou hlubinou

Čas povinné karantény každý trávil podle svého. Pracovní povinnosti našich učitelů se ovšem nezměnily.
Naopak, přibylo mnoho dalších aktivit, které učitel musel (a mnohdy i chtěl) dělat. Nezahálel nikdo.
Dokonce ani asistentky pedagoga, ty spolupracovaly s vyučujícími a s žáky na dálku v rámci distanční
výuky. Našel se ale i čas na další aktivity. Naše úžasná výtvarnice a asistentka pedagoga Saša Antonová,
společně s naší skvělou hudebnicí Bedřiškou Koželuhovou, vyzdobily spojovací chodbu, vedoucí do školní
jídelny. Kulatá okna, umístěná v této chodbě, sama lákala k tomu, aby se chodba proměnila v mořskou
hlubinu. Celé chodbě vévodí honosný maják, nechybí kotva, záchranný kruh, truhla s pokladem a
neohrožená krakatice.
Změnou prošla i chodba prvního stupně, kterou Saša a Bedřiška vyzdobily tak, abys se žákům
ve škole líbilo. Po celé chodbě létají veselí motýlci, nad chodbou bdí bílá paní a stráž nad ní drží statečný
rytíř. Dobrou náladu dodává i barevný klaun, který má kolem sebe mnoho kamarádů. Na výzdobě se podílela
i Terezka Žaloudková ze 3. třídy a všechny dámy odvedly neskutečně skvělou práci, za což jim patří velký
dík. Poděkování patří i všem našim učitelkám, které zůstaly doma a byly v intenzivním kontaktu se svými
žáky a náročnou výuku poskytovaly formou distanční výuky. V těchto dnech už mnohé z nich zajišťují
vyučování přímo ve škole a současně pokračují ve výuce dětí, které zůstaly doma.
Velký dík patří i ostatním pracovníkům naší školy – vychovatelkám, celému týmu školní jídelny,
uklízečkám i panu školníkovi.
Dveře školy se pro žáky prvního stupně otevřely v pondělí 25. května. Pět skupin žáků mají dopoledne
na starosti třídní učitelky, které vyučují především český jazyk, matematiku a prvouku. Dochází i učitelky
anglického jazyka. Žáci probírají takové učivo, které dělají i ostatní doma v rámci distanční výuky. Některé
skupiny se dokonce spojují přes Skype a jsou se svými spolužáky online. Ve škole platí přísná hygienická
opatření, při kterých se žáci jednotlivých skupin nepotkávají, mají svoji třídu, svůj čas na oběd, každý své
vlastní místo. A to, že dezinfekce voní z každého koutu školy, nemusím zdůrazňovat. Odpolední část pobytu
ve škole tráví někteří žáci s našimi vychovatelkami, a proto je čas i na zábavu.
Moc jsme se na žáky těšili. Opravdu! A doufám, že jsme jim udělali radost nejen podmořským světem
na cestě za dobrým obědem.
Mgr. Renata Šilhánková, zástupkyně ředitele
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Koupaliště v Nové Huti má od letošní sezóny nové provozovatele

Jsme mladý, podnikavý pár a o koupaliště jsme se zajímali už v minulém roce. Letos jsme společně svůj
sen uskutečnili. Velmi rádi pracujeme s lidmi, provozovat celý areál včetně občerstvení pro nás bylo
obrovskou příležitostí. Podnikáme společně a máme bohaté zkušenosti v oblasti prodeje občerstvení.
V areálu koupaliště jsme už udělali spoustu práce. Vyřezali jsme keře kolem příjezdové cesty
ke kiosku, natřeli vstupní vrata a veškeré zábradlí v areálu, sprchy a pískoviště. Vymalovali jsme prostor
u vstupu do hospůdky, natřeli jsme jednotně dveře, jedny jsme instalovali úplně nové. Natřeli jsme
bezpečnostní mříže u oken a dveří, nově nalakované jsou převlékárny. Kolem brouzdaliště najdete nové
lavičky se slunečníky, po celém areálu jsou umístěné odpadkové koše. Na koupališti vás jistě zaujmou
informační cedule o hloubce vody, bezpečnostních nařízeních a podobně. Stojany na kola jsme umístili
blíže ke kiosku, pořídili jsme nový plynový gril a v okolí kiosku a v hospůdce je nové osvětlení.
Zapracovali jsme také na nabídce občerstvení. Nabízíme spoustu dobrot od kopečkové zmrzliny, přes
pizzu až po vynikající grilované Voldušské klobásy. Nechybí samozřejmě točené pivo, nealkoholické pivo
s příchutí pomelo-grep nebo malinová limonáda. A to zdaleka není všechno.
Můžete si u nás zahrát beach volejbal, a to hned vedle hřiště na nohejbal. Chystáme diskotéky, akce
pro děti, ping-pong a podobně.
Otevřeno je od 10 do 20 hodin. Zavírací doba se může prodloužit dle zájmu návštěvníků. Vstupné je
platné od června. Děti do 6 let zdarma, senioři 20 Kč, dospělí a mládež 30 Kč. Vstupné neplatí
pro návštěvníky, kteří se v areálu pouze občerství a nevyužijí koupaliště.
Naše plány jsou velké a snažíme se je co nejdříve pro vás uskutečnit. Určitě se máte na co těšit.
Důležité je, abyste se zde cítili skvěle a byli s námi spokojeni po celé roky. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jaroslav Kočka a Radka Urbanová z Kyšic
6
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Od 14. června budeme mít nového autobusového dopravce
• Předplatné zůstává nadále v platnosti.
• Jednotlivé jízdné bude přestupné, tj. jízdenka
zakoupená v autobusech bude platit zároveň i na MHD
Plzeň.
• Bude možné též koupit i nepřestupní krátkodobou
jízdenku za 12 Kč na jízdu do 10 km.
• Slevy dle nařízení vlády či Plzeňského kraje zůstávají
nadále v platnosti.
• Další informace, včetně jízdního řádu na idpk.cz nebo
arriva.cz a také v květnovém Zpravodaji.
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Okrašlovací spolek funguje i v době koronavirové
Nutnost omezit na dva měsíce spolkový život zřejmě v Dýšině nepatřilo k zásadním problémům letošního
jara. Nicméně nemožnost setkávání se na připravovaných akcích, je pro členy spolků nepříjemné, stejně
jako ostatní omezení. Dvě třetiny našich členů jsme v důchodovém věku; ale těší nás, že jsme všichni
schopni se informovat mailem, takže o sobě víme, i když se nyní nepotkáváme.
Co všechno se nemohlo konat: Březnová vycházka s výstavkou fotografií a sběrem podbělu, jarní
Ukliďme Česko, Zahrádkářský jarmark v Paškově parku, Májová slavnost v Paškově parku, tři výstavy
v Galerii Modrý salonek (Lucifer ve fotografiích, 75 let od konce II. světové války, Dýšinská škola vystavuje).
Většina akcí, které jsme museli s ohledem na nouzový stav vypustit, se bude v tradičních termínech
konat až příští rok; bude-li epidemiologická situace v pořádku… Některé připravené výstavy po domluvě
otevřeme na podzim nebo v zimě. Nucená izolace doma vedla k tomu, že jsme se soustředili na to, co jde
dělat z domova od počítače. Kromě občasných informací pro členy jsme zpracovávali obsah webových
stránek našeho spolku. Tak můžeme s pocitem úlevy napsat, že jsme na webu zveřejnili všechny dosud
chybějící informace, zprávy, reportáže jak ke spolkovým fotogaleriím, tak k výstavám v Modrém salonku.
Protože byl zrušen oblíbený jarní jarmark v Paškově parku, nabízely Pavla a Hanka Vellekovy semínka
rostlin i zeleniny ze Semínkovny, a to doručením do domovní schránky. Povedlo se rozdat přebytky
výpěstků ze zahrad formou mailové nabídky „dám výpěstky před vrátka a vy si přijďte a vezměte si“.
Svými články nezapomínáme na Obecní zpravodaj a na doplňování digitální knihovny na webu
našeho spolku.
Těsně před začátkem nouzového stavu se zástupce spolku zúčastnil jednání komise, která se
zabývala možností výstavby nové vlakové zastávky u in-line areálu; o výsledku byli čtenáři informováni
v dubnovém zpravodaji.
Nicméně dostali jsme se trochu i ven, mimo vlastní zahradu. Při zdravotních vycházkách jsme
prováděli fotodokumentaci zajímavých jevů v obci, sledovali stav dřevin vysazených v minulých letech,
technický stav naučné stezky Kokotské rybníky i informačních tabulí různě po obci, jejichž obsah jsme
připravovali (náves, mohyly, in-line hřiště, Paškův park). V Paškově parku jsme opakovali loňskou likvidaci
bodláků, pcháčů (kořeny dlouhé až 2 m), lopuchů (kořeny až 30 cm), šťovíků apod., pomocí Roundapu. To
je zřejmě za současného již dramatického sucha jediná možnost, jak zabránit tomu, aby těchto
nepříjemných plevelů každým rokem nepřibývalo. Také jsme se zde sešli s panem starostou a domlouvali
se na další údržbě parku. Provedli jsme i jarní řez keřů zlatice („zlatého deště“) v ulici 17. listopadu.
Děkujeme technické četě za odvezení větví.
V Paškově parku letos rozkvetlo o
něco více tulipánů než vloni, pod
schody rozkvetly i narcisy, které
zakoupila obec a loni na podzim je zde
vysadil spolek, krátce kvetly i ladoňky a
obvodové
stromky
muchovníků.
Z kořenů muchovníků bohužel opět
(dalo by se bohužel říci „tradičně“)
vyrážejí výhonky, které jsme odstranili
vystříháním. Loni jsme umístili kolem
kmínků ochranné „límce“ aby nedošlo
k poranění
kmene
při
sekání.
Příležitostně jsme zalévali obvodové
muchovníky a hlohy, protože sucho je
stále
intenzivnější,
stejně
jako
vysušující silné větry. Vypleli jsme
zálivkové mísy okolo stromů.
A
budeme se těšit, jestli opět rozkvete
liliovník.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu
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Klubíčko je nově vymalováno
I když překrásné jaro láká spíše k pohybu venku, Mateřské centrum Klubíčko už myslí na sychravější dny
podzimu, kdy děti ocení možnost si v teple pohrát s hračkami, které doma nemají. Aby se během náročných
týdnů izolace jen nezahálelo, rozhodly se správkyně centra vyjednat s obcí nové, pestré vymalování zdí
ve všech prostorách. A aby vše bylo ještě útulnější, zajímavější a pro děti třeba i trochu naučné, vznikl
nápad na zdi něco pěkného namalovat. Výzdobu „pracovny/kuchyňky“ si vzaly na starost přímo Hanka a
Eva Sopkovy. Vybavily holé zdi všelijakými barevnými detaily, malovaným stromem s papírovými budkami a
spoustou ptáčků, motýlů a kytiček. Do herničky si druhá správkyně Denisa Davydjuková vysnila reálnou
českou přírodu. Protože ráda Klubíčko se svými dětmi navštěvuji a můj obchůdek Tiliaart se na malování
české přírody na všechny materiály specializuje, byla jsem ráda, že je v mých silách jí její sen splnit.
V současné době tedy můžete slyšet z oken Klubíčka dětský smích mých dcer, jak mě vyrušují z malovacího
transu, zatímco na zdech se objevuje to nejkrásnější, co česká příroda může nabídnout.
Martina Dolejšová
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75. výročí osvobození
foto: Miroslav Tlustý
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Festival zdraví

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

Marek Brandner
Jiří Ševčík
Anna Brujová

Hana Tlustá, SPOZ

Festival Zdraví bude v Modrém salónku a
v tělocvičně 20. června
Organizátoři oficiálně potvrdili termín Festivalu Zdraví.
Uskuteční se 20. června. Dobrou zprávou také je, že
zbývá ještě posledních pár míst, zakoupit si je můžete
na webových stránkách festivalu udrzsizdravi.cz. A co
na vás čeká? Šest hodin přednášek a inspirace. Na
festival zavítá fyzioterapeutka Spirální stabilizace a
naučí vás správnému držení těla i chůze. Nutriční
specialistka nám zase prozradí jak žít zdravým
životním stylem v každém věku. Připravili jsme také
přednášku o homeopatii (nově s MUDr. P.
Koželuhovou), dále se můžete těšit na aromaterapii,
ekologickou a ekonomickou domácnost, informace a
příběhy klientů metody RUŠ, která nás může zbavit
strachu a stresu. Na závěr si společně zacvičíme Jin
jógu.
Přijďte zjistit, jestli jdete po správné cestě, která
vede k udržení zdraví.
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