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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
z nového roku 2021 uběhlo několik týdnů, epidemiologická situace se zatím příliš nelepší a prognózy nejsou
moc optimistické. Očkování, na které se většina odborníků i laiků upíná, se rozjíždí víc než komplikovaně
a k tomu všemu se začínají šířit další mutace koronaviru, které jsou pravděpodobně ještě infekčnější a
nebezpečnější. Z těchto důvodů zůstávají veškerá omezení v platnosti a pravděpodobně ještě nějaký týden
zůstanou. Proto bohužel musíme zrušit další akci, která začala získávat velkou přízeň, a to masopustní průvod
se zabijačkovými hody. Pro děti zůstává situace s návratem do škol také nejistá. Většina z nich se musí
i nadále učit distančně z domova. Služby a obchody zůstávají nadále výrazně omezené.
Přestože je situace tak složitá, dále pracujeme na přípravě investičních akcí, o kterých jsem psal v minulém
vydání Zpravodaje. Navíc jednáme o možném využití prostor bývalého zahradnictví u školy. Pokud dojde
k dohodě se zájemcem, vzniknou zde do dvou až tří let zubní ordinace nejen se specializací pro děti. Věřím, že
realizace tohoto záměru by byla velkým přínosem a ambulance by našly velké využití. O vývoji vás budu
informovat v následujících vydáních Zpravodaje.
Závěrem mi dovolte popřát vám co nejkrásnější zimní období. Letošní zima nám přinesla po delší době
trochu sněhu a děti využívají každý menší i větší svah k dovádění. V rámci možností si toto období užijme a
věřme, že se brzy všechna omezení uvolní a budeme se moci běžně scházet a dělat aktivity, na které jsme byli
ještě před rokem zvyklí.
Jaroslav Egrmajer, starosta obce

BLAHOPŘEJEME
Sbor pro občanské záležitosti při OÚ Dýšina blahopřeje občanům, kteří v únoru slaví svá životní jubilea.
Přejeme všem pevné zdraví, mnoho štěstí, spokojenosti a osobní pohody.
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Milada Nová

Hana Tlustá, SPOZ
V seznamu jubilantů nedošlo k chybě. Mezi oslavenkyněmi jsou skutečně dvě obyvatelky Dýšiny shodného jména i příjmení.
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Tři králové letos nepřišli
Vzhledem ke složité epidemiologické situaci letos koledníci
do ulic Dýšiny a sousedních vesnic nevyšli. Charitativní
Tříkrálová sbírka však úplně nezmizela, ale přesunula se
do virtuálního prostoru, kdy lidé mohli přispívat na účet
sbírky.
V Dýšině byla sbírka zahájena 9. ledna 2021 v kostele. Lidé
měli možnost přijít, dostali posvěcenou křídu, kalendář a
letáček s informacemi o sbírce a poté mohli přispět
do připravené kasičky. Aby byla atmosféra svátečnější, na kůru
vystoupili mladí umělci – varhaník Václav Hřebec a flétnistka
Laura, kteří zahráli skladby starých mistrů a pásmo vánočních
koled.
Dýšinu jste také mohli vidět v televizi ZAK, která ve zdejším
kostele natočila reportáž o tříkrálovém koledování.
Navzdory nepříznivé době a díky štědrým dárcům, se letos
povedlo vykoledovat celkem 30.250,- korun. Všem dárcům
velice děkujeme a věříme, že vykoledované peníze pomohou
potřebným. Těšíme se na tříkrálové koledování v příštím roce!
Snad už proběhne tak, jak jsme zvyklí a jak to všichni máme
rádi. Štěstí, zdraví vinšujem vám…
Alena Havelková

Sněhová radost v mateřince
Covidová pandemie nám v MŠ zrušila řadu
plánovaných akcí, ale naštěstí na přírodní
živly je krátká. A tak jsme se dočkali pořádné
sněhové nadílky. Po dlouhé době jsme si
nemuseli na sníh jen hrát ve školce, kdy jsme
se koulovali papírovými koulemi, ale všichni si
bílého nadělení užíváme dosyta. Na zahradě
bobují hlavně malí broučci i se svými
učitelkami, které si to někdy vychutnávají víc
než děti. Koťata jezdí na širokém svahu
na školním hřišti. Sluníčka pro změnu brázdí
kopeček od jídelny k tělocvičně. Všichni
využívají sníh na každém kroku ke koulování,
otiskování stop, válení, padání a nesmíme zapomenout ani na tradiční sněhové andělíčky.
K tomu ve školce vznikají barevné čepice, rukavice, objevujeme svět za polárním kruhem, stavíme iglú a
koťata si vyzkoušela, jak je těžká motorika v „eskymáckých“ rukavicích. Zimní sporty poznáváme
v písničkách (např. od Pavla Nováka), na obrázcích i prakticky – už jste zkoušeli lyžovat v bačkorách?
Děkujeme také tetě Petře, že se celou dobu skoro denně stará o bezpečné cestičky kolem MŠ i tetě
Romaně, že zvládá jízdu s „obědovou“ károu po sněhu i ledu.
Jana Bártlová
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Pirátské dobrodružství se školní družinou
pokračuje
Po Novém roce jsme se školní družinou, i když je to jen hrstka
„pirátů“, znovu šťastně vypluli za pirátským pokladem.
Tentokrát do Země sněhu, která je, jak sám název napovídá,
zaslíbena mnoha zimním radovánkám. Tím největším
dobrodružstvím byli bezpochyby sněhuláci. Sněhuláci
v různém podání. Sněhuláci vyrobení z ponožky naplněné
hrachem, štěrkem nebo vatou v rámci společné družinové
činnosti a šňůrkohraní. Těšili jsme se ale i z papírových
sněhuláků, jež zdobí okna školní družiny, sněhuláků, které děti
nakreslily v rámci procvičování grafomotoriky, a sněhuláků,
kteří se stali hrdiny dětmi vytvořených komiksů. Nechyběli nám
nakonec ani sněhuláci z opravdového sněhu, který napadl.
Sníh jsme využili i k dalším činnostem, např. ke zkoumání
stop. Zkoumali jsme nejen stopy naše, ale i zvířecí, které jsou
k nalezení v okolí školy. Kocour Max i zimující ptáci, kterým děti
z družiny vyrobily krmný řetěz z ovoce a ořechů, s námi pěkně
spolupracovali. Nicméně aby se nám stopy podařilo
najít a rozeznat, vyrobili jsme si lupu, díky níž jsme si mohli
zvětšené stopy dobře prohlédnout.
Společně s paní Zimou a Mrazíkem jsme pomocí
inkoustu a soli namalovali krásná zamrzlá okna,
temperou a voskovkami nakreslili lední medvědy
a zvířátka ve sněhové závěji a z papíru vystříhali
mnoho pěkných sněhových vloček.
Ale jsme hlavně piráti. Stále plujeme na lodi a je
třeba si něčím vydělávat. I když máme pouze
jednu ruku, místo druhé hák, vyrobený z plastové
lahve, mohli jsme se stát lovci perel a vyrobit
papírové perlorodky. Aby jim nebylo na nástěnce
smutno, vytvořili jsme k nim i mořské hvězdice.
Ty se však značně podobali "Koroňáčkům", tak
proč je tak nenazvat a při té příležitosti si
popovídat o nemocech, prevenci a vitamínech.
I přes to, že se nás sešlo v družině maličko, užili jsme si spoustu zábavy při tvoření, vycházkách i hrátkách
na sněhu.
Více o našem pirátském dobrodružství můžete sledovat na nových webových stránkách školy:
www.zsdysina.cz v záložce Družina.
Vychovatelky ŠD

Školní družina je otevřena pro děti, které mohou chodit do školy a nevzdělávají se doma. To byli v měsíci
lednu pouze žáci 1. a 2. třídy. Hlavním tématem družinových aktivit v tomto školním roce je cesta za
pirátským pokladem.
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Vyřazené knihy udělaly radost
Když se loni v létě objevily na chodbách Domu služeb knihami zaplněné regály, tak se před knihovnou
zastavovali lidé v očekávání zajímavých „úlovků“. Informace o tom, že knihovna nabízí vyřazené staré a
opotřebované knihy, se rychle rozšířila nejen mezi pravidelné čtenáře. Množství vyřazených titulů bylo
nevídané; o jejich počtu má přehled knihovník Jakub Rous, jehož rukama všechny knihy prošly. Byla to (a
možná ještě je?) určitě časově hodně náročná práce, jak píše J. Rous v prosincovém Zpravodaji. Potěšující je,
že díky této aktivitě zřejmě zůstane jen malé procento knih, které nenašly svého čtenáře. Ve sběrném
kontejneru jich skončí zřejmě jen málo, což je dobře.
Světlo světa tak spatřily i skutečné poklady, patřící k dějinám Dýšiny. Máme na mysli kvalitně svázané
časopisy dýšinských spolků – včelařů, ochotníků, sokolů a hlavně okrašlovacího spolku. Prvorepublikové
spolky tehdy žily intenzivním spolkovým i obecně společenským životem. A většina z nich budovala svou
knihovnu. O tom, jak se spolkové knihy dostaly do obecní dýšinské
knihovny, je dnes už možné jen spekulovat, nebo hledat někde
v archivech. Pozn.: historii dýšinské knihovny od r. 1863 popisuje
Pavla Velleková ve Velké knize o Dýšině, na str. 136. Zde mě zaujala
informace o tom, že v r. 1947 byla na půdě staré školy nalezena
tajná komora se zazděnými uschovanými knihami.
Trochu málo světla do osudu dýšinských spolkových knihoven po
likvidaci spolků a jejich majetku, vnesla kniha zápisů z výborových
i členských schůzí místního ochotnického spolku Tyl, který byl
součástí Ústřední matice divadelních ochotníků Čech (ÚMDOČ).
Zde je stručně popsáno v zápise z valné hromady ochotníků dne
19. 9. 1945, že „…bratr jednatel vyzvedl všechny div. knihy z obecní
knihovny, sloučil je s knihovnou T.J. Sokol…“. Dále je uvedeno, že
knihy převzal dne 8. 12. 1945 br. Martin Mauer, a že fotografie
spolkové a portréty umělců ponechány budou v knihovně ...
Šestým lednem 1946 zápisy ale končí. Lze předpokládat, že
podobný osud čekal i další spolky… Bohužel, další likvidace nastala
po roce 1948 – řada knih nevyhovovala tehdejšímu režimu. To
samozřejmě ale není příběh dnešního vyřazování knih! Řadu z nich
si totiž celá desetiletí nikdo nevypůjčil.
Vraťme se tedy k vyřazeným a současně zachráněným knihám
z léta 2020. My víme, díky Pamětnímu spisu okrašlovacího spolku
z roku 1934, že jeho spolková knihovna byla založena roku 1918.
První knihovnicí byla Blažena Černovická (1918, 1919, 1920);
do knihovny bylo darováno 232 knih. V letech 1921–1922
pokračoval jako knihovník J. Seitz, poté 1923–1928 V. Štrunc mladší (v roce 1925 „čítá 30 knih poučných a
268 zábavných…“) a od r. 1929 Jan Šonský (bratr restauratéra Emanuela Šonského). V r 1934 čítala spolková
knihovna 569 knih. A to už je několik metrů délkových!! Šlo o knihy odborné i zábavné. Spolek pravidelně
odebíral i další časopisy.
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Ode všech těchto titulů časopisů se ve vyřazených knihách
našlo několik svazků. My jsme měli zájem především
o časopis Krása našeho domova (dále KND), kde byly
uveřejňovány zprávy z činnosti jednotlivých spolků. Je to
měsíčník, který se věnoval okrašlování, zalesňování,
ochraně domoviny a cizineckém ruchu. Časopis vycházel od
r. 1904 až do r. 1952 a nově od r. 2001 až doposud. Dýšinský
Okrašlovací spolek založený r. 1909 se stal členem Svazu
českých spolků okrašlovacích v království českém roku a
KND odebíral, i zde rovněž zveřejňoval své zprávy.
Ve vyřazených knihách jsme našli celkem 13 svázaných
ročníků: 1909 (r. V.), 1910 (r. VI.), 1911 (r. VII.), 1913 (r. IX),
1914 (X.), 1915–1917 (XI.), 1920–1921 (XIII.), 1922 (XIV.),
1924 (XVI.), 1926 (XVIII.), 1927 (XIX.), 1928 (XX.). 1929
(XXI.).
Současně se obracíme na všechny čtenáře Obecního
zpravodaje s prosbou. Víme, že vyšlo celkem 42 ročníků
KND. Pokud jste nějaký ročník tohoto časopisu v létě
z vyřazených knih získali a nemáte k němu hlubší vztah,
pak Okrašlovací spolek velmi rád časopisy přijme do své
péče. Děkujeme.
Kromě přírůstků do knihovny spolku jsme část získaných
knih různě věnovali; zaslali jsme je do Okresního archivu
v Plasích, nadšencům a historikům včelařství do Strakonic,
Klubu českých turistů v Plzni, nadšeným vědcům z oboru matematiky, pedagogům, zahrádkářům a dalším a
dalším.
Věříme, že si i ostatní našli ve vyřazovaných knihách své „poklady“, ať už to byly detektivky, módní
časopisy, válečná literatura, aj. A zato díky obecní knihovně, jejímu knihovníkovi i obci.
Slávka Nesvadbová, Okrašlovací spolek pro Novou Huť a Dýšinu

V lednu oslavila významné životní jubileum,
90. narozeniny, paní Vlasta Hoštičková, rodačka
z Dýšiny.
Je aktivní členkou Svazu důchodců v obci.
Na naše setkání často připravuje zajímavá
povídání o Dýšině. Organizuje také naučné
vycházky po obci. Její vědomosti z historie
Dýšiny, ale i Plzně jsou obdivuhodné.
Za vše jí moc děkujeme a přejeme do dalších let
pevné zdraví a osobní spokojenost.
Blahopřejí dýšinské seniorky.
foto: Jana Bílá
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Vnuk generála George S. Pattona oslavil osmdesátiny
George Patton Waters, vnuk velitele amerických jednotek, které osvobodily Plzeň, měl 18. ledna 2021
80. narozeniny. Muž, který je neodmyslitelně spjat s oslavami konce války v Dýšině, je ambasadorem Slavností
svobody v Plzni. Nepřetržitou dlouhou šňůru jeho tradičních květnových pobytů v České republice přerušila loni
epidemie. Připomeňte si jeho návštěvy v Dýšině na fotografiích.

2017 - 2018
foto: M. Tlustý
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